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Farkas Zoltán az izsákfai 
részönkormányzat vezetője 

öt nappal az alsósági után Izsákfán is meg
alakult az új részönkormányzat, amelynek 
vezetője ismét Farkas Zoltán lett. Az öttagú 
testület tagjai: 

Bódai József, Horváth István, Horváth Ró
bert, Kosztolánczi Mária és - természetesen 
- Farkas Zoltán. 

Az új tetsület munkájához sok sikert kívá
nunk! 

Miért volt 1 1 ^ 
tanítási szünet 

Alsóságon? 
Február első három napján nem volt tanítás 

a sági iskolában. A miértre Rosta Sándor 
iskolaigazgatótól kértünk választ. 

- Iskolánk diákönkormányzata már az el
múlt tanévben felvetette, hogy a félév befe
jeztével szeretnének a gyerekek egy lélegzet-

(Folytatás a 4. oldalon) 

Még mindig vizesednek a falak 

Fes(s)tik a polgármesteri hivatalt 
Csaknem egy éve festik a polgármesteri 

hivatal helyiségeit. A munkákkal kapcsolat
ban Dummel Ottó, a hivatal műszaki osz
tályának vezetője érdeklődésünkre a követke
zőket mondta: 

A polgármesteri hivatal jelenlegi belső el
rendezése tíz éve alakult ki. Azóta nem me
szeltük át az épület belső helyiségeit. Ezért 
döntöttünk úgy tavaly tavasszal, hogy el kell 
végezni a munkát. Elkészültek az irodák, a 
lépcsőház, az emeleti folyosó. Problémát je
lent a földszinti folyosó, mivel a renováláskor 
elvégzett szigetelési és szárítási munkálatok 
ellenére a fal tovább nedvesedik. Nem sze
retnénk látszatmunkát végezni. így alaposan 

meg kell gondolni, mi a legjobb megoldás. 
Persze ennek anyagi vonzata is van. Az újra
vakolás költségeit - egyelőre - nem tudom, 
honnan fogjuk előteremteni. Ennek ellenére 
február végéig végzünk a festéssel. 

A munkát egy festő vállalta, akit tavaly 
közhasznú munkásként foglalkoztattunk, 
most viszont szerződéses alkalmazásban van 
a hónap végéig. Számunkra ez a legolcsóbb, 
és egyben a hivatal munkájában a legkeve
sebb fennakadást jelentő megoldás. 

- Van változás az irodák elosztásában? 
- Egyetlen változás, hogy a művelődési osz

tály vezetője az alpolgármester irodájába köl
tözött, és azt közösen használják. gy. 

IDEIGLENES in
tézőbizottság irányít
ja az év közepéig a 
CVMSE-t Az egyesü
let közgyűléséről ké
szült tudósítást la
punk 10. oldalán ol
vashatják. 

Szomorka 
Tél van. A sarkon emberek 

álldogálnak kabátjaik gallérjá
ba rejtve az arcukat. Mozdulat
lan a csend. Néha hallani csak 
egy-egy kánya rekedt jajveszé
kelését. Látogatás kezdődik a 
kórházban. Elmerengek a nö
vekvő tömegen. Hirtelen meg
akad a szemem egy vékonyka, 
pici, öreg bácsikán. Kezében 
szalvétával letakart, háncsból 
készült szatyor. Nem szól, nem 
mozdul, csak áll, üveges tekin
tetét a bejáratra szegezve. Ta
lán a feleségét jött megláto
gatni. 

Kapunyitás előtt még egyszer 
végiggondolja, mindent elvég
zett-e a ház körül. Az állatokat 
megetette, befűtött, rendet ra
kott a picinyke konyhában, ta
lán még ebédet is főzött magá
nak és nem felejtette el elhozni 
a szomszédasszony húslevesét 
sem, amit beteg asszonykájának 

küldött. Otthon minden rendben 
van. És itt, a feleségével? ő is 
rendben van, meggyógyul, ha
zakerül hamarosan? Már nincs 
ideje válaszolni magának a fel
tett kérdésére. Négy óra, nyílik 
a kórház kapuja. Utoljára még 
belenéz a szatyrába, nem lötyö
gött-e ki a leves, nem maradt-e 
otthon valami. 

Mire felocsúdok a gondola
taimból, már csak a szürke 
posztókabát körvonalait látom 
távolodni. Most már nagyon fá
zom. Összehúzom magamon a 
jó meleg, földig érő télikabáto
mat. Már nincs kedvem a szó
rakozáshoz. 

Hazafelé veszem az irányt. 
A lakásban meleg van, a fris
sen sütött zserbó illata bejárja 
a szobákat. Mindenki itthon 
van. Apa olvas, anya most sze
letelifel a sütit. Itthon vannak, 
együtt vagyunk, egészségesek. 
Mégis: valami szomorúságot 
érzek... 

Kustos Evelin 

Drágul a víz, 
a csatornahasználati díj 

és a távhőszolgáltatás 
A képviselő-testület legutóbbi ülésének határozata alapján drá

gul Celldömölkön a vízszolgáltatás díja, és március l-jétől 60,48 
forintot fizetünk köbméterenként. Celldömölk a megyében a víz
bázis szempontjából az alacsony önköltségű települések közé nyert 
besorolást. A vízdíjat enenk alapján állapították meg, mivel ezen
túl a megye kisebb önköltségi! települései nem vállalnak szolida
ritást a többiekkel, így az egységes megyei vízdíj megszűnik. A 
díj a tavalyihoz képest tíz százalékkal nőtt (nem számítva a két
százalékos áfa-emelést). 

Március l-jétől változik a szennyvízelvezetés díja is. A szolgáltatás 
ára 40,30 forint lesz köbméterenként. Ennél a díjnál - megyei szinten 
szemlélve - valamivel nagyobb terhet vállalnak a kisebb önköltségű 
települések. 

A Cellhő Kft. javaslata alapján február 1-jétŐl változott a távfűtés 
díja is. Éves átlagban 28 százalék plusz áfa az emelkedés mértéke. 
Lakossági fogyasztás esetén a hődíj 34 százalékkal emelkedett, és 566 
forint lett. Az alapdíj csak fűtési felhasználáskor 144 forint/légköb
méter (10 százalékos emelés), együttes felhasználáskor (fűtés és me
leg víz) 189,57 forint/légköbméter (23 százalékos emelés). 

gy-

Van már a városnak 
költségvetési koncepciója 

Február elsején tartotta ülését 
a képviselő-testület. Ahogy az 
így, február tájékán lenni szokott, 
a központi téma a pénzügyi terv 

koncepciójának megvitatása 
volt. Emellett döntöttek a víz és 
csatorna, valamint a távhőszol-

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Zlp Rengeteg még a teendő Alsóságon 
Interjú-féle Erdélyi Antallal 

Amikor a krónikás interjú ké
szítésére indul, eltervezi, hogyan 
indítja a beszélgetést, és milyen 
kérdéseket fog feltenni. Én is így 
voltamezzel, amikor Erdélyi An
talhoz, az alsósági részönkor
mányzat újonnan megválasztott 
vezetőjéhez indultam. 

Munkahelyi irodájában szívé
lyes üdvözléssel fogad. Hellyel 
kínál, majd mielőtt nekivesel
kednék az interjúnak, Karinthyt 
idézve így szól: Tanár úr, én ké
szültem... És két teleírt A/4-es 
ívet ad a kezembe, hogy olvas
sam el. Az alsósági részönkor
mányzat 1995-re tervezett fel
adatait tartalmazza mintegy hu
szonöt pontban. Miután végigol
vasom, arra kérem, karikázza be 
a legfontosabbakat. Ő azt vála
szolja, nincs mit karikázni, ezt 
mind meg kell valósítani. Még 
teszek néhány sikertelen kísérle
tet, hivatkozván a cikk terjedel
mére, aztán feladom. 

Elteszem a papírokat, és arra 
kérem, hogy beszéljen egy kicsit 
magáról. 

- Vasutas vagyok, 45 éves. 
Tősgyökeres alsósági, még a 
nagyszüleim is azok voltak. 
Négy, most már felnőtt korú 
gyermekem és három unokám 
van. 

- Nyughatatlan típus vagyok, 
soha nem tudtam a babéraimon 
ülni. Kora ifjúságomtól érdekelt 
a közélet. 1964-ben KlSZ-titkár-

ként kezdtem, 1979-től az alsó
sági vöröskeresztes szervezet tit
káraként tevékenykedtem. Ta
nács-, illetve önkormányzati tag
ként nyolc éve igyekszem a sági 
városrésznek kiharcolni mindent, 
amit csak lehet. 

- Január 18-án a részönkor
mányzat vezetőjévé választottak. 
Az erőmet ezután sem fogom kí
mélni. Nekem most is mindenki 
őszintén elmondhatja a vélemé
nyét, de arra ne számítson, hogy 
köntörfalazok. Én is mindig 
őszintén meg fogom mondani a 
véleményemet szemtől szembe. 
Engem így ismernek, és ilyen 
maradok ezután is. 

- Rengeteg tennivalónk van itt 
Alsóságon. Ennek tudatában állí
tottam össze az átadott listát. 
Ami azon szerepel, azt valóban 
el kell végeznünk, pihenésre nem 
nagyon lesz időnk. A területet, a 
feladatokat felosztottuk egymás 
között, hogy minél eredménye
sebbek legyünk. 

A feladatok, a célok, amelye
ket az alsósági részönkormány
zat maga elé tűzött, a követke
zők: (A felsorolás nem jelent 
sem időrendi, sem fontossági 
sorrendet.) 

- Az alsósági sportközpont -
labdarúgó-, kézilabda- és atléti
kai pálya - elkészítése és átadása. 

- A vöröskeresztes park 
visszavétele a tsz-től; ott játszó
tér, piac és állatvásár kialakítása. 

- A ravatalozó előtti park 
rendbetétele. 

- A kultúrház belső átalakítása. 
- Tizenöt házhely kialakítása 

a Marx utcában. 
- A helyi tűzoltócsapat meg

alakítása. 
- A sportközpont melletti te

rületen új házhelyek kialakítása. 
- Az összes járda elkészítése 

önerő bevonásával. 
- Lomtalanítási akció szerve

zése márciusban. 
- Fogadóórák és a lakosság tá

jékoztatásának megszervezése. 
- Az alsósági major városképet 

rontó képének megváltoztatása. 
- Jó kapcsolat kiépítése az 

egyházi és intézményi vezetők
kel. 

- Mozgalmas kulturális és 
sportélet megteremtése a város
részbea 

- Az Alsósági Tavaszi Napok 
rendezvény megtartása és to
vábbfejlesztése. 

- A szociális segélyek elosztá
sánál a rászorultság maximális f i 
gyelembevétele. Ezeket elsődle-

gesen a gyermekek étkeztetésére 
szándékozunk fordítani. 

- A négy év során tíz kavicsolt 
út bitumenezése. 

- A Sági úti járda befejezése 
1998-ban. 

A részönkórmányzat vezetője 
megkért annak közlésére, hogy 
örömünkre az idén elkészül az al
sósági tornacsarnok. Üröm az 
Örömben, hogy használatba ven
ni valószínűleg csak a következő 
évben tudják. Ennek anyagi okai 
vannak. 

M i pedig azt kívánjuk a ré
szönkormányzat új vezetőjének, 
hogy legyen kellő hite s ereje a 
feladatok megoldásához, és a ki
tűzött célokból minél többet si
kerüljön megvalósítania az alsó
ságiak örömére. 

Völgyi L. 

zni ÉRTESÍTÉS 
Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala értesíti a tisztelt 

lakosságot, hogy az APEH Vas Megyei Igazgatósága 1995. 
február l-tól - március 20-lg minden szerdán 

8.30-tól 12.30-ig 
ügyfélfogadást tart a Polgármestert Hivatal földszinti tár
gyalótermében. 

Sorok a Parlamentből ABC (sorrendben) - Békési László lemondásához 

Alternatíva: más megoldás, más út, 
amely (más) célhoz vezet. Amennyiben 
van. 

Ballaszt: adott pillanatban felesleges(nek 
ítélt) dolog, amitől, ha a (pillanatnyi) érde
kek úgy kívánják, megszabadulnak. (A fel
emelkedő léghajóból is kidobják a nehezé
ket, de arra azért vigyázni kell, hogy a ko
sárban megmaradjon mindaz, ami a tovább
haladáshoz szükséges.) 

Bizalom: hiánya megnehezíti az együtt
működést. 

Egyensúly: a fejlődés szükséges, de nem 
elégséges feltétele. Megteremtése nem el
hagyható. 

Idö: lásd pénz. 
Hitel: minimum két rossz sajátossága 

van, vissza kell fizetni és ára van (kamat). 

Horn: nehezen megkerülhető fok. 
Jövőkép: mindenkinek szüksége van rá. 

Nem elég az utat kijelölni, meg kell tudni 
mondani azt is, hova vezet, hogy legyen ér
telme végigmenni rajta. 

Koalíció: szükség van rá. 
Kompromisszum: nehéz jót kötni, de 

meg kell próbálni. 
Kormány: kell, hogy legyen felelős ve

zetője, de az sem mindegy, kik a tagjai. 
Korrektség: hiánya lehetetlenné teszi az 

együttműködést. 
Külföldi töke: kivonul, ha nincs megfe

lelő szintű profit, menekül, ha nincs biza
lom. 

Oktatás, kultúra, közművelődés: 
hosszú távon (de) megtérülő befektetés. 

Pénz: lásd: teherbíró képesség 

Politika: a gazdaság koncentrált kifeje
zése. 

Privatizáció: nincs jó módszer rá, csak 
kevésbé rossz. 

Társadalmi-gazdasági megállapodás: 
kölcsönös önkorlátozás, amelyet minden ér
dekelt fél vállal és betart. Megkötése kérdé
ses. 

Teherbíró képesség: az idő múlásával és 
a pénz fogytával egyre csökken. 

Tét: nagy, több nemzedék sorsa. 
Az ország gondjait is csak következetes, 

ésszerűen egymást követő lépések megtéte
lével, lépcsőfokokat nem átugorva lehet 
megoldani. 

Csak (ABC) sorrendben... 
Szabó Lajos 

országgyűlési képviselő 
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Bizottságok és tiszteletdíjak 
asz-A képviselő-testület január 11-ei Ülésén megvál 

totta a bizottságait, ezek a következők: 

Egészségügyi bizottság 
Elnöke: Oszkó Imre 
Tagjai: Erdélyi Antal, Gasztonyiné Fódi Zita, 

Géczy Zoltánné, Karádi Mihály, dr. Ádám Ilona, Csiz-
maziáné Hubert Mária, dr. Kovács Antal, Kovács La
jos Zoltánné dr. 

Közművelődési, oktatási, gyámügyi és 
sportbizottság 

Elnöke: Vinter József 
Tagjai: Fehér László, Gasztonyiné Fódi Zita, Heté-

nyi Endre, Kondics Zsuzsanna, Süle Ferenc, Rosta 
Zsolt, Rózsás Bernadett, Süle Nándor 

Városfejlesztési, városüzemeltetési és 
környezetvédelmi bizottság 

Elnöke: Karádi Mihály 
Tagjai: Farkas Zoltán, Füzesi László, Móger József, 

Nagy Kálmán, Pozsonyi Mihály, Baranyai Dezső, 
Portschy Tamás, Szabó Endre 

Pénzügyi, gazdasági bizottság 
Elnöke: Nagy Kálmán 
Tagjai: Farkas Zoltán, Fehér László, Füzesi László, 

Erdélyi Antal, Hetényi Endre, Pozsonyi Mihály, Vin
ter József, Molnámé Sámson Erzsébet 

A képviselő-testület ugyanezen ülésén rendeletet al
kotott az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, 
bizottsági elnökök tiszteletdíjáról, juttatásáról. Ennek 
értelmében a városi képviselőt havonta 15 000 forint 
tiszteletdíj illeti meg. 

Ha a képviselő egy bizottságnak tagja, a tiszteletdíja 
az alapdíjon felül havonta 3000 forint. Ha két, vagy 
több bizottság tagja, 5000 forint. 

A bizottságok nem képviselő tagjai havonta 3000 
forint tiszteletdíjban részesülnek. 

A bizottságok elnökei az alapdíjon felül havi 10 000 
forintot kapnak. Ez az összeg akkor is ugyanennyi, ha 
a bizottsági elnökség mellett több tisztséget ellátnak, 
vagy több bizottságnak is tagjai. 

A részönkorányzatok vezetői a bizottsági elnö
kökkel, a részönkormányzatok nem képviselő tag
jai a bizottságok nem képviselő tagjaival esnek egy 
tekintet alá. 

() MEGKÉRDEZTÜK I 
• VÁLASZOLTAK i Mit vár az új önkormányzattól? 

Iván Ferencné, 45 éves, kiske
reskedő: 

Tudom, hogy a jelenlegi körül
mények között túl sokat nem vár
hatunk. Magánemberként mégis 
elvárom az önkormányzattól, 
hogy az évek óta ígért telefonok 
az idén valóban megszólaljanak. 
Bízom abban is, hogy a szenny
víztisztító elkészülhet. Én nagyon 
szeretném, ha az új önkormány
zatnak sikerülne a várost bekap
csolnia az idegenforgalomba, el
sősorban a Sághegy révén. Cell
dömölk természeti adottságai 
olyanok, hogy azt mindenképpen 
ki kellene használni, legalábbis a 
kezdő lépéseket meg kellene tenni 
ebben az irányban. Ez minden
képpen a város fellendülését szol
gálná. 

Mint kereskedő pedig azt ké
rem, hogy tegyenek meg mindent 
a városban a feketekereskedelem 
ellen. 

Kovács István, 64 éves, nyug
díjas statisztikus: 

Az új önkormányzattól azt vá
rom, hogy rugalmasabb legyen 
az előzőnél. Régi dolgokat nem 
szabad a szőnyeg alá söpörni, 
hanem el kell azokat intézni. 
Nekem régi gondom, bajom, 
hogy olyan önkormányzati ház
ban lakom, amit lebontásra ítél
tek. Ezt a házat 1982-ben újítot
ták fel. Tavaly úgy nyilatkoztak, 
hogy nem adhatják el, mert le
bontják két másikkal együtt. 
Olyan jól állunk, hogy tíz éve 
felújított lakásokat lebontha
tunk?! Remélem, az új tervek 
alapján nem ez fog történni. 

Egyébként az előző önkor
mányzattal nem volt semmi prob
lémám. Őszintén megmondom, 
hogy a jelenlegiben jobban bí
zom, mert fiatal erőkből áll. Az 
előző inkább az idősebb korosz
tályhoz tartozott. 

Kiss Balázs, 54 éves, gyógy
szerész: 

Azt hiszem, jelentős változáso
kat nem várhatunk, mert a lehető
ségeik anyagilag behatároltak. 
Azt viszont elvárom, hogy a ren
delkezésre álló összeget alapos 
megfontoltsággal, racionálisan 
használják fel. Az új összetételű 
önkormányzat - azt hiszem - en
nek meg is tud felelni, mert a kép
viselő-testület elég széles körből 
tevődik össze, és szakembereknek 
sincsenek híján. A szakbizottsá
gok, külső szakemberekkel kiegé
szülve bizonyára kellően átgon
dolt tanácsokat adnak a testület
nek, ahol a döntések végül is meg
születnek. 

Konkrétan pedig bízom a 
szennyvíztisztító megépítésében, 
és szeretném, ha a strand ügyében 
végre történne valami kézzelfog
ható elŐbbrelépés. 

Völgyi László 

Klaffl László 
köszöntése 

Minden településnek vannak 
olyan személyiségei, akik telje
sebbé teszik a létezésünket. Ilyen 
szerény, kedves, szakmáját tekint
ve fodrászmester Klaffl László, 
aki most töltötte be a nyolc
vanadik életévét. A város utcaké
péhez sok minden hozzátartozik -
épületek, üzletek ~, de legfőkép
pen az emberek, akik naponta vi
szonozhatják a köszöntésünket. 

Laci bácsi nélkül szegényebb 
lenne a celli utca. Hatvanöt éven 
át szolgálta a vendégeit, igazítot
ta a frizuránkat, s munkája köz
ben meghitt beszélgetések része
sei lehettünk. Küldetést teljesí
tett. Most megragadva az évfor
duló adta alkalmat, köszönjük 
meg neki mindazt, amit elvégzett. 
Hiszen a jó iparos, az igazi szak
ember, bármilyen szakma birto
kosa is, a város értékéhez adja 
tisztességét, az értékes munkájá
nak többletét és emberségét. 
Fodrászatában az előkelőség, az 
előzékenység adta a mércét. Sza
badidejében a valamikori szőlő
jében és a pincéjében baráti kör
ben teltek a évei. 

A napokban újra kilátogatott 
hozzánk, kedves mosolya meghit
té tette a találkozást. Poharat 
emeltünk nyolcvanadik szüle
tésnapjára. Arra a kérdésre, mit 
tart életében emlékezetesnek, rö
viden azt mondta: mindazt, amit 
tenni próbáltam, s talán azt, hogy 
sohasem voltam beteg. Kívánjuk, 
hogy még sokáig legyen a celli 
utca megtisztelve a léptei nyo
mán. ^ ^ D J -

Nyílt napot tart a hat
osztályos gimnáziumi kép
zés Iránt érdeklődő 6. osz
tályos tanulók és szüleik 
részére a celldömölki Ber
zsenyi Dániel Gimnázium 
március 6-án, hétfőn reg
gel 8 órától. 
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Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
(Folytatás az 1. oldalról) 

gáltatás díjának az emeléséről. 
Az Önkormányzat tulajdonában 
lévő építkezési telkeket is drá
gábban tudjuk ezentúl megvásá
rolni. Döntés született néhány 
önkormányzati rendelet módosí
tásáról is; ezekre főleg az új, ha
tályos jogszabályokkal való 
összehangolás miatt volt szük
ség. Dr. Mazur Sándor főorvos 
személyében kinevezték a Kór¬
ház-Rendelőintézet megbízott 
orvos-igazgatóját, mivel a volt 
igazgató nemrég benyújtotta le
mondását. Egy időben döntöttek 
a pályázat kiírásáról az igazgatói 
poszt betöltésére. 

A költségvetés koncepciója 
szerint a bevételi oldal 532 millió 
forintjával ellenében a kiadási ol

dalon 540 millió szerepel. A be
vételek növelésére számos intéz
kedést fogadott el a testület. Ilyen 
például a MATÁV-részvények 
és a kincstárjegyek befektetése; a 
nem lakáscélú bérlemények bér
leti díjának 25-40 százalékos 
emelése; a helyi adók, az ingat
lanárak emelése; ezenkívül felül 
kell vizsgálni mindennemű díjat, 
beleértve a bérleti díjakat is. 

A kiadások csökkentésére vi
szont a következőket kell végre
hajtani: 

- A közalkalmazottak soros 
előrelépésének fedezetét az in
tézményeknek maguknak kell ki
gazdálkodniuk, ha az az intéz
mény költségvetésének 1 száza
lékánál, illetve béralapjának 2 
százalékánál több. 

- Az intézményektől bérkifi
zetéshez kérelmet csak akkor 
fogadnak el, ha az kellően indo
kolt. 

- Az intézményrendszer szét
tagoltságát és a helyiségkihasz
nálást felül kell vizsgálni. 

- Az egyházi intézmények ön
kormányzati támogatásának fö
lülvizsgálata is szükséges. 

- A rendezvények és az ön
szerveződő csoportok támogatá
sának mértéke ne növekedjen. 

- A Szociális Segítő Szolgálat 
és a Kemenesaljái Művelődési 
Központ költségvetési támogatá
sának csökkentése saját bevétele 
terhére. 

- Meg kell szüntetni a nem 
szociális alapon juttatott támoga
tásokat. 

A fentiekkel kapcsolatban 
számos intézkedést már megho
zott a képviselő-testület, reali
zálásuk viszont hosszabb időt 
vesz igénybe. Tekintettel arra, 
hogy a részleges igényekről 
még nem lehet vitát nyitni, a 
képviselők elfogadták azt a ja
vaslatot, amely szerint az elő
terjesztett koncepció alapján 
megtörténhet az egyeztetés az 
intézményvezetőkkel, majd el
készülhet a részletes költségve
tési koncepció. 

A folyó ügyek között egyebek 
mellett döntés született a Sági üt 
6-8. szám alatti terület beépíté
séről. A tervek szerint a Rába-
Com telefonközpontja és ügyfél
szolgálati irodája épülne itt. Az 
Önkormányzat opciós szerződést 
köt a Vasber Rt.-vei a munkála
tok megkezdésére 

Györe Géza 

Fogadjunk! 

Négy másodperc alatt Budapestre... 
Miért volt 

sj tanítási szünet 
Alsóságon? 

(Folytatás az 1. oldalról) 

vételnyi szünetet. A kérést az IDB azzal in
dokolta, hogy a január meglehetősen fárasztó 
a tanulók számra, hisz ekkor zajlik a félév 
végi hajrá. Mindenki szeretne még javítani. 
Aki gyengén áll azért, a jók pedig szintén 
szeretnék a kétes jegyeket a javukrafordítani. 
Ez az időszak tehát komoly szellemi megter
helést jelent valamennyiüknek. 

- Az idén ismét jelentkezett a diákönkor
mányzat ezzel a kéréssel. A tantestület, az 
iskolaszék és az SzM megkérdezése után 
helyt adtam a kérésüknek. 

Az első félév január 31-én zárult, a követ
kező három napot pedig igazgatói szünetként 
kiadták. A csatlakozó szombat-vasárnappal 
összesen öt nap állt rendelkezésre a tanulók 
regenerálódásához. Talán bízhatunk abban, 
hogy a második félévet így újult erővel, na
gyobb kedvvel kezdik a tanulók. 

A háromnapos szünetről időben érte
sítették a szülőket. Akinek ebből prob
lémája adódott, annak napközis ellátást 
ajánlottak. 

Az említett három nap a pedagógusoknak 
nem volt szünet. Ez idő alatt statisztikákat, 
pedagógiai értékeléseket készítettek, ismer
kedhettek a NAT legújabb variációjával, és 
természetesen megírták a félévi „bizo
nyítványokat". 

Ez a kis szünet természetesen anyagilag 
sem ártott az iskolának. A megtakarítás mint
egy 35-40 ezer forintra tehető. 

A tapasztalatokat értékelik, és ha az 
eredmény pozitív lesz, a következőkben is 
élnek ezzel a lehetőséggel - mondotta az 
igazgató. 

V. L. 

Számítógépes világunkban gyakran hallani 
meglepő eredményekről. Ilyen érdekes hír le
het az a műholdas adattovábbítás, ami Cell
dömölk és Budapest között létrejött. A kor
szerű adatfeldolgozó rendszer kiépítéséhez és 
működtetéséhez sok pénz kell, ami azonban 
hosszabb távon megtérül. így gondolta ezt a 
Szerencsejáték Rt., amikor az ON LINE rend
szert kiépítette. 

Szakonyi Zoltánné, a Totó-Lottó Iroda ve
zetője tájékoztatott az új rendszer lényegéről. 

- Január elsejétől a hagyományos szelvény 
megszűnt, a havi lottó, ami lényegében öt 
hétre szól, még egy ideig megmarad. Az új 
rendszer bevezetése, ismertetése körülbelül 
egy hónapig tarottt, úgy érezzük, megérte a 
közös fáradozást, az ügyfelek 60-70 százalé
ka már ezen a rendszeren fogad. Ami megle
pő, az idősebbek hamarabb átálltak, mert 
egyszerűsödött a szelvények kitöltése. 

1994. december 27-én került bevezetésre a 
műholdas rendszer. A fogadás 4 másodperc 
alatt a budapesti fogadóközpontba érkezik, 
rögzítik azt, és a rögzítést azonnal vissza is 
igazolják, a vevő oldalán egy nyomtatógép 
elismervényt ad, ezt kapja a fogadó. A gyors, 
pontos, egyszerű kiszolgálásnak több előnye 
van. Az igazoló szelvény a fogadás időpontját 
is tartalmazza. A gép jelzi ha kevesebb, vagy 
több számot jelöltek be. Aki állandó számok
kal játszik, annak egyszer kell a szelvényt 
kitöltenie, hetente lehet a gépben megújítani. 
Változás van az ötvenezer forint alatti nyere
mények kifizetésében. A húzás utáni harma
dik napon már felvehetők ezek a nyere
mények. A nagyobb nyeremények kifizetése 
továbbra is 16 nap után történik. 

Legtöbben az Ötös lottót kedvelik, de a gé
pi feldolgozás óta emelkedett a hatos szelvé
nyen fogadók száma. Népszerű a totó is, de 

arányaiban ez kisebb. A fogadók között sok 
a törzsvendég. 

Legtöbben a kisebb nyereményekből ré
szesednek Celldömölkön, ami hetente száz, 
százötvenezer forintot jelent. Több négytalá-
latos nyeremény volt tavaly kisebb, valamint 
a négy-, öt-, hatszázezer forint feletti összeg
ben. Volt öt plusz egy nyeremény a hatos 
lottón. Szerencsés volt az a totózó, akinek a 
legjobban fizető fogadási héten a 12 találatra 
kétszázhatvanezer forintot fizettek ki. 

Az irodavezető javasolja a fogadóknak, ne 
feledjék el megnézni a szelvényeiket a húzás 
után, mert hetente általában tíz fel nem vett 
nyereményt küldenek vissza a 90 napos vára
kozás után. Legutóbb egy háromezer forintos 
jóker és egy jól fizető hármas, több kettes nye
remény gyarapította így a központi alapot 

A nyitva tartás is változott, a hétfő szünnap, 
szombaton pedig 11 óráig várják az ügyfele
iket, akiknek szerencsés fogadást kívánunk. 

Káldos Gyula 
Fotó: Porst 
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Diszkó-remények és kétségek 
Szombat este van. Megtelik 

a város élettel. Fiatalok lézen
genek az utcákon. Csapatosan, 
párban, vagy éppen egyedül. A 
presszók zsúfolásig megtelve. 
A tömény cigarettafüst áll a ki
csi helyiségekben. Tizenegy 
óra felé már a diszkó is tele 
van. „CLUB *94". Mindenki 
idejár. 

Nem csak celliek, a kör
nyékbeli falukból is ideszok
tak a fiatalok. Akivel a héten 
nem futottál ösze, azt itt bizto
san megtalálod. 

Diszkó. Hány, de hány pró
bálkozás volt már erre. I f i -
klub, Liget, volt a hajdani Ko
rona étteremben, a kultúrban, 
egyik sem volt hosszú életű. 
És most itt van a „CLUB *94". 
Felröppent a húr, hogy ezt is 
bezárják. Megszűnik, vagy 
megszüntetik, mint az elődjeit. 

Kérdezem a miérteket. M i 
ért nem lehet Celldömölkön 
végre valahára egy diszkó? 
Miért kell a fiataloknak 200 
kilométert utazniuk, ha jól 
akarják érezni magukat? M i 
ért? 

Aláírásokat gyűjtenek elle
ne, és persze mellette. Az ered
mény még bizonytalan. Mond
ják rá, hogy hangos, zavarja a 
környékbeliek éjszakai nyu
galmát. Pedig udvarban van, a 
zene alig hallatszik ki az utcá
ra. Mondják, kicsi a hely 600¬
800 embernek, kevés a mellék
helyiség, tűzveszélyes. Bizto

san lehetne tenni ezek ellen, ha 
a fontos az lenne, hogy marad
jon, megmaradjon a diszkó. 
Mondják, hogy WC-nek hasz
nálják az utcát a diszkó látoga
tói, hogy hajnalban nagy a lár
ma, a kocsiajtók csapkodása, a 
randalírozás. Ezen is lehetne 
segíteni. Miért nem járőröznek 
olyankor a közrend emberei, 
vagy miért nincsenek az utcán 
is „felügyelők", akik ilyenkor 
közbeléphetnének? 

Itt lenne egy lehetőség hely
ben, ahol végre jól érezhetné 
magát az a sok fiatal, aki 
szombat esti lázban égve elin
dul a városba. Ha ez is meg
szűnik, mi lesz akkor? 

Maradnak a füstös kocsmák 
és a presszók, vagy aki teheti, 
beül a szülők autójába, elko
csikázik a legközelebbi nagy
városba, és vagy hazaér, vagy 
nem. Aki nem teheti meg, az 
otthon marad. S várja, hogy ta
lán nyílik egy másik diszkó, 
amit féléves üzemeltetés után 
ezért vagy azért bezárnak. Ha 
nyílik. 

Olyan jó lenne, ha egyszer 
a felnőttek tudnának gyerek
fejjel gondolkodni. Akkor már 
régen lenne egy nívós, táncos 
szórakozóhely Cellben. De 
nincs, és ami van, az is kétsé
ges, hogy megmarad-e. 

Pedig mi úgy szeretnénk! 
Mi , fiatalok. Celliek és nem 
celliek. 

Kustos Evelin 

Évfordulók futószalagon 

Újdonság a könyvtárban 
Hermann Hesse: Demian. - Budapest, 1994. 

„... minden ember nemcsak önmaga, benne van az az egyetlen, 
mindenkor fontos és különleges pont is, ahol a világ jelenségei egy
szer és megismételhetetlenül keresztezik egymást." 

Emil Sinclair, a regény főhőse és narrátora indítja így történetét, 
amely nem vidám, nem harmonikus, inkább a diszharmónia jellemző 
rá. Egy álom, melyben vergődik az ember. Az istenkeresés, az ember 
tudatra ébredése ez a regény. Az ember élete a beteljesülés felé vezető 
út lehetősége. Néha tiszta, máskor ösztönök vezette „sötét" gondola
tok harangoznak a főhős fejében, s hagyja magát vezetni általuk. Sorsa 
csak ezáltal teljesülhet be. Az otthon melege, nővérei kacaja, édes
anyja meleg tekintete, a karácsonyok illata mind-mind az aranykort, 
az ártatlanság korát idézik, míg a serdülőkorba lépett fiatalember 
figyelmét az addig bűnösnek, undorítónak tűnő dolgok is felkeltik. 
Jó-e a jó? És kinek? Mi a bűn? Miért ilyen felemás a világ? Hol van 
az Isten, akinek a rossz is jó? Az isten nem Jehova, „az istent Abra-
xasnak hívják", jön a csüggedés, a tanácstalanság végső fázisában a 
kulcsmondat. 

A regényt olvasva mindenki úgy érzi: Emil Sinclair én vagyok, 
kérdései az én kérdéseim, határozatlanságát is az enyémnek tekintem. 
A segítség sokszor várat magára, néha kívülről, de leginkább belülről 
jön. A két világ: Káin és Ábel én vagyok. Losoncz Andrea 

Újra Csodaország Zhoo 

Gyerekek! Bizonyára sokan 
ismeritek és szívesen forgatjátok, 
forgattátok Csörgő Anikó és Fü
zesi Zsuzsa könyvét, a Csodaor
szágot. Habár a könyv számtalan 
ötletet, mesét, mondókát, játékot 
tartalmaz - szinte megunhatatlan 
- , mégis bizonyára vannak köz
tetek olyanok, akik úgy érzik, ki
nőtték már ezt a könyvet; nekik 
íródott a Csodaország 2., mely 
nagyon hasonlít az előzőhöz, de 
a játékok, mesék mellett már bő
ven találtok információkat is a 
természet világából, játékos ma
tematikai fejtörőkkel szórakoz
hattok, a festeni, rajzolni, színez
ni kedvelőknek is bő anyagot 

szolgáltat a könyv. A fejezeteket 
a hónapok, s az adott hónapok
nak megfelelő játékok, versek, 
növények, ünnepek képezik. 

Mint ahogy az első kötet, ez 
sem tankönyvszagú, mégis sokan 
kaphatnak kedvet arra, hogy töb
bet foglalkozzanak a számokkal, 
a betűkkel. A könyv pozitívuma 
még, hogy Füzesi Zsuzsa kedves 
figurái illusztrálják, ezáltal színe
sebbé, szebbé téve a számotokra 
is oly gyakran szürke, nehéz hét
köznapokat. 

A könyv használóinak kelle
mes időtöltést, jó szórakozást kí
vánok! 

L. A. 

Javaslat jubileumi előkészítő bizottság alakítására 
Kisvárosoknak kevés lehetőségük adódik ar

ra, hogy országos szinten is felhívják magukra 
a figyelmet. A jelentős gazdasági hatóerő híján 
lévő kiskörzeti központoknak szinte egyetlen 
nyilvános fórumuk a kulturális hagyományok 
felmutatása. Elsősorban az úgynevezett kerek 
évfordulókhoz kapcsolódhatnak kiaknázatlan 
értékek. Minél kisebb az adott város, e célokra 
annál nehezebben teremthetők meg az anyagi 
és szellemi feltételek. Emiatt rendkívül fontos, 
hogy az esetleges jubileumi évfordulók köze
ledtével szervezett módon, az egyes rendezvé
nyeket súlyuknak megfelelően kezelve, de rend
szerbe illesztve célszerűen tervezzék meg. Egy 
ilyen hosszú távú munkaterv - motivációs bá
zisként, - rejtett energiákat szabadíthat fel, és a 
különféle egyedi programok hatását is jelentő
sen fokozhatja az egymásra épülés miatt. A ren
delkezésre álló pénz a programterv segítségével 
alapítványi források, illetve központi céltámo

gatások útján megtöbbszörözhető. Az összehan
golt tevékenység biztosítja a racionális felhasz
nálást. A kulturális tőke az ismertség révén ar
culatformáló, közvetett gazdasági erőforrásként 
jelenhet meg. 

Röviden és korántsem a teljesség igényével 
vegyük számba Kemenesalja fővárosának nem 
személyhez kötődő „kerek évfordulóit" az elkö
vetkező évtizedben: 

1. a) Zichy Ferenc püspöki rendelete 1745. 
október 22-én látott napvilágot a kis-czelü Má
ria-szobor csodatévővé nyilvánításáról (250 éve 
- 1995). 

1. b) Az új katolikus nagytemplom felavatása 
1748. szeptember 15-én (250 éve - 1998). 

1. c) A kis-czelli nagytemplom felszentelése 
1780. szeptember 10-én (125 éve - 2005). 

2. a) A gimnázium megalapítása és első tan
évkezdése (50 éve - 1996). 

2. b) A zeneiskola névadójának, Ádám JenŐ 

születésének (1896. december 13.) centenáriu
ma (100 éve - 1996). 

3. a) Kis-Czell 1871. október l-jén belépett 
a vasút történetébe (125 éve - 1996). 

3. b) 1897. szeptember 12-én jelent meg vá
rosunk első sajtóterméke, a Kemenesaljái Lapok 
(100 éve - 1997). 

4. a) Településünk első ismert okleveles for
rása 1252-ből származik (750 éve - 2002). 

4. b) Celldömölk várossá nyilvánításának ne
gyedszázados évfordulója (25 éve - 2004). 

Az élet a legnagyobb rendező: mintha a ki
sebb évfordulók fokozatosan előkészítenék a 
nagy településtörténeti eseményeket. A fenti lis
ta esélyt kínál a bevezetőben említett elvek 
megvalósítására. Előfordulhat, hogy nem feltét
lenül a bizottsági felállás a legalkalmasabb szer
vezeti forma az előkészítésre, de a lehetőséget 
talán érdemes megfontolni... 

Németh Tibor 
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Portrék az egyházashetyei alkotótáborból (3.) 

Ambrus Lajos író 
Sorozatunkban azokat a szervezőket, veze

tőket, művészeket mutatjuk be, akik nem 
csak létrehozói voltak a tábornak, hanem az
óta is tevékeny résztvevői, akik nélkül elkép
zelhetetlen ez a rendezvény. Ezúttal az Egy-
házashetyén lakó Ambrus Lajos íróhoz láto
gattunk el. 

Ambrus Lajos 1950-ben született Gyulán. 
A középiskolát és az egyetemet Szegeden vé
gezte. 1978-ban magyar-történelem szakos 
tanári diplomát kapott. Első felesége révén 
költözött Szombathelyre, aki a tanárképző fő
iskolán kapott állást, ő a szakmunkásképző 
iskolában tanított öt évig. 1983-ban a Szom
bathelyen szerkesztett Életünk című folyó
irathoz került, amelynek 1985-től 1994-ig fő
szerkesztő-helyettese volt. Pár hónap óta a 
fővárosban készülő Kortárs című folyóirat 
próza- és esszérovatát szerkeszti. 

- A szépírással korán kezdtem foglalkozni 
- vallja önmagáról. Már egyetemista korom 
előtt jelentek meg írásaim különböző folyó
iratokban. Az egyetemi évek alatt lekötött a 
tanulás, és az élettel ismerkedtem. Iroda
lomtörténésznek indultam, de már az egyete
men eldöntöttem, hogy nem ezzel fogok fog
lalkozni, hanem a szépírással. Miután végez
tem a tanulmányaimmal, ismét megjelentek 
az írásaim - elég jó helyeken. Munkatársa 
lehettem a régi Mozgó Világnak, amelyet 
1983-ban „leváltottak", de azóta is annak a 
szellemi holdudvara adja a baráti társaságo
mat. 

- 1988-ban jelent meg az első regényem 
Eldorádó címmel a Magvető Kiadónál, ami 
„A legjobb elsőkötetes" díjat kapta. Készen 
van egy esszékötetem Szókalauz címmel. 
Még egyetemista koromban összeállítottam 

egy hatszáz oldalas irodalmi szöveggyűjte
ményt úgynevezett sírbeszédekből. Jeles em
berek sírjainál elhangzott búcsúbeszédeket 
tartalmaz a Halotti beszéd-tői napjainkig. Jó 
esély van arra, hogy az idén mindkettő meg
jelenjen. 

- 1981-ben Sellyeiék révén vettünk egy 
törpeoszlopos, tornácos kisnemesi portát itt 
Hetyén. Tíz év alatt olyan állapotba hoztuk, 
hogy 1989-ben Szombathelyről ideköltöz
tem, azóta itt lakom. 1991-ben értelmiségiek
kel, patriótákkal létrehoztuk a Pro Egyházas-
hetye Egyesületet, amelynek jelenleg az el
nöke vagyok. Legfőbb feladatunk segítséget 
nyújtani az itt élő embereknek, elsősorban 
természetesen szellemi segítséget. Miután itt 
élek Egyházashetyén, az is természetes, hogy 
Berzsenyi szellemiségét igyekszem terjeszte
ni. Tevékeny résztvevője vagyok évente a 
Berzsenyi-ünnepségeknek és a nemzetközi 
művészeti napok programjainak. Az utóbbi
ban az én feladatom az irodalmi rész szerve
zése, lebonyolítása. Kapcsolataim révén 
olyan személyeket tudok idehívni, akik ga
ranciái a színvonalas programoknak, előadá
soknak. Mindezt nagyon szívesen csinálom 
anélkül, hogy különösebb ellenszolgáltatást 
várnék érte. 

- Az idei évnek vannak aktualitásai, hi
szen 25 éve avatták fel a Berzsenyi-szobrot, 
és 30 éve nyílt meg a múzeum, amelynek 
a sorsát át kell gondolnunk, mert a szülőház 
ebben a formában nem méltó a nagy költő
höz. 

- Berzsenyi Dániel munkálkodása a gaz
dálkodástól a legmagasabb művészetekig, te
hát a léleknek a legmagasabb szférájáig ter
jed. A tájhoz való viszonyán keresztül a lét-
filozófiáig minden megtalálható az ő művé

szetében. Úgy gondolom, hogy ezt meg kell 
mutatni, fel kell ajánlani azoknak, akik itt él
nek, hogy ők is kapcsolódni tudjanak hozzá. 
Kemenesalján mindig voltak értelmiségi ha
gyományok, ennek része Berzsenyi is. Emlé
két egy kicsit le kell porolni, a protokolltól 
mentessé kell tenni, és a rárakódott közhe
lyektől is meg kell tisztítani. 

- Berzsenyi lényeges mondanivalója, hogy 
azért került a magyarság abba a helyzetbe, 
amiben a 19. század elején volt, mert az er
kölcs megromlott („Romlásnak indult hajdan 
erős magyar...") A „rut sibarita vázból", tehát 
ebből a szomorú állapotból csak úgy tudunk 
kiemelkedni, ha végiggondoljuk őt magát is. 

- Az ő mondanivalója - úgy gondolom -
korszerű ma is. Kiművelt emberfők kellenek. 
Ne legyünk felületesek, az adott szónak 
szentsége legyen... Ezek bizonyos erények. 
Ehhez öntudat kell, ehhez elmélyültség kell, 
és bizonyos fajta bátorság. Ezt sugallja ne
künk Berzsenyi szellemisége, csak ezt na
gyon nehéz átadni. Ehhez próbáljuk mi a 
megfelelő formákat megtalálni. Bízom ben
ne, nem eredménytelenül. 

Völgyi L. 

„Az akvarell erősebb az embernél" 

Cs. Szabó Lajos 
kiállításának margójára 

Színpompás akvarellek várják az érdeklődőket az Ádám Jenő Zeneis
kolában. Aki betér, érzelmileg feltöltődve távozik. Cs. Szabó Lajos fes
tőművész kiállítását Vinter József, az önkormányzat oktatási bizottságá
nak elnöke nyitotta meg. Utalt a művész által oly sokszor hangoztatott 
kettős lét Összhangjára, amely könnyednek tűnhet, a valóságban azonban 
nehézségeket is tartogat. 

Ez a kettős lét, a művész és tanár szimbiózisa rányomta bélyegét a 
formanyelvre is. Érthető, áttekinthető, nem állítja bonyolult áttételek elé 
a nézőt, a szemlélésen át hamar esztétikai élményhez juthat. A tanár és 
művésziét szorosan Összefonódott nála. Sok kísérletezés után tette le vok
sát az akvarellek mellett, amelyekből számosat láthatunk a zeneiskolában. 

A domináns tájképek az országnak szinte minden táját bemutatják, a 
jelenlegi lakóhelytől, Börcstől Pécsen és a Dunakanyaron át egészen a 
Balatonig. Tájképein alig látni embert, valahol a háttérben mégis jelen 
van, mintegy keze nyomán keresztül egy szénaboglya, egy szalmakazal 
görbületein, a virágok elrendezésében, az üres udvaron, az utca tisztára 
sepert gyalogjáróján. Hangsúlytalanul, de ott az ember. Sajátosnak tűnhet 
a képek ilyetén olvasata, de számomra nagyon szimpatikus, ahogy a 

természet örök törvényeivel képviseli az állandót, s az ember - törékeny 
létével - csak időlegesen hagyhatja rajta keze nyomát... 

Cs. Szabó Lajos kiállítása február végéig látható a zeneiskolában. S itt 
ragadom meg az alkalmat, hogy a tárlat látogatói nevében jó egészséget, 
fogyhatatlan alkotókedvet és erőt kívánjak a 85. évén túl lévő művésznek. 

RL 
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Nem röptéitek - ünnepeltek 
Két galambász szervezet, a celldömölki, 

a jánosházi tartotta közös értékelő és díjki
osztó ülését február 5-én az alsósági klub¬

' könyvtár nagytermében. A közel ötven 
I résztvevő előtt Tarczi Ferenc, a celliek el

nöke értékelte az elmúlt évet, amit számos díj 
kiosztása követett. A celliek legeredménye
sebb versenyzője a Tánczos-Tarczi duó 
volt, a jánosháziaké pedig Antal Tibor. 
Rajtuk kívül sok díjat vehetett át a Gersey-
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Ia legeredményesebb Jánosháziak: Albert Tibor, Torma Károly, Albert György és Hajnalka 

Tarczi Ferenc és Tánczos László 

Mógor kettős, Svendor Dénes, Torma 
Károly, valamint Albert György és Haj
nalka. 

A két egyesület tagjai éveken keresztül cel¬
l i színekben versenyeztek. Három éve váltak 
szét. Azóta saját lábon állnak, a jánosháziak 
már harrninc tagot számlálnak. A jó kapcsolat 
megmaradt, bizonyítja ezt a legutóbbi közös 
rendezvény is. 

V. L. 

Anyakönyvi hírek 

eny 

Sitt 
get, 
lek. 
RL 

CELLDÖMÖLK 
Házasság: Boros Irén és Lovasi Ist-
jván, Dr. Gáspár Zsuzsanna és Ber
zsenyi Zsolt, Horváth Ibolya és Vaj
ra Ottó, Horváth Judit és Szép Zsolt. 
1 izületés: Nóvák István és Horváth 
'Krisztina Andrea fia: Szabolcs Ist
ván, Zseb" Róbert és Büki Orsolya 
'fia: Dániel, Kolompár Győző és Ko
lompár Éva fia: Roland, Dénes Lász-
jló és Hajdara Tünde fiai: Dávid és 
'Edvárd (ikrek), Pataki Márton és 
Szálai Márta leánya: Ramóna. 
Halálozás: Boda Kálmánná sz. 
iCárovics Gabriella, Horváth János

i é sz. Vági Anna, Kovács József, 
Jónás Mártonné sz. Farkas Emília, 

É
ós Istvánné sz. Sipos Irma, Ko-
;zár Sándor, Vörös Károlyné sz. 
ss Mária, Hegedűs Sándor, 

} Tsentes Ferencné sz. Szabó Eszter, 
Morváth Ferenc. 

VÖNÖCK 
Születés: Kovács Imre és Tóth 

h íárta leánya: Magdaléna, 
d lalálozás: Csiszlér Rozália. 

BORGÁTA 
izületés: Toldi Attila és Sebestyén 
Erzsébet fia: Balázs. 

EGYHÁZASHETYE 
izületés: Bakodi Sándor és Péntek 
T-rika fia: Máté. 

K E M E N E S M A G A S I 
Születés: Nagy Károly és Bebesi 
Katalin leánya: Viktória. 

NAGYSIMONYI 
Halálozás: Hetyei Pálné sz. Melke 
Anna. 

T O K O R C S 
Születés: Horváth Péter és Pécz 
Katalin fia: Péter. 

N E M E S K O C S 
Születés: Boros Ferenc és Varga 
Szilvia Magdolna leánya: Nikoletta. 

BOBA 
Születés: Németh János és Molnár 
Anna Mária leánya: Nóra, Szolno
ki András Béla és Németh Anita 
Beáta fia: András. 

KEMENESPÁLFA 
Születés: Dákai László Gábor és 
Bödör Erzsébet leánya: Brigitta. 

KEMENESSÖMJÉN 
Születés: Kovács Zsolt és Bognár 
Csilla Katalin fia: Bálint Zsolt 

PÁPOC 
Halálozás: Hajdú Józsefné sz. Ta
kács Anna. 

SAVARIA C O P Y 
Irodatechnikai Kft 

- Fénymásoló gépek 
- Számítástechnika 
- írógépek, pénztárgépek 
- Irodabútorok 
- Kellék- és alkatrészellátás 
- Teljes körű szakszerviz 

Szaküzlet 
Celldömölk, 

Szentháromság tér 3. 
Tel: 06-30-465-331 

Bemutatóterem, szerviz 
Szombathely, 

Zanati út 40-44. 
Tel/Fax: 94/330-150 

SZÁMÍTUNK ÖNRE, 
SZÁMÍTHAT RÁNK 
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Egy karikatúra margójára 
Farsang van. A jókedv, a nevetés, a vigasságok ideje. Bocsássa 

meg a kedves Olvasó, hogy ezúttal egy családi jellegű adalékkal 
próbálom a jó hangulatát fokozni. 

Hairnincöt éve, főiskolásként Kőszegre kirándultunk a barátaim
mal. A Hősök tornyában karikatúrakiállítás volt Bechtold István gra
fikáiból. Szemlélődés közben ismerős arcra bukkantam, amit a kari
katúra alatti versike kétségtelenné tett: ez az én nagyapám, aki hajdan 
Kőszegen volt állomásfőnök! 

A versikét lemásoltam, s édesanyám idehaza igazolta, hogy ez 
valóban megtörtént, sőt: még kiegészítette azzal, hogy az esetet nagy
apám aranyórája bánta. 

A karikatúrát a napokban a lányom fedezte fel egy képeslapon -
egykori elmondásom alapján. 

Most közreadom. Fogadják szeretettel, és derüljenek jót az én ked
ves nagyapámon! 

A vers szövege: 

Egy mámoros hajnalon 
Jópár liter után, 
Hazafelé menve 
Elfáradott, 
És a járdát 
Puha ágynak látván 
Vetkőzni kezdett 
Mint otthon szokott. 

Rendben összerakott 
Mindent, mit levetett, 
Kitette óráját, 
Hogy lássa mit mutat. 
A hold rajta 
Nagyokat nevetett, 
De ö ezzel 
Nem törődött sokat. 

A burgundis üvegből 
Mégegyet húzva 
Áldotta, 
Ki ilyen bort csapolt, 
És félve a huzattól 
Becsukta 
A pinceablakot. 
Mely felette volt. 

Majd elaludt csendben, 
Mint ilyenkor szokás, 
Míg jöttek az első 
Ismerősök, 
Felismervén hogy ő 
Nem lehet más, 
Mint Brunner bácsi. 
Az állomásfőnök. V. L . 

FELHÍVÁS 
Celldömölk Város Önkormányzata felkínálja értékesítésre 

Celldömölk belterületén a 936/10. hrsz.-ú - Zalka Máté utcai 
garázssor mögötti - ingatlanon lévő 24 db nyárfát. A nyárfákat 
tuskóstól kell kivágni. Az árajánlatokat 1995. február 25-éig 
kell beadni a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára: 9500 
Celldömölk, Szentháromság tér 1. 

Az értékesítéssel kapcsolatos felvilágosítás a fenti címen 
kérhető Bedy Zsolttól. Tel.: 06-60-376-202, vagy Celldö
mölk: 7. 

Képes képtelenség 

KÉMEN ESMIGUIJALADÁT MütSl. 

„HALADÁSI PARI 
SZOLGÁLTATÓ 

SZAKCSOPOR 
SP. XIILFRRNOEPAN U A 

... cs még mondja valaki a „Hócipö"-ben közolt kép után, hogy Kemenesalján 
nincs innovációs centrum! A „haladás"iparnál fejlődőképcsebb ágazatot iga
zán nehéz elképzelni... Lehet, hogy Kemenesmagasi lesz a magyar gazdaság 
„Szilícium-völgye"?! 

tib-

Megy a gőzös... 

...megy a gőzös Kanizsára... A februári tavasz a vasutasvárosban Is kicsalta 
a kicsiket a szabadba 

völgyi 

Húsvéthoz alakul 
a tavaszi szünet 
Celldömölk általános és kö

zépiskoláiban, valamint a város
környéki iskolák nagyobb részé
ben a tavaszi szünet április 10-
étől 18-áig tart. Az első tanítási 
nap április 19-e. A tanévre vonat
kozó rendelettől eltérő időpontot 
az iskolák tantestületei és az is
kolaszékekjavasolták, mert így a 
szünet felöleli a nagyhetet és a 
húsvéti ünnepkört. 

Véradás lesz 
Február 17-én, pénte

ken Jánosházán és Keme-
nespálfán; 23-án, csütörtö
kön a celldömölki Kesz
tyűgyárban. 

Március 2-án, csütör
tökön Köcskön; 3-án, 
pénteken Egyházashetyén 
és Borgátán; 10-én, pén
teken Ostffy asszony fán és 
Csöngén. 
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Természet:- [TIM 
védelmi LükJ z • i [ j Meggyvágó, gyurgyalag 

Az idei tél - e sorok írása idejéig - nem 
okozott nagyobb gondot az itt telelő madarak 
védelmét illetően. A megszokott etetési he
lyeken nagy számban megjelentek. Egynapi 
sághegyi megfigyelésem - 1995. január 17-
én - a következő adatokat adta. A vadlibák 
többször északra húztak a hegy fölött. A dél
előtti órákban három alkalommal mintegy öt
ven madarat olvashattam meg a V alakú szár
nyalásuk során. Az etetőhöz érkezett 20 szén
cinege, 2 kék cinege, 4 barátcinege, 6 zöldike, 
3 (!) tengelic (más napokon 15-20 is jött cso
portosan), 1 feketerigó, 6 mezei veréb. A szo
kásos napi röptüket végezték a hegy fölött a 
hollók - 2-4 példány alkalmanként Örven
detes tapasztalat, hogy a csőréről könnyen 
felismerhető meggyvágók a szokásosnál na
gyobb számban érkeztek etetőinkhez. Az em
lített napon 14 példány „mutogatta" magát. 
Tömzsi teste miatt inkább a földre szórt ma
gokat fogyasztja. Tollazata sok szép színt 
mutat, nagyon éber, megfigyelése körültekin
tést igényel. Sajnos a csuszka madarak mint
ha fogytak volna, eddig nem vették igénybe 
terített asztalunkat a hegyi pincénél. 

* 

A nyári megfigyeléseink részben ered-

Gyurgyalag 
Merops 
aplaste r 

MAGYAR 
POSTA 

ménnyel jártak, egy gyönyörű madár, a gyur
gyalag (gyurgyóka) esetében feltétlenül. A 
Sághegyen többször hallhattuk a hangját: 

pur-purr, gyur-gyurr. Próbáltunk meggyő
ződni arról, hogy a hetyei homokbányában, 
ahol korábban is telephelye volt, manapság 
léteznek-e? Felkérésünkre iskolás fiúkkal 
megfigyelést végzett Kalmár József tanár úr. 
Erről küldött is egy megbízható jelentést. Kö
szönjük a fáradozásukat Ismeretes, hogy a 
Marcal környékén is láttak példányokat, erről 
is van újabb hírünk. 

Bal oldali felvételünkön a gyurgyalag látható 
bélyegen, jobbról pedig a meggyvágó rajza. 

D . J . 

Borászati lexikon 
Dr. Mercz Árpád nyomán és 

Közérdeklődésre tarthat szá
mot mindaz, ami a borászattal 
kapcsolatban naponta foglalkoz
tatja a mindenre figyelő szőlős
gazdákat. A szőlőművelés szer
ves része a pince, a hordók körül 
végzett munka is. A szőlőből bor 
lesz, de azt gondozni, kezelni 
kell, ehhez tapasztalat és szakér
telem szükséges. Nem véletlen, 
hogy e körben sokszor vita tá
mad. A bornak jelentős a tudo
mányos irodalma, széles körű a 
tapasztalás birodalma. ízelítőül 
ehhez kapcsolódik e rövid tájé-

a helyi hagyományok szerint 
koztatónk, amely később kiegé
szülhet újabb ismeretekkel. 

Sima bor: A kifejezés a bor sav
tartalmára utal. A kellemes, lágy 
ital jelzője. 

Üres bor: Vonadékanyag-tarta-
lomban igen szegény, tartalmatlan 
ital. 

óbor: Egy évnél idősebb bor. 
Mise bor: Egyházi előírásoknak 

megfelelő, természetes bor. Nem 
javítható. 

Lágy bor: Kevés a savtartalma; 
ellentéte a kemény bornak. 

Rozébor. KékszőlŐ-fajták gyors 

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái: 
- egész oldal 
- fél oldal 
- negyed oldal 
- nyolcad oldal 
- tizenketted oldal 
- apróhirdetés 

13 000 forint+ 25% áfa 
7 000 forint + 25% áfa 
4 500 forint + 25% áfa 
3 000 forint + 25% áfa 
1 700 forint + 25% áfa 

300 forint + 25% áfa 

A hirdetéseket 
a celldömölki polgármesteri hivatalban 

Molnár Gábornál lehet megrendelni. 

L , hí/f* /iÚ\>„t • ///Á /-<//*///f'x íáaiÁA . 
frv :• . , tKÏ* 

feldolgozása, rövid ideig tartó, hé
jon erjesztett világospiros színű 
bor. 

Telt bor: Minőségének megfe
lelő cukormentes bor. 

Tiszta bor: A bor tisztaságának 
megjelölésénél használatos, a tük
rösnél gyengébb minőségi fokozat. 

Tüzes bor: A legmagasabb mi
nőségi fokozatra utaló szakkifeje
zés. 

Rövid bor: Olyan bor, amely
nek íze röviddel a lenyelés után el
tűnik a szájból. 

Kövér bor: Sok alkoholt és fő
leg sok cukrot tartalmaz. 

Fűszeres bor: Fűszerre emlé
keztető, illatos, zamatanyagot adó. 
(Például a Tramini.) 

Gyógybor: Gyógyító hatású 

anyagokat is tartalmaz a Magyar 
Gyógyszerkönyv szerinti előírás
ban. 

Nehéz bor: Magasabb alkohol
tartalmú bor, ellentéte a könnyű, 
kevés szeszt tartalmazó boroknak. 
(Szokásban van nálunk is, hogy ha 
a gazda nem kínálja a bort, akkor 
megjegyzik; jó nehéz borod van.) 

Házi bor: Ennek a megfejtését 
nem találtam a lexikonban. Gyűj
teményemben akadt egy - itt kö
zölt borcúnke, ezzel a jelzettel. Jó 
volna megfejteni a titkát. Mivel 
egy kávéház részére, külön meg
rendelésre készült, elképzelhető, 
hogy csak az egy helyen árusítható, 
kivételes rendelésre készített bor 
nevezhető házi bornak. 

Dala József 
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Ideiglenes intézőbizottság irányítja a CVMSE-t 

Mérlegen Celldömölk sportéletének másfél éve 
Február 2-án tartotta közgyű

lését a Celldömölki Vasutas 
Munkás Sportegyesület. Az 
1993 májusa óta eltelt húsz hó
napról adtak számot a klub ve
zetői dr. Smidéliusz Sándor 
levezető elnöksége mellett. A 
közgyűlést megtisztelte jelenlé
tével Makkos István polgár
mester és Varga Zoltán me
gyei sportigazgató. 

Szabó István, az egyesület 
ügyvezető elnöke beszámolójá
ban hangsúlyozta, hogy 1993 
nyarán a 9 tagú elnökség elsőd
leges feladatának a személyi fel
tételek megnyugtató rendezését 
és a pénzügyi helyzet fokozatos 
javítását tekintette. A szakmailag 
csődbe jutott két szakosztályt 
(labdarúgás, kézilabda) sikerült 
újraéleszteni, s ez azonnal ered
ményekben is megmutatkozott. 
1993 decemberében a CVMSE 
170 ezer forintnyi kifizetetlen 
számlával zárta az esztendőt. Ek
kor az elnökség úgy határozott, 
hogy I . és I I . féléves költségve
tést kell kidolgozni, amely havi 
bontásban, részletesen tartalmaz
za a kiadásokat. A következetes 
gazdálkodás eredményeként már 

háromnegyed milliós tartalékkal 
zárt a klub, és rendezte az előző 
évi tartozásait is. Év végére 883 
ezer forintos pozitív egyenleg 
alakult ki, s erre már egy évtizede 
nem volt példa az egyesület tör
ténetében. Az önkormányzat 
1994 májusában elhatározta egy 
városi sportkoncepció kidolgozá
sát, mely 2000-ig meghatározná 
Celldömölk sportéletét, továb
bá tisztázná a létesítmények 
tulajdonhelyzetét, fenntartá
suk/felújításuk pénzügyi fede
zetét. A nagy ívű terv egyelőre 
elmaradt, mert először a sport
egyesületen belül kell tisztázni, 
hogy a különböző sportágak 
milyen fejlődési pályára állja
nak. Erre alapozva kell majd el
készíteni a város sportjövőjét. 
Az ügyvezető elnök ezután gór
cső alá vette az egyes szakosz
tályok tevékenységét, az ered
mények mellett a sok-sok prob
lémát sem elhallgatva. 

A számvizsgáló bizottság 
Skriba Kálmán elnök által jegy
zett beszámolója kiemelte, hogy 
az egyesület gazdálkodása ki
egyensúlyozott volt, szabályta
lanságot nem tapasztaltak. A 

pénzügyi műveletek rögzítése a 
bizonylati fegyelmet betartva 
történt, a kötelezettségeiket (tb-
járulék stb.) pontosan teljesítet
ték. 

Kocsis Péter társadalmi elnök 
hozzászólásában rámutatott: fel
tétlenül értékelendő, hogy a mű
ködés fenntartása mellett egy kis
város két NB Il-es csapatot is fel 
tud mutatni. 

A jelenlegi elnökség több 
tagja hivatalosan lemondott, i l 
letve fontolgatja távozását: 
1995. június 30-ig, a vezető
ségválasztó küldöttközgyűlés 
összehívásáig, ezért ideiglenes 
intézőbizottság irányítja az 
egyesület munkáját. Az opera
tív testület tagjai: a négy szak
osztályvezető, a polgármester 
és Kotz Zoltánné ügyintéző. 
Fehér László, a bizottság elnö
ke vázolta, hogy nyárig szeret
nék kidolgozni legalább Ötéves 
időszakra a szakosztályok mű
ködési modelljeit. 

Pozsonyi Mihály szerint na
gyon mostohák a sportolási kö
rülmények az egyesületnél, ami
nek egyik oka, hogy a város költ
ségvetésének alig 0,4 százalékát 

(2,5 millió forintot) fordítják 
sportra. Ka zári József úgy vélte, 
a kivezető út fontos lépcsője le
hetne az iparűzési adó sportra 
történő „címkézése". Varga 
László Csaba vállalkozóként 
ecsetelte, hogy a gazdasági pan
gás beszűkíti a sporttámogatások 
csatornáit is. 

Makkos István polgármester 
megköszönte az elnökség mun
káját és kérte a tagokat az új, nyá
ron felálló vezetőségben való 
részvételre. ígéretet tett az ön
kormányzati támogatás növelé
sére és az iparűzési adó „címké
zésének" 1996-ban történő beve
zetésére. 

A levezető elnök zárszavá
ban a támogatás növelése érde
kében a gazdálkodóegységek 
felé történő nyitást ajánlotta, 
hiszen vezetőik az „Idegen sza
vak szótárá"-ban keresgélnek, 
ha a CVMSE neve szóba ke
rül... 

A közgyűlés utolsó mozzana
taként Kocsis Péter nyújtott át 
ajándékot Szabó István nemrégi
ben leköszönt ügyvezető elnök
nek. 

Németh Tibor 

Ölbei Péter 
a nemzetközi 
mezőnyben is 

helytállt 

Minden évben megrendezik az asztalite
nisz Alpok-Adria Kupát, amelyen 7 ország 
18 tartományának, illetve megyéjének csapa
tai vesznek részt. Január 24-25-én a svájci 
Biasca település látta vendégül a népes ver
senyzőgárdát: tizenkét asztalon, magas szín
vonalú rendezvény keretében mérhették 

A tornász diákolimpia megyei dön
tője, ahol hat csapat versenyez, febru
ár 25-én délelőtt 10 órakor kezdődik 
Celldömölkön, a szakmunkásképző is
kola sportcsarnokában. 

össze erejüket az asztaliteniszezők. Vas és 
Zala megyék közös, Nyugat-Dunántúl elne
vezésű együttesében kapott helyet a Vas me
gyei ifjúsági ranglista második helyezettje
ként Ölbe! Péter, a C VMSE-Gáyer DSK ver
senyzője, aki derekasan helytállt a viadalon. 

Az 54 ifjúsági egyéni indulót 18 hármas cso
portba osztották, a celli fiú másodikként került 
a 36 közé. A verseny második napján a 16 kö
zött azzal a pécsi fiúval találkozott, akit egy 
héttel korábban bajnoki mérkőzésen legyőzött 
Most hatalmas csatában a baranyai játékos lép
hetett tovább 2:l-es sikerével úgy, hogy Ölbei 
Péter kétszer is 22:20-ra vesztett... A mezőny 
kiegyensúlyozottságát jelzi, hogy a pécsi ver
senyző a négy közé jutásért szenvedett veresé
get a végső második helyezettől. 

Párosban Nagy Gáborral (VASÉP) az ol
dalán lépett az asztalhoz. Négyes csoportjuk
ban felemásan szerepeltek: győri ellenfelüket 
2:0-ra verték, de ezután egy olasz, majd egy 
szlovén párostól kikaptak 2:0-ra, illetve 2:1-
re s így nem jutottak tovább. ^ ^ 

Fotó: Hetényi 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 
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