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Nagy dolgokat 
cselekedett velünk 

a hatalmas 
„Mikor pedig eljött az időnek teljessége, 

kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól 
lett, aki törvény alatt lett" (Gál. 4:4) Az 
asszony pedig így énekelt, aki szülte: „Ma
gasztalja az én lelkem az Urat és örvendez 
az én lelkem az én megtartó Istenemben. 
... Mert nagy dolgokat cselekedék velem a 
Hatalmas és szent az ő neve!" (Lukács 
1:46,47,49.) 

A bibliában nagyon sok történet beszél 
asszonyokról, akik oly gyermekeket hoztak 
a világra, kik által Isten a maga ügyét hajt
ja végre ebben a világban. Amikor a csil-
lagsugáros betlehemi éjszakában felzendül 
az angyali kórus éneke Jézus Krisztus szü
letésekor, az ősi ígéretek beteljesülésekor, 
a világtörténelem legnagyobb eseménye 
következik be. MEGTARTÓ született, az 
örök SZERETET lett emberré, hogy meg
hirdesse a BÉKESSÉG, a BŰNBOCSÁ
NAT és az IGAZSÁG elnyerésének lehető
ségét a JÓAKARATÚ ember számára. Ne 
mondd azt, hogy akkor miért ilyen kaotikus 
ez a világ és miért ilyen véres, könnyes a 
világtörténelem? Egyet tudomásul kell ven
ned: nem az Isten az oka! Fiában, Krisz
tusban jelen volt és van e világban! Mi 
takarja el, hogy az ember meglássa jelen
valóságát? Az emberi értelem gőgje, az el
ferdült gondolkozás, a hitetlenség, a ma
kacs szív. Pedig az a karácsonykor jászol-
bölcsÖben szendergő kis gyermek vérrel 
pecsételte meg küldetésének feladatát: jött, 
hogy soha ne legyen a bün mocsarán fet
rengő ember, hogy társa legyen az árvá
nak, az özvegynek, a magányos elhagyott
nak, hogy erőt adjon a megfáradottnak, 
vigasztalást a sírónak, enyhülést a szenve
dőnek, a szeretet melegével járja át az em
beri szíveket. Eljutni a jászolbölcsőtöl a 
golgotai keresztig: ez a boldog karácsony 
titka! S életünk kiegyensúlyozottságáé is! 

Nádasdy Lajos 

Boldog karácsonyt 
és békés új évet 

kívánunk 
kedves Olvasóinknak! 

Lapunk következő száma január 
19-én jelenik meg. 

A választópolgárok fele szavazott 2«$1 

Makkos István továbbra is 
Celldömölk polgármestere 

Sötét, barátságtalan volt a reggel december 
11-én. Nem sok kedve volt az embernek kiká
szálódni az ágyból. Az eső is szemerkélt. Vajon 
hány embert „beszél le" ez az időjárás arról, 
hogy elmenjen a szavazóhelyiségig? Ezen tű
nődtem, míg összeszedelőzködtem. Tíz óra felé 
járt az idő, amikor elindultam a könyvtár felé, 
hogy éljek állampolgári jogommal. 

Az Ifjúság téren két fiatal párt láttam. Vajon 
ők is oda tartanak, ahová én? A Lakberendezési 

Áruház előtt sokan nézelődtek - hiába, ezüstva
sárnap volt. A szavazóhelyiségben nem volt tö
meg, nem kellett várakozni. Kölcsönös üdvöz
lések, megkaptam a papírjaimat és berajzoltam 
az ikszeket. Fél évvel ezelőtt kicsit sorba kellett 
állnom, ezért meglepődve vettem tudomásul, 
hogy a szavazók száma már meghaladta a 20 
százalékot. Minden rendben megy - kaptam a 
tájékoztatást. Az emberek türelmesek, fegyel-

(Fotytatás a 2. oldalon) 
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Ünnep előtt 

a Szentföldön 
Karácsony felé ünneplőbe öltözik a lel

künk, megtelik a szívünk várakozással. Gon
dolatban ellátogatunk a betlehemi jászolhoz. 

Az idén segített ebben dr. Bajusz Ferenc 
nyugalmazott teológiai professzor, aki tizen
egyszer járt már a Szentföldön. Videós felvé
teleivel és jó humorú kísérő szöveggel mu
tatta be az eddig csak hírből ismert, Dunántúl 
nagyságú Izraelt. Megismerkedtünk a távoli 
egzotikus vidék lakóival, arabokkal és zsi
dókkal, a szent helyekkel! Betlehemmel, Ga-
lileával, Názárettel, láthattuk a Smai-hegyet, 
a Jordán folyót és a többi csodatévő helyet. 
A fejek megteltek gondolatokkal. 

Az élménybeszámolót nagy érdeklődés kí
sérte, a református templom megtelt a jelen
lévőkkel. 

Dora Józsefné 

250 éve épült 
a dömölki templom 
„Amikor ez a templom épült, Nemesdö-

mölk még jelentéktelen porfészek volt, 283 
lakossal." - kezdte beszédét dr. Nagy János 
egyházmegyei felügyelő azon a celldömölki 
istentiszteleten, amellyel a dömölki evangé
likus templom építésének 250. évfordulójára 
emlékeztek december 11-én. 

Az egyházmegyei felügyelő szavait köve
tően dr. Fabiny Tibor vallástörténész a temp
lom építésének körülményeit, illetve a refor
máció és az evangélikus vallás magyarorszá
gi történetét tekintette át. 

Bedy Zoltán szólt a jubileumi istentisztelet 
népes hallgatóságához. Rövid visszaemlékezés 
után a mai problémákra hívta fel a figyelmet 

A megemlékezést Szebik Imre püspök zár
szava, és a Liszt Ferenc Vegyeskar éneke zárta. 

K. V. 

Karácsonyi ajándék 
s 

Újra lehet telefont igényelni 
A RábaCom Távközlési és Telekommuniká

ciós Koncessziós Részvénytársaság igazgatósá
ga új telefonigényléseket fogad el az 1994. de
cember 12-től 1995. január 31-ig terjedő idő
szakban. A jelentkezéshez szükséges nyomtat
vány a celldömölki polgármesteri hivatal mű
szaki osztályán vehető át A kitöltött igénylőla
pot a RábaCom R l címére kell eljuttatni (9600 
Sárvár, Ady u. 1.). Amennyiben a telefonigényt 
elfogadják, az rt értesíti az igénylőt e tényről, 
majd külön előfizetői szerződést köt vele. A 

lakossági igényléseknél a befizetendő összeg 
17 ezer forint, míg a közületeknek 55 ezer 
forint. A befizetési és bekötési időpontokról 
az rt. ügyfélszolgálata egyénenként fogja tá
jékoztatni az igénylőket. A befizetési csekket 
a sárvári ügyfélszolgálati irodában adják át 
az igénylőlap személyes leadása esetén, illet
ve postán küldik ki. A már telefonnal rendel
kezőknek a RábaCom - igénylés nélkül - au
tomatikus csatlakozási lehetőséget biztosít a 
kiépülő rendszerhez. - bor 
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A választópolgárok fele szavazott 
(Folytatás az 1. oldalról) 

mezettek, jöttek folyamatosan. Néhányukat 
megpróbáltam szóra bírni a szavazás után az Új 
Kemenesalja számára. Nem álltak kötélnek. A 
nyolc-tizedik próbálkozás után feladtam. Má
jusban nem volt ilyen problémám. Akkor a 
„nagy politikával" kapcsolatban kellett nyi
latkozni. Most más a helyzet. Itt szinte min
denki ismer mindenkit, inkább nem nyilatkoz
nak. 

Elsétáltam még néhány szavazóhelyiségbe, 
mindenhol azt tapasztaltam, amit a sajátom
ban. Csend, rend, nyugalom, folyamatosan ér
kező szavazót. Mondták, hogy egyik-másik 
helyen fél 10 és fél 11 között volt egy kis 
sorban állás. A 6. sz. választókerületben hal
lottam: ott némi problémát okozott, hogy más 
helyre kellett menni szavazni, mint májusban; 
az egyik iskola ebédlője helyett a másik isko
láéba. Könnyű volt összekeverni. Néhányan 
morgolódtak. 

11 óra körül megtudtam, hogy már 25 száza
lék körül járunk. 

Ebéd után kisütött a nap, kellemes lett az idő. 
Végül is a város választópolgárainak 50,03 szá
zalékajárult az urnákhoz. 

Este pontosan fél 9-kor értem a polgármesteri 
hivatalba. Még nem tudtak végeredményt mon
dani. Egymás után érkeztek a szavazókörök 
eredményei. Mindenki azzal jött, hogy náluk 
Makkos István nyert. Fél 10 tájban befutott az 
utolsó körzet eredménye is. Megkaptam a hiva

talos eredményt, ami szerint Makkos István 
győzött 

A hivatal dolgozói körében látható volt az 
öröm. Aztán valaki elment, hogy megvigye a 
hírt Makkos Istvánnak, aki 10 óra tájban már 
mosolyogva fogadta a gratulációkat 

A régi-új polgármesterrel készült beszélge
tés lapunk 4. oldalán olvasható. 

Völgyi László 

Választási morzsák 2 « 5 

Az úgynevezett töredékszavazatok összesíté
se során a KDNP nagy fölényt szerzett, hiszen 
a sok szavazatot hozó második helyei révén 701 
voksa gyűlt össze, míg az e szempont szerint 
második Kemenesaljái Ipartestületnek „csupán" 
294. így juthattak a kompenzációs listáról 3 
mandátumhoz a kereszténydemokraták. Érde
kesség, hogy az FKgP-nek 11, a Vöröskereszt
nek pedig 13 szavazat hiányzott ahhoz, hogy 
legalább egyikük képviselője listás mandátum
mal a helyhatóság tagja lehessen. 

A polgármesterválasztás során szinte vala
mennyi szavazókörben a végeredménynek meg
felelően alakult a három legtöbb szavazatot elért 
jelölt sorrendje: mindössze a 2., 6. és 10. válasz
tókerületben volt jobb a harmadik helyezett (dr. 
Zsirai Emil) a másodiknál (Nagy Kálmán). 

A megyei listára történő szavazásnál a követ
kezetes választói magatartás figyelhető meg: az 
egyéni választáshoz hasonlóan az MSZP és a 
KDNP (1650, illetve 1477 voks) itt is utca
hosszal előzte meg az utánuk következőket 
Harmadik egyébként a Celldömölkön jelöltet 
nem állító SZDSZ lett 378 szavazattal, negyedik 
369-cel a testületbe képviselőt bejuttatni nem 
tudó Függeüen Kisgazdapárt... 

N.T. 

Választási eredmények 
Választásra jogosultak száma: 9492 
Szavazó választópolgárok száma: 4754 
A polgármester választás eredményei 
Szavazóként megjelentek száma: 4754 
Urnából hiányzó szavazólapok száma: 9 
Érvénytelen szavazólapok száma: 81 
Érvényes szavazólapok száma: 4664 
Érvényes szavazatok száma jelöltenként: 
Makkos István: 2159 
Nagy Kálmán: 1242 
Pozsonyi Mihály: 165 
VeleJcey József: 159 
Dr. Zsiray Emil: 939 
Megválasztott polgármester: 
Makkos István 

Egyéni választókerületben megválasztott 
képviselők: 
Tima László MSZP 
Karádl Mihály KDNP 

Fehér László 
Gasztonyiné Fódi Zita 
Vinter József 
Füzesi László 
Oszkó Imre 
Géczi Zoltánná 
Erdélyi Antal 
Farkas Zoltán 

MSZP 
MSZP 
KDNP 
MSZP 
MSZP 
KDNP 

Magyar Vöröskereszt 
KDNP 

K.alja Ipartestület - 294 töredékszavazat -
1 mandátum: Móger József 

* 
A megyei közgyúlés tagjainak választása: 

1650 
1477 
378 
369 
287 
207 

Kompenzációs listáról megválasztott 
képviselők: 
KDNP - 701 töredékszavazat - 3 mandátum: 
Süle Ferenc, Hetényi Endre, Hanzsér Elemér 
MSZP - 281 töredékszavazat -
1 mandátum: Nagy Kálmán 
Fidesz - 293 töredékszavazat -
1 mandátum: Kondíts Zsuzsanna 
MDF - 246 töredék szavazat -
1 mandátum: Pozsonyi Mihály 

1. MSZP 1650 szavazat 
2. KDNP 1477 szavazat 
3. SZDSZ 378 szavazat 
4. FKgP 369 szavazat 
5. Fidesz 287 szavazat 
6. MDF 207 szavazat 
7. Ipartestületek Területi 
' Szövetsége 94 szavazat 
8. LPSZ Vállalkozók Pártja 39 szavazat 
9. Tűzoltó Szervezetek 
' Vas M. Szöv. 36 szavazat 

10. Társadalmi Egyesülések Szöv. 11 szavazat 
* 

Megválasztott kisebbségi képviselők: 
Bakács Tibor Független 
Geiger Zsuzsanna Független 
Horváth Imre Függeüen 
Kolompár József Független 
Komáromi Ferenc Független 
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Választási eredmények választókerületenként 
(Zárójelben a kapott szavazatok száma) 

1. sz. választókerület: 2. Csiszár István 
1. Cságolyné 3. Csite László 

Kovács Szilvia (95) Kemenesalja Ipartestület 4. Németh Jenő 
2. Giordan Jenő (27) Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
3. Löwinger György (19) Celldömölki Vasutas Munkás 5. Söptei Józsefné 

Sportegyesület 6. Szabó Ferenc 
4. Nagy Lajos (18) Független Kisgazda Földmunkás és 

Polgári Párt 7. Szakái László 
5. Németh József (33) Magyar Demokrata Fórum 8. Vinter József 
6. Somlai Károly (28) Létminimum Alatt Élők Társasága 
7. Süle Ferenc (158) Kereszténydemokrata Néppárt 

1. Dr. Ádám Ilona 8. Tima László (186) Magyar Szocialista Párt 1. Dr. Ádám Ilona Magyar Szocialista Párt 
2. Dr. Dienes Lajos 

2. sz. választókerület: 3. Füzesi László 
1. Csizmaziáné 4. Péter Géza 

Hubert Mária (73) Független jelölt 
2. Horváth István (61) Kemenesalja Ipartestület 5. Somogyi Lászlóné 
3. Kaisinger Sándorné (94) Magyar Szocialista Párt 6. Süle Nándor 
4. Karádi Mihály (194) Kereszténydemokrata Néppárt 
5. László Tibor (79) Fiatal Demokraták Szövetsége 7. Szabó Endre 
6. Nagy Sándor (36) Magyar Vöröskereszt 8. Szálai József 
7. Pál Lénárd (22) Nagycsaládosok Országos Egyesülete 9. Szűcs Imre 
8. Szita Antal (34) Magyar Demokrata Fórum 
9. Tálos József (32) Független Kisgazda Földmunkás és 

Polgári Párt 1. Bősze Gyula 
3. sz. választókerület: 

I . Fehér László (202) Magyar Szocialista Párt 
2. Géczi Attila (32) Fiatal Demokraták Szövetsége 
3. Kacsó Károly (26) Magyar Vöröskereszt 
4. Pozsonyi Mihály (39) Magyar Demokrata Fórum 
5. Sebestyén Csongor (115) Független jelölt 
6. Szentpály-

Juhász Imre (137) Kereszténydemokrata Néppárt 
7. Vadócz Jenő (17) Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
8. Velekey József (41) Független Kisgazda Földmunkás és 

Polgári Párt 
9. Zsolnai István (14) Létminimum Alatt Élők Társasága 

2. Horváth Csaba 
3. Oszkó Imre 
4. Pálffy Zoltán László 
5. Dr. Sükösd Éva 

(71) Magyar Vöröskereszt 
(23) Magyar Demokrata Fórum 
(20) Függeüen Kisgazda Földmunkás és 

Polgári Párt 
(136) Magyar Szocialista Párt 
(20) Celldömölki Vasutas Munkás 

• Sportegyesület 
(28) Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

(207) Kereszténydemokrata Néppárt 

6. sz. választókerület: 
(75) Fiatal Demokraták Szövetsége 
(24) Magyar Vöröskereszt 

(112) Magyar Szocialista Párt 
(69) Független Kisgazda Földmunkás és 

Polgári Párt 
(18) Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
(28) Celldömölki Vasutas Munkás 

Sportegyesület 
(109) Kereszténydemokrata Néppárt 
(79) Független jelölt 
(31) Magyar Demokrata Fórum 

7. sz. választókerület: 
(36) Független jelölt 
(63) Kereszténydemokrata Néppárt 
(97) Magyar Szocialista Párt 
(42) Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
(50) Kemenesalja Ipartestület 

8. sz. választókerület: 

4. sz. választókerület: 

1. Esztergályos Elek Dezső (17) 
2. Géczy Zoltánné (105) 
3. Molnár Csongor (27) 
4. Pöcze Istvánné (24) 
5. Szabóné 

Vörös Éva (10) 
6. Varga József (10) 
7. Varga László Csaba (56) 

Független jelölt 
Kereszténydemokrata Néppárt 
Magyar Szocialista Párt 
Magyar Demokrata Fórum 

Magyar Vöröskereszt 
Fiatal Demokraták Szövetsége 
Kemenesalja Ipartestület 

1. Erdődiné 9. sz. választókerület: 
Péntek Anita (17) Nagycsaládosok Országos Egyesülete 1. CsÖre Imre (8) Kemenesalja Ipartestület 

2. Gasztonyiné 2. Deé Zoltán (29) Fiatal Demokraták Szövetsége 
Fódi Zita (214) Magyar Szocialista Párt 3. Erdélyi Antal (203) Magyar Vöröskereszt 

3. Gréczi László (24) Magyar Vöröskereszt 4. Hanzsér Elemér (45) Kereszténydemokrata Néppárt 
4. Hetényi Endre (189) Kereszténydemokrata Néppárt 5. Hanzsér Gyula Gábor (14) Független Kisgazda Földmunkás és 
5. Dr. Horváthné Polgári Párt 

Kőrráves Ágota (30) Magyar Demokrata Fórum 6. Rákóczi Elemér (6) Létminimum Alatt Élők 
6. Kondics Zsuzsanna (68) Fiatal Demokraták Szövetsége Társasága 
7. Sebestyén Attila (40) Celldömölki Vasutas Munkás 7. Varga Péter (32) Magyar Demokrata Fórum 

8. Somorjai István (53) 
Sportegyesület 
Független jelölt 10. sz. választókerület: 

5. sz. választókerület: 1. Czirók Zoltán 
2. Farkas Zoltán 

(24) 
(128) 

Magyar Szocialista Párt 
Függeüen jelölt 

1. Budai Lászlóné (24) Kemenesalja Ipartestület 3. Zsigmond Tibor (62) Függeüen jelölt 

1^8 Eredmények Merseváton 
Polgármester: 1. Csillag Albert 228 szavazat 

2. Horváth Lajos 105 szavazat 
A község polgármestere Csillag Albert lett 
Képviselő-testület: 

Csillag Albert 251 szavazat 
Horváth Lajos 149 szavazat 
Katona Jenöné 187 szavazat 
Szabó Sándor 182 szavazat 
Varga Norbert 168 szavazat 

Még az idén megalakulnak az önkormányzatok 
A vonatkozó törvény értelmében az újonnan megválasztott 

képviselő-testületeknek a szavazást követő tizenöt napon belül 
meg kell tartaniuk az alakuló ülést. 

A celldömölki 

dolgozói 
békés karácsonyi ünnepeket 
és eredményes új esztendőt 

kívánnak 
minden jelenlegi és jövőbeni 

kedves Vásárlójuknak! 
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Ujabb négy év küszöbén 
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Beszélgetés Makkos Istvánnal, 
Celldömölk régi-új polgármesterével 

Mivel régi-új polgármesterrel 
állunk szemben, a hagyományos 
bemutatkozó kérdésektől eltekin
tenék. Inkább azt kérdezem, mi
lyennek ítéli meg a kampányát, 
illetve voltak-e annak, valamint 
az elmúlt időszaknak nehézségei, 
mélypontjai? 

- Nagyon nehéz utólag meg
ítélni, hogy egy kampánynak 
mekkora szerepe van egy válasz
tási siker elérésében. Soha sem a 
kampány tényét igyekeztünk 
hangsúlyozni, hanem inkább azt, 
hogy mit tettünk a lakosság érde
kében az elmúlt négy évben, mi
lyen gondolataink vannak, s 
hangsúlyozottan pártdolgokról 
sose beszéltünk. Ennek során 
nagy segítségemre voltak a kép
viselőjelöltjeink, akik önálló el
képzeléseikkel nagyon aktívan 
álltak elő. Próbálkoztunk sok 
mindennel, hiszen gyűléseket 
tartottunk, kocsmákba is elmen
tünk, megpróbáltunk a városi te
levízió adta lehetőségekkel is él
ni. Az egyik legsikerültebbnek az 
alsósági gyűlésünket tartom, hi
szen ott olyan lakossági reakciók 
is voltak, amelyek azt sugallták: 
programunk és jelöltjeink egya
ránt szimpatikusak a polgárok 
számára. Hogy mi volt a mély
pont? Talán nem is volt ilyen, ha 
így visszaemlékszem. 

- Én a személyét ért támadá
sokra gondoltam... 

- Erre azt mondhatom: nekem 
nagyon jólesett az, hogy az intéz
mények kimaradtak a kampány
ból. Nem volt aláírásgyűjtés, vé
gezték a munkájukat, amiből arra 
kövefcezteiheltünk, hogy mellet
tünk vannak, vagy legalábbis 
nincsenek ellenünk. Az talán el

gondolkodtató, hogy a kórház 
vezetése miért nem így viselke
dett, de ez egy másik - egyéb
ként nem is túl lényeges - kér
dés. 

- Eléggé polarizált a képvise
lő-testület. Mennyire várható 
más jellegű négy év, mint ami
lyen az előző ciklus volt? Vagy: 
egyáltalán tudható ez előre? 

- A gazdasági körülményeket 
nézve azt mondhatjuk, hogy az 
ország helyzete befolyásolja az 
önkormányzatét is, s így nem 
lesz könnyű a négy év. Az biztos, 
hogy a beindult fejlesztések be
fejeződnek, s bízom benne, más 
lehetőségek megvalósítására is 
sor kerülhet. Az intézménye
inkkel lesznek gondjaink, lesz
nek viták, persze csak az anya
giak miatt, de remélem, hogy az 
előző négy évhez hasonlóan itt 
is meg tudunk oldani sok min
dent. 

- A személyi dolgokat illető
en látható, hogy az MSZP és a 
KDNP által bejuttatott képvise
lők uralják majd a mezőnyt. 
Meg kell mondanom, hogy kép
viselőink egy része nem 
KDNP-tag, s így nem is gondol
tunk frakció létrehozására. 
Mindezek mellett megpróbá
lunk normálisan együtt dolgoz
ni. Az MSZP szándékait nem 
ismerem, de úgy gondolom, ők 
is minél kevesebb konfliktus
sal, a városért kívánnak együtt 
munkálkodni. Vannak más 
szervezetek által bejuttatott je
löltek, akikről nem sokat tu
dunk, mint például az ipar
testület, a Fidesz és így to
vább. 

- Van-e olyan pont a program

jában, amelyről már ma, decem
ber közepén megmondható, hogy 
prioritást fog élvezni? 

- Hozzám hasonlóan minden
ki elmondta a kampány során, 
hogy prioritást az intézmények 
működtetése élvezhet. Abba nem 
mehetünk bele, hogy itt olyan 
visszafejlesztések történjenek, 
melyek az oktatás, a művelődés 
és az egészségügy színvonalát 
csökkenthetik, hiszen mindez a 
legfontosabb feladatok közé tar
tozik. 

- Saját személyes pályafutása 
során mit jelentett önnek ez a 
mostani újraválasztás? 

- Azt mondhatom, hogy a va
sárnap éjszaka felejthetetlen volt, 
mert életem legnagyobb sikere
ként könyvelem el az újraválasz
tásomat. A legfelemelőbb az 
volt, amikor bejöttem éjjel a hi
vatalba, itt vártak a munkatársa
im és együtt örümettünk. Még 
azt is el kell mondanom, nagyon 
jó volt, hogy ennyien támogat
tak, barátok, ismerősök tartottak 
ki, agitáltak mellettem. Ennek 
köszönhetem, hogy ilyen arány
ban nyertem. Az egészen egysze
rű emberek mellett felsorolhat
nám a vasutat is, nagyon köszö
nöm nekik a támogatást. Külön 
köszönöm a Fidesz támogatását, 
különösen Kondics Zsuzsáét és 
László Tiborét. Még egyszer ki
hangsúlyozom, hogy mennyire 
fontos volt egy-egy kocsmába is 
elmenni, ahol az emberek szem
től szembe mondják meg a véle
ményüket. Ez nagyon tetszett ne
kem, s ebből is lehet okulni. 

- Ez a szemtől szembe véle
ménymondás nem mindig velejá
rója a magyar közéletnek. 

- Azt nem csak az elmúlt négy 
év tapasztalata mondatja velem, 
hogy így van, hiszen régebben is 
éreztem, ezzel nem mond senki 
újdonságot. Az igazmondás és az 
egyenesség nem a tanultság kizá
rólagos velejárója, hanem intelli
gencia kérdése. Az elmúlt négy 
év alatt is voltak olyan dolgok, 
amelyek nagyon rosszul estek, 
emberekben kellett csalódnom, 
de bízom abban, hogy ez egyre 
kevésbé fog előfordulni. 

- A beszélgetés végén azt hi
szem, nem marad más tisztem, 
mint hogy az Új Kemenesalja ol
vasói nevében mind önnek, mind 
az új testület tagjainak jó egész
séget, hatékony munkát, és ehhez 
jó partnereket kívánjak! 

- Köszönöm szépen. Még egy
szer megköszönöm mindenkinek 
a szavazatát, akik pedig nem rám 
szavaztak, azokat a munkámmal 
szeretném meggyőzni, hogy 
négy év múlva rám szavazzanak. 
Most úgy érzem, sokkal nagyobb 
a felelősségem, hiszen több mint 
kétezer ember adta a bizalmát ne
kem. Határozottabban kell képvi
selnem az érdekeiket, s úgy ér
zem, még többet meg kell ten
nem a városért, ahol ilyen bizal
mat kaptam az emberektől. Cell
dömölknek celldömölki a polgár
mestere. Hozmán 

HIRDETMÉNY 
Celldömök Város Önkormányzata 
értékesítésre m e g h i r d e t i 
az önkormányzat tulajdonában lévő, 

Jelentkezés: írásban 1995. január 6-án 14 
óráig a Polgármesteri Hivatal vagyonkeze
lőjénél ügyfélfogadási időben. 

Király J . utcai, 417 m> területű építési Érdeklődni: a 7 vagy a 72/116-os melléken, 
telket. b : 

Kikiáltási ár: 400 000 Ft + 65 000 Ft gáz- Több jelentkező esetén 1995. január 10-én 
közmű-hozzájárulás. versenytárgyalásra kerül sor. 
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Harminchat órával az urnázás után 

B a r a n y a i Attiláné d r . jegyzői véleménye 
a választások lebonyolításáról 

- Egy választási sorozat akkor kerek, ha 
annak záró akkordja is van. Személyes benyo
másokra, értékelésre, s nem is annyira ered
ményekre vagyok kíváncsi, hiszen azok már 
közismertek. Összességében nézve milyennek 
ítéli a választásokat? 

- Fárasztónak. Rengeteg adminisztrációval 
járt. Egyértelmű volt, hogy önmagában óriási 
munka a szavazóköri eredmények leadmi-
nisztrálása négyszer bárompéldányos jegyzö
könyvekkel, s ezt ugyanígy települési szinten 
egyéni választókerületenként a választási bi
zottságnak kellett felösszesíteni, ahol már az 
egyéni választókerületi győztes képviselők is 
ismertté váltak. Utána pedig települési Ösz-
szesenben a töredékszavazatok számolása 
következett, majd ennek alapján a listák. Te
hát nem csak a szavazatszámláló bizottságok
nak volt rengeteg adminisztrációs munkája, 
hanem a választási bizottságnak is. Ezek mel
lett hajnalra komplett jegyzőkönyveink vol
tak. Ami a jogi eredményt illeti, az majd meg
jelenik. Persze ez csak úgy jöhetett létre, 
hogy a szavazatszámláló bizottságok és a vá
lasztási bizottság is messze a feladatuk ma
gaslatán álltak. Alapvetően tudták, mi a fel
adatuk. Aminek külön örülök, hogy a kisebb
ségi választás is érvényes és eredményes volt. 

- Történt-e olyan esemény, amely a válasz
tások menetét megzavarta volna? Baki, rend
zavarás, tévedés és így tovább. 

- A választás napján egyetlen bejelentést 
kellett a választási bizottságnak kivizsgálnia, 
ami arra irányult, hogy a szavazólapon egy 
szervezet neve nem megfelelően került fel
tüntetésre. Az viszont egyértelműen bizo
nyítható volt, hogy mi a szervezetet úgy tün
tettük fel a szavazólapon, ahogy a cégbírósági 
bejegyzés szerint az adott szervezet neve 
megfogalmazódott Mi ettől eltérni nem tud
tunk, s itt egyéni kívánságoknak helyt adni 
nem lehet. 

-A be nem került képviselők közül élt-e va
laki az eredményekkel szembeni kifogással? 

- Pillanatnyilag nem tudok ilyenről. Erre 
egyébként 3 napon belül van lehetőség, elmé
letileg tehát a beszélgetés időpontjában még 
előfordulhat, de tudomásom szerint senki 
nem kíván ezzel a jogával élni. Egyetlen vá
lasztókerületben volt nagyon éles az ered
mény, ahol mindössze három érvényes sza
vazaton múlott a győzelem, de az itt érintett 
képviselőjelölt nekem jelezte, hogy ő sem kí
ván kifogással élni. 

- Következtetésként a választások techni
kai lebonyolításából azt is levonom, ha ilyen 
mértékű, ilyen hosszúságú átfutási időt igé
nyel a szavazás lebonyolítása egy-egy válasz
tópolgár részéről, akkor legalább 4—5 szava
zófülkét biztosítani kell, mert egy-két szava
zókörben volt sorban állás. 

Hozmán 

0 MEGKÉRDEZTÜK 

• VÁLASZOLTAK 
2 j Q n 

Mennyi időre oldja meg J 

a temető bővítése 
a város problémáját? 

Válaszol: Dummel Ottó, a műszaki 
osztály vezetője. 

A városi önkormányzat 3,5 hektárnyi 
területet vásárolt meg a temető közvetlen 
szomszédságában. Ebből mintegy 2,5 
hektár lesz majd, ami temetkezés céljára 
használható. K i kell váltanunk a két te
mető közötti, Marcal-majori utat, helyette 
elkerülő utat kell építenünk. 

Az első lépcsőben mintegy 1 hektárnyi 
terület megtisztítása, felszántása, füvesítése 
és bekerítése van folyamatban. Ez a terület 
körülbelül 15-20 évre ad helyet a temetke
zésekhez. Az összes rendelkezésünkre álló 
terület - számításaink szerint - 50-60 évre 
oldja meg ezt a régi problémát 

A temetőbővítéssel kapcsolatos mun
kálatok során megtörtént a víz, a villany 
és a gáz vasút alatti átvezetésének védő
csövezése is. Mindezekre - a földterület 
megvásárlásától a védőcsövezésig - nettó 
4,5 millió forintot költött az idén az ön
kormányzat. 

Gyakorlatilag tavasztól megkezdődhet 
az önkormányzati temetőrész parcellázá
sa, ami egyben azt is jelenti, hogy temet
kezésre alkalmas lesz ez a terület. 

Völgyi László 

Pályázat 
tollforgató 
diákoknak 

A Gáyer Gyula Általános 
Iskola diákönkormányzata az 
1995 májusában megrende
zendő „Gáyer-hét" részeként 
irodalmi pályázatot hirdet a 
gyermekek életkorának meg
felelő témában 10-14 éves ta
nulóknak. A pályamunkák 

' műfaja kötetlen, terjedelmük
nek a 10 gépelt vagy 20 kéz
zel írott A/4 méretű oldalt kell 
elérniük. Az értékelésre az 5¬
6., illetve a 7-8. évfolyamo
soknak külön kerül sor, és 
korcsoportonként 3-3 díj, va
lamint egy különdíj vár a leg
sikeresebbekre. A pályázat 
jeligés, a pályázó adatait zárt 
borítékban kell a dolgozathoz 
mellékelni és a Gáyer Gyula 
Általános Iskola címére eljut
tatni (9500 Celldömölk, Ár
pád u. 28.). Beküldési határi
dő: 1995. április 30. 

N. T. 

Egészségnevelés 
Celldömölkön és környékén 

A novemberi egészségne
velési hónap jegyében számos 
rendezvény volt Celldömölkön 
és a környékén. A szervezők 
mellett az oktatásban közremű
ködtek a környék orvosai, peda
gógusok és egészségügyi dol
gozók. 

A megtartott foglalkozások 
felölelték az egészségnevelés te
rületének teljes keresztmetszetét, 
hiszen szó volt a helyes táplálko
zásról, a személyi és lelki higié
néről, balesetmegelőzésről, be
tegségekről, a káros szenvedé
lyek összes fajtájáról, valamint 
korunk pestise, az AIDS is hang
súlyozottan került bemutatásra. 
Korosztályos bontásban a szexu
ális nevelés témakörét is feldol
gozták. 

Imponáló a nagyszabású ren
dezvényeken résztvevők szá
ma, hiszen négy iskolában 

mintegy nyolc-kilencszáz gye
rek hallhatta azokat, s a köz
reműködők száma sem volt cse
kély. 

Az átadott ismereteken túl ér
tékelendő az is, hogy jó hangu
latban, hatékony munkával tel
tek el a foglalkozások, a közre
működők mindegyike szívesen 
vállalkozik az esetleges folyta
tásra. 

A nagysimonyi, a kenyéri, az 
ostffyasszonyfai és a celldömölki 
Eötvös iskola példája bizonyítja, 
hogy szükség van gyermekeink 
ilyen jellegű gondozására, neve
lésére is, s csak bízni lehet abban, 
hogy a résztvevőknél az elhintett 
ismeret termékeny talajra talál. A 
programot a Vöröskereszt városi 
szervezete rendezésében az álta
lános iskolák csapatainak vetél
kedője zárta. 

Borsos Péterné 

E g y e t e m i 
vendégek 

Novemberben a Károli Gáspár 
Református Egyetem Hittudomá
nyi Fakultásáról voltak vendégei 
a celldömölki református gyüle
kezetnek. 

A hallgatók teaesttel egybekö
tött bemutatkozó műsort adtak, s 
bepillanthattak a celliek életébe is. 

Vasárnap délelőtt dr. Szűcs Fe
renc, a teológia tanára tartotta az 
istentiszteletet, délután pedig a 
hallgatók szolgáltak a szórvány-
gyülekezetekben, találkozhattak 
a vidék reformátusaival. 

Ismét kísértett 
az 50 év 

A sajtó ördöge folytán ezúttal 
a Négy év - négyszáz vállalkozás 
című cikkünkben a vállalkozói 
kamarákra vonatkozó, 1994. évi 
XVI . sz. törvényt írtuk 50 évvel 
korábbra, 1994-re! Elnézést! 
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Mi jön a diákévek után? 

Öt vélemény az élet elején 
Ballag már a vén diák... Ugye 

ismerősek a sorok! Valamennyi
en énekeltük már. S éneklik időt
len idők óta a ballagó negyedike
sek. Megkérdeztünk néhány fia
talt, akik tavaly végeztek a Ber
zsenyi Dániel Gimnáziumban, 
hol tart a „ballagásuk", mi is tör
tént velük azóta. Beszélgetőtár
saim: G. Zoárd, K. Szilárd, G. 
Zoltán, T. Péter és D. Nikoletta. 

K. E.: Mi történt veled az 
érettségi után? 

G. Zoárd: Elmentem egye
temre Budapestre. Egy évig jár
tam oda. Nehéz volt, de jól érez
tem magam. 

K. E.: Melyik egyetem volt ez? 
G. Zoárd: A Műszaki Egye

tem, vegyészmérnöki kar, bioló
gia szak. 

K. E.: Miért hagytad ott az el
ső év után? 

G. Zoárd: Nem olyannak ala
kult, amilyennek elképzeltem. 
Engem a biológia, és nem első
sorban a kémia érdekelt. Pe
dig itt nagyon komolyan vet
ték a kémiát. 

K. E.: De ugye nem adtad fel? 
G. Zoárd: Nem. Újra szeret

nék felvételizni a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem 
gyógyszerészkarára, vagy a Ker
tészeti Egyetemre. 

K. E.: Es a távolabbi jövő? 
G. Zoárd: Nehéz megjósolni 

a jövőt. Ha el is végzem a gyógy

szerész szakot, csak alkalmazott 
lehetek, magánpatikát nyitni na
gyon nehéz. Az egyetemisták 40 
százaléka szerintem nem a tanult 
szakmájába helyezkedik el azon
nal. Elsősorban a diploma a fon
tos. Sokkal jobban és könnyeb
ben el lehet helyezkedni vele. 

K. E-: Szilárd! Te mit kezdtél 
az érettségivel? 

K. Szilárd: Felvettek Keszt
helyre, a Gábor Dénes Műszaki 
Informatikai Főiskolára. Most 
vagyok elsős. 

K. E.: Eredetileg is ez volt az 
elképzelésed? 

K. Szilárd: A terveim mások 
voltak. Eredetileg más főiskolára 
akartam jelentkezni, de ez a ke
vés jelentkező miatt nem indult 
meg Budapesten. 

K. E.: Mi lett volna ez? 
K. Szilárd: Riporter- és ope

ratőrképzés. 
K. E.: Neked mik a terveid? 
K. Szilárd: Le szeretnék dip

lomázni. S szeretném továbbvin
ni és továbbfejlesztem a család 
vállalkozását. 

K. E.: Zoltán, ha jól tudom, te 
is felvételiztél valahová? 

G. Zoltán: Igen, Szombat
helyre, a tanárképzőbe. Foci
technika szakra, de nem vettek 
fel elsőre. Augusztusban a pót
felvételin sikerült bejutnom Gö
döllőre, az Agrártudományi 
Egyetem kornmunikáció-techni-

ka szakára. Most vagyok másod
éves. 

K. E.: Azt is tudom, hogy nem 
nappalira jársz oda, de nem is 
levelezőre. Hogy is van ez? 

G. Zoltán: Távoktatásban ta
nulok. Ez egy új oktatási forma, 
de szerintem nem olyan jó. így 
nehezebb. 

K. E.: Milyen esélyekkel in
dulsz az életbe egy ilyen diplo
mával? 

G. Zoltán: Ennek biztos jövő
je van. Ez egy olyan összetett 
szakma, hogy bárhol el lehet vele 
helyezkedni. Televízióban, rá
dióban. 

K. E.: Még egy utolsó kérdés. 
Mi a legfontosabb számodra? 

G. Zoltán: Most lesz épp a 
vizsgaidőszak, úgyhogy én most 
ebben gondolkodom. Szeretnék 
sikeresen és mihamarabb túllenni 
rajta. 

K. E.: Péter, veled mi történt? 
T. Péter: Először is felvételiz

tem töri-könyvtár szakra Szom
bathelyre. Nem vettek fel. Aztán 
sikerült egyéves szerződést kötni 
a celli könyvtárral, ott dolgoz
tam. Közben elkezdtem egy sulit, 
ahol könyvtárasszisztensnek ké
peznek. Most kezdtem meg a 3. 
félévet. Jelenleg munkanélküli 
vagyok, most anyagiak miatt 
nem tudtak alkalmazni, de úgy 
néz ki, hogy januártól vissza
vesznek. 

K. E-: Milyen elképzeléseid 
vannak a suli befejezése után? 

T. Péter: Ameddig lehet, sze
retnék a könyvtárban dolgozni. 
Ez nekem való elfoglaltság. S kü
lönben „lélegzés az életem, abba
hagyni nem merem". Ez a mot
tóm. De ez csak poén. 

K. E.: Niki! Te vagy az első 
lány, akivel beszélgetek itt a pa
pírbolt pultja mögött. így gon
doltad? 

D. Nikoletta: Érettségi után 
beiratkoztam Szombathelyre, az 
egészségügyi iskolába. 2 napig 
bírtam. Ezalatt megtanultam 
minden lehetséges rosszat, amit 
az egészségügyben csinálni nem 
szabad. Otthagytam. Rövid ideig 
munkanélküli lettem, de ezt sem 
bírtam sokáig. Aztán saját ma
gam munkát kerestem, és most 
azt csinálom, amit igazán szere
tek. 

K. E.: Úgy tűnik, elégedett 
vagy. Mit szeretnél még az élet
től? 

D. Nikoletta: Dyen világban 
mit tervezzen az ember! Szeret
nék 3-4 év múlva férjhez menni, 
külön lakásban, jó fizetéssel élni. 
De nem valószínű, hogy ez meg
valósul. Bár jó lenne, ha nem 
csak álmok maradnának a tervek. 

Különböző emberek, különbö
ző álmokkal, tervekkel, kudar
cokkal. Egy közös bennük. 20 
évesek. Most itt tartanak. Hogy 
hova jutnak? Majd meglátjuk. Az 
5 éves találkozón majd elmesé
lik. De addig is az életük halad 
„tovább, tovább, tovább..." 

Kustos Evelin 

Adófizetők figyelmébe 
Felhívjuk a tisztelt, adót fizető állampol

gárokat az alábbi aktuális kötelezettségek 
teljesítésére. 

1. Az iparűzési és vállalkozók kom
munális adójának előlegét a várható 

éves fizetendő adó 90%-ának megfelelő 
összegre 1994. december 20-áig ki kell egé
szíteni. 

2. A gépjárműadónál (súlyadó): vásárlás 
esetén az adókötelezettség keletkezésétől 
számított 15, eladás esetében 30 napon belül 
bevallást kell benyújtani az önkormányzat 

adócsoportjához. (Adókötelezettség kelet
kezése a vásárlást követő hónap 1-je.) A 
fenti időpontok be nem tartása minimum 
1000 Ft mulasztási bírság megállapítását 
vonja maga után. 

Az adó befizetése nem mentesíthet a be¬
vallásadási kötelezettség alól. 

Sághegyi Szilveszter '94 
Szilveszterezzen romantikus környezetben a 

i&ágftegp jfogaíjóban! 
Az étteremben cigányzene, 

a pincében élő tánczene! 
Szilveszteri tombola! A fődíj: egy sült malac! 

A belépő: 900 Ft személyenként, 
amely két étkezést és egy aperitifet tartalmaz. 
Belépők kaphatók: A Sághegy Fogadóban és 

a Savaria Tourist Celldömölki Irodájában. 

V 
R E N A U L T 

ÉLMÉNY VELE ÉLNI 

PRÍMA ajánlat 
a Renault-tól 
R E N A U L T 19 
PRÍMA légzsákkal és 
távirányítós rádiómagnóval. 
Ne hagyja ki ezt 
a PRÍMA lehetőséget! 

MOLNÁR & MOLNÁR K F T . 
9500 CeUdömölk, Tó u. 2. 
Tel./Fax: 06/60/376-416 
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Talál feladatot bőven az új önkormányzat 

Meditáció egy kérdésről: mitől város a város? 
A feltett kérdésre más-más megközelítés

ből számos válasz adható. Leegyszerűsítve 
azt mondhatjuk, város az, amit jogilag annak 
nyilvánítanak. Természetesen a dolog nem 
ilyen egyszerű, mert a várossá nyilvánításnak 
vannak előzményei és következményei is. 
Mindenről ebben a cikkben sajnos nem szól
hatunk. 

A távolabbi múltban kutatva 1790 után azt 
látjuk, a mezővárossá válásban fő fejlesztési 
erŐ volt a kereskedelmi szerepkör, a piacköz
pont erőssége, a kereslet, a kínálat, a válasz
ték és a bőség. Az iparosok számának gyara
podása kedvezően hatott a gazdasági, társa
dalmi életre. Nem elhanyagolható a lélek
szám, a gazdasági, társadalmi, közlekedési 
nyitottság, továbbá a vezetők és polgárok 
gondolkodásmódja, ami a városért való ten-
niakarásban fejeződött ki . Gondoljunk csak a 
vasút építésére, kórházalapításra, iskolák lét
rehozására, a közösségi életre nagy hatást 
gyakorló egyesületek alapítására, a rangot je
lentő közintézményekre, a rendezett város
képre, a kulturált vendéglátóhelyekre, vagy a 
rangos sportéletre stb. 

Azt is látjuk tehát, hogy a város rangját 
nem önmagában a központi szerepkör betöl
tése - bár ez nagyon fontos - , hanem az adja 
meg, hogy benne egy magasabb fokú tevé
kenység összpontosul-e, és ezzel összefüg
gésben nagyobb és igényesebb vonzási terü
letre gyakorol-e hatást. Egyszerűbben fogal
mazva: kell-e, érdemes-e, van-e miért a vá
rosba menni. 

Ide kapcsolódva jut eszembe a gimnázium 
első tanévnyitóján elmondott igazgatói be
széd néhány mondata: „A város is elsősorban 
társadalom, ha nem tudja magában egyesítem 
azokat az intézményeket, amelyeket mind a 
magam, rnind a hozzá tagozódó vidék gazda
sági, társadalmi, kulturális igényeit kielégítik, 
terpeszkedhet akármeddig, növelheti lakói
nak a számát a végtelenségig, városi szerep
kört nem kap, nagy, vagy óriási falu marad 
csupán." Bár a beszéd óta több, mint 40 év 
telt el, a sok változás ellenére annak alapgon
dolata ma is érvényes. 

A reformkorban a kemenesaljai kerület hat 
mezővárost és 56 kisebb-nagyobb települést 

egyesített a Marcaltól nyugatra Egervölgyig 
és Újlakig, valamint a Rábától délre, követve 
a földrajzi egységet. Később a négy szolga
bírói járásból egy lett. Kettévált a bírói, az 
igazgatási feladat; főszolgabírói hivatal, já
rásbíróság, ügyészség, közjegyző, telekköny
vi hivatal, adóhivatal, pénzintézetek, köz
igazgatási irányító szerep - ezek mind-mind 
erősítették Celldömölk jelentőségét. 

Jelen volt egy hasznos iparos, kereskedői 
réteg, amelynek fő jellemzője a szakmai is
meret és a rendszeres szolgáltatási készség. 
Nem kellett napokig iparosok után járni, és 
nem akartak egyik napról a másikra meggaz
dagodni. 

A kultúra műhelyei alakultak ki országos 
jelentőségű tudósokkal. A véleménycserékre 
alkalmas Összejövetelek különböző formáival 
találkozunk. Persze idő is volt arra, hogy ipa
rosok, kereskedők, más rétegek fehér ab
rosszal leterített asztalok mellett megbeszél
jék ügyes-bajos dolgaikat. Az a világ sajnos 
a múlté. Tudom, ma egy lüktetőbb korban 
élünk, mások a viszonyok, ami önmagában 
nem lenne baj. A baj az, hogy a megszűnt 
formák, intézmények helyett nem, vagy alig 
jöttek létre újak. Tudjuk, ha valami megszű
nik, milyen nehéz újraindítani. 

1945 után néhány éven belül megszüntet
ték a különböző egyesületeket. A tulajdonvi
szonyokban bekövetkezett változások kedve
zőtlen hatása máig tart. Eltűnt, mert felszá
molták a tisztes, kulturált kisipart, kiskeres
kedelmet. Eltűntek a vásárok, amelyeknek 
bevételei mentesítették a községet a pótadók 
kivetésétől. És még folytathatnám. 

A hatvanas években elindult egy fejlődési 
szakasz, új üzemek, új magánházak, lakótöm
bök, intézmények épültek, nőtt a lakosság 
száma, igaz a tervezett 16-18 ezer főtől 
messze elmaradtunk. Megakadt az iparfej
lesztés, és szép lassan eltűntek a korábban 
rangot jelentő közintézmények. Miért? Egy 
központi irányelv, terv szerint a megyében 
két volt járási székhely, Körmend és Sárvár 
kapott elsőbbséget a többivel szemben, egy 
fokkal előbbre sorolták azokat. A következ
mény: SárvárTa került a bíróság, az ügyész
ség, a közjegyző, a földhivatal, de volt és 

van ennek egy sor más jellegű következmé
nye is. 

Az akkori vezetés érdeme, hogy a kórház 
megmaradt, nem esett a központosítás áldo
zatává, és a szakmunkásképzés szabad utat 
kapott. Megszűnt viszont a járási szerepkör, 
így lettünk város. Volt tehát egy objektív 
helyzet, de van egy régi igazság is: minden 
vidék a saját érdekeinek kielégítésére törek
szik, céljai eléréséhez pedig pártfogókat ke
res. Nos, úgy tűnik, másoknak jobb pártfogói 
voltak, amíg lehetett. 

A rendszerváltás után a visszafogott fej
lesztést tapasztaljuk, tovább tart a szerepkör
vesztés. Legutóbb az ÉDÁSZ került el innen. 
Úgy tűnik, a központi vagy regionális fejlesz
téseknél Sárvár az előnyét megtartotta. Igaz, 
a földhivatal visszakerült, van közjegyzőnk, 
lépések történtek a bú-óság visszaállítására, 
de újból felvetődik a kórház sorsa, reméljük, 
fejlődni fog és nem visszafejlődni. 

Csökkent a település életében oly fontos 
MÁV szerepe. Erősödőben van a magánszfé
ra, egy sor kisüzem, üzlet jött létre, egyelőre 
azonban hiányzik a tőkeerő, a város gazdasá
gi, kereskedelmi arculatán változtatni tudó 
nagy beruházás, a tőke egyéb vonzata. 

Elhanyagoltak az utcák, a járdák, a parkok, 
sokszor nem tudni, a járda kerékpárút-e, vagy 
a gyalogosok számára készült. Valamikor 3 
személy látta el a közterületi feladatokat, 
hozzáteszem: jól. Igen, de akkor kisebb volt 
a város és kevesebb volt a szemét, mondhat
ják. Igaz, de ne feledjük, más volt az emberek 
magatartása, a köz iránti gondolkodás. Pró
bálta volna meg télen a tulajdonos a háza 
előtt hagyni a havat! 

Mélyponton van a labdarúgás, hiányzik a 
támogatást nyújtani tudó háttér, és talán más 
is? Azt azonban nem tudom, Körmend ho
gyan tudja az NB l-es kosárlabda, valamint 
az NB ni-as labdarúgócsapatát működtetni. 

Sok tehát a feladat, a tennivaló ahhoz, 
hogy meglévő értékeinket, jó színvonalon 
működő intézményeinket megőrizzük, és a 
városokra jellemző magasabb szintű tevé
kenység bővüljön. Talál feladatot bőven az 
új önkormányzat. 

KáHos Gyula 

KORONA^ÜZLETHAZ 
C E L L D Ö M Ö L K , S z é c h e n y i u . 1 . 

Minden kedves Vásárlónknak 
kellemes karácsonyt, 

és eredményekben gazdag, 
boldog új esztendőt kívánunk! 

1995-ben is széles áruválasztékkal és 
udvarias kiszolgálással 

várjuk kedves Vásárlóinkat! 
AKI NÁLUNK VÁSÁROL, NEM CSALÓDIK. 

N e k r o 
Temetkezési és 
Szolgáltató Kft. 

Szombathely, 
Petőfi S. u. 13. Tel.: 94/312-644 

Celldömölk, 
Kossuth u. 13. Tel.: 06-30/463-601 

OLCSÓBBAN - SZEBBEN - K E G Y E L E T T E L 
állunk a gyászoló család rendelkezésére. 

Ügyelet éjjel-nappal 
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Karácsony 
ismét karácsony lesz. A csa

ládok minden tagja lázas gon
dolkodásba kezd, kinek, mit, 
mennyiért. Nem könnyű beosz
tani azt, ami karácsony nélkül 
is igen kevés. De ajándékozni 
és ajándékot kapni egyaránt 
nagyszerű érzés. Mindegy, 
hogy mi, csak valami apróság, 
vagy éppen értékes dolog, a 
karácsony magáért, az ünne
pért, a karácsonyfáért, azért, 
hogy a rég nem látott szerette
inkkel együtt ülhessünk le az 
ünnepi asztalhoz, mindenért az 
év legszebb, legcsodálatosabb 
ünnepe. Izgalommal körbeáll-
ni a fát, nézni egymás arcán az 
örömet, hogy „Jaj, de jó, hogy 
ismét karácsony van". 

Ismét lesznek családok, ahol 
a kislány nem kap 4000 forin
tért Barbie babát, ahol a kisfiú 
számítógép helyett esetleg 
„csak" nintendót kap. De nem 
az ajándék értékének szabad 
megszabnia azt, hogy mennyi
re örülünk neki. Az én másfél 
éves keresztlányom kriksz-
kraksz rajzainak, első, vonalas 

képeinek a világon mindennél 
jobban örülnék. Azt, hogy ők is 
velünk vannak, hogy együtt va
gyunk, semmi drágalátos do
log nem tudná helyettesíteni. 

Látok üzletekben öreg néni-
kéket, bácsikákat, akik utolsó 
fillérjeiken vesznek unokáik
nak méregdrága ajándékokat. 
Holott már az is ajándék, hogy 
ó, a kis öreg még velünk lehet, 
még mindig velünk lehet. 

A karácsony a nagybetűs 
Szeretet és Boldogság ünnepe. 
Nem szabad elrontani azzal, 
hogy anyagiassá változtatjuk 
át. Nem az a lényeg, hogy mi 
van a fa alatt. A lényeg, hogy 
szeressük egymást, örüljünk 
minden pillanatnak, amit bé
kességben együtt tölthetünk el. 

Gondoljunk azokra az em
berekre, akik nyomorúságban, 
háborúban, betegségben ünne
pelnek majd. A karácsony az 
övüké is, mindenkié, akiben 
ebben a rohanó világban még 
szeretet lakozik. 

Boldog karácsonyt! 
Kustos Evelin 

llo\ 
Szilveszter 

1 1 0 z~ Egyházi hírek 
Római katolikus egyház 

A karácsonyi ünnepkör programja 
24- én áu.fél 3 árakor: Jézus születését bemutató misztériumjáték 

a ministránsok előadásában, 
fél 5 órakor: .Jöjj el Betlehem!" címmel zenés karácsonyi ifjúsági játék 
a fiatalok előadásában, 
éjfélkor: Ünnepi szentmise Jézus születésének emlékére. 

25- én és 26-án ünnepi miserend. 
31-én este 6 órakor: 
Ünnepi hálaadás szentmise keretében. 

Református egyház 
24- én, szenteste 6 órakor: istentisztelet, 
25- én 10 órakor: istentisztelet legátus szolgálatával, 
26- án 10 órakor: istentisztelet. 
Mindkét alkalommal úrvacsoraosztással. 

Evangélikus egyház 
Istentiszteletek 
December 24. (karácsony előestéje) 

Alsóság - evangélikus templom - du. 5 - gyermekek karácsony 
December 25. (karácsony ünnepe) 

Izsákfa - ifjúsági terem - de. fél 9 - (úrvacsora) 
Alsóság - evangélikus templom - de. 10 - (úrvacsora) 

December 26. (karácsony 2. napja) 
Egyházashetye - evangélikus imaház - de. fél 9 - (úrvacsora) 
Alsóság - evangélikus templom- de. 10 - (úrvacsora) 
Kemeneskápolna - házi istentisztelet - du. 2 - (úrvacsora) 
Kisköcsk - római katolikus iskola - du. 3 - (úrvacsora) 

December 31. (Óév este) 
Alsóság — evangélikus templom - du. 5 

Január 1. (Új év napja) 
Alsóság - evangélikus templom - de. 10 - (úrvacsora) 
Egyházashetye - evangélikus imaház - du. 2 

Az év utolsó napja I. vagy Szent Szilveszter pápa emlékünnepe a 
római katolikus egyházban. Valójában nem 6 maga volt nagy jelen
tőségű személyiség, hanem egy világtörténelmi esemény, fordulópont 
az egyház történelmében az, ami az ő pápasága (314-335) idejére 
esett, az tette örök emlékezetű személyiséggé. A virágzó római biro
dalom akkori uralkodója, Nagy Konstantin császár Szilveszter pápa
sága idején szüntette meg a keresztyének üldözését és tette államval
lássá a keresztyénséget. A gyötrelmes szenvedések között meghalt 
keresztyének kiömlő vére valóban mag volt, amiből örömteljes, gaz
dag aratás következett. 

Az év utolsó napjához, estéjéhez és éjszakájához sok ősi babonás 
szokás és hagyomány kapcsolódik, melyek közül ma is sokfelé élő 
hagyományként igen sokat gyakorolnak. Ezúttal azonban egy eltűnt 
ősi, s a hajdúságban gyakorolt szokásra emlékezzünk: a gulyafordítás 
hagyományára. 

Szilveszter este néhány legény, sokszor felnőtt is, összeállt, s os
torral, kolomppal, csengővel, dudával felszerelkezve bementek a gaz
da udvarába, vagy megálltak az utcai ablak alatt és zajcsapás után 
mondták a rigmust: Szerencsés jó estét kívánok! I Most jöttem Bécsbül, 
Budárul. I Buda városábul hajtottam I hat ökröt, kilenc szarvasmar
hát. I Gazdám, gazdasszonyom megengedik-e, hogy I egypárszor meg
fordítsuk az udvaron? Ha megengedték, éktelen kolompolással lármát 
csaptak, majd elénekelték az Ez esztendőt megáldjad... kezdetű újévi 
éneket és a közismert Újesztendő vígságszerző kezdetű újévi köszön
tőt. Amikor megkapták az ajándékot, így búcsúztak: Az áldott Úr Isten 
rakja rá két kézit, I Minden marhájoknak áldja meg ezerit.! Hajadon 
jányuknak kössik be a fejit. I Szíp leginy ftjoknak álgyák meg örökít. 
I Minden szál kenderük nőjjik fel az égig. I Minden egy bánatjuk 
apadjik el fődig. 

Nádasdy Lajos 

Nagy választék 
játékországban 

Karácsony előtt a játéküzletek 
mindenütt a legkeresettebb boltok 
közé tartoznak, ősidők óta így van 
ez. Megannyi gyermekálom válik 
valóra ezekben a napokban a játék
osztályok pultjainál. 

Mi a jobb: határozott elképze
léssel belépni a, játékbirodalom
ba", vagy különösebb ötlet nél
kül rábízni magunkat az eladók 
tapasztaltságára? Nehéz' ezt el
dönteni, de az biztos, hogy a Lak
berendezési Áruház játékosztá
lyának eladói készségesen és 
szakavatottan segítenek minden 

vásárlónak a megfelelő ajándék 
kiválasztásában. 

A karácsonyi nagy bevásárlás 
időszakában a szokásos árukész
let ötszörösével fogadták a vásár
lókat - tudtuk meg Zámbó Im-
rénétől, az osztály vezetőjétől. 
December elsejétől nyolcadikáig 
valamennyi játékot 10 százalék 
kedvezménnyel adtak. Az osz
tály decemberi első tíz napi be
vétele 770 ezer forint volt, 20 
százalékkal több az előző év ha
sonló időszakánál. 

Fotó: Völgyi 
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„Szeressék az emberek ezt a házat.." < 

Bemutatjuk Pálné Horváth Máriát, 
a KMK új igazgatónőjét 

Mint lapunk egy korábbi számá
ban hírt adtunk róla, városunk ön
kormányzata Pálné Horváth Má
riát nevezte ki a Kemenesaljái Mű
velődési Központ élére, ötéves idő
tartamra. Kinevezése után néhány 
nappal kértünk tőle bemutatkozó 
interjút. 

~Az elején engedj meg egy rend
hagyó kérdést. Miért nem pályáztál 
már az előző körben, amikor a tes
tület Newman Ilonát nevezte ki? 

- Nehéz erre válaszolni. Az elő
ző pályázat kiírásakor én gyesről 
visszajött anyuka voltam, akinek 
szakmai vonalon nagyon sokat be 
kellett hozni a lemaradásaiból. To
vábbá az utóbbi időben sok minden 
megváltozott az országban is és a 
városban is, s először fel kellett 
mérnem a szakma és az intézmé
nyünk helyzetét a megváltozott 
légkörben. Fel is kellett zárkóznom 
a kollégákhoz, akik ebben a meg
változón légkörben dolgoztak. 
Úgy éreztem, nem vagyok még 
kész a szakmára sem, s arra sem, 
hogy a vezetés nagy feladatát a 
nyakamba vegyem. 

- Aztán a második körben mégis 
felvállaltad. Milyen tervekkel vágsz 
neki a munkának? 

- Most azért pályáztam, mert 
úgy éreztem, hogy az elmúlt év
ben, amíg megbízott igazgatóként 
ténykedtem, letettem a névjegye
met, mindenki megismerhetett, 
emberileg és szakmailag egyre 
érettebb lettem, bátrabban mertem 
dönteni, bátrabban mertem a dol
gokba belevágni, vállalkozni, új 
dolgokra is. Úgy éreztem, nem en
gedhetem meg magamnak, hogy 
ne pályázzak. Ezzel tartoztam a 
kollégáimnak, s a városnak is. Az 
öt évemben már bátran tervezhe
tek, a lehetőségeket ismerem, ame
lyek eléggé behatároltak. Elsősor
ban a túlélést kell fontosnak tarta
ni, hogy az intézmény megma
radjon a városnak, helye, rangja 
legyen. De ennek az a feltétele, 
hogy olyan programokat kínál
junk, amelyekre a város lakói ve
vők lesznek, s vevők lehessenek 
akkor is, amikor mindenkinek 
egyre soványodik a pénztárcája. 
Közérdekű és szórakoztató prog
ramokat kell kínálni, olyanokat, 
melyek felüdülést nyújtanak az 
embereknek a szaporodó gondok 
közepette is. 

- Érintőlegesen már szóba ke
rült, most meg is kérdezem: mi

lyennek ítéled az intézmény feltétel
rendszerét? 

- Az anyagi feltételeink nagyon 
rosszak, költségvetésünk alulterve
zett, nagyon kevés pénzünk van, 
amit szinte elvisz a dolgozók bére 
és a fenntartás. A szakmára nem 
marad pénz, illetve nekünk kell azt 
megteremteni. A különböző vásá
rokkal, termek és a gépkocsi bér
beadásával, és így tovább. Persze 
az erőnk így nagyon elaprózódik. 
A személyi feltételeink jók, kollek
tívánk tízenkét személyből áll, ez 
már a minimum, ennél lejjebb 
menni nem lehet, hiszen az minő
ségromlást eredményezne. Szak
mai felkészültségünk jó, s remé
lem, hogy megmarad a lelkesedés 
és a szakmába vetett hit, annak el
lenére is, hogy az anyagi megbe
csülés nevetségesen kevés. 

- Van valamilyen válságkezelő 
programod? 

- Három fŐ programban, nagy 
rendezvényben gondolkodunk, 
amelyek tán szólnának a megyé
nek, a nagyobb térségnek, a Du
nántúlnak, esetlegesen a külföld
nek is. Tavasszal felfrissítenénk a 
Kemenesaljái Napokat, a nyáron 
folklórnapokat rendeznénk, míg 
ősszel szüreti rendezvény lenne. 
Ezeket hagyományossá szeretnénk 
tenni, évről évre történő bővítéssel. 
A közbeeső időszakokban meglé
vő értékeinket továbbvinnénk, 
folytatva a hagyományos tevé
kenységi formákat. Célul tűzzük ki 
a civil szervezetek támogatását, a 
kívülről jövő polgári kezdeménye
zések felkarolását. Fontos, hogy 
kultúrmenedzserekké váljunk, el
adva ezzel a helyi kultúrát. Ehhez 
az kell, hogy erősödjön a reklám-, 
propagandatevékenység és egy ki
csit üzleties szemléletet tudjunk 
bevinni a közművelődésbe. 

- Emlékszem a pályázatod egy 
mondatára, amely arra irányult, 
hogy a kultúrának nem szabad a 
házon belül megmaradni. Azt is 
mondtad, hogy ehhez külső partne
rek kellenek. Kikre számítasz? 

- Elsősorban a társintézmé
nyekre, az iskolákra, az óvodákra 
számítok, s úgy érzem, számítha
tok is. Valamint a vállalatokra, a 
szépen kialakuló vállalkozói 
szférára. Gondolok a vendéglátó
egységekre, a sörözőkre, a panzi
ókra, mert ezek elég nyitottak a 
különböző kulturális tevékenysé
gek befogadására. Az is fontos, 
hogy náluk az anyagi háttér job
ban biztosított. 

- Ha röviden össze kellene fog
lalnod azt, mi hozott erre a pályá
ra, merre tartasz, mit vársz tőle, 
azt akár ars poeticának is felfog
hatnánk. 

- Nagyon fontos a szakmánkban 
az emberszeretet, az embercentri
kusság, hogy mindenkiben megta
láljam a jót, ha ez így közhelynek 
is tűnhet. Ezt a jószándékot kell, 
hogy megérezzék rajtunk. Segíteni 
akarunk, a partnert látjuk a másik
ban, hogy meg tudjuk találni a kö
zös érdeket, s a közös értéket. Ta
lán a pályán sem maradtam volna 
meg, ha nem jövök vissza a szülő
városomba, amely nagyon fontos 
számomra, még ha a hangulata 
nem is olyan, mint évekkel ezelőtt. 
Egy kicsit elvesztette a varázsát, de 
ezt az utolsó pillanatban talán 
vissza lehet hozni, hisz ez a város 
a miénk, ne hasonlítgassuk más
hoz, mert neki is megvan az arcu
lata, még ha most be is szürkült egy 
kicsit. Ki kell alakítanunk egy pol
gári szellemiséget. Ez egy hosszú 
folyamat, de a hosszú folyamato
kat is el kell kezdeni valahol. 
Üzenni annyit üzennék a celli 
embereknek, hogy szeressék 
annyira a házat, mint amennyire 
az itt dolgozók szeretik őket. Jöj
jenek be hozzánk, segítünk, ha 
tudunk. Jelezzék az igényeiket, 
érezzék magukénak az intéz
ményt, mert enélkül nem tudunk 
boldogulni. Ha érezzük a felénk 
irányuló jóindulatot, tenniaka-
rást, érdeklődést, akkor ez már 
elég lesz ahhoz, hogy nekünk 
erőt adjon a további munkához. 
Azt szeretnénk, ha ez a ház tény
leg a város háza lenne a város
háza mellett. 

Rozinán 

n o s 
Jankovics Marcell és 

Luca napja 
December 13-a. Luca napja, a 

téli ünnepkör jeles dátuma. Sok
sok hiedelem fűződik ehhez az 
ünnephez. Egyebek között sok 
mindent nem szabad csinálni 
ezen a napon, de az ünnepek jel
képvilágáról szóló előadás meg
tartása nem szerepel a tilalmi lis
tán. Ennek, és a szervezőknek 
köszönve tarthatta meg Janko
vics Marcell előadását Celldö
mölkön. 

A művelődéstörténész, film
rendező személyes vallomással 
kezdte előadását. Beismerte, 
hogy nem ismeri annyira a nép
szokásokat, mint ahogy azt sokan 
hiszik. Viszont ellentétben azok
kal, akik csak a szokást reprodu
kálják, tud hozzájuk kommentá
rokat fűzni, mivel hosszas mun
kával sikerült kialakítania a nép
szokások kódrendszerét. A szo
kások is igen logikus felépítésű
ek. Egy példa: legtöbb jeles nap 
télen van, mivel a parasztember 
ilyenkor ér rá legjobban. Az 
egész ünnep a téli napfordulóhoz 
kapcsolható. Karácsony szavunk 
eredetileg napfordulót jelent. 
Számos jelkép igen érdekes ma
gyarázatát adta (pl. karácsonyfa
állítás viszonya az életfához). 
Két fontos jelkép van, amely 
minden naptári fordulóponthoz 
kötődik: a fa és a tűz. Szerinte a 
fenyő a fény fája [idegen nyelvek
ben a lux (ezüstfenyőt és fényt is 
jelent], A harmadik, ugyanennyire 
fontos szimbólum a víz. Erre is 
számos példát mondott a Bibliá
ból, illetőleg a kereszténység előtti 
vallások tárházából. 

A téli „kis" ünnepekről szólva 
a következőket mondta: Ádám-
Évát nem csak azért ünnepeljük 
karácsonykor, mert akkor ragyog 
legszebben az Ikrek csillagkép, 
hanem azért is, mert ekkor kell 
látnunk azokat, akiknek a bűneit 
másnap eltörli a Megváltó. A 
csillagászati élmény, a természeti 
élmény, a szimbólumok, a nép
szokások fölékesednek egy vallási 
mondanivalóvá, egy üzenetté, ami 
a kereszténység alapvető monda
nivalója, és úgy klappol össze a 
dolog, mint kulcs a zárba... 

Jankovics Marcell igen széles 
alapokra helyezte elméletét. Le
nyűgöző a jártassága a csillagá
szatban, az asztrológiában, egyes 
vallások szimbólumvilágában és 
- saját bevallása ellenére - jártas 
a népszokások világában is. 

Györe Géza 
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Itt volt Gergely Róbert 
Elsősorban nőkről, de nemcsak 

löknek szóltak a dalok Gergely 
Róbert Arcképek című lemezének 
bemutatóján december 10-én a Ke-
nenesaljai Művelődési Központ
ban. Mind a koncertet megelőző 
dedikáláson, mind a koncerten 
szép számmal megjelentek az erő-
sebb nem képviselői is. Persze 
azért a hölgyrajongók voltak több
ségben, s a Parti Áruházban meg
rendezett kazetta-, illetve könyv-
árusítással egybekötött autogram-
•sztáson Gergely Róbert legtöbb
ször ki sem látszott az őt körülvevő 
lányok, asszonyok, tinédzserek ko
szorújából, akik közül sokakat 
meglepett a művész kedvessége, 
közvetlensége. 

Ez a közveüenség jellemezte az
tán a közel kétórás koncertet is. 
Gergely Róbert és csapata - mely
nek tagjai közön ott találhatjuk Bo
ros Tibor táncvilágbajnokot és 
vendégművészként Szörényi őrsöt 

Gergely „Robi" karácsonyi üdvözle
te Olvasóinknak Fotó: Völgyi 

- profi produkciót hozott létre. Ak
kor sem voltak üresjáratok, ha a 
koncert főszereplője éppen a szín
falak mögött tartózkodott: a tánco
sok remekül áthidalták ezeket a 
perceket, és Szörényi Örs sem oko
zott csalódást. A főszerep persze 
mégiscsak Gergely Róberté volt, 
aki színészi képességeit is többször 
megcsillantotta az est folyamán. 

Kiss Veronika 

Szász Endre
kiállítás Celldömölkön 

December 9-én, az év utolsó 
képzőművészeti kiállításán, 
Szász Endre festőművész képei
ből nyílt tárlat a Kemenesaljái 
Művelődési Központ galériáján. 
A kiállítást dr. Dragomán Pál 
nyitotta meg. 

Szász Endre, aki húsz évig élt 
az Egyesült Államokban, egyike 
a legsikeresebb és legismertebb 
magyar képzőművészeknek. An
nak ellenére lett sikeres és nagy 
művész, hogy mindig ellenállt a 
divatoknak, és az európai hagyo
mányt ötvözve egy sajátságosan 
magyar művészeti látásmóddal 
világhírű lett. Rajzain az ábrázolt 
témát érzékeny, finom vonalak
kal, ha kell, robbanékony lendü
lettel, fondorlatos és szellemes 
grafikai eszközökkel jeleníti 

meg. Művein az üresen hagyott 
vagy aranyozott felületeknek, az 
odavetett színeknek is fontos sze
repük van. 

A nálunk látható 33 képből ál
ló sorozat egy külön zárt, öntör
vényű világ. A görögség antik ér
tékeit hozza vissza számunkra, a 
görögséget, amely mindannyi
unknak szellemi hazája - hallot
tuk egyebek között a kiállítás 
megnyitóján. 

A megnyitón közreműködött 
Gregorich Zsófia csellón és Né
meth Szilvia fuvolán. Zongorán 
kísért Gosztola Tünde. 

A tárlat január 9-ig tekinthető 
meg. 

Felvételünkön a megnyitó kö
zönsége. 

vx. 

Anyakönyvi hírek 
Celldömölk 

Születés: Németh Károly és Kovács Marianna 
fia: Krisztián Róbert, Kiss Balázs és Csőtár Lilla 
fia: Boldizsár, Óri Csaba és Keszler Erzsébet 
fia: Bence, Balogh Antal és Havasy Virág Júlia 
leánya: Réka, Lanczkor Ferenc és Szabó Móni
ka fia: Márk, Magyar László és Józsa Anikó 
leánya: Adrién, Orbán Sándor és Szabados And
rea fia: Bence, Nagy Imre és Rákóczi Gyöngyi
ke leánya: Mónika. 

Halálozás: Zala István, Dezső Imre, Kovács 
Sándomé sz. Márkus Etel, Sághegyi Józsefné 
sz. Fodor Ida, Kovács Antalné sz. Arvai Julian
na, Molnár Sándomé sz. Somogyi Irma, Polgár 
János, Péntek Sándor, Szolnoki Béla, Csőre Ká
roly, Bodnár Lajosné sz. Farsang Julianna, Ben-
de Zoltánné sz. Kiss Irén Edit, Janics Ferenc, 
Németh Istváhné sz. Bende Mária. 

Nemeskocs 
Születés: Kozári Lajos és Kocsis Ildikó leánya: 
Edina. 
Halálozás: Szálai Antal. 

Duka 
Halálozás: Keringer Béláné sz. Szép Mária. 

Jánosháza 
Születés: Kiss Miklós és Molnár Mária Andrea 
leánya: Mirella Réka, Góman György és Ko
lompár Erika fia: Erik György, Tóth László és 
Szabó Zsuzsanna leánya: Renáta, Varga Ferenc 
József és Kardos Zsuzsanna leánya: Jenifer. 
Halálozás: Aranyos Ferenc. 

Nemeskeresztúr 
Halálozás: Farkas Jenőné sz. Takács Mária. 

Tokorcs 
Születés: Tar Sándor és Maár Judit fia: Sándor. 

Egyházashetye 
Születés: Mórocz Imre és Sebestyén Ildikó le
ánya; Ildikó, Fehér István és Gasparics Györgyi 
Etelka fia: Richárd. 

Szergény 
Születés: Patyi Gyula és Kovács Mónika le

ánya: Dóra, Németh Lajos és Németh Anikó fia: 
Bálint. 

Vönöck 
Születés: Gulyás Róbert és Balogh Éva leánya: 
Rebeka, Gőcze Gyula László és Kurányi Izabel
la leánya: Gréta Izabella. 

Kenyéri 
Születés: Horváth Imre és Márkus Éva fia: Bá
lint. 

Boba 
Születés: Németh Zsolt és Kovács Adél leánya: 
Eszter Adél, Sebestyén Tibor és Kovács Ildikó 
fia: Andor. 

Mesteri 
Születés: Kovács Antal és Tóth Zsuzsanna fia: 
Krisztián. 

Kemenesmagasi 
Születés: Németh Imre és Mátyás Judit leánya: 
Jenifer Cintia. 

Köcsk 
Születés: Sipőcz Ferenc és Horváth Gyöngyi 
leánya: Veronika. 
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Újra él és virágzik a pápai református kollégium ̂3 
Zengett, zúgott a hálaadó 

örömének, a zsoltár a pápai refor
mátus templomban. Második ha
lálából is feltámadt a 463 éves 
pápai református kollégium, az 
ősi iskola teljes egészében 
visszakerült a református gimná
zium diákjainak használatába, az 
egyházkerület tulajdonába. 

Először 1752-ben mondották 
ki felőle a halálos ítéletet, amikor 
gróf Esterházy földesúr kérelme 
alapján Mária Terézia királynő 
május 8-án kelt rendelete elren
delte a pápai református gyüleke
zet és főiskola megszüntetését, 
amit május 12-én végre is hajtot
tak. Erről Galgótzi Ferenc plébá
nos az egyház anyakönyvébe la
tin nyelven a következőket írta 
(magyar fordításban közöljük): 
„...1752. május 12-én az eretne
kek nyilvános istentisztelete tel
jesen megtiltatott, az egyház hi
vatalnokai mind kiparancsoltat
tak, iskolájuk, imaházuk és egy
házi épületeik a bizottság által el
foglaltattak és mindenekben ne
kem, Galgótzi Ferencznek, e vá
ros plébánosának alávettettek.". 
Az iskola Adásztevelen mégis 
menedéket kapott a református 
gyülekezetben, s itt működött 
I I . JÓZSEF türelmi rendeletéig, 
amikor 1783-ban visszatérhe
tett ősi származási helyére, Pá
pára. 

A második halálos ítélet pon
tosan kétszáz év múlva, majd
nem hónapra és napra pontosan 
1952-ben következett el, amikor 
az uralkodó eszmerendszer, an
nak ellenére, hogy az egyházzal 
1948-ban kötött egyezmény ki
mondotta az ősi kollégiumok, 
Debrecen, Pápa, Sárospatak, s a 
későbbi alapítású budapesti Ló-
nyai és Baár-Madas iskolák az 
egyház intézményeiként működ
hetnek továbbra is, - a megálla
podást felrúgva felszámolták az 
ősi iskolát, másik intézményeivel 
együtt. De ahogyan kétszáz évvel 
ezelőtt, úgy most is majdnem ha
sonló időszak után újra hazatért 
régi otthonába, egészében bené
pesítve azt vidáman nyüzsgő ifjú 
sereggel. 

Kemenesalja iskolázás tekin
tetében az előző századokban, 
különösen a magasabb tudo
mányos képzés tekintetében PÁ
PA és SOPRON vonzáskörébe 
tartozott. Ebből következett az is, 
hogy itt a kultúra és a művelődés 
jóval magasabb szinten állott, 
mint Vas megye egyéb területe
in. Az ősi iskolák diáktalálkozó
ján így jellemezték a két iskola 
viszonyát: „... úgy nézünk egy
másra, mint a Somló és a Ság a 
kékenfénylő dunántúli nyárban. 
A Ság és a Somló körül rejtőznek 
a falvak és a mélyből üzen a pa-

Petöfí és Jókai egykori iskolája, az ó-kollégium 

raszt nyár. A népi szellem két 
szigete a Dunántúlon Sopron és 
Pápa. Itt nevelődtek fel Dunántúl 
szegény gyerekei, tehetségesek, 
akik nagyrészt vissza is kerültek 
oda, ahonnan jöttek: papok, taní
tók, jegyzők, hivatalnokok let
tek. Ezek lettek az igazi népne
velők." 

A múlt század történetének 
egy szeletét, a reformkort meg
vizsgálva az 1832-1848 közötti 
években, az eredeti iskolai anya
könyv beiratkozásai szerint Ke
menesaljáról 40 deák tanult s 
végzett a pápai református főis
kolában. Társadali megoszlásuk: 
lelkész családból 2, tanítói 2, ka

tonáé 1, özvegyasszonyé 6, mér
nöké 3, táblabíróé 7, közbirtoko
sé 18, s az alsósági „gazdaember 
Király János fia, Mátyás" 1, 
összesen 40. 

Az évnyitó napján a közönség 
„asszisztálása" mellett újra felke
rült a pápai református ősi kollé
gium oromzatára az 1952-ben, az 
államosítás napján levert Jókai
jelmondat: ISTENNEK HAZÁ
NAK TUDOMÁNYNAK! A két 
ősi intézmény, a pápai reformá
tus és a soproni evangélikus is
kola ebben a szellemben tanít, 
nevel, reméljük, újabb évszáza
dokig! 

Nádasdy Lajos 

Várják a háromszázadik kisbabát 

Ritkábban fordul a gólya 
Amikor én születtem, azt mondták az ovi

ban, az iskolában, hogy rengetegen va
gyunk. Abban az évben (1975-ben) nagyon 
sok kisbaba született. Most viszont, évek 
óta azt lehet haliam, hogy egyre kevesebb 
a gyerek, az anyák legföljebb egy terhessé
get vállalnak. Erről és az éves tendenciákról 
kérdeztem dr. Dienes Lajos adjunktust és 
Mészáros Károlyné vezető védőnőt a ter
hestanácsadáson. 

Országos viszonylatban a szülések száma 
bizony csökken. Ennek sajnos gazdasági és 
társadalmi okai vannak - mondta dr. Dienes 
Lajos. Mészáros Károlyné szerint általáno
sítani azonban Celldömölkön sem lehet. 
Van olyan körzet, ahol jelenleg is 4-5 kis
mamát látogatnak. 

Arra, hogy a családok szívesen vállalnak-
e harmadik, eseüeg negyedik terhességet a 
válasz meglepő volt. A védőnő tapasztalata 
az, hogy egyre több a hivatásos anya, akik 

a gyermekük 10 éves koráig 6-7000 forint 
juttatásban részesülnek. A terhestanácsadá
son megkérdezett kismamák valamennyien 
a második, sőt a harmadik kisbabájukat vár
ták. Kérdésemre, hogy mennyire nehéz má
sodik babát vállalni, mosolyogva és pocak
jukat megsimogatva azt válaszolták, hogy 
könnyebb lesz majd, mint az első. Kisruhá-
kat és tapasztalatokat visznek át a máso
dik terhességbe. Mint elmondták, szeret
nék, ha férjeik is ott lennének a szülésen, 
de a papák ezt valahogy nem nagyon bír
ják elviselni. 

Dr. Dienes Lajos elmondta, hogy egyre 
több az olyan apuka, aki szívesen ott lenne 
a kicsi világrajövetelekor. Az anyák is egyre 
gyakrabban veszik igénybe az úgynevezett 
„Rooming-in" rendszert, ami egész napi 
együttlétet jelent a kicsivel. 

A terhestanácsadás feladatairól és nehéz
ségeiről a védőnők elmondták, hogy nincse

nek meg a megfelelő körülmények a mun
kájukhoz. Egy rendelőben 8-10 ember előtt 
beszélni bizalmas, intim dolgokról nagyon 
nehéz. 

Az adjunktus úrtól megtudtam: a ter
hestanácsadás a tisztiorvosi szolgálat kö
rébe tartozik. Az alapellátásban részt vevő 
orvos, valamint a védőnők és szakorvos 
közreműködésével végzik a munkájukat. 
Minden kismama részesül szakorvosi, la
bor- és műszeres vizsgálatokban. Emellett 
látogatják őket megfelelő időközönként 
otthonukban a védőnők. Sőt, szülést elő
készítő tanfolyamot is indítanak, a szo
rongás és a félelem leküzdésére. Mottó
juk, hogy a megfelelő időben, a megfelelő 
helyen minél több egészséges újszülött 
születhessen. 

A statisztika szomorú képet mutat: az 
1969-78 közötti 10 évben átlag 438-447 
élveszületés történt a celldömölki kórház
ban. 1979-tŐl napjainkig 346-316 között 
alakult ez a szám. Az idén 300-nál kevesebb 
kisbaba megszületése várható. 

Talán a gólya kevés? 
Kustos Evelin 
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Egyedülálló celli siker 
4. forduló 
CVMSE-FOTEX SE 21:18 (10:11) 
Celldömölk, 250 néző. Celldömölk: DÉNES - VARGA (5), HOR

VÁTH (2), TÁNCSICS (6), DÖBRÖNTE (5), NAGY (1), Koronczai. 
Csere: LENDVAI (2), Pozsonyi, Szakái, Tamás, Gyurák. 

Nagy csatát hozott a csoport két kiemelkedő tudású csapatának 
összecsapása. A tavalyi országos bronzérmes FOTEX mindent meg
tett, hogy elégtételt vegyen az otthoni vereségért. A hazaiak azonban 
felvették a kesztyűt, és a közönség lelkes támogatásával, idegfeszítő 
véghajrában a vendégek fölé kerekedtek. Ezzel bizonyították, hogy 
egyáltalán nem volt véletlen a korábbi veszprémi siker. 

5. forduló 
CVMSE-Hort SE 33:20 (17:6) 
Celldömölk, 200 néző. Celldömölk: DÉNES - Varga (1), POZSONYI 

(1), HORVÁTH (4), DÖBRÖNTE (4), NAGY (6), TÁNCSICS (9). 
Csere: TAMÁS, KORONCZAI (1), Gyurák (2), Soós (3), Kormos (2). 

A celli vasutasok az első játékrészben legázolták budapesti ellen
felüket. Szellemes, felszabadult játékkal olyan előnyre tettek szert, 
hogy a Süle Nándor-Tamás Gábor edzőpáros kényelmesen hátradőlve 
nézhette a második félidőben a találkozót. A celliek közül mindenki 
játéklehetőséget kapott, hiszen minden egyes fiatal kézilabdázó rutin
jára nagy szükség lesz a továbbiakban. 

6. forduló 
Tatabánya-CVMSE 20:23 (9:12) 

A CVMSE pontveszteség nélkül országos középdöntőbe jutott serdülő kézilHb 
dacsapata. Álló sor: Tamás Gábor edzfi, Pozsonyi Mihály, Soós Gábor, Lendv-
Roland, Dénes Ákos, Varga Tamás, Táncsics Péter, Nagy Zsolt, Kormos Tamás 
Süle Nándor edző. Guggolnak: Szakái Gábor, Döbrönte Csongor, Gyurák Pét 
Márton Elemér gyúró, Koronczai Gábor, Tamás Gergely, Horváth Zsolt. . 
képről hiányzik: Joó Balázs, Hajba Attila, Nagy István 

Celldömölk: DÉNES - Döbrönte, TÁNCSICS (10), VARGA (7) 
POZSONYI (3), KORONCZAI (2), Gyurák. Csere: TAMÁS, Hor
váth, Szakái, Kormos, Soós. 

Ezzel a találkozóval ért véget a csoportmérkőzések sorozata. A sok 
sérülés miatt tartalékosán felálló celliek félgőzzel is biztosan nyertek. 
A CVMSE 6 győztes meccs után 12 ponttal létt csoportelső, és -
országosan is egyedülállóan - a maximális 4 pontot viszik tovább a 
középdöntőbe, ahol az Elektromos és a Győri ETO várja a celli si
kercsapatot. 
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Asztalitenisz Negyedmilliót hozott a Mikulás 

a CVMSE labdarúgóinak 
1994. május 11-én a celldömölki képvise

lő-testület a tatai OMS Hungária Kft.-nek 
ítélte a szennyvíztisztító megépítésének jo
gát. A 156 millió forintos beruházást elnyert 
cég ügyvezető igazgatója Kiss János, aki 
egyben a Tatai Sport Club elnöke. E tény és 
a CVMSE szűkös költségvetésének ismereté
ben Szabó István, az egyesület ügyvezető 
elnöke - Makkos István polgármester köz
vetítésével - felvette a kapcsolatot Kiss Já
nossal. Az első pozitív visszajelzések után az 
egyesület részéről 125 ezer forintnyi közepes 
árfekvésű, jó színvonalú felszerelésre fogal
mazódott meg igény, amelyért cserében vi
selnék a kft. reklámfeliratát. 

December 6-án három Mikulás-zsákban az 
OMS Hungária Kft. vezetője a következő fel
szereléseket hozta Celldömölkre: 1 teljes gar

nitúra (15 db-os) Adidas labdarúgómez, nad
rág és lábszárvédő kapusfelszereléssel együtt, 
15 pár Adidas labdarúgócipő és 5 db Adidas 
labda. Az ajándék értéke 258 ezer forint, amit 
azzal magyaráztak a tataiak: a nevükben sze
replő német cég nem engedheti meg, hogy 
gyenge minőségű felszerelést adjon, ha rek
lámszerződést köt... A találkozó alkalmával 
Kiss János és Szabó István jogilag is szente
sítette a kapcsolatot. 

December 8-án a polgármesteri hivatal
ban Makkos István polgármester adta át hi
vatalosan a labdarúgó szakosztály vezetői
nek és a labdarúgóknak az ajándékot Ko
csis Péter, a CVMSE társadalmi, valamint 
Szabó István ügyvezető elnökének jelenlé
tében. 
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Birkózó Mikulás Kupa 
Győrben közel száz indulója volt az „A"-

kategóriás szabadfogású birkózóversenynek. 
A Celldömölki DSK ifjú birkózópalántái 
az erős mezőnyben értékes helyezéseket 
értek el. 

28 kg: 1. Somogyi ErnÖ 
30 kg: 2. Horváth Róbert 

3. Pugor Zoltán 
38 kg: 3. Salai Attila 
55 kg: 1. Horváth Csaba 

Celldömölk Város 
önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 
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Máthé páros. Az NB Il-es találkozó vég
eredménye nem tükrözi, hogy hallatlanul 
szoros mérkőzéseken diadalmaskodott a 
székesfehérvári együttes. Ennek a kisiklás
nak köszönhető, hogy a CVMSE lecsúszott 
a dobogóról. 


