I I nQMÖLK~VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK L A P J A • M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E • ÁRA: 21,50 FORINT

Tima László a város alpolgármestere
celldömölki képviselő-testület idei első
. tán Makkos István polgármester elmondnogy a'hónap végéig ismételten címzett
tí-Tiogatást kell kérni a kórház felszereléséfelújítására. A laktanya szociális otthon
való átalakítására viszont céltámogatást
kell igényelni, ezt majd 1996-ban bírálják el
az illetékesek. Tolmácsolta a rendŐrparancs¬
nok indítványát, aki bűnmegelőzési és köz•tonsági bizottság megalakítását javasolta.
A képviselő-testületi tagok egyhangúlag el
riadták az erre a célra készült szándéknyi
latkozatot.
aranyai Attiláné dr. jegyzőnő tájékoza képviselőket, hogy a celldömölki ci
gány kisebbségi önkormányzati képviselőstülct megválasztotta az elnökét Geiger
Zsuzsanna, valamint alelnökét Horváth Imszemélyében. Elmondta azt is, hogy me

Alapítványi támogatások
A Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Kará
csony Sándor emlékére szakalapítványának pályá
zatán a kuratórium döntése értelmében a „Pro
.^gyházashetye" Egyesület a LQ. Nemzetközi He
lyei Művészeti Napok keretében lebonyolítandó
Vamplex művészeü tábor költségeihez 30 ezer,
:níg a „Berzsenyi Emléknap" megrendezéséhez 35
• .'-er forintot nyert Ugyanitt a Kemenesaljái Bernyi Asztaltársaság 20 ezer forintos hozzájáru
l t kapott a dologi költségekhez, a Kemenesmagasi Citeraegyüttes és Népdalkör pedig 20 ezer
lorintos támogatásban részesült az együttes sze
replési lehetőségeinek biztosításához

Drágább lett
lapunk, az Új Kemenesalja. Ugye fölösleges
hivatkoznunk arra, amire oly sokan hivatkoz
nak, Kedves Olvasóink... Sajnos az energia
árak emelkedése az újságot sem kíméli. Re
méljük azonban, hogy a lap ezentúl is ott lesz
a celldömölki családok kedvenc hírforrásai
között, s nem az újság lesz az első, amitől
megválnak.

gyei döntés alapján februártól a Sárvári Vá
rosi Bíróság kihelyezett tárgyalásokat tart
Celldömölkön, de az önálló celldömölki bí
róság - anyagiak miatt - ebben az évben sem
alakul meg. Ez a pénztelenség - adott esetben
- nem a városi költségvetésre értendő.
A testület ezután titkos szavazással Tima
Lászlót választotta meg a város alpolgármes
terének.
(Az ülésen megválasztott bizottságok tag
jainak névsorát a következő lapszámunkban
közöljük.)
A folyó ügyek között a Szociális Segítő
Szolgálat élelmezési
költségnormájának
emeléséről döntött a testület. Ez január 16-tól
felnőttek esetében 150 Ft/nap (három étke
zés), bölcsődei gyermekélelmezés esetében
pedig 72 Ft/nap.
Györe Géza

Mindenki
karácsonyfája
Metsző hideg volt a városban december 23án este. A Kemenesaljái Művelődési Központ
hangosbemondójából karácsonyi dalok szóltak.
A központ előtti téren lassan gyülekeztek az
emberek, eleinte főleg kisgyerekeket tologató
kismamák és a fiatalabb generáció tagjai. A kö
zönség a Mindenki karácsonyfája című rendez
vényre várt a tér fedíszített fenyőfája körül. A
levegőben kellemes illat terjengett, kiderült, a
szervezők forralt bort osztottak. A hideg egyre
elviselhetetlenebbé vált, ezért nagyon jól esett
a forró ital. A közönséget a szervezők saját ké
szítésű péksüteményekkel is megkínálták. A
legnagyobb meglepetés mégis a műsor volt:
énekes-zenés összeállítást láthattunk. Jól meg
szerkesztett, minden különösebb külsőséget és
díszletet jnellőzve, jó zenére és kitűnő énekhan
gokra épült fel az összeállítás. A központ eme
újabb dicséretes próbálkozása - reméljük - ha
gyományteremtő erejű lesz. Ami még biztató és
a hagyomány kialakulására utal, az az, hogy
nem csak a hideg tartott ki a rendezvény végéig,
hanem a közönség is.
gy.
ZVIQ

Kevesebb a közhasznú munkás
A Vas Megyei Munkaügyi Központ a múlt
-v december 30-án közölte a celldömölki polirmesten hivatallal, hogy január l-jétől nzhiany miatt - nem tudja tovább folyÓsíJ» a varos által foglalkoztatott húsz köz

hasznú munkás bérének a törvény által előírt
részét.
- A közhasznú munkáról szóló előírások ta
valy májusban megváltoztak - tájékoztatott Ba(Folytalás a 2. oldalon)

Májusban
ismét
belelendül
az ÁVÜ
A privatizációval kapcsolatos naprakész
információkat nyújtó cégek mutatkoztak be
a közelmúltban Szombathelyen, a Star PRügynökség által szervezett sajtótájékozta
tón, ahová az Új Kemenesalja szerkesztő
sége is meghívást kapott.
Talán nem sokan tudják, hogy a megye
székhelyen az ÁVÜ megyei ügyfélszolgá
lati irodát működtet, Horváth Endre ve
zetésével. Itt az érdeklődők megtudhatják,
milyen tulajdonrészek vásárolhatók az
ÁVÜ-tŐl, milyen privatizációs pályázati ki
írások vannak napirenden, milyen rész
vényeket lehet kárpótlási jegyért vásárolni,
és így tovább. Mint elmondták, az iroda
forgalma az elmúlt év első felében volt
viszonylag magas, amikor is zömmel kár
pótlási jegy tulajdonosok érdeklődtek a
hasznosítás lehetőségeiről. Miután a priva
tizációs és kárpótlási jegy-részvény cseré
re vonatkozó információk elapadtak, a
rendszer gyakorlatilag leállt. Az irodaveze
tő szerint újabb fellendülés április, május
körül várható, talán akkor tudnak ismét
ajánlatokat tenni kisbefektetők számára.
A Privatizációs Gépbörze rendszerét is
mertető Hegyi József hasonlóképpen véle
kedett: ez a renszer is akkor fog jól mű
ködni, ha a gazdaság is jól működik. Az
akciósorozatot az ÁVÜ és az ÁV Rt. az
egyes cégeknél, vállalkozóknál feles
legessé váló gépek értékesítésére indította
el. A lebonyolítást, az adatok számítógépes
nyilvántartásának rendszerét az ECONOMfX Rt. gondozza, melynek Vas megyei
partnere a SZÜV. A rendszeren keresztül
a vásárolni és eladni szándékozók egyaránt
hozzájuthatnak a szükséges adatokhoz,
akár teljes kínálati listát is kérhetnek. Az
érdeklődők a területi megbízotton keresztül
kérhetik a regisztrációt vagy közölhetik a
vásárlási szándékukat. Ily módon a havon
ta megrendezésre kerülő árveréseken a
megfelelő felhasználóhoz kerülhetnének a
máshol már feleslegessé vált eszközök, ter
melőberendezések. Vas megyében azon
ban egyelőre gyér érdeklődés mutatkozik
az új - jóllehet, nem térítésmentes - szol
gáltatás iránt.
V.T.K.
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netileg. A többiek újra munkanélküli segélyben
részesülnek, és így - egyelőre - az 5 sorsuk is
némiképp rendeződött. Reméljük, februárban
kerültek a közhasznú munkások. Ez a bérüket, vagy márciusban a Vas Megyei Munkaügyi
a különböző járulékokat, az étkezési hozzájáru Központ megjelenteti a pályázatát a közhasznú
lást és a munkaruha költségét foglalja magába. munkások bértámogatására, és újra teljes lét
A bér 70 százalékát a Munkaügyi Központ biz számú lesz a csapat
- Mi történik, ha a támogatás mégis megszű
tosította, ez mintegy 3 millió forintot jelentett,
a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat nik?
— Azokat a munkákat, amelyeket jelenleg
fedezte.
-Mi lett a sorsa ennek a húsz - főleg a közte közhasznú munkások végeznek el, valakinek
nyilván meg kell csinálnia. A közterületek fenn
rületek fenntartásán dolgozó - munkásnak?
- Közülük jelenleg tizenegyet tudunk alkal tartásáról, a szemét kihordásáról, és még sok
mazni, ennyire van anyagi lehetőségünk. Itt kell hasonló jellegű munkáról van szó. Az eddigi
elmondani, hogy a bérek megfelelő nagyságúak megoldás a város számára a legolcsóbb. Ha ez
és a dolgozók által elvégzett munkával nincs a lehetőség megszűnik, valószínűleg városgon
különösebb gond. A létszámot - még egyszer dozási intézményt kell létrehozni, de ennek a
hangsúlyozom - a szűkös anyagi lehetőségek költsége a mostani kiadások megháromszorozó
dását jelentené.
gy.
miatt csökkentettük, reméljük ezt is csak átme

Kevesebb a közhasznú munkás
(Folytatás az 1. oldalról)

ranyai Attiláné dr., városunk jegyzője. Ezek
szerint valaki csak egy évig lehet ilyen státus
ban, és ha időközben nem tud munkát találni,
újra munkanélküli ellátásba kerül, ennek meg
felelő segély folyósítására lesz jogosult. A gond
abból eredt, hogy a Vas Megyei Munkaügyi
Központ nem írta ki a szokásos évi pályázatát
a közhasznú munkások foglalkoztatásának pén
zelésére. Mi ennek ellenére elküldtük az igé
nyünket és erre érkezett a már említett nemleges
válasz az év legvégén. Mondhatni, igen nehéz
helyzetbe kerültünk a kései értesítés miatt.
- Milyen nagyságrendű támogatástól esett el
Celldömölk?
- A múlt évben a városnak 5 millió forintjába

Z21Z

Minden műsorszám egy ajándék Választási eredmények Merseváton
December 22-én a Gáyer Gyu
la Általános Iskola művészeti
csoportjai a dunaszerdahelyi ma
gyar tanítási nyelvű alapiskola
meghívására Szlovákiába utaz
tak, hogy előadják karácsonyi
műsorukat. Szívélyes fogadtatás
után a gyermekek bensőséges
összeállítással idézték a színpad
ra az ünnep üzenetét: A 8. b osz
tályosok által előadott gyönyörű
versek, zene- és énekszámok a
szeretetről szóltak. A 6. a osztá
lyosok pásztorjátéka kedves ka
rácsonyi történetet mutatott be. A
meghatott nézők hatalmas taps
sal jutalmazták a szereplők átélt
játékát.

A csokor második részében vi
dám összeállítás - köztük aero¬
bik, tátika a PA-DÖ-DÖ-vel,
Szandival - szórakoztatta az
ezeregyszáz magyar ajkű diákot.
Ebédet követően szabad program
keretében folytatódott az ismer
kedés, a barátkozás a várossal, az
ottani diáktársakkal. Az iskola
ezúton köszöni meg a felkészítést
Tóth Béláné, Tulok Gabriella,
Nagy Márta és Tóth István peda
gógusoknak, a szervezést a diák
önkormányzatnak, és az utazást
a MÁVÉPCELL KFT.-nek, ki
nek segítsége nélkül az intéz
mény képtelen lett volna átadni
ajándékát.

Sorok a Parlamentből
így év elején sokan sokféleképpen értékelik
az elmúlt évet. Mint annyi másban, ebben sem
vélekedünk egyformán. Különösképpen nem,
ha az adott évben az ország életét meghatározó
választások játszódtak le. Aki a választások
után kikerül a hatalomból, nehezen tudja meg
emészteni, hogy a népfenség valami oknál
fogva mást akart. Aki megkapja az áhított kar
mesteri pálcát, az pedig kénytelen rádöbbenni,
hogy amíg ellenzékiként minden problémára
legalább két megoldási javaslata volt, addig
most, hogy a hatalomba került, minden javas
lata legalább két új problémát szül. És ez füg
getlen attól, hogy a leváltottak színe rózsaszín,
vagy fekete és a megválasztottaké sárga vagy
zöld. A májusi országgyűlési választásokon a
választópolgárok bizalmát elnyerve lettem or
szággyűlési képviselő - mint később kiderült kormánypárti. Ennek megfelelően az én (fél)évi
értékelésem is meglehetősen szubjektív.
Nézzük a számok nyelvén, hogyan dolgo
zott az új parlament működésének első fél esz
tendejében. 1994. június 28-i megalakulása
óta az új Országgyűlés 95 döntést hozott. Ezen
belül a parlament 19 új törvényt alkotott, 31
jogszabályt módosított, az országgyűlési hatá-

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
Győrvári Benedek 130 szavazat

Csütörtökönként
Értesítjük Celldömölk és a vá
roskörnyék lakosságát, minden
kedves véradónkat, hogy mind
azok, akik a szervezett véradóna
pokon nem tudnak részt venni,
vagy ezeken kívül kívánják a

Elmúlt egy év
rozatok száma pedig elérte a 44-et. A számok
tekintélyesek. Á mögöttük meghúzódó tartal
mon a dolgok természeténél fogva sokáig vi
tatkoztak és fognak is még vitatkozni a külön
böző oldalon álló (ülő) felek, akiknek ülés
pontjuknak megváltozása sok tekintetben ma
gában hordja álláspontjuk megváltozását is.
Melyek voltak a legjelentősebb - és így ter
mészetesen legnagyobb vitát is kiváltó - dön
tések? A sort mindenképpen az önkormány
zati törvény módosítása nyitja. Ez az a tör
vény, amelyet mind az ellenzéki képviselők,
mind pedig a kormánypárti képviselők egysé
gesen ítéltek meg. Tudniillik mind a két fél
azon az állásponton volt, hogy a törvény ilyen
irányú megváltoztatása a másiknak kedvez.
Ilyen egységes megítélése a továbbiakban
nem sok törvénytervezetnek volt. A másik,
sok vitát kiváltó kormányelőterjesztés a pót
költségvetésről szólt. Természetesen, a volt
kormánypártok - a jelenlegi ellenzék - telje
sen feleslegesnek tartották a benyújtott terve
zetet, hiszen az eredeti - szerintük - úgy jó,
ahogy van. A jelenlegi kormánypártok - a volt
ellenzék - viszont nagyon megalapozottnak
tartották az előterjesztést, hiszen e nélkül nem

véradás

celldömölki kórházban folyó
gyógyító munkát véradásukkal
segíteni, minden héten csütör
tökön 8-tól 15-ig a kórház vértranszfúziós állomásán adhatnak
vért.

lehetett volna megtartani - az előző kormány
túlköltekezése miatt - a költségvetési hiány
még elfogadható mértékét. A harmadik jelen
tős döntést az 1995. évi költségvetés és az
ahhoz kapcsolódó adótörvények megalkotása
jelentette. Itt végre soha nem látott egység
nyilvánult meg abban, hogy ennek a törvény
nek még az óév elbúcsúztatása előtt meg kell
születnie. Sokkal többen azonban nem mutat
kozott egyetértés. Hiába bizonygatták egyik
oldalról azt, hogy az ország helyzete nem
olyan rossz, amely indokolná azt a drákói szi
gort, amit az 1995. évre a költségvetési elő
irányzatok megfogalmaztak, a másik oldal adott esetben ahol én is helyet foglalok - hajt
hatatlan maradt, és kitartott azon álláspontja
mellett, hogy a megszorító intézkedések nél
kül nem stabilizálható az ország helyzete és nem
teremthetőek meg a megalapozott növekedés fel
tételei. Hát akkor milyen év is volt 1994? Hyen.
Egyet azonban mindenképp bebizonyított min
denkinek, ülhet bármelyik oldalon is - az ismert
film dalszövegét kölcsönvéve -, hogy egyedül
nem megy, egyedül nem megy.
Mindezek után kívánok békés új esztendőt
az Új Kemenesalja valamennyi olvasójának,
Celldömölk és környéke valamennyi állam
polgárának.
Tisztelettel: Szabó Lajos
országgyűlési képviselő

^

UJ KEMENESALJA

1995. JANUÁR 19.

Tudósítás a képviselő-testület alakuló üléséről
Celldömölk képviselő-testü
letének az önkormányzati vá
lasztások utáni első ülése de
cember 21-én volt - mérsékelt
lakossági érdeklődés mellett.
Tima László korelnök vezette
le az alakuló ülés ceremoniális
részét. A tanácskozó félkörív
jobb, illetve bal oldalán foglal
tak helyet a legtöbb képviselőt
delegáló Kereszténydemokrata
Néppárt és a Magyar Szocialis
ta Párt képviselői. Bár többen
az előző ciklusbna is részt vet
tek a helyhatóság munkájában,
a polgármesteren kívül mind
össze ketten: Süle Ferenc és
Farkas Zoltán ragaszkodtak a szó szoros értelmében vett képviselői székükhöz.
Dr. Schlögl József, a celldö
mölki választási bizottság elnöke

részletesen beszámolt az önkor
mányzati választás eredményei
ről, majd rövid zárszavában jel
képesnek tekintette, hogy a téli
napforduló, a napok és a világos
ság növekedésének idején állt fel
az új testület... Tima László meg
köszönte a választási szervek
tagjainak áldozatkész munkáját.
A képviselői megbízólevelek át
adásakor Füzesi László rögtön
„döntési helyzetbe" kényszerült,
ugyanis az útjába eső tömött ru
hafogason kellett áthámoznia
magát, ami csak többszöri neki
futásra sikerült... Makkos István
polgármester ünnepélyes esküté
telét követően a négy évvel ko
rábbi, „teltházas" alakuló ülésre
emlékezett, ahol - saját bevallása
szerint - sok izgalom után némi
szerencsével nyerhette el a pol-

gármesteri széket. Emiatt és a la
kosság közvetlen támogatását
érezve tartotta különösen nagy
megtiszteltetésnek az újraválasz
tását. Megköszönte az előző tes
tület és a polgármesteri hivatal
dolgozóinak a munkáját, amely
hozzájárult az ő mostani, szemé
lyes sikeréhez is.
Az alakuló ülésen a pártok és
a szervezetek egy-egy képvise
lőjéből létrehoztak egy bizott
ságot, amely javaslatot tesz a
polgármester, az alpolgármes
ter és a képviselők javadalma
zására az elkövetkező négy év
minden esztendejének elején,
valamint áttekinti a bizottságok
szerepét, egyúttal ajánlásokat
téve azok személyi összetéte
lére.
Németh Tibor
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László Lajosné 51 éves,
zöldség-gyümölcs kiskeres
kedő:
Az ember mindig jobbat vár
az előző évinél, most azonban
az az érzésem, hogy erre nem
sok az esély. Sőt, az a vélemé
nyem, hogy rosszabb lesz, sok
kal rosszabb. Hogy miért?
Azért, mert sújtanak bennünket
a magas áfák, magas a rezsi, és
az üzemanyagárak miatt nő a
szállítási költség is. Mindennek
emelkedik az ára. Ha bemegyek
a boltba, alig veszek valamit,
mégis nagy összeget kell ott
hagynom.
Ha a tavalyi szinten akarok
maradni, akkor azt jóval több
munkával tudom csak elérni.
Nemcsak én, mindenki. Ehhez
kívánok az új évben jó egész
séget nem csak magamnak, ha
nem másoknak is.

Kazári József 35 éves, pe
dagógus:
Inkább az óhajaimat mon
dom. Saját pályámmal kapcso
latban: nagyobb erkölcsi és
anyagi elismerés kellene a pe
dagógusoknak. A szakomból
adódóan: remélem az önkor
mányzat az idén jobban tudja
támogatni a város sportját mind
egyesületi, mind pedig iskolai
szinten.
Szeretném, ha az iskolánk az
idén is jó eredményeket érne el
a sportban, és az iskolai élet va
lamennyi területén.
Családommal kapcsolatban
pedig azt szeretném, hogy
anyagilag legalább a tavalyi
szinten tudjunk maradni. Ezen
kívül pedig rendkívül fontos
nak tartom az egészséget, ami
nélkül nem lehetünk igazán
boldogok...

Vukits Melinda 17 éves,
gimnazista:
A Berzsenyi Gimnázium
harmadik osztályába járok.
Szeretnék majd továbbtanulni,
ezért elsősorban az a célom,
hogy minél jobb tanulmányi
eredményt érjek el az év során.
Igaz, az érettségiig még egy
évem van, de szeretném azt is
minél eredményesebben leten
ni. A pedagóguspályára vágya
kozom Kedvelem az idegen
nyelveket Oroszból és németből
szeretnék nyelvvizsgát termi.
A tanulás mellett nem sok
szabadidőm marad. Azt mégis
sajnálom, hogy itt, Ságon meg
szűnt a diszkó, mindenki Cellbe
jár szórakozni. Remélem, ha
marosan ismét lesz itthon is
olyan hely, ahol nyugodtan és
kulturáltan lehet szórakozni.
Völgyi László

Edvi Illés Pál
nyomdokain
Jelentős jubileumot ünnepelt a
celldömölki evangélikus gyüleke
zet a múlt év végén. Templomuk
alapításának 250. évéről emlékez
tek meg. Ebből az alkalomból je
lent meg Bedy Zoltánnak a gyüle
kezet történetét áttekintő kötete A
celldömölki evangélikus gyüleke
zet története címmel. Sorrendben
ez a második könyv, amely a gyü
lekezet múltját taglalja. Az első
150 évvel ezelőtt készült, azt Edvi
Illés Pál írta Miskei Ádám templomépítő latin nyelvű feljegyzései alap
ján. A mostani kötet szerzője így vall
az előszóban:, Az elkövetkező olda
lakon én sem arra vállalkoztam,
hogy pótoljam a hiányt, csak arra,
hogy az általam ismert munkákból
Összeállítsam a gyülekezet és temp
lomának történetét, jól, vagy kifogásolhatóan egységes keretbe foglal
jam a gyülekezet életének és temp
loma fennállásának 250 évét"
A kötet három részre tagolódik,
az első Pórdömölk, Nemesdömölk
és Kisczell rövid történetét foglalja
magába. A második rész a tulaj
donképpeni gyülekezettörténet. Itt
részletesen olvashatunk a gyüleke
zet kialakulásáról és hányatott sor
sáról, a templom építéséről. Külön,
részletes magyarázatot kapunk arra
is, hogy mit jelent az artikuláris
templom kifejezés. A harmadik
rész az Adalékok a templom törté
netéhez címet viseli. Ez a rész túlmutatva a témán - rövid életrajzi
adatokat közöl a jelentős helybeli
evangélikus lelkészekről: közli a
Perlakyak négyszázados családfá
jának nemesdömölki ágát és Ber
zsenyi Dániel keresztelési anya
könyvének fénymásolatát is. A kö
tet külön érdekessége - ez honis
mereti kiadványoknál nem is álta
lánosan elterjedt - az időrendi táb
lázat. Ebben jól áttekinthetően sze
repel minden fontos esemény és
évszám, ami a témához kapcsoló
dik, mégpedig az 1600-as évektől
napjainkig.
Jó hírt adni új honismereti kiad
ványról. Reméljük, az idén sűrűb
ben tehetjük ezt.
Györe Géza
7l
Tisztelt Szerkesztőség!
Felháborítónak és szégyenletes
nek tartom, hogy a legutóbbi szám
ban az evangélikus templom 250.
évfordulós ünnepségéről készült
tudósítás nem említette meg Je
szenszky professzor előadásai, pe
dig azŐés Fabinyi professzor sze
replése volt az ünnepség fénypont
ja. Ki a felelős ezért? Eddig tár
gyilagosnak tartottam az újságju
kat, de most nagyon gondolkodóba
estem, hogy megvegyem-e.
Üdvözlettel: N. R.
Az idézett mulasztásért az érin
tettek és az Olvasók elnézését kér
jük.
ASzerk.
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amelyek a piaci viszonyok között is konvertálhatóak. A klasszikus telepítő tényezők nyersanyaglelőhelyek közelsége, a bőséges
munkaerő, a kedvező közlekedési fekvés stb.
- helyébe új, kevésbé megragadható, puha
tényezők lépnek. A modem iparágak és szol
gáltatások kevésbé anyag- és energiaigénye
sek, ugyanakkor kvalifikált munkaerőt kíván
nak. A kisvárosi fejlődésnek tehát van egy
fajta szellemi háttere is, ahol a lakosság kép
zettsége, munkakultúrája, modem ismeretei,
vállalkozókészsége a meghatározó. Ma már
azonban nem elegendő egyedül csak a hagyo
mányos, családi gazdálkodásra épülő kisipa
ros-kiskereskedő rétegtől a csodát várni, hi
szen e réteg maga is nehezen alkalmazkodik
az éleződő piaci versenyhez. Különösen fon
tos szerepe van ezért az újdonságok adaptá
lásában a helyi értelmiségnek, hiszen a ma
gasan kvalifikált népesség fogékonysága az
újra, cselekvő lokálpatriotizmusa és aktivitá
sa a városi erőtérben döntő lehet a környezete
fejlődési pályájára. Ez a munkaerő persze
rendkívül igényes: munkáján kívül szeretné
komfortosan is érezni magát. Felértékelődik
tehát a városok nyújtotta élet minősége, a sza
badidő eltöltésének lehetősége, a város társa
dalmi miliője. Minden város más-más élet
esélyt, életlehetőséget nyújt az ott lakóknak,
és mivel a különbségek húsbavágóak, a kép
zett munkaerő egyre inkább az önmagát is
vonzónak tartó és mutató városokban igyek
szik megtelepedni.

Városon innen, falun túl

Helyzetkép a kisvárosi értelmiségről
Beszélgetés Lenner Tiborral
Celldömölk várossá nyilvánításának 16. évforduló
ján, a honismereti pályázaton elért első helyezése al
kalmából beszélgettünk Lenner Tiborral, a Berzsenyi
Dániel Gimnázium tanárával. 1989-ben végzett a Jó
zsef Attila Tudományegyetem földrajz-történelem sza
kán, pályakezdőként rögtön visszakerült szülővárosá
ba. Egyetemi tudományos diákköri tevékenysége óta
folyamatosan foglalkozik a település- és társada
lomföldrajzzal. E témakörben írt egyetemi doktori ér
tekezését 1994-ben „summa cum laude" védte meg a
szegedi univerzitáson.
- Legutóbbi lapszámunkban egy érdekes
meditáció jelent meg arról: mitől város a vá
ros? A válasz keresése különösen aktuálissá
vált napjainkban, hiszen a városok fejlődési
esélyeit meghatározó versenypályán 1990 óta
új versenyszabályok érvényesülnek. A hazai
földrajztudomány hogyan ítéli meg a kisvá
rosok helyzetét az átalakuló településhálózat
ban?
• A településföldrajz városdefímciója a
funkciók vizsgálatából indul ki: a város a
földrajzi munkamegosztásban központi tevé
kenységre specializálódott település, közpon
ti hely. A településhálózati funkció oldaláról
a kisváros legjellegzetesebb ismérve a terü
letellátó természetes kistérségi központi sze
repkör, amely tartalmában/fejlettségében el
térő, de leírható. Mai kisvárosaink átlagosan
15 falusi település számára jelentenek elsőd
leges városi központot, igaz más-más színvo
nalon. Éppen itt, a településrendszerbe való
illeszkedésnél mutatkoznak súlyos válságje
lek, amelyek közül kettőt emelek ki: gazda
ságuk egyoldalú és követő jellegű. A válság
ágazatokat tömörítő kisvárosoknál jelentős
gazdasági leépülés figyelhető meg, ami sú
lyos foglalkoztatási gondokat idézett elő. Ez
pedig nemcsak a városi lakosságot, hanem a
beingázó falusi népességet is hátrányosan
érinti. Másrészt elmaradott műszaki infra
struktúrájuknál is nagyobb baj a fogadókész
ség hiánya, illetve az, hogy a helyben élőknek
alacsony szintű a piaci, a gazdasági, valamint
a termék- és tevékenységfejlesztési ismerete.
- Az elmúlt évtizedekben a centralizáló te
lepüléspolitika, az újraelosztás elvét alkal
mazva, hosszú évekre kijelölte a településfej
lesztés nyerteseit és veszteseit. Hogyan érin
tette ez a kisvárosokat?
• A korábbi településpolitika a fejlesztésre
szánt erőforrások elfogytával nem tudta tel
jesíteni legfőbb célkitűzését sem: a települési
hierarchia egyes szintjein belüli területi ki
egyenlítődést. Sőt, merev modellszerűsége a
települések közötti különbségek növekedésé
hez vezetett. így az 1980-as évtized vége felé
felerősödő gazdasági, társadalmi, települési
és területi válságfolyamatokban a kisvárosok

- mint a modernizáció peremére került tele
pülések - egyre inkább kitüntetett szereppel
bírtak.
- Melyek a jellemzői ennek a helyzetnek?
• Karakterisztikus jegynek számít a mun
kalehetőségek hiánya, az alacsony színvonalú
infrastruktúra, az aprófalvas településszerke
zetből adódó sok-sok probléma. Ráadásul a
kisvárosok, amelyek az intézményhálózatu
kat már korábban is nehezen tudták eltartani,
súlyosan forráshiányos helyzetbe kerültek.
Települési önállósodásuk pedig akkor hozta
felszínre több évtizedes elmaradottságuk fel
számolásának sürgető igényét, amikor a ko
rábbi személyes kapcsolatokon nyugvó alku
pozíciók elvesztették a jelentőségüket. Ezek
a vonások azonban régiónként is módosul
nak, mivel egyre nyilvánvalóbb az ország
nyugat-keleti megosztottsága.

- Pályamunkájában ezt a problémakört
konkrétan Celldömölkön és Sárváron is meg
vizsgálta. Milyen tapasztalatokat gyűjtött?
• Sárváron és Celldömölkön kérdőíves
szociálgeográfiai
felmérést
végeztem
1990/91 -ben, amely mindkét városban a helyi
értelmiség 10-10 százalékára terjedt ki: fog
lalkozási, nem- és korstruktúrát leképező
mintavételi eljárással. Egyértelműen kirajzo
lódott, hogy a két kisváros erőforrásai átérté
kelődnek. Celldömölk közlekedésföldrajzi
centrumhelyzete egy évszázadon át biztosí
tott neki fejlődési energiát, számos gond

- Van-e valamilyen lehetőség a gondok
megoldására?
• Ez nagyon nehéz kérdés. A település- és
területfejlesztés változó feltételrendszere
(csökkenő központi beavatkozások, a lokalitások növekvő autonómiája, a tulajdonviszo
nyok megváltozása stb.) arra hívják fel a f i 
gyelmet, hogy a településformáló folyama
tokról korábban nyert ismeretek mellett vizs
gálni kell azokat a rugalmas tényezőket is,

AZ AKTÍV KERESŐ NÉPESSÉG NÉPGAZDASÁGI AGAK
SZERINTI MEGOSZLÁSA ÉS AZ ÁTRÉTEGZŐDÉS
IRÁNYAI SÁRVÁRON ÉS CELLDÖMÖLKÖN 0949-1990)
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azonban éppen ennek az erőforrásnak a lassú
kimerülését jelzi. Sárvár viszont egyre inkább
profitálni tud a Bécs-Sopron-Balaton főút
vonalból, amely érinti a várost. Ezáltal nem
csak az osztrák-magyar határmenti térség új
raaktivizálódó zónájához kerül közel, hanem
beleesik a bevásárló- és gyógyfürdő-turizmus
által használt idegenforgalmi folyosóba is.
Bár az elmúlt 5 évben Sárvár és Celldömölk
is a passzív, mozdulatlan kisvárosok közé tar
tozott, Sárvár az újdonságok adaptálása, meg
jelenítése és továbbítása szempontjából nem
utolsósorban azért van előnyösebb helyzet
ben, mert térben közelebb esik Szombathely
hez, Vas megye potenciális innovációs cent
rumához. Megfigyelhető a településtörténeti
erőforrások, a kulturális hagyományok újraértékeiődése is. Celldömölk rövid várostörté
neti múltját ellensúlyozza, hogy tradicionális
vallási búcsújáróhely volt már a múlt század
ban is, és ez a szerepe az elmúlt évtizedek
elhalványulása után újból felerősödik. Az
egészséges lokálpatriotizmus ápolását még
két hagyomány segíti. Az egyik a vasút, ami
szellemiséget, összetartást, kultúrát teremtett,
ez a mai napig érezteti hatását. A másik a
sági szőlészkedés, a borkultúra tisztelete, a
szürethez kapcsolódó vigasságok. A sárvári
ak pedig a török korból próbálnak tőkét ko
vácsolni.

- Ebbe az új típusú gazdasági környezet
be hogyan illeszkedik a celldömölki értel
miség?
• A város szellemi utánpótlását illetően
csak a helyi és a környékbeli népességre tá
maszkodhat, más régiókra komoly vonzerőt,
elszívó hatást nem tud kifejteni. Ez a csalá
di-rokoni szálakkal egybefiízött kapcsolat to
vábbra is településünk utánpótlását jelenti.
Ugyanakkor, ha a képzés és művelődés, az
infrastruktúra és a szolgáltatás intézmény
rendszerében a közeljövőben nem következik
be lényeges minőségi javulás, azaz a város
munkahely-biztosító funkciójának, valamint
az eddiginél magasabb urbanizációs elvárá
soknak nem tud megfelelni, a kedvezőtlen
folyamatok fognak felgyorsulni. Ezek közül
a legsúlyosabbnak azt tartom, hogy a tanult,
fiatal értelmiségi generáció a felsőfokú tanul
mányai alatt megismert és megszokott maga
sabb igényszint miatt nem tér vissza a kisvá
rosba. Elképzelhető, hogy pályáját itt kezdi,
de célja az lesz, hogy munka- és lakóhelyet
váltva továbbálljon egy számára vonzó felté
teleket kínáló városba. Ez végső soron a kis
városi értelmiség utánpótlását torpedózza
meg: az ambiciózus, tehetséges, vállalkozó
szellemű réteg hagyja el a települést. A másik
probléma az, hogy a gazdasági változások
időszakában a magasan kvalifikált rétegre
milyen befolyással van az átértékelődő, meg

újuló tudás, hiszen diplomáik jórészt még ha
gyományos értelmiségi feladatok ellátására
jogosították fel őket. Ebből az aspektusból is
jórészt egy mozdulatlan, középszerű kisváro
si kép rajzolódott ki. Elemeiben fedezhető
még csak fel a készség az újdonságok foga
dására. Csaknem teljesen hiányzik a tudo
mányos és művészeti alkotó tevékenység is,
ami megint csak a kisvárosok passzív, inno
vációhiányos környezetét emeli k i . Harma
dikként említem, hogy a felmérésben részt
vevő értelmiségiek társadalmi aktivitása álta
lános értelemben gyenge. Korlátként fogal
mazódik meg az értelrniségi lét rangjának le
értékelődése, a közömbösség-passzivitás, va
lamint az értelmiségi léthez szükséges anya
giak szűkös volta. Kevés az olyan civil egye
sület, amelyik tagságának szellemi erőforrá
sát próbálja hasznosítani: Celldömölkön a he
lyi honismereti munkaközösség, a Berzsenyi
Asztaltársaság, illetve a Kemenesaljái Baráti
Kör említhető. Ugyanakkor a városi vezetés
nem tartott igényt erre a kvalifikált emberi
tőkére sem, működésük tehát inkább formá
lis, mint valós helyi cselekvésen alapul. Ha
ez a kölcsönös távolságtartás állandósul, ak
kor nem változik Celldömölk helyzete sem,
amely leginkább a „városon innen, falun túl"
állapottal jellemezhető. Ez pedig nem érdeke
településünk polgárainak.
Németh Tibor

21 hO

Ez a lábam, ez, ez, ez,
jobban járja mint emez
December 18-án szervezett a
celldömölki Kemenesaljái Mű
velődési Központ néptáncestet
Karikázó címmel. Az egyórás
műsorban fellépett a Kemenesal
ja Néptánccsoport, a Balbakancs
Néptáncegyesület és a Bokréta
gyermektánccsoport.
A gyermek néptánccsoport
dunántúli táncokat adott elő. A
gyerekekhez a gyors tempójú du
nántúli táncok igen közel állnak,
valószínűleg oktatójuk is ezért
választotta ezt a zenét. Egyik
másik apróság izgult, ez azonban
oldódott a zene megszólalásakor.
Élvezték a zenét és a táncot, s
hogy ennek a szeretete megma
radjon felnőtt korukban is, fon
tos, ezért még inkább buzdítani
és lelkesíteni kell Őket.
A két felnőtt-tánccsoport pro
dukciói fegyelmezettek, de bra
vúrmentesek voltak, ami nem hi
ba, ha tudjuk, hogy nehezen ver
buválódtak össze, és csak nem
rég alakultak. Igen változatos
táncokat mutattak be, hiszen lát

hattunk előadásukban szatmári,
dél-alföldi, moldvai, mezőségi
táncokat és természetesen dunán
túli ugróst.
A közönség tetszését legin
kább a mezőségi táncrend és a
dunántúli ugrós vívta ki, ez utób
bi a maga vidámságával, bohósá
gával.
A Kemenesalja tánccsoport
műsorán szerepeltek moldvai
körtáncok, amelyeket a fiatalok
nagy élvezettel adtak elő, a kö
zönség számára azonban újnak,
kissé idegennek tűntek ezek a
már-már románosra emlékeztető
dallamok és a „vadság" érzetét
keltő táncok.
Mind a gyermek- mind a felnőtt-tánccsoportok bemutatója
színvonalas volt, kellemes él
ményt nyújtott. Talán több támo
gatója akad ezentúl a népzené
nek, amely hozzásegíti a csopor
tokat zenekar létrehozásához is,
hiszen a hatás ezáltal még inkább
fokozható lenne!
Györéné Losonc/. Andrea

Ha kíváncsi
puscsaládra,
legközelebbi
kedőhöz.

a Renault tí
nézzen be a
márkakeres

RENAULT

Önnek szerencséje
van,
mert Celldömölkön
nem
ELMENY VELE ELNI
kell messze mennie.

MOLNÁR & MOLNÁR KFT.
9500 Celldömölk, Tó u. 2.

L E G Y E N A VENDÉGÜNK!
Családi rendezvények,
esküvők,
vállalati összejövetelek
szervezését
lebonyolítását
vállaljuk.
Telefon: CeUdömölk 14.
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A Sághegy leletmentője volt

Emlékezés a 30 éve meghalt Lázár Jenőre
Alcímnek azt írhatnám, kiegé
szítés tudósaink arcképcsarnoká
hoz, de ezen bizonyára többen
meglepődnek. Miért? Mindenek
előtt azért, mert Lázár Jenőt el
sősorban úgy ismerik, mint a ság
hegyi bazaltbánya főmérnökét,
vezetőjét. Mások tudják róla,
múzeumot létesített, azt azonban,
hogy az ókortudományok lelkes
művelője volt, már kevesen is
merik. Az utóbbi években múze
uma emlegetésén kívül kevés szó
esett róla.
Lázár Jenő 1903-ban Pozsony
ban született.
A Sághegyen korábban kézi
erővel végzett kőfejtést 1911-től
Európa legnagyobb, korszerű bá
nyaüzeme vette át, amelynek
műszaki vezetője Mittelmann
Mór, gazdasági vezetője Lázár
Ferenc volt. Lázár Jenő a bécsi
műegyetemen szerzett gépész
mérnöki oklevelet, ezután, főleg
1930-tól a mérnöki munka mel
lett ásatássá fejlesztette a vezeté
se alatt álló kőbányászatot.
A családnak, de különösen
Lázár Jenőnek a 20-as évek
ben már feltűntek a földben
konzerválódott és a robbantás
után előkerült cserépedények,
bronztárgyak, agyagkorsók, illet
ve maradványok és egyéb hasz
nálati tárgyak. Feltárás azonban
nem történt. Amikor Lázár Jenő
kutatásait elkezdte, a hegy felső

részének egyharmada már el
pusztult. A nyugati rész fedőré
tegének eltávolításakor a szüksé
ges gondossággal jártak el. Bő
kezűen támogatta a bányamun
kások értékmentő tevékenységét.
Az egyetemes kultúra számára
több ezer leletanyagot mentettek
meg, amelyeket az erre a célra
épített és nyilvánossá tett múze
umban helyezett el.
Beszélgetések során, ha a Ság¬
hegyrŐl van szó, gyakran felme
rül, milyen kár, hogy nem maradt
meg eredeti szépségében, nem
szólva a klimatikus hatás veszte
ségeiről. A környezetvédők tu
dós képviselői már a 20-as évek
ben éppen a Sághegy pusztulása
kapcsán megállapították, az em
beri kapzsiság milyen értékeket
veszteget el. Egyet kell velük ér
teni, de a múlt század közepén
arra is felhívták a figyelmet,
hogy a hegy tetején járó lába alatt
több helyen kong a föld, ám sen
kinek nem jutott eszébe ennek
okát kutatni. Lázár Jenő érdeme
a már romló állapotú hegy régé
szeti értékeinek a megmentése.
Ásatásai eredményeként a kő-,
a réz-, a bronz-, valamint a korai
vaskor, azaz az egyetemes kultú
ra tárgyai, eszközei igen nagy
számban kerültek elő. Tanúskod
nak letűnt korokról, emberekről,
kezdetleges és fejlett kézműves
ségről, kereskedelemről, fegyve

rekről stb. Egy 2500 éven át lé
tező fejlett kultúrákról adnak hi
teles képet.
A holt tárgyak azonban csak
értő kezekben szólalnak meg,
árulják el titkaikat. Az előkerült
tárgyak, eszközök formái, min
tái, anyaguk Összetétele, meg
munkálásuk, elhelyezkedésük, a
bennük és a mögöttük lévő em
beri tevékenység felismerése, a
kor meghatározása bizony alapos
ismereteket feltételez. Lázár Jenő
birtokában volt ezeknek az isme
reteknek, komoly felkészültség
gel kutatott és rendszerezte anya
gát, valamennyi tárgynak tudo
mányos magyarázatát adta, szá
mos tanulmányában tette közzé
kutatása eredményeit. Először
egy londoni folyóirat adott hűt a
fiatal mérnök kutatási eredmé
nyeiről.
Felhívta a figyelmet a sághe
gyi és a velemi őstelep sok közös
vonására, amit később a velemi
ásatások igazoltak.
Kutatásait a Sághegy környé
kén, távolabb Csöngén, Magasiban és másutt is folytatta. A fel
tárt tumulusok, halomsírok szin
tén gazdag leletanyagot szolgál
tattak, feldolgozásukkal bizo
nyította: a hallstatt-kori kultúra
elterjedési határa jóval keletebb
re van, mint azt korábban felté
telezték. A halomsírok rekonst
rukciója és az Iliászban leírt te

Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK

MERSEVAT

Születés: Szórádi Károly és Nyári Anikó fia:
Dániel, Horváth Gábor és Molnár Mária fia:
Balázs, Somogyi László Tibor és Szemenyei
Katalin leánya: Adél, Gálik Tamás és Kasza
Bernadett Anna leánya: Bettina, Szakáli Má
tyás Gyula és Rigler Terézia leánya: Eszter,
Horváth Attila Antal és Dénes Mónika fia:
Máté, Honvéd Tamás és Kocsi Tünde leánya:
Brigitta.

Születés: Császár József és Szálai Andrea fia:
Roland, Marsai Csaba Ferenc és Gyulás Ma
rianna fia: Milán.

Halálozás: Pecznyik Pálné sz. Simkó Er
zsébet, Magyar Zoltán, Görög Lajosné sz.
Dénes Margit, Lukács Jánosné sz. Tarrósy
Mária, Vida Géza, Fábián Imre, Horváth
László, Horváth István, Kulman Károly,
Pethő Imre.

KEMENESSZENTMÁRTON
Születés: Tanai István és Palánki Ágnes le
ánya: Dalma.

KARAKÓ
Születés: Sárközi György Lajos és Csonka
Mária Katalin leánya: Anna. .

JÁNOSHÁZA
Születés: Szálai József és Rohonczi Gabriella
leánya: Fanni Magdolna.
Halálozás: Illés Sándor.

PÁPOC

EGYHÁZ A S H E T Y E

Születés: Takács Tibor és Kövi Rita leánya:
Katalin Erzsébet.

Születés: GŐcze Sándor és Horváth Andrea
Katalin fia: Bálint.

metkezési szertartással való kap
csolatuk a vallástörténészek szá
mára ad értékes gondolatokat. Az
ókori Kelet is foglalkoztatta. Az
ókori Kelet vallásai című kézirat
ban
maradt
ismeretterjesztő
munkája vallástörténeti érdeklő
dését mutatja. Egy másik tanul
mányában azzal foglalkozik,
hogy az itáliai kettős arcú istenek
hasonmása már a hettitáknál is
megtalálható.
A mérnöki munkával kapcso
latos tudományos közleményeire
ezúttal csak utalok. Tanított a
mémöktovábbépző intézetben.
Értékmentő tevékenysége, szán
déka kiterjedt a Sághegy régi
pincéire, felszereléseire. Tudok
esetekről, amikor egy-egy régi
pince megmentése érdekében új
épületet, berendezést ajánlott fel.
Sajnos a háború - mint sok
minden mást - ezt is megakadá
lyozta.
Mint gyakorló kutató hívta fel
a bányavezetők, útépítők, üzem
vezetők figyelmét, tartsák nyitva
a szemüket és kezeljék féltő
gonddal a múlt előkerült emléke
it, mert minden durva kapavágás
jóvátehetetlen károkat okozhat.
Felesége és kisleánya a holo
caust áldozata lett. Magánmúze
uma 1948-ban a Nemzeti Múze
umba került. A bánya államosí
tása után Pestre költözött, mint a
Szilikátipari Vállalat vezető fő
mérnöke. Szívinfarktusban halt
meg 1964. december 21-én.
Szaktudománya mellett a régé
szethez való kapcsolatát haláláig
ápolta.
Káldos Gyula

VÖNÖCK
Születés: Palánki Béla és Kercza Tímea Er
zsébet leánya: Adrienn.

KEMENESMAGASI
Születés: Gorácz Attila és Nagy Andrea Csil
la fia: Attila.

MESTERI
Halálozás: Magyar Sándor.

Egyházi hír

im

Január 21-én (szombaton) délután 4
órakor IRODALMI MŰSOR lesz a
celldömölki református templomban
dr. Bodokyné Herczeg Csilla színmű
vésznő közreműködésével. Gyermeki
szemmel címmel többek között Szabó
Lőrinc, Weöres Sándor, Szép Ernő,
Ady Endre műveiből hallhatunk. A
rendezők minden érdeklődőt szere
tettel várnak.
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ÁRKÖZLEMÉNY

^

A RÁBA-COM Rt. tájékoztatja előfizetőit, hogy a 35/1994. (XII. 24.) és
a 36/1994. (XII. 24.) K H V M rendeletek alapján
távbeszélő szolgáltatásának díjai a Sárvár primér körzet területén
1995. január 1-től az alábbiak szerint alakulnak:
ALKALMAZANDÓ DÍJ
áfa nélkül

DÍJKATEGÓRIÁK

Kézi kapcsolás

Előfizetési díj
Egyéni

70 Ft/hónap
70 Ft/hónap

Fővonal
Ikervonal

Közületi

135 Ft/hónap
135 Ft/hónap

Fővonal
Ikervonal
BESZÉLGETÉSI DÍJAK
Helyi beszélgetés

Előfizetői állomásnál

Nyilvános állomásnál
áfa nélkül

150 másodpercenként
200 másodpercenként
360 másodpercenként
600 másodpercenként

Csúcs
Nappali
Kedvezményes
Éjszakai

7,50 Ft
7,50 Ft
7,50 Ft
7,50 Ft

8,00 Ft
8,00 Ft
8,00 Ft
8,00 Ft

Belföldi és nemzetközi beszélgetések az előfizetők részére
Kézi kapcsolású hívásoknál
(megkezdett percenként/Ft)
Belföldi
díjzónába tartozó

beszélgetések

Csúcs
Nappali
Kedvezményes
Éjszakai

8,11 Fi/perc
6,00 Ft/perc
3,00 Ft/perc
1,50 Ft/perc

díjzóna

Csúcs
Nappali
Kedvezményes
Éjszakai

18,75 Ft/perc
16,67 Fi/perc
8,11 Ft/perc
3,75 Ft/perc

díjzóna

Csúcs
Nappali
Kedvezményes
Éjszakai
Nappali díjazási időszak:
Csúcsidő
Kedvezményes
Éjszakai
Nemzetközi
1. zóna
2. zóna
3. zóna
4. zóna
5. zóna
6. zóna

26,00 Fl/perc
20,00 Ft/perc
10,00 Fí/perc
5,00 Ft/perc
7.00- 9.00-ig és 15.00-18.00-ig.
9.00-15.00-ig.
18.00-22.00-ig és 5.00-7.00-ig; szombat, vasárnap és munkaszüneti napon 5.00-22.00-ig.
22.00- 5.00-ig.
50,00 Ft/perc
65,00 Ft/perc
75,00 Ft/perc
160,00 Ft/perc
180,00 Ft/perc
250,00 Ft/perc

Az automata (gépi) kapcsolású központ üzembe helyezése után az erre vonatkozó díjakról külön értesítjük előfizetőinket.
A távközlési szolgáltatások áfája 1995. január 1-től 10%-róI 25%-ra változott.
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Portrék az egyházashetyei

alkotótáborból

(1.)

Vincze István kürtmüvész
Az elmúlt nyáron harmadízben rendezték
meg Egyházashetyén a művészeti napokat. A
rendezvény hamar túlnőtt nemcsak Kemenes
alja, a megye, hanem az ország határain is.
Most következő sorozatunkban azokat a szer
vezőket, vezetőket, művészeket mutatjuk be,
akik nemcsak létrehozói voltak a tábornak,
hanem azóta is tevékeny résztvevői, akik nél
kül elképzelhetetlen ez a rendezvény. A sort
a drezdai kürtművész, Vincze István pro
fesszorral kezdjük.

- Professzor úr! Annyit tudunk Önről,
hogy világjáró kürtmüvész, Németország
ban él és magyar állampolgár. Pontosab
ban: tartósan külföldön tartózkodó magyar
állampolgár. Azt is tudjuk, hogy elévülhe
tetlen érdemei vannak a hetyei művészeti
tábor létrehozásában. Kérem, mutatkozzon
be szűkebb pátriánknak az Új Kemenesalja
hasábjain!
- Budapesti születésű vagyok. Budapesten
szereztem a diplomámat is 1967-ben a Zene
művészeti Főiskola kürt szakán. Ezután a Ferencsik János vezette Állami Hangverseny
Zenekarban játszottam két évig, ami nagy él
mény volt számomra. Onnét aspiránsként
Weimarba kerültem Biehlig professzorhoz.
Itt ismerkedtem meg a feleségemmel. Két év
Végérvényesen elérkezett az a
pillanat, amikor konkrét munkához
kell fognunk a hegyközség létreho
zása érdekében. Évek, évtizedek
mulasztását kell pótolni. Az or
szággyűlés december 27-ei ülés
napján elfogadta az 1994. évi CJJ.
törvényt a hegyközségekről. Átol
vasva az új törvényt világossá vá
lik előttünk a teendők sora. Ezzel
kapcsolatban néhány dologra sze
retnénk felhívni a figyelmet
Azok, akik kutató szenvedéllyel

A régi hegytörvény címlapja

után ismét Budapest következett, majd házas
ság 1970-ben.
- Hogy került ismét Németországba?
- A feleségemnek, aki német, nem volt itt
állása, ó végül is a weimari Liszt Ferenc Ze
neművészeti Főiskola brácsa tanszékén he
lyezkedett el, én pedig a jénai Filharmonikus
Zenekar szólókürtöse lettem. Két év múlva
aztán már én is Weimarban voltam, mint az
ottani Nemzeti Színház zenekarának első szó
lókürtöse.
- 1976-ban megkeresett a híres drezdai
Sächsische Staatskapelle zenekar igazgatója,
azóta ott játszom. Nagyon sokat járunk tur
nézni. Eddig hatszor voltunk Japánban.
Többször jártunk az Amerikai Egyesült Államokbna. Felléptünk egyebek közt Detroit
ban, Chicagóban, Washingtonban és New
Yorkban. Olyan karmesterek dirigáltak, mint
Wolfgang Savallisch, dr. Karl Böhm, Herbert
von Karaján vagy Zubin Mehta.
- Ugyancsak 1976 óta tanítok a drezdai
Karl Maria von Weber Zeneművészeti Fő
iskolán, ahol 1993-ban professzorrá nevez
tek ki.
- Hogyan került kapcsolatba Egyházashetyével?
- Kedves barátaim, Sellyei Gáborék vettek
itt egy parasztházat és csalogattak, hogy néz
zem meg. Megnéztem. Megtetszett, és négy

évvel ezelőtt én is vettem egyet. Azóta annyi
időt töltök itt, amennyit csak lehet.
*
A professzor minden táborban itt volt.
Nem csak ő jött el, magával hozta a tanítvá
nyait is Drezdából. Az elmúlt évben alapít
ványt hozott létre, hogy a budapesti Szent
István Zenei Szakközépiskola kürtösei is
részt vehessenek a kurzuson.
Vincze István most azon fáradozik, hogy
az idei nyáron a hetyeiek és a művészeti tábor
bemutatkozhasson Németországban.
Völgyi Liszté

Hatályba lépett a törvény

Megalakulhat a hegyközség
is foglalkoznak hegyünkkel, tud
ják, hogy a Sághegy rangos szőlő
termő hely. A hegy törvénye min
dig lényeges volt és ennek is törté
nete van. Talán a legrégebbi tör
vény az úgynevezett Kresznericsféle, amelyet a tudós pap mentett
meg számunkra. Ez a törvény
1734-ben keletkezett, lemásolta
Kresznerics Ferenc 1828-ban. Tör
ténetével foglalkozott Zongor Fe
renc iskolaigazgató, majd kezünk
be adta Káldos Gyula könyv
tárigazgató 1984-ben. Lényeges
dátum 1899, amely egy fontos do
kumentumotjelez: Útmutató a sző
lőtermesztéshez. Ez hegyünket jo
gosan a somlói borvidékhez sorol
ta. A harmincas években sajnos ezt
törölték. Hanzsér László gazdasági
szakember és helytörténeti kutató
talált egy írásos emléket 1642-bŐl.
A híres, legöregebb sághegyi pince
gerendázatába vésett dátum pedig:
1567. május 1.
A későbbiekben, 1975-ben az
1/1975 OTvH-határozat értelmé
ben -kezdeményezésemre, a járási

tanács támogatásával, a megye el
lenében - a Sághegy az országban
ötödikként tájvédelmi körzet lett.
Miniszteri rendelet szabályozta a
hegytörvényt országos méretekben
a 40/1977. (XI. 29.) MÉM-döntéssel. Ez a rendelet Vas megyében a
jó bortermő helyekhez sorolta Kemeneskápolnát, Borgátát, Celldö
mölköt, Kissomíyót és Mesterit
A mostani törvény is így rendel
kezik, így továbbra is határozott lé
péseket kell tennünk, hogy vissza
kerüljünk a somlói borvidékbe, ez
ügyben az indokaink jogosak, az
adatok dokumentálva vannak. Fel
kérjük Szabó Lajos országgyűlési
képviselőt, járjon közbe kérésünk
teljesítéséért a törvényben is jelölt
országos szerveknél.
Az érintett három önkormány
zatnak (Celldömölk, Mesteri és
Kemeneskápolna) és azok polgár
mestereinek összefogására van
szükség, hogy a hegyközség létre
hozását a törvényben rögzítettek
szerint elindíthassák. Ehhez a gaz
dák bizonyosan megadják a hozzá

járulásukat és a támogatásukat A
törvény határidőket is megjelöl,
ezekből az alábbiakat emeljük ki.
A törvény 1995. január l-jén lépett
hatályba. A hatálybalépést követő
négy hónapö) alatt létre kell hozni
az előkészítő bizottságokat, majd
az alakuló közgyűlést 1995. szep
tember 30-áig meg kell tartani. A
hegyközségi tanácsokat 1995. no
vember 30-áig kell létrehozni. Ezt
követően jön létre legkésőbb 1995.
december 3 l-éig a Nemzed Tanács
elnevezésű országos szerv. E he
lyen kell előterjesztenünk a már
említett borvidékbe való sorolá
sunkat Az új hegyközség megis
merése a gazdák által nagyon fon
tos és erre meg kell teremteni a le
hetőséget. Az önkormányzatok te
hetnek ez ügyben azáltal, hogy a
törvényt sokszorosítás útján eljut
tatják a gazdák egy-egy csoportjá
hoz. Fontos lenne a törvénymáso
latot több helyen kifüggeszteni.
Az említetteken kívül szerény ja
vaslatunk, hogy az említett ön
kormányzatok hívják össze az érin
tett hegyi gazdákat a teendők meg
beszélésére, a törvény értelmezésé
re. Ezzel elkezdődhetne a már na
gyon esedékes hegyközség létre
hozása.
Dala József
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Hogyan lett véradóváros Celldömölk?
Az egyik nap találkoztam egy
régi, kedves ismerősömmel, és a
beszélgetés során elmondta,
hogy milyen jó napja volt Nem
dolgozott, véradáson volt. Lelke
sen mutatta a karján a „tett szín
helyét". Kérdésére, hogy szok
tam-e vért adni, kicsit elszégyell
tem magam. Ugyanis félek a tű
től. Pedig - mondja Ő - sok ér
dekes dolgot is megtudhat ott az
ember. Például, hogy Celldö
mölk véradóváros lett.
No, engem ettől fogva kezdett
el érdekelni a dolog. Összeszed
tem a jegyzeteimet és felkeres
tem a legilletékesebbeket. Elő
ször Csótár Csabától, a Vöröske
reszt helyi vezetőjétől kérdez
tem, mit is jelent az, hogy Celldömök véradóváros?
- Először talán azt mondanám
el, hogy Celldömölkön 1966 óta
működik Véradó Állomás. Kez
detben a civil lakosságra támasz
kodott, később váltak rendszeres
véradókká a celldömölki kisüze
mek, gyárak és persze a vasút
dolgozói. Évente kétszer rende
zünk városi véradást, és ennek
eredményeit bírálja el a megyei
Vöröskereszt és a Vérellátó. M i 
vel Celldömölk évek óta egyen
letes, magas színvonalú teljesít
ményt mutat - ami évi ezer vér
adót jelent - városunkat válasz
tották ki erre a megtisztelő címre.
Celldömölkön átlagosan a lakos
ság 5-6 százaléka térítésmentes
véradó, és ez nagyon szép muta
tószám.
Dr. Marosfalvi Ferenc, a helyi
Vérellátó főorvosa azt is elmond
ta, hogy ezt a címet Celldömölk
1994. november 25-én kapta meg
a Véradók napja alkalmával. Ün
nepélyes keretek között a polgár
mester vehette át ezt a kitüntető
címet.
-Hogyan végzi a Vöröskereszt
és a Vérellátó a véradással kap
csolatos munkáját?
Csótár Csaba: A véradást a
Vöröskereszt szervezi, a szakmai
felügyeletet és az anyagi fedeze
tet biztosítja. Erre 1994-ben or-

szágos szinten 3 milliárd forint
állt rendelkezésre, a nemzeti vér
program keretében. Ennek 10
százalékát kapja a Vöröskereszt
szervezési célokra. A technikai
feladatokat a Vérellátó Állomás
látja el. A rendelkezésre álló
pénzösszeget propagandára, vér
adóünnepségek szervezésére, a
többszörös véradók megbecsülé
sére fordítjuk.
- Kiknek a segítségére számít
hatnak?
Csótár Csaba: Elsősorban a
polgármesteri hivatalra, de kész
ségesen segítenek az iskolák, sőt
az egyházak is. Általános tapasz
talatom, hogy az emberek és az
intézmények segítő szándéka a
nehezedő életkörülmények elle
nére töretlen.
- Van olyan szervezet, amely
a véradók érdekeit képviseli?
Csótár Csaba: Tavaly, novemberll-én alakult meg Buda
pesten a „Vérkép" - az ország
térítésmentes véradóinak érdek
képviseleti szerve. Magyarorszá
gon körülbelül 300 ezer főt tar
tunk nyilván. A szervezet meg
alakulását a Vöröskereszt Siófo
kon megrendezett I . konferenci
áján jelentették be. Engem ekkor
a szervezet alelnökévé választot
tak meg.
- Mi a Vöröskereszt jövőbeni
célja és feladata a vérellátással
kapcsolatban?
Csótár Csaba: Az önkéntes
véradók számának megtartása, a
kórházzal, a Vérellátóval való jó
kapcsolat megtartása a legfőbb
célunk és egyben feladatunk is.
Jó tapasztalat az, hogy a '90-es
évektől a vidéki lakosság segítő
készségére is egyre nagyobb
mértékben
támaszkodhatunk.
Ezúttal is köszönetet mondok va
lamennyi véradónknak ezért a
nagyon nemes cselekedetükért.
- Doktor Úr! Meséljen egy ki
csit a Vérellátó történetéről!
Dr. Marosfalvi Ferenc: 1966.
február l-jén kezdte meg a mű
ködését a Vérellátó Állomás. Ez
a 29 esztendő rengeteg szer

Újdonság
a könyvtárban
Jazz-zenészek adattára
(Guinness jazz-zenészek lexikona. - Buda
pest: Kossuth, 1993)
Annak ellenére, hogy a könyv alcíme - K i
kicsoda a jazzben
nem csak élő zenészek
adatai szerepelnek benne. A jazztörténet min
denjelentős egyéniségét megtaláljuk az adat

vező-, gyógyító munkát takar. A
város ezt mindig is kiválóan tá
mogatta. Megalakulásunk elején
évente 3-400 ember adott vért,
míg ez a szám 1970-re elérte az
ezret. A legbüszkébbek arra va
gyunk, hogy ez az eredmény az
óta is töretlen. Ezért az egyenle
tes teljesítményért kapta meg a
város a megtisztelő címet.
- Hogy történik a véradás
technikai lebonyolítása?
Dr. Marosfalvi Ferenc: Ma
már ez nem kampányfeladat. A
tervet hónapokra ütemezve, le
bontva teljesítjük. Januárban 60¬
70 fővel a Celltex és a Cellkomp
kezdi a véradást. Februárban a
MÁV dolgozói - 150-180 fő adnak vért. Márciusban a Glovitália 40-50 dolgozója látogat
meg bennünket. Nagy örömünk
re szolgál, hogy a cég külföldi
tulajdonosa készséggel segíti a
munkánkat. Júniusban a város in
tézményeinek 200-220 fős csa
pata járul hozzá ehhez a nemes
feladathoz. Júliusban a Kermodul és a Célba 100 fővel, augusz
tusban ismét a MÁV-dolgozók
kerülnek sorra. Októberben A l 
sóság, novemberben a város kis
üzemei jönnek rnintegy 150-180
fővel vérellátónkba. Ha utána
számolunk, ez körülbelül ezer fő.
A köztes időben a volt járás fal
vainak lakosságát fogadjuk, illet
ve keressük fel. A részvétel itt is
5-6 százalékos.
- A nyári hónapokban a leg
nehezebb az ország vérellátása.
Jelent ez gondot nálunk?
Dr. Marosfalvi Ferenc: A
vérigény valóban a nyári hóna
pokban a legnagyobb, amibe a
több baleset is közrejátszik. A
vér beszerzése viszont nehezebb,
mert az emberek véradás helyett
nyaralni mennek. Városunkban
az ezer véradó fele a nyári hóna
pokra tervezhető. Ilyenkor mi se
gítjük a szombathelyi, sőt a bu
dapesti kórházakat is.
- Segítőkészek az emberek?
Tudna mesélni néhány különle
ges esetet?

tárban. A Guinness Kiadó nagy tapasz
talatokkal rendelkezik a zenei kiadványok te
rületén. Adatai megbízhatók és kellően rész
letesek, úgyhogy a kötet alapján akár a teljes
jazztörténelem feltérképezhető. A kezdeti
időkből King Olivérről, Jelly Roll Mortonról
olvashatunk. Persze - a későbbi időszakból nem maradtak ki Louis Amstrong, Duke Elling
ton és mások adatai sem, A kötetet dicséri,
hogy olyan élő alkotók is szerepelnek az adat
tárban, akik nem egyértelműen jazz-zenészek,
mint mondjuk John McLaughün, Pat Metheny.

Dr. Marosfalvl Ferenc: Több
olyan este is volt, hogy celldö
mölki betegnek volt szüksége rit
ka vércsoportú vérre a kórhá
zunkban is és a szombathelyi
kórházban is. Hívó szóra azonnal
jöttek az önkéntesek segíteni.
1989-ben a romániai forradalom
idején a véradók maguk kérték a
rendkívüli véradást a sebesültek
részére.
-A celldömölki kórház létéhez
mennyire járul hozzá a Vérellátó
Állomás üzemelése?
Dr. Marosfalvi Ferenc: A
125 ágyas kórházban évente 500
vérátömlesztést végeznek. Ehhez
a város messzemenőkig teljesíti
a vér biztosítását. A kórház fenn
maradása nagyban köszönhető a
vérellátónak, amely hozzájárult,
hogy a *70-es, '80-as években a
kórház aktív, fejlődőképes tudott
maradni. Ez a tény a jövőt is
meghatározza.
-Mi a Vérellátó jövőbeni fel
adata?
Dr.
Marosfalvi Ferenc:
Egyértelműen a véradók számá
nak a megtartása. Ezenkívül köz
reműködünk többféle vérkészít
mény előállításánál.
- Végül a gyakorlati lebonyo
lításról. Hogyan zajlik egy vér
adás?
Dr. Marosfalvi Ferenc:
Minden önkéntes véradó a vér
levétele előtt gondos laboratóri
umi, belgyógyászati vizsgála
ton esik át, majd a levett vért is
szigorúan ellenőrizzük. Csak ha
minden eredmény negatív, ak
kor használható a vér gyógyí
tásra. Ha valamilyen eredmény
akár a donor, akár a vér vizsgá
latakor pozitív, akkor teljes or
vosi titoktartás mellett a véradó
további orvosi ellátásban része
sül, így a véradáson való rész
vétel egyben egy orvosi szűrő
vizsgálat is. Ezáltal bizonyos
betegségek talán még a kezdeti
stádiumban kiszűrhetők és gyó
gyíthatók.
- Köszönöm a beszélgetést és
a jövőben is sikeres, eredmé
nyekben gazdag munkát kívá
nok!
Kustos Evelin

A függelékben Simon Géza Gábor ismert
jazzkritikus a hangzó anyag alapján a magyar
jazz történetét foglalja össze. Ezt egy váloga
tott diszkográfia egészíti ki, amiben a magyar
zenészek alfabetikus rendjében adja az ada
tokat (persze nemcsak a Magyarországon
megjelent hangzó anyagot foglalja magába).
Az, aki most ismerkedik ezzel a mű
fajjal, de az is, aki már ismerője a
jazznak, hasznosan forgathatja ezt a le
xikont.
Györe Géza
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Hadüzenet az újságpapír-hulladéknak a tiszta Dunántúlért!
A FŰZFŐI PAPÍR RT. új
ságbegyűjtési akciót hirdetett
a dunántúli általános és kö
zépiskolások részére a cím
ben megfogalmazott mottó
val. A Gáyer Gyula Általános
Iskola bekapcsolódott az ak
cióba. A diákönkormányzat
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által meghirdetett kezdemé
nyezésre 6520 kg újságpapír
gyűlt össze igen rövid idő
alatt. A kilogrammonként ka
pott 5 forintokat az osztálykö
zösségek kirándulásokra és ka
rácsonyi ajándékozásra hasz
nálták fel.
ZZ\o

Átléptünk 1995-be
Az ünnepek elteltével kicsit fá a tanévet. Reménykednek az apu
radtan, szomorkásán és fogadal kák, az anyukák, hogy talán az
makkal tele lépünk át egy, talán idén is lesz munkájuk. Remény
boldogabb, szerencsésebb, új kednek a nyugdíjasok, hogy
esztendőbe.
1995-ben is lesz mit a tejbe aprí
Szilveszter éjszakáján ígérete tani. Tisztában vagyunk azzal,
ket teszünk, hogy most aztán hogy 1995-ben is lesz áremelke
tényleg leszokunk a dohányzás dés, forintleértékelés, hogy az
ról, megpróbálunk a tavalyinál is idén talán még nehezebb lesz
takarékosabban élni, megígérjük minden, mint tavaly. Egyszer
szüleinknek, hogy rendes, okos, azonban biztos minden könnyebb
tisztelettudó gyermekük leszünk, lesz. Talán az idén eljön értünk
kötelességtudóan tanulni fogunk fehér lovon a királyfi és az idén
a felvételire. Megfogadunk még még megtaláljuk álmaink aszvagy tucat más „úgy se tartom szonyát. Ez minden év elején
így megy. Elképzeljük, megfo
be" dolgot.
Jön egy új év a másik után. gadjuk és nem tartjuk be. Nem
ismét reménykedünk, hogy talán lesz könnyebb, nem jön el, nem
az idén mi fogjuk megnyerni az találjuk meg.
Majd jövőre.
ötöst a lottón. Reménykednek a
diákok, talán sikeresen befejezik

Nem kellett különösebben leskelődni a Totó készítőjének, hogy a megörökített
szeméttengert lencsevégre kaphassa, hiszen akik a „belvárosban" járnak, tud
ják, hogy milyen gyakran szemetes a Szentháromság tér sarka, az ott lévő
bolt környéke. Ez igazán nem jó reklám sem a városnak, sem a megörökített
kukák tulajdonosának. Érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy nem lehet
ne-e másutt, vagy más módon tárolni a szemetet, hiszen ez erénye helyett csak
szégyene városunknak.
- r Fotó: Szilvia
^^^^

Bölcseletek

Évszázados öreg kalendáriumokban na
gyon sok, ma is megszívlelendő tanács ol
vasható a mindennapi gyakorlati életre vo
natkozóan. Ezekből szedtem össze egy cso
korra valót és közreadom, bizonyára sokak
számára lesznek hasznosak, ha netán néme
lyek mosolyognak is rajtuk.
Gyümölcsfákról a verebek távolmarad
nak, ha a fát megkenjük fokhagymával,
vagy néhány csomót rákötünk, ráakasztunk.
Cukrot, sót, borsot összeolvasztva, ha a
lyukas fogba teszünk, megszűnik a fájda
lom.
Ha égés következtében támadt sebet olaj
jal bekenjük, s aztán finomra őrölt sóval
behintjük, néhány perc múlva megszűnik a
fájdalom.
Ha a kezünket, arcunkat köménymagos
ecettel vagy borral bekenjük, megmossuk,
akkor a szúnyogok nem csípnek, elkerül
nek.
Gyermekektől a giliszták eltávoznak, ha
fokhagymás tejet isznak, továbbá ha nyers
sárgarépát etetünk velük gyakran.
Finomra őrölt gipszet ecettel összekeve
rünk péppé, vele átdörzsöljük a megfekete
dett ezüstöt, s aztán krétás ruhával megtö

Ne feledje:
1995-ben is
Új Kemenesalja kéthetente.
A legtöbb celldömölki család
már ezt olvassa.

rölgetjük, visszanyeri az eredeti ragyogó
színét.
Cukros víz, krétapor vagy magnesia egy
pohár vízben megszünteti a gyomorégést.
Fejéskor rúgni szokott tehénnek hideg
vízbe mártott zsákot tegyünk a hátgerincére,
ritka eset, hogy ezen egyszerű eljárás által
meg nem csendesül.
Káposzta, karalábé és más palánták közé
ha kendert vetünk, nem lepik meg a her
nyók, mert kerülik a. kender szagát.
Manapság rengeteg fogkrémet reklámoz
nak, nézzük, mit ajánlott elődeinknek a nap
tár tudós szerkesztője:
Ajánlatos fogpor - két kanál hársfaszén,
két kanál kalamusgyökér, egy késhegynyi
cremor tartari: porrá törve a fogat fehéren,
tisztán tartja.
Népi szokások

Kustos Evelin

januárban

Január mindenképpen a változás, a fordu
lat, az újrakezdés hónapja. Ezért is emlegeti,
nevezi népünk január 25-ét JÓRAFORDULÓ PÁL vagy PÁL FORDULÁSA nap
jának, amikor is a tél közepére érkezünk.
Ekkortól fordul az idő jobbra, ettől kezdve
figyelték az időjárást, mert a termésre kö
vetkeztettek belőle. A jó idő ígérete a bő
termés: Pál fordulása ha tiszta, bőven terem,
mező, puszta. Ha havas vagy nedves, lesz a

kenyir igen kedves. Ha fénylik Szent Pál,
minden termés szépen áll.
Ha havas vagy esős a nap: mérsékletes
esztendőt jelent. Az ismert regula szerint:
Ha Pál fordul köddel, ember hullik döggel.
Sokfelé Pál-pogácsát sütnek. Annyi pogá
csát készítenek, ahányan vannak a család
ban. Minden egyes pogácsába lúdtollat dug
nak. S akinek a pogácsáján megég a lúdtoll,
az meghal az évben, akié megperzselődik
az beteg lesz.
Egyes vidékeken a gyerekek így kántál
tak: Itt a tél hidege / fázik a cinege / varjú
károg a fatetőn / farkas ordít kinn a mezőn.
/ Adjon Isten füvet, fát / tele pincét kamrát.
/ Sok örömet e házba / boldogságot
hazánkba.
A kántálásért diót, almát, ritkán pénzt
kaptak. Ha nem kaptak semmit, így búcsúz
tak: Aki a kántálót üresen bocsátja / segítse
az Isten taliga tolásra.
Az étkezési szokások is máig megma
radtak újév napján. Tilos csirkét, nyulat,
halat fogyasztani, mert akkor elkaparódik,
elfut, elúszik az évi szerencse. Viszont le
gyen a tányérokban lencse, káposzta, má
kos étel, aranyló kása, mert ezek pénzt,
gazdagságot, jólétet jövendölnek a
családnak.
Nádasdy Lajos
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Kézilabda

2Z13

Diákolimpia
Az l993/9^" tanévben indult először a Berzsenyi Dániel Gimnázium
IV korcsoportos {15-16 évesek) fiú kézilabdacsapata a diákolimpián. Az
Eötvös iskolából (6 fő) és a Gáyer iskolából (3 fő) érkezett játékosokból
Süle Nándor edző kovácsolt ütőképes együttest. A korosztályuknál egy
évvel fiatalabb kézilabdázók - a szombathelyi Orlay kivételével - minden
ellenfelüket legyőzve megyei második helyezést értek el.
Az idei versenyévadnak már az Országos Serdülő Kupán megedződött
gárda vágott neki, amely a bajnoki cím esélyesének számított. A csapat
az őszi fordulóban a következő eredményeket érte el:
CBG-Savarla (Szombathely) 22:13 (8:4)
Jók: Döbrönte (7), Pozsonyi (5), Joó (5), Tamás.
CBG-Egészsegugyl (Szombathely) 14:15 (7:5)
Jók: Joó (4), Döbrönte (3), Nagy Zs. (3), Pozsonyi (2) Hajba (2).
CBG-Orlay (Szombathely) 34:24 (15:11)
Jók: Döbrönte (12), Joó (9), Pozsonyi (8), Nagy Zs. (3), Tamás.
CBG-Tlnódl (Sárvár) 33:15 (14:6)
Jók: Pozsonyi (8), Hajba (6), Döbrönte (6), Nagy I . (5), Nagy Zs. (4),
Joó (4), Tamás.
CBG-Vörösmarty (Szentgotthárd) 37:22 (22:10)
JÓk: Pozsonyi (10), Joó (8), Döbrönte (7), Nagy Zs. (5), Nagy I . (4),
Hajba (3), Tamás.
A szombathelyi Egészségügyi ellem második félidőbeli kisiklástól el
tekintve az együttes magabiztos győzelmeket aratva igazolta a papírfor
mát. A csapat tagjai: Tamás Gergő, Döbrönte Csongor, Pozsonyi M i 
hály, Nagy Zsolt, Joó Balázs, Hajba Attila, Nagy István, Takács Ba
lázs, Tánczos Krisztián.
A keret névsora is igazolja, hogy a gimnáziumban csak kevesek sportja
a kézilabda. Gyakorlatilag csak a kezdő hetes veszi komolyan az edzés
munkát, ezért szinte alig van cserelehetőség a találkozókon. Ha valaki
kiesik... Szentgotthárdon, az utolsó Őszi meccsen például végig csak 6 fő
játszott! Süle Nándor edző a csapat nevében a gimnáziumtól az elért
eredmények alapján nagyobb erkölcsi elismerést és hathatósabb anyagi
támogatást vár!
A kézilabda NB JX férfi északnyugati csoport Őszi végeredménye
1. Várpalotai Bányász
11
11
349-246
22
2. Balatonfüred
11
8
3
286-247
16
3. Várpalotai Unió
11
7
1
3
318-250
15
4. Veszprémi FOTEX B.
11
6
2
3
254-229
14
5. Tatai HAC
11
6
1
4
245-256
13
6. Tarján
11
5
1
5
251-249
11
7. Celldömölki VMSE
11
5
1
5
265-285
11
8. Komárom
11
5
6
222-241
10
9. Sopron
11
2
3
6
267-315
7
10. Kapuvár
11
2
2
7
224-268
6
11. Győri Vertikál
11
2
1
8
214-231
5
12. Kisbér
11
1
10
220-287
2
ttb
es

Az Uj Kemenesalja
hirdetési tarifái:
-

egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal
tizenketted oldal
apróhirdetés

13 000
7 000
4 500
3 000
1 700
300

forint + 25% áfa
forint + 25% áfa
forint + 25% áfa
forint + 25% áfa
forint + 25% áfa
forint + 25% áfa

A hirdetéseket a celldömölki polgármesteri hivatal
ban Molnár Gábornál lehet megrendelni.

Asztalitenisz
Az NB II férfi Barna-csoport állása a tavaszi idény előtt
1. Hévíz SK
9
9
18
2. Pécsi Kinizsi SE
9
8
1
16
3. Veszprémi Orgona
9
5
4
10
4. Honvéd Szondi SE
9
5
4
10
5. APEH-Sparta Kaposvár
9
5
4
10
6. Celldömölki VMSE
9
4
1 4
9
7. Fejér Megyei Vízmű
9
3
2
4
8
8. Linde-Aladdin
9
3
6
6
9. Vertikál
9
1
1
7
3
10. JPTE-DSE PEAC H.
9
9
Az őszi idényben 9 pontot szerzett csapat játékosainak teljesítménye:
Molnár Balázs 77,4% - a csapat húzóembere és legeredményesebb
versenyzője.
Gáspár Gábor 71,8% - egyenletesen jó teljesítményt nyújtott, csupán
kaposvári játéka ront az összképen.
Máthé Gyula 41,3% - kicsit jobb összpontosítással könnyen elérhette
volna az 50%-os mérleget.
Botfa Tibor 26,3% - ennél a gyenge produkciónál mindenképpen
többre képes.
A megyei felnőtt csapat pontveszteség nélkül az első helyen végzett.
Balázs Béla és Ölbei Péter 100 százalékos teljesítménnyel büszkélked
het, a gárda további tagjai: Balázs Gyula, Szabó Ferenc, Pázsi András,
Czupor Attila.
Az ifjúsági együttes a megyei bajnokság második helyezettje lett az
ősszel (Ölbei Péter, Vas Zoltán, Kiss Balázs, Szálai László), míg a
serdülők a dobogó harmadik fokát érdemelték ki (Tekét Gábor, Kiss
Péter, Németh Tamás, Baráth Tamás, Fodor Gábor).
A CVMSE tavaszi sorsolása
Január 21. CVMSE-JPTE-DSE PEAC I I .
Február 4. CVMSE-Pécsi Kinizsi
Február 18. Linde-Aladdin-CVMSE
Február 25. CVMSE-APEH-Sparta Kaposvár
Március 11. Fejér Megyei Vízmű-CVMSE
Március 25. Vertikál-CVMSE (14.00)
Április 8. Veszprémi Orgona-CVMSE
Április 15. CVMSE-Hévíz
Április 22. CVMSE-Honvéd Szondi SE
A külön időponttal nem jelzett mérőzések 11 órakor kezdődnek.
A tabellán a CVMSE előtt álló öt együttes közül négy vendégként áll
asztalhoz a Gáyer iskola tornatermében, és nagy csaták várhatók a dobogó
harmadik fokáért.
A Vas megyei serdülő Tizek-bajnokságon jól szerepeltek a CVMSEGáyer DSK versenyzői: Tekét Gábor első, Németh Tamás harmadik,
Kiss Péter pedig ötödik helyezést szerzett.
N. T.

Kupagyőztesek
A celldömölki Eötvös Loránd
Általános Iskola leány kézilabda
csapata nyerte az 5-6. osztályos

korcsoportban a Dunántúl Kupát
Veszprémben. A torna legjobb
játékosa és gólkirálya Szomorkovits Adrién, az Eötvös iskola
tanulója lett.

A megyei serdülő labdarúgó-bajnokság sárvári csoportjának
öszi végeredménye
1. Linde SE
8
7
1
52- 6
22
2. Celldömölki VMSE
8
6
1
1
52-12
19
3. Gérce
8
5
2
1
31- 3
17
4. Sárvári Vasas
8
3
2
3
26-16
11
5. Uraiújfalu
8
3
2
3
15-16
11
6. Sárvári Kinizsi
8
3
1
4
22-15
10
7. Kemenesalja
8
2
2
4
24-35
8
8. Jánosháza
8
1
1
6
7-49
4
9. Jákfa
8
8
1-78
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<0> SPORT <0> eredmények - események
Kézilabdázóink

a vidék legjobbjai

Kisvárosi „óriásölők"
1994 decemberében a tatai edzőtáborban rendezték meg a serdülő me
gyeválogatottak; országos döntőjét.
Vas megye női válogatottja - amelyben helyet kapott a celldömölki
Gelger Szilvia és Kiss Annamária is - ötödik helyezést szerzett, miután
a csongrádiak elleni győzelmet (20:15) követően négy vereséget gyűjtöt
tek be sorozatban.
A fiúk között megyénket teljesen a CVMSE-re épülő serdülők képviselték.
A celli gárda bravúrok sorozatát mutatta be: két vállra fektette KomáromEsztergom (27:19), Békés (30:26), Jász-Nagykun-Szolnok (33:28) és Csong
rád megye (22:21) csapatait. A nagy menetelést csak Budapest válogatottja
tudta megállítani (20:28). A második helyezéssel és a mutatott játékkal a
celíiek kivívták az országos szakvezetés elismerését, és méltán vehették át a
vidék legjobbjaiként az ezüstérem mellé az OMS Hungária Kft. nagydíját,
egy díszes serleget. A tornán Dénes Ákos lett a Jegjobb kapus" cím birto
kosa, Táncsics Péter pedig bekerült az országos döntő válogatottjába, és 40
találatával hajszállal maradt le a gólkirályi címről.
A csapat minden tagja tudásának legjavát adta és jelesre vizsgázott
küzdőszellemből.
N. T.

Hunguest-karácsony
Általános iskolás fiatalok tö
megsportnapját rendezték meg a
Hunguest szponzorálásában Bu
dapesten december 17-én a BHG
sportcsarnokában és a Mexikói
úti lőtéren. A fesztiválon mint
egy másfél ezer diák vett részt,
köztük Vas megye félszáz fős
csapata, amelyet Celldömölkről
hét tanuló erősített a sportlövész
szakkör tagjaiból: Kovács Edi
na, Kovács Veronika, Németh
Kornél, Tekét Gábor és Tuboly
Miklós, valamennyien az Eötvös

iskolából, valamint Fodor Gá
bor és Fodor Tamás a Gáyer is
kolából. Az egész napos program
során játékos vetélkedőkön és
csapatversenyeken (pl. légpuska
lövészet) mérhették össze az
erejüket a fiatalok. A mozgal
mas kavalkád közben színvona
las műsorszámok fokozták az
amúgy is remek hangulatot,
még emlékezetesebbé téve az
első ízben lebonyolított tömeg
sportfesztivált.

Szilveszter Kupa
Hatodik alkalommal rendezték meg a Szil
veszter Kupa teremlabdarúgó-tomát a celldö
mölki polgármesteri hivatal szervezésében. Ez
úttal is nagy volt az érdeklődés, Celldömölkről,
Sárvárról és a városkörnyéki községekből ne
veztek csapatok.
Eredmények:
5-6. osztályos korcsoport:
1. Zöld Sasok (Vönöck)
2. Kemenesmagasi
3. Berzsenyi DSK (Alsóság)
A győztes csapat névsora: Kóbor Balázs, Illés
József, Manganelli Attila, Papp Sándor, Lutter
Tibor, Szomorkovits Csaba, Kovács Róbert,
Csiszlér Kálmán.
7-8. osztályosok:
1. ANTX (Gáyer)
2. SHAKESPEARE BROTHERS
3. Berzsenyi DSK (Alsóság)
A győztes csapat névsora: Fazekas András,
Fuksz András, Németh András, Simon Zol
tán, Tóth Zoltán, Sárközi Gábor, Balhási
László.
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Folytatódhat-e a menetelés?
A Kézilabda Országos Serdülő
Kupa legjobb 12 csapata közé ju
tott CVMSE-re a következő kör
ben az FTC, az Elektromos, a
RÁBA ETO, és a Dunaújváros
csapata vár. A celliek egyedüli
ként állnak a csoportban a maxi
mális 4 ponttal, és minden támo
gatást (anyagi hozzájárulás, étke
zési és utazási segítség stb.) szí
vesen fogadnak. Az első forduló
ban az együttes támogatói vol

tak: Sághegyalja Tsz, Cellép
Kft., CVMSE, Városi Sportbi¬
zottság, Horváth István magán
vállalkozó, valamint az étkezés
hez nyújtott engedménnyel a
Rezgőnyárfa és vasúti vendég
lő, továbbá a László-kocsma. Az
eredményes szereplést elősegí
tette Molnár János lelkes szer
vezőmunkája és Somlai Sándor,
aki lelkiismeretesen intézte e csa
pat technikai ügyeit.

A megyei ifjúsági labdarúgó-bajnokság őszi végeredménye
1. Kőszeg
15
12
3
76-18
39
2. Kemenesalja
15
12
1
2
59-18
37
3. Celldömölki VMSE
15
11
2
2
68-16
35
4. Nárai
15
10
2
3
39-16
32
5. Gérce
15
10
3
2
31-24
32
6. Vasvár
15
7
3
5
44-24
24
7. Sárvári Vasas
15
7
2
6
39-29
23
8. Uraiújfalu
15
6
3
6
40-32
21
9. Bük
15
6
2
7
37-38
20
10. Jakfa
15
5
4
'6
31^*2
19
15
11. Tanárképző
5
2
8
26-35
17
12. Tápián SE
15
3
2
10
16-47
11
13. Rábatótfalu
15
3
1
11
25-65
10
14. Egyházasrádóc
15
2
2
11
21-57
8
15. Szergény
15
2
2
11
23-64
8
16. MarkerSC
15
2
1
12
24-74
7
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Az iskola által rendezett leány
asztalitenisz-bajnokságon
har
mincnál többen álltak asztalhoz.
Dobogósok:

Serdülök:
71S £
1. flamingó (Jánosháza)
2. FC Delma (Celldömölk)
3. G.G.B.B. (Celldömölk)
A győztes csapat névsora: Lipovics Tamás,
Szomorkovits Zoltán, Kunos Szabolcs, Pintér
Zoltán, Horváth Roland, Bodor Tibor, Győrvári
Gábor, Hajba Tibor, Molnár Tibor, Nováki Ká
roly.
Ifjúsági korcsoport:
1. FC Selejt (Celldömölk)
2. Hooligans (Sárvár)
3. Sárteperte (Sárár)
A győztes csapat tagjai: Busznyák Csaba, Po
zsonyi Zsolt, Dávid Koméi, Gulyás Gábor, Ber
ki Balázs, Bodor Tibor, Mórocz Tamás, Nagy
István.
Felnőttek:
1. Kemenesrrúhályfa
2. CHAMPION (Kemenesmagasi)
3. Sirály Csorda (Jánosháza)
A győztes csapat névsora: Gulyás Róbert,
Molnár Tibor, Molnár János, Baranyai András,
Hajba Tibor, Zámbó Elemér, Smidéliusz Fe
renc, Marsai Csaba, Boznánszky Gábor, Patyi
Csongor.
Mol

5-6. osztályosok: 1. Tóth Veronika, 2. Kovács Katalin, 3. Vö
rös Orsolya.
7-8. osztályosok: 1. Agárdi
Renáta, 2. Borsodi Krisztina, 3.
Bödör Anita.
V.L.

Celldömölk Város
Önkormányzatának lapja.
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Kozmán László.
Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ.
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