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Hol a határozat?

üléséről

Kétszáz lakás elkelt

Délután 4-től m á r ügyelet
Május 24-én tartotta ülését az önkormány
zat képviselő-testülete, amelyen néhány be
számolót és tájékoztatót vitattak meg a kép
viselők. Elsőnek a Kemenesaljái Művelődési
Központ tevékenységéről szóló jelentést,
amelyet Pálné Horváth Mária igazgató ké
szített. Az elemzésről VInter József, a köz
művelődési, oktatási, gyámügyi és sportbi
zottság elöke elmondta, hogy megtárgyalták
azt, és jó színvonalú, pozitív munkának tart
ják. Számára érdekes a korosztályi megkö
zelítés. Elmondta, hogy rétegszórakozási le
hetőségeket is ki kell alakítani, még ha azok
költségesebbek is, hiszen a művelődésben
nem szabad csak az anyagiakon keresztül

szemléim a tevékenységet. Talán több hang
súlyt kellene fektetni a programok egyezte
tésére más közművelődési intézményekkel,
így elkerülhető lenne az a helyzet, hogy egy
időben több rendezvény is van a városban.
A témával kapcsolatos vitában felmerült az
izsákfai művelődési ház működtetésének a
kérdése is.
A következő pontban az önkormányzati la
kások értékesítéséről szóló előterjesztést v i 
tatta meg a testület. A tájékoztatóból, amelyet
a képviselők egyhangúlag elfogadtak, rész
letesen megismerhető az önkormányzati la
kások értékesítésének jelenlegi állása.

Hősök napi megemlékezés

(Folytatás a 2. oldalon)

Elfogadható ütemben zajlik az önkor
mányzati lakások értékesítése. Eddig az ér
tékesítésre kijelölt lakások 40,7 százaléka
kelt el. Ezen felül még 41 lakás adásvételi
szerződésének elkészítésére kerül hamarosan
sor. A vásárlók főleg a hatéves törlesztési
időt választották, a 25 éves részletfizetési
kedvezménnyel nem éltek. Eddig 39 millió
forint készpénz és közel 4 millió forint értékű
kárpótlási jegy az önkormányzat bevétele.
Problémaként merült fel több esetben, hogy
kiutaló határozatot és bérleti szerződést a bér
lők nem tudtak bemutatni. Ezek levéltári fel
kutatása az adásvételi szerződések megköté
sét hátráltatta.
gy-

51 lakásbérlő tartozik

Figyelmet érdemlő épületek
Legutóbbi ülésén tárgyalta a
celldömölki képviselő-testület a
házkezelőség munkáját. Az elő
terjesztés számos, szélesebb kör
ben is érdeklődésre számot tartó
információt tartalmazott, ezekből
válogattunk. •
Az állami bérlakások önkor
mányzati tulajdonba adásával a
város birtokába került 688 bérla2 fcoo

Könyv Izsákfáról

Hagyomány Immár Celldömölkön a Hősök napi megemlékezés és a futás,
amit az Idén május 27-én rendeztek meg. Felvételünkön: Makkos István pol
gármester köszönti a résztvevőket, előtérben a legkisebbek
Fotó: Völgyi

Nagyméretű hirdetőtáblák
A Carto-Haas BT.-vel kötött megállapodás alapján hamarosan két
ÚJ hirdetőtábla lesz a városban. A tervek szerint az egyik a Keme
nesaljái Művelődési Központ előtt, míg a másik Alsóságon.
A 3 x 2,60 méter nagyságú, biztonsági üveggel borított, cserepes
lemezzel fedett faszerkezet részben az egy négyzetméteres várostér
képet és a településtörténetet tartalmazza, a fennmaradt helyet vál
lalkozók információs táblái töltik ki. A táblák elhelyezése anyagilag
em terheli az önkormányzatot.
n

Á R A : 21,50 F O R I N T

Június 11-én délelőtt 11
órakor az izsákfai Kulcsár
kertben (rossz idő esetén a
templomban) kerül sor ün
nepélyes keretek közt a falu
szülötte, dr. Tungli Gyula
izsákfa évszázadai című mo
nográfiájának bemutatásá
ra. A falu vezetői az alka
lomra várják Pozsgai Imrét
is. A könyv a helyszínen
megvásárolható lesz. Aki a
későbbiek során szeretne
hozzájutni
a
korlátozott
számban megjelenő monog
ráfiához, az hétfőnként 17 és
20 óra között veheti meg a
részönkormányzat
irodájá
ban.
V. L.

kás, ezekben mintegy 2000 em
ber lakik. Jelenleg 685 lakás és
78 nem lakáscélú helyiség ügyeit
intézik. A lakások nagy többsége
komfortos, ezek száma 492 (71,8
százalék), míg van 44 komfort
nélküli és 11 szükséglakás is. A
lakások nagyobb része másfél
vagy kétszobás, míg háromszo(Folytatás a 2. oldalon)

Csorna János
ezüstmiséje
Nemrég írtunk lapunkban a
celldömölki születésű, Csorna
János balatonalmádi plébános
pápai kitüntetéséről. Csorna Já
nos
apostoli
protonotárius,
veszprémi érseki helynök, bala
tonalmádi plébános papi életének
jelentős állomásához érkezett:
pappá szentelésének 25. évfordu
lóját ünnepli. Ezüstmiséjét június
25-én, vasárnap déután 4 órakor
tartja Celldömölkön, a Kis-celli
Szűzanya templomában. Hála
adó szentmiséjére nagy-nagy
szeretettel várja ismerőseit és a
hívő celldömölkieket.
V. L.

ÚJ K E M E N E S A L J A

Figyelmet érdemlő
épületek
(Folytatás az 1.

oldalról)

bás mindössze 18 van. A bérlők
zöme folyamatosan fizeti a kö
telezettségeit. A múlt év végén
51 lakásbérlő tartozott kisebbnagyobb összeggel.
Az idén tervezett részleges fel
újítási munkálatok közül a Szent
háromság tér 5. szám alatti ház
romantikus stílusú, terakotta dí
szítésű homlokzatának renoválá
sa már folyamatban van. A Géfm
tér 2. szám alatti kilencemeletes
lakóépület függőfolyosóit tartó
konzolok és mellvédheveder-le¬
mezek állagmegóvását el kell vé
gezni. Külön oda kell Figyelni a
rossz állapotban lévő és a kihasz
nálatlanul álló épületekre. Ezek:
a rendelőintézet udvarán lévő
volt börtönépület; a Király János
u. 4/b alatti, bontásra kijelölt
épület; a Szentháromság tér 6.
szám alatti lakóház, a Bagolyvár
és még néhány.
gy-
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oldalról)

A Házkezelőség munkájáról
Fehér Tamásné, az intézmény
vezetője készítette el beszámoló
ját. A részletes elemzésből megis
merhető a Házkezelőség teljes
munkája, és minden olyan problé
ma, amivel jelenleg küszködnek.
A folyó ügyek közül külön
említést érdemel a testület dön
tése arról, hogy a Magyarország
városai című, jövőre megjelenő
kötet kiadásához 100 ezer forint
tal hozzájárul az önkormányzat.
Ez a reprezentatív kiadvány két
kötetben jelenik meg, és a rövi
dített változat adatai az Internet
számítógépes hálózat használói
számára is hozzáférhetők lesz
nek. Ezért az összegért tíz pél
dányban megkapja a kiadványt
az önkormányzat.
A pénzügyi terv módosítása
három részt foglal magában. Az
első a céltartalékban szereplő, a

bérproblémák megoldására és in
tézmények karbantartására, esz
közbeszerzésre fordítandó keret
felosztása. Az erre a célra felál
lított „ad hoc" bizottság döntését
fogadta el a képviselő-testület. A
második pont a tankönyv
támogatásra kapott összeg elosz
tása. A mintegy 1,7 milliós ke
retet az önkormányzat 300 ezer
forinttal megtoldotta, így közel 2
milliót osztottak fel az iskolák
között a tanulói létszám arányá
ban. Az utolsó rész az energia
hordozók áremelkedésének rész
leges ellentételezésére kapott kö
zel 1,8 millió forint központi tá
mogatás elosztását tartalmazta az
intézmények között. A megosz
tás az 1994-es tényleges ener
giaköltségek arányában történt.
Döntés született az önkor
mányzati tulajdonban lévő laká
sok és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítéséről szóló

rendelet módosításáról is. A mó
dosítást jelen számunk tartal
mazza.
Előrelépés történt az orvosi
ügyelet megszervezésének kér
désében. A gondot a 16 és 18
óra közötti ügyelet jelentette. Az
egészségügyi alapellátás vezető
jének javaslata szerint a kérdéses
időszak ellátását ügyeletként kell
megoldani és így a napi ügyelet
nem 14, hanem 16 órás lesz.
Szükséges harmadik gépkocsive
zető felvétele, hogy ne kelljen a
jelenleg alkalmazottaknak 250¬
270 órát dolgozniuk, és a hét végi
szolgálat is ellátható legyen
munkaidőben. A képviselő-testü
let ehhez hozzájárult. A gépko
csivezetőt június l-jétől alkal
mazhatja az egészségügyi alap
ellátás, ehhez az önkormányzat
biztosítja a szükséges 300 ezer
forintot.
Gy őre Géza

„Minden energiámat a kórház megmentésének szentelem"
Bemutatjuk az új kórházigazgatót, dr. Rakonczai Ervint
Városunk képviselő-testülete
május 18-i hatállyal dr. Rakon
czai Ervint, a belgyógyászati
osztály eddigi vezetőjét nevezte
ki a kórház-rendelőintézet igaz
gatójának. A főorvos 1979-ben
végzett a budapesti Orvostudo
mányi Egyetemen. Felesége
szintén belgyógyász, két kisko
rú gyermekük van. Kezdettől
fogva kórházi orvosként dolgo
zott. Az utóbbi 10 évet a Pest
Megyei Flór Ferenc Kórház
belgyógyászati osztályán töltöt
te. Csaknem egy éve költözött
Celldömölkre.
-Igazgató Úr! Kritikus időben
ült az igazgatói székbe. Mi ins
pirálta arra, hogy pályázzon?
- Sokat tűnődtem, mielőtt
beadtam a pályázatot. Végül is
azért döntöttem az áldozatvál
lalás mellett, mert meggyőző
désem, hogy ebben a funkció
ban sokkal többet tudok tenni
a kórházért, a kórház fennma
radásáért.
Elhatározásomban
sokat segített a lakosság kiállá
sa a kórház mellett, valamint az
önkormányzat egyértelmű, tá
mogató hozzáállása, tulajdono
si szemlélete.
- Más ezt előrelépésnek nevez
né, Ön áldozatvállalást említ...
- Az egyetem befejezése óta

mindig gyógyító orvos voltam,
ezt szeretem csinálni. Mint kór
házigazgató sem akarok hivatal
nok lenni. Másrészt a termé
szetemnél fogva nem szeretek a
központban lenni, mellőzöm a
nyilvános szerepléseket. Az igaz
gatói poszt egy kicsit az utóbbi
akkal is jár. Amit vállaltam, ki
zárólag a kórház érdekében tet
tem.
- Ön belgyógyász, a belgyó
gyászat pedig hatalmas területe
az orvostudománynak. Ezen be
lül mi az, ami Önhöz a legköze
lebb áll?
- Elsődleges érdeklődési kö
röm az emésztőszervi betegsé
gek, ezen belül is az úgynevezett
endoszkópos vizsgálatok, be
avatkozások területe. Ez röviden
azt jelenti, hogy például epevezetékkŐ eltávolítását, kisebb po
lipműtétet külső seb ejtése nél
kül, endoszkópon keresztül tu
dunk elvégezni. Emellett a szív
ós vesebetegségekkel foglalkoz
tam behatóbban, és ezeken a te
rületeken bizonyos mélységig
specializálódtam.
- Hogyan ítéli meg a kórház
helyzetét szakmai szempontból?
- Köztudott, hogy a kórház jö
vőre lesz százéves. Az épületek
nem mindenben felelnek meg a

mai korszerű kórházépítési köve
telményeknek.
Ugyanakkor
egyértelműen
kijelenthetem,
hogy a biztonságos gyógyító
munka végzésére műszakilag is
alkalmasak. Sőt, a jelenlegi épü
letek keretein belül a kórház
komfortjának fokozására is lehe
tőség van. Műszerellátottságunk
kimondottan jó. Az elmúlt évben
is - részben Önkormányzati se
gítséggel - fontos, nagy értékű
műszereket sikerült beszerez
nünk. Kórházunkban nincs betöl
tetlen nővéri, asszisztensi, mű
szaki vagy irodai munkahely.
Egyedüli gondunk, hogy néhány
jól képzett orvos kollégára még
szükség lenne. Nagyon bízom
abban, hogy ezt a gondot igen
rövid időn belül meg tudjuk ol
dani, hisz az Önkormányzat min
den orvosi álláshoz lakást is aján
lott. Van összehasonlítási alapom
az itteni, illetve a nagy kórházak
ban - megyei kórházakban,
egyetemi klinikákon - folyó gyó
gyító munka színvonala tekinte
tében. Teljes felelősséggel, nyu
godt lelkiismerettel kijelentem,
az itt kezelt betegek semmivel
sem részesülnek alacsonyabb el
látásban. Kórházunkban az el
múlt évben közel 3500 beteget
gyógyítottunk, az ambuláns for

galom ennek többszöröse volt.
Eredményeink nagyon jók. Sta
tisztikai mutatóink több területen
az országos átlag fölötti színvo
nalat regisztrálnak.
- Milyenek a kórház túlélési
esélyei?
- Igazgatói kinevezésem óta
elég keveset tartózkodom itthon.
Megkeresem valamennyi illeté
kest, hogy mtézményünk létjo
gosultságát magyarázzam, indo
koljam. Időm és energiám jelen
tős részét most csak erre fordí
tom, mert a helyzet valóban kri
tikus. Ennek ellenére joggal re
mélem, hogy kórházunk a jövő
ben is a jelenlegi formájában
szolgáihatja a lakosságot.
Völgyi L.
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Celldömölk Város Önkormányzatának
24/1995. (V, 24.) sz. rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló
10/1994. (V. 4.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

(2) Ha a vételi jog vagy elővásárlási jog jogosultja az egyösszegű tel
jesítést vállalja és a teljes vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg kifi
zeti, készpénzfizetés esetén a vételár 25%-ának megfelelő összegű áren
gedményt kell megállapítani. Ez alól kivétel, ha a határozott időre bérbe
adott lakások bérlói a lakásvásárlók, itt a fenti feltételek mellett a 10%
árengedményt kell megállapítani.
3. §

A képviselő-testület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
M
A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A 6. sz. mellékletben felsorolt határozott időre bérbe adott lakások
bérlői elővásárlási jogukkal - a határozott idő letelte, de legalább a ki
utalástól számított 5 év eltelte után - a beköltözhető forgalmi érték 75%án élhetnek, de a lakás eladásra kijelölt ingatlanban van."
2. §

A rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Ha a lakást a vételi jog vagy elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg,
a vételárat egy összegben, vagy maximum 25 évi részletfizetési kedvez
ménnyel fizetheti meg, kivéve a határozott időre bérbe adott lakások bérlóit,
akik maximum 6 évi részletfizetési kedvezményre jogosultak.
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Kosztolánczl Lászlóné, 30
éves, virágkötő:
Nagyon elhibázott lépésnek
tartanám, ha megszüntetnék a
kórházat, s egyáltalán bármely
kórház megszüntetését. Sok a
vidéki kis település, az ott élő
emberek élete ugyanannyit ér,
mint bárki másé.
Tudomásom szerint a környé
künkön a sárvárit is meg akarják
szüntetni, pedig arra - a hírek
ből úgy tudni - milliárdokat for
dítottak az elmúlt esztendőkben.
Nekem a celli kórházzal még
nem volt kapcsolatom, mert
Sárvárról költöztem ide a közel
be, de sok jó véleményt hallot
tam róla. Bezárását mindenkép
pen ellenzem A demonstráción
nem voltam ott, de nálunk, Tokorcson már gyűjtöttek aláíráso
kat a kórházért. Az enyém is olt
van az egyik ilyen íven.

Az 5. § (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„Az elidegenítésre kijelölt lakótömbökben, illetve ilyen lakásokhoz
kapcsolódó garázsok forgalmi értéken, egyösszegű megfizetés mellett ér
tékesíthetők."
4. §
A rendelet 9. § (1) bekezdésének második mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
Az elővásárlási jog gyakorlása esetén az önkormányzat e rendeletben
foglaltaknak megfelelően tesz vételi ajánlatot, és az ajánlati kötöttség ide
jét 1995. szeptember 30. napjában határozza meg.
5. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Celldömölk, 1995. május 24.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző
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Önnek is kell a kórház?

Joó József, 32 éves, vállalko
zó:
óriási hülyeségnek tartom ezt
az egészet, amit a kis kórházak
kal akarnak. Mind a helyi lako
soknak, mind a környező tele
püléseknek nagy szükségük van
erre a kórházra. 40-50 kilomé
teres körzetben nem lesz kór
ház, ha még a sárvárit is meg
szüntetik. M i lesz a betegekkel,
vagy a sérültekkel, amire ilyen
távolságra eljutnak. Vagy olyan
gyorsak és jól felszereltek a
mentőink, és olyan sok van be
lőlük?
A kórház érdekében történt
demonstráción részt vettem. A
legteljesebb mértékben egyetér
tettem vele, és az aláírásgyűjtés
sel is egyetértek, a családommal
együtt alá fogjuk írni az ívet.
Én a magam részéről mindent
meg fogok tenni, hogy a celli
kórház fennmaradjon. Aztán,
hogy a mi szavunk odafönt
mennyit ér...?

Szabó Garas Gabriella, 35
éves, könyvelő:
Rendkívül célszerűtlen lépés
lenne a kórház megszüntetése
vagy átszervezése. A kórházra
minden embernek szüksége van,
a kérdés csak az, hogy mikor.
Drágák a közlekedési költségek,
így a látogatóknak sem mind
egy, hogy esetleg Szombathely
re kell utazniuk, és a betegnek
sem, hogy a hozzátartozók mel
lette lehetnek, vagy sem. Én
nyolc hónapos terhes vagyok.
Egyáltalán nem mindegy, hogy
amikor eljön az idő, hosszú úton
kell zötykölődnöm, vagy öt perc
alatt bent vagyok a kórházban.
A demonstráción nem voltam
ott, mert éppen gyengén érez
tem magam, de a teljes rokon
ságom jelen volt.
Én nagyon bízom abban,
hogy megmaradhat a jelenlegi
funkciójában a 100 éves jubile
umára készülődő kórházunk.
Völgyi László

Makkos István
polgármester

Iskolai hírek
A kemene smihályfai általános
iskola tanulója. Somogyi Ákos ha
todik helyezést ért el a Budapesten
megrendezett országos orosz nyel
vi tanulmányi verseny döntőjében.
A felkészítő tanára: Somogyi Kál
mánná.
Szombaton, május 27-én me
gyei ötpróba atlétikai versenyen a
Gáyer iskola fiú csapata harmadik
helyezést ért el. Megyei egyéni
összetett bajnok a 3. korcsoportos
lányoknál Balogh Bibiána, a
Gáyer iskola tanulója, illetve a fi
úknál Simon Zoltán, szintén a
Gáyer iskola tanulója. A felkészítő
tanáraik: Bakó István és Szabó
Lóránt. A két továbbjutó részt
vesz június 15-én az országos ver
senyen a Népstadionban.

Értesítés
Értesítem városunk lakossá
gát, hogy a polgármesteri hiva
talban az ügyfélfogadási idő - az
igények figyelembevételével bővült, és 1995. június l-jétől
kezdődően az alábbiak szerint
történik:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

9.00-11.00 óra
13.00-16.00
8.00-11.30
13.00-16.00
9.00-11.00

óra
óra
óra
óra

Kérem ügyfeleinket, hogy az
új ügyfélfogadási rend betartásá
val segítsék a hivatalban folyó
szakszerű és gyors ügyintézést.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző"
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Alsósági Tavaszi Napok

A kemenesaljai borverseny
eredményei
A verseny megrendezésére az Alsósági Tavaszi Napok keretében került
sor május 27-én a Sághegy Fogadó pincéjében.
Benevezett borok: 42 fajta fehér és 6 fajta vörös. Származási hely sze
rint: Kemenesrnihályfa, öreghegy: 1 fehér, Sághegy: 27 fajta fehér, 4 féle
vörös, Kissomlyó-hegy: 14 fehér, 2 vörös.
Fehérborok fajtánként: olaszrizling: 15, vegyes fehér: 11. Egy-, ületve
kétféle volt a következő' fajtákból: leányka, királyleányka, muskotály,
szürkebarát, muscat othonel, rizlingszilváni, ezerfürtű, chardonnay, zöld
veltelini, ezerjó, zengd és cserszegi fűszeres.
Vörösborok fajtánként: 3 kékfrankos, 1 zweigelt és 2 vegyes vörös.
Borok megoszlása évjárat szerint:
1994. évi 41 féle
1993. évi 3 féle
1992. évi 3 féle
1990. évi 1 féle
A bírálóbizottság, amelynek tagjai dr. Zsoldos László, dr. Kulka Gá
bor és Majthényi László voltak, a következő döntéseket hozták:
Aranyérmes borok:
1. Fehér Tamás (Celld.) sághegyi olaszrizling 1994.
2. Fehér Tamás (Celld.) sághegyi olaszrizling 1992.
3. Baráth István (Celld.) sághegyi olaszrizling 1994.
4. Mesterházy Ernő (Celld.) sághegyi olaszrizling 1994.
5. Hetyey Benjámin (Ehetye) kissomlyói vegyes fehér 1994.
6. Hetyey Benjámin (Ehetye) kissomlyói chardonnay 1994.
7. Mesterházi Sándor (Celld.) sághegyi szürkebarát 1994.
8. Vég Rezsó (Jháza) kissomlyói királyleányka 1990.
9. Vég Rezsó (Jháza) kissomlyói királyleányka 1993.
10. Vég Rezsó (Jháza) kissomlyói zweigelt 1994.

Ezüstérmes borok:
1. Vass Ferenc (Celld.) sághegyi vegyes vörös 1994.
2. Németh Gyula tanár (Celld.) sághegyi kékfrankos 1994.
3. Hetyey Benjámin (Ehetye) kissomlyói kékfrankos 1994.
4. Horváth Mihály (Celld.) sághegyi vegyes fehér 1994.
5. Vég Rezsó (Jháza) kissomlyói muscat othonel 1993.
6. Vég Rezsó" (Jháza) kissomlyói királyleányka 1994.
7. Hetyey Benjárnin (Ehetye) kissomlyói leányka 1994.
8. Horváth Mihály (Celld.) sághegyi ezerjó 1994.
9. Németh Gyula tanár (Celld.) sághegyi olaszrizling 1992.
10. Fehér Tamás (Celld.) sághegyi olaszrizling 1993.
11. Zsámboki Pál (Celld.) sághegyi vegyes fehér 1994.
Bronzérmes borok:
1. Hetyey Benjámin (Ehetye) kissomlyói olaszrizling 1994.
2. Jankó Zoltán (Celld.) sághegyi kékfrankos 1994.
3. Fehér Tamás (Celld.) sághegyi vegyes fehér 1994.
4. Káldos Gyula (Celld.) sághegyi vegyes fehér 1994.
5. Hetyey Benjámin (Ehetye) kissomlyói muskotály 1994.
6. Nagy Kálmán (Celld.) sághegyi vegyes fehér 1994.
7. Bencsics Ferenc (Celld.) sághegyi vegyes fehér 1994.
8. Tóth Géza (Ehetye) kissomlyói vegyes fehér 1994.
9. Mógor Dénes (Kemenesrnihályfa) öreghegyi vegyes fehér 1994.
10. Mészárics Lászlóné (Celld.) sághegyi vegyes fehér 1994.
11. Káldos Gyula (Celld.) sághegyi olaszrizling 1994.
12. Vég Rezsó' (Jháza) kissomlyói olaszrizling 1992.
13. Vég Rezsó (Jháza) kissomlyói olaszrizling 1994.
Nem érte el a bronzminósítést 14 féle bor.
A borverseny legmagasabb pontszámát Vég Rezső kissomlyói király
leányka 1990. évjáratú bora kapta.
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Jó lenne gyakrabban!

Gyereknap volt Celldömölkön

Jó gyereknek lenni? - hangzik fel a kérdés
főként május végén, amikor - gyereknap köze
ledtével - kissé többet megengedünk, elnézünk
gyermekeinknek, akik közül a kérdésre egyesek
igennel, mások nemmel, s vannak, akik bizony
talan vállrándítással, esetleg nem tudómmal vá
laszolnak.
A fenti kérdésre mi, felnőttek sem tudunk

egyértelmű igennel feleim, hiszen a boldog
gyermekkort - az Ő érdekükben - különórákkal,
néha - mert kikívánkozik belőlünk - saját prob
lémáinkkal rontjuk el. Ezekről - a gyermek- és
felnőttproblémákról - igazán megfeledkezhet
tünk a gyereknapon, főként aki május 27-cn ott
volt a CVMSE sportpályáján, ahol az ingyen
csoki és üdítő elfogyasztása után önfeledten él
vezhette Halász Judit és kísérőzenekara zenéjét,
hiszen a szülők egy része is ezen nőtt fel. Habár
a dalok egy része a télről szólt - talán nem tűnt
aktuálisnak első hallásra, de ha jobban meggon
doljuk -, inkább üdítőleg hatottak a nyárias hő
ségben. Mindenesetre gyerekek és felnőttek
együtt énekeltek a neves előadóval. Miután Ha
lász Judit elment, a Kemenesalja Néptánccso
port lépett fel, majd az 6 közreműködésükkel
ismerkedhettek egy-egy könnyebb tánclépéssel
a kicsik. A táncház ideje alatt és utána is jól
kiugrálhatták magukat a gyerekek a légvárban,
amely előtt hosszú sorok kígyóztak. Mindez a
KMK szervezésében zajlott, rajtuk kívül az
egyik autókereskedő vonult ki gépkocsijaival,
melyet bátran és nagy élvezettel próbálhattak ki
a megjelentek. A mini autópálya sem kevesebb
népszerűségnek örvendett

számára egyaránt. Jó lenne, ha nem csak gye
reknapkor szakítanánk időt csemetéinkre, ha
nem az év folyamán olykor-olykor még szerez
nénk nekik a fentiekhez hasonló jó napot
losoncz
Fotó: Völgyi

Nagy élmény volt ez a nap gyerek és felnőtt

ELADÓ! Celldömölkön, az Arany János u. 8. szám alatti lakóház eladó.
450 négyzetméter telek, 2 szoba, 90 négyzetméteres lakás. Érdeklődni
napközben: 83/360-305, este: 83/361-628 Takács Csaba.

Gáyer-hét

A LINETEL KFT.

óvodások:

Celldömölk, Építők útja
WACKER-gépek forgalmazását és javítását végzi.

MEGRENDELHETŐK:
• vibrátorok
• döngölök
• vibróhengerek
• fugavágók
• fúró- és
bontókalapácsok
• tárcsás darabolok
• szivattyúk
• áramfejlesztők

Érdeklődni:
Remete Sándornál,
tel: 94/330-880

A rajzpályázat eredményei
1. Kereki Cintia (Vörösmarty Ú. Ó.)
2. Kerék Adrienn (Szalóky S. Ú. Ó.)
3. Márkus Eszter (Vörösmarty Ű. Ó.).
Alsó tagozat: 1. Németh Attila 4. b (Berzsenyi L. Ált. Isk.)
2. Kutasi Zsolt 2. c (Gáyer Gy. Ált. Isk.)
3. Márton Dániel 4. b (Eötvös L. Ált. Isk.)
Felső tagozat: 1. Szalóky Krisztina - Jankovics Adrienn 8. b (Gáyer)
2. Győri Veronika 6. b (Berzsenyi L. Ált. Isk.)
3. Németh Anna 6. a (Gáyer Gy. Ált. Isk.)
Különdíjasok: Somlói Milán (Vörösmarty Ú. O.)
Horváth Krisztián 2. a (Gáyer Gy. ÁlL Isk.)
Sebestyén Balázs 4. o. (Kemenesniagasi)
Cságoly Zsófia 4. a (Gáyer Gy. Ált. Isk.)
Dömölki Miklós 5. o. (Kemenesmagasi)
Dorninkovics Zita 6. a o. (Gárdonyi Alt. Isk. Sárvár)
Kreif Noémi 6. a (Gáyer Gy. Ált. Isk.)
Balogh Bibiána 8. c (Gáyer Gy. Ált. Isk.)
Szigeti Szilárd 8. o. (Boba)
Matlák Éva 14 éves (Dunaszerdahely)
Kemenesaljái Műv. Közp. különdíja: Győri Veronika 6. b (Berzsenyi
Ált. Isk.)

PREMIER papír-írószer bolt
FÜZETCSOMAG VÁSÁR!

1. osztálytól 8. osztályig
390 Ft/csomag
Árusítás: 1995. május 22-tól
augusztus 31-ig
Celldömölk, Széchenyi u. 12.
Mindent 1 helyen, kedvezménnyel!
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Nincs helye a divatos képviselői

tartózkodásnak"

Kemenesaljái aláírások a köztársasági elnök asztalán?
Villáminterjú Varga Péterrel
Az MDF celldömölki elnökének kezdeményezésére jött létre a kórház
megmentéséért összehívott népgyűlés. Az alábbi beszélgetés a város tör
ténetében páratlan esemény hátterének megvilágításához is adalékokkal
szolgálhat.
- Miként született meg a felhívás ötlete?
- Ügy éreztem, hogy a celldömölki kórház átminősítését elÓrevetító
hírekre gyorsan, még a végleges döntés kimondása előtt cselekedni kell,
hiszen utólag már lehetetlen a dolgokat megváltoztatni. Egy nagy lakos
sági demonstráció viszont jelentősen javíthatja a tárgyalási pozíciónkat a
kórházért folytatandó szakértői tárgyalások során.
- Hogyan reagáltak a különböző szervezetek a kezdeményezésre?
- Az ellenzéki pártokkal és a szakszervezetekkel szinte pillanatok alatt
egyetértés alakult ki. Ez megerősítette politikai hitvallásomat: képesek
lehetünk összetartani ebben a kis térségben, és talán az országban is... A
szórólapok terjesztésében valamennyi, a felhívást aláíró párt és szervezet
részt vett. Városunk polgármestere mindenben támogatott bennünket. A

kormánypártok nem vették fel velünk a kapcsolatot: Monostori képviseld
úrról semmit sem tudok. Szabó képviselő úrral való beszélgetésem során
teljesen eltérően láttuk a problémát. A politikusok az egészségünket gaz
daságossági kérdésként kezelik, s ez háborítja fel legjobban az embereket.
Az ő feladatuk nem az, hogy „együttérezzenek és sajnálkozzanak" velünk.
A parlamentben ki kell nyilvánítaniuk a véleményüket Itt nincs helye a
most divatos tartózkodásnak! Le kell vonni a következtetést: csak helyi
lakos tudja igazán képviselni a környék érdekeit Nekünk mindig csak
„pesti nagy embereink" voltak, most pedig a „szomszédv árban" élőktől
várunk segítséget. Ezért tartottam fontosnak, hogy végre az itt élők is
hallassák hangjukat. A polgármester úr, a képviselő-testület, az ellenzéki
pártok és a lakosság döntöttek.
~ Aláírásgyűjtés folyik a kórház érdekében...
- Az egészségügyi nűniszter úrhoz, és szándékom szerint a köztár
sasági elnök úrhoz kívánjuk benyújtani az aláirt íveket. Bízom abban,
hogy kórházunk változatlan profdiai, magas színvonalon, de még taka
rékosabban működik tovább a következő 100 évben is! Ezúton is köszö
netet szeretnék mondani mindenkinek, aki segített és segíteni fog célunk
elérésében!

Holpert Jenőné maradt a csoport vezetője

Tisztújító közgyűlés a mozgássérülteknél
öt évvel ezelőtt, 1990. már
cius 20-án 25 felnőtt és 6 gyermek
taggal alakult meg a Mozgás
sérültek Egyesületének celldömöl
ki helyi csoportja. A csoport jelen
leg 453 főt számlál, közülük 163an voltak ott a szakmunkásképző
aulájában, hogy újjáválasszák ve
zetőségüket. Az ülésen jelen volt
Horváth Erika, a Mozgássérültek
Vas Megyei Egyesületének titkára
is. A levezető elnök. Fekete Ár
pád megyei társelnök köszöntő
szavai után Holpert Jenöné, a
celldömölki csoport vezetője adott
áttekintést az eddigi működé
sükről.

juthattak Hycomat autóhoz, és öt
venen kaptak segélyt lakás-aka
dálymentesítésre.
Két alkalommal, 1992-ben és
'94-ben Celldömölk rendezte az

Megtudhattuk egyebek közt,
hogy az öt év alatt tizenötszörösére
nőtt celli csoport a legnagyobb a
megyében. Segítségükkel négy
gyermeket sikerült bejuttatni a Pe
tő Intézetbe. Négy év alatt 14-en

A

Ujjé, a Ligetben
(teniszezni) nagyszerű...!

A Ligetben ismét hódolhatnak kedvenc sportáguknak a tenisz sze
relmesei. A felújított kerítéssel körülvett pálya két új hálót kapott:
egyiket a CVMSE biztosította, a másikat pedig a KERIPAR és a
KERMODUL segítségével vásárolták.
Pályabelépök válthatók hétfőtől péntekig délelőtt 9-tŐl 11-ig és dél
után 14-16 óra között az egyesület sportirodáján, ettől eltérő idő
pontban és hét végén pedig Molnár Zoltánnál, a Sportbüfében. A
jegyek ára egy órányi Időtartamra felnőtteknek 100 forint, diákoknak
80 forint
tib

Art-fesztíválok megyei döntőjét
Jól működő, 18-20 tagú kézimun
ka szakkörük van. Sportolási lehe
tőségük asztaliteniszben, atlétiká
ban és sakkban van a csoport tag

jainak, és fontosnak tartják a nya
ranta Kemenesmihályfán rendezett
alkotótáborokat.
Nagyon kevés pénzből gazdál
kodnak, csak az önkormányzatok
tól és a pályázatokból számíthat
nak némi pénzösszegre.
Nehezményezték, hogy a szá
mos meghívott városi vendég kö
zül senki sem tisztelte meg őket a
jelenlétével.
A szavazáson ismét Holpert Je
nőné kapta meg a bizalmat újabb
öt évre.
A tisztújító közgyűlést támo
gatta: a celldömölki ÁFÉSZ, a
kenyérgyár, a celli malom, a
szakmunkásképző, az ERISZ Ru
házati és Kereskedelmi Rt., a
Kráter Üzletház, Jónás Károly
és Dancs Miklós vállalkozó.
völgyi

P E R F E K T PÉNZÜGYI SZAKOKTATÓ E S
KIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1995/96-os oktatási évben - Szombathely és Celldömölk
központokkal - a szakképesítési törvény alapján indítja .
szakképesítést nyújtó tanfolyamait.
OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI, MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐI (vállalkozási és államháztartási szak),
SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ.
Érdeklődni lehet: Szombathely, Szent Márton u. 40.
Szabó Vilmos, telefon: 311-438. Celldömölk Polgármesteri Hivatal,
Kustos Lászlóné, telefon: 60/376-202 és 110, 118.
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Újdonság a könyvtárban
Száz rejtély a magyar történe
lemből - Budapest, 1994.
Mind nehezebb jó és használha
tó tudománynépszerűsítő művet ta
lálni a magyar könyvpiacon. Ren
geteg túlzóan attraktív kötet jelent
g a történelem területén is. A
szép színes képek, rajzok sokszor
sekélyes szöveges résszel egészül
nek ki. A felületes szemlélő ezt a
könyvet is ebbe a csoportba sorol
hatja. Itt sem hiányoznak a színes
képek, a szellemes címek (A vere
ség nyeresége; Királycsinálók; Ká
dárállomány stb.), de komolyabb
elmélyedés után felfedezhetjük,
m e

~

elénk tárul a könyv lapjairól olvas
mányos, de nem felületes módon
megírva. Az Ingoványon a csoda
szarvas című rész egy megcsonto
sodott legendának a mélyebb réte
geibe próbál behatolni. A Baljós
égi jelben a déli harangszó elren
delésének valós történeti hátterét
írja le. A XX. század nagy alakjai
közül Károlyi Mihályról, Nagy Im
réről, Bibó Istvánról, Kádár János
ról olvashatunk ismert vagy kevés
bé ismert történeteket
Jó lenne, ha más tudományág
rejtélyeiről is olvashatnánk hason
lóan jól megszerkesztett kötetet
Györe Géza

Anyakönyvi hírek
Celldömölk

Születés: Wéber János és Minárcsik Mónika fia: Krisztián János, Lada
József és Nováki Szilvia leánya: Etorrürüka Zsófia.
Házasság: Szabó Magdolna és Pethő Csaba, Horváth Mónika és Szaniszló Róbert Somogyi Andrea és Hartai Gyula, Szőllősi Andrea és
Szabó Róbert Horváth Rita és Rozman Tibor. Magyar Mónika és Gáncs
Roland, Paluska Szilvia és Erdélyi Zsolt Burka Tímea és Bukits Attila.
Halálozás: Szakos Béláné sz. Kovács Ida, Kovács Istvánné sz. Vikman
Ilona Anna, Havasy Béla, Horváth János, Farkas Ferenc, Gőgös Istvánné
sz. Ferenczy Julianna, Berecz Lajos, Rokk Józsefhé sz. Emi Katalin,
BenkŐ Károly, Dévényi Ferencné sz. Csizmazia Mária, Folta Károlyné
sz. Farkas Irma, Fülöp Károly.

Kemenessömjén

Születés: Dömjén Zoltán és Marsai Valéria leánya: Bianka.

Kemenesmihályfa

Halálozás: Molnár Ferencné sz. Tar Ilona.

Ostffyasszonyfa

Születés: Szenté Zoltán Sándor és Bóka Lilla leánya: Anna.

Serleg a sági bornak

Kemenespálfa

Születés: Németh József és Pál Gyöngyi leánya: Laura Ildikó, Páli Tibor
és Stubán Erzsébet leánya: Marika.

Jánosháza

Születés: Rába Gyula és Géczi Ágnes Mária leánya: Rita.
Halálozás: Bognár Ferenc.

Boba

Születés: Balogh László Tibor és Kiss Ágota Tímea fia: Tamás Balázs.

Vönöck

Születés: Nagy Béla Péter és Oláh-Tóth Ágnes Edit leánya: Ágnes Vik
tória.
Halálozás: Papp Sándor.

Tokorcs

Halálozás: Mórocz Józsefhé sz. Mészáros Rozália.
Halálozás: Kovács István.

Mersevát

Ne feledje: Új Kemenesalja kéthetente!
A nagy múltú kőszegi tavaszi ünnep, a szőlöjövések Idei borverse
nyén kiemelkedő sikert ért el a sághegyi olaszrizling bor. NÉMETH
GYULA termelő több bora is díjat kapott, köztük arany fokozatút
is. Az összesített értékelés során az oklevelek mellé megszerezte a
díszes serleggel járó n. fokozatot is.
d.j.

Bölcseletek
JÚNIUS a régi naptárakban Szent Ist
ván hava. Nyárelő, Rákhava. A katolikus
egyház e hónapban együtt ünnepli Szent
Ivánnak napját és az ősi magyar népdal,
„virágos" Keresztelő Szent Jánosának felté
telezett születésnapját mely azért került erre
az időszakra, mivel az evangéliumok szerint
Keresztelő János fél évvel volt idősebb Jé
zusnál.
Sok ősi regula kapcsolódik az időjárás
hoz, különösen a Medárd naphoz: a júniusi
sok eső koldusbotot nyomhat a gazda kezébe.
Ha azonban szép, tiszta, kellemes az idő,
gazdag aratás, bő szüret lesz. Azaz júniusban
a derült meleg, szép időjárás a bőséget a
lucskos időjárás viszont a szükséget gyarapít

Az Új Kemenesalját
a celldömölki családok
80 százaléka olvassa.
Érdemes benne hirdetni.

ja. A másik sokszínű népszokással kapcsola
tos ünnep a Szent Iván-napi tűzgyújtás és tűzugrás, hogy a nap „mindig oly magasra ugor
jék", mint ezen a napon. A máglyát vegyesen
illatos füvekből, virágokból, s más tűznek va
ló anyagból rakták, valamint gyógynövé
nyekből. A tűzben sült almát orvosságnak, a
mellette elfogyasztott cseresznyét gyermekál
dást elősegítő szemek tekintették. A tűzugrásnak tisztító és termékenységfokozó hatást
tulajdonítottak, s jósoltak belőle az ugráló lá
nyok férjhezmenetelére is. Az ünnep előtti
estén koszorút akasztottak a ház falára, hogy
az tűzvész ellen védjen, üszköt hordtak a
káposztásba a hernyók ellen, tűzből vett
üszőkkel megfüstölték a forrásokat és a ku
takat hogy kígyók, sárkányok mérgétől meg
tisztítsák.
Június 29-én, Péter és Pál napján kezdődik

az aratás, sok vidéken e napon tartották a le
gény- és mesteravatást
A bácskai naptár tanácsai e hónapra: Tisz
tán tartsd a fákat! Vigyázz a gyümölcsre,
hogy a javát hernyó-madár el ne költse. Ka
rózva, indáit tördelve, gyomlálva készítsd a
szőlőt másodkapálásra! Töltsd fel a burgo
nyát! Az Őszi vetésre szánts! Gondot fordíts
a dohányültetésre! Most van helye széna- s
lóherekaszálásnak, készen nézz elébe a közel
aratásnak.
Talán hasznos lesz tudnunk, hogy egy régi
adatforrás szerint magyar Őseink is gyújtottak
Szent Iván-tüzet, már a 11. században, s az
ilyenkor szokásos „ugróénekek" legismer
tebbje a Magos a rutafa kezdetű népdalunk,
lévén a rutafa a mítoszok „napútján" álló vi
lágfa, maga a Tejút
Nádasdy Lajos

ÚJ K E M E N E S A L J A
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Szenzációs építő- és tüzelőanyag árak!

MÁRVÁNY

Építőanyagot, tüzelőt a legolcsóbban
a K E M E N E S - K E R BT.-töl!

Munkaruha, csempe, járólap szaküzlet
Celldömölk, Mikes u. 27.

Áremelés előtt: mészhidrát
890 Ft/q
cement
960 Ft/q
oltott mész
690 Ft/q
Betongerendák, téglák, áthidalók, különböző építő
anyagok.
Tüzelőanyagok: fűrészelt tűzifa
540 Ft/q
tatai brikett
890 Ft/q

Kényelmes, modem munkaruhák, munkacipők, csempe, járólapfugázók, ragasztók, fürdőszoba-berendezések, csaptelepek.
Nagyon kedvező árak.

Házhoz szállítást pontosan és szakszerűen vállalunk!
Nem bánja meg, ha nálunk vásárol!

CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATA

A Munkaügyi Központ hirdetése

értékesítésre meghirdeti készpénzfizetés ellenében az Önkor
mányzat tulajdonában lévő 1764 hrsz.-ú, 994 m területű la
kóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, Celldömölk,
Csokonai u. 66. sz. alatti ingatlanát.

Nyitva: páros hét: 8.30-12.00, páratlan hét: 14.00-18.00,
hétfőn egész nap, szombaton: 8.30-13.00-ig

2

Egyéni képzések Jelentkezést határidővel:
Autóbuszvezetői:
06. 08.
Belföldi fuvarozó:
06. 09.
Gázhegesztő és lángvágó:
08. 04.
Könnyűgépkezeló:
06. 22.
Nehézgépkezelő:
06. 22.
Nehézpotkocsi vezetői:
06. 08.
Teher- és nehézgépk. vez. C + E:
folyamatos
Csoportos képzések:
Alapfokú gázhegesztő:
08. 04.
Európai üzleti asszisztens:
folyamatos
Gázhegesztő és lángvágó:
08. 04.
Kerékpárszerelő + vállaik.:
08. 04.
Szociális asszisztens:
06. IS.
Számtech. + ügyviteli:
06. 16.
Zsaluzó:
08.04.
Ügyviteü gyakorlócég:
folyamatos

Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft.
Az ingatlan megtekinthető: 1995. június 20-án 10-12 óra között.
Ajánlatokat 1995. június 30-án 14 óráig írásban kell benyújtani
a polgármesteri hivatal vagyonkezelőjéhez.
Bővebb felvilágosítást a vagyonkezelő szakreferens ad ügyfél
fogadási időben vagy telefonon 72/116. melléken.
Több jelentkező esetén 1995. július 7-ig versenytárgyalásra kerül
sor, az érdekelteket arról értesítjük.

PARTI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
C«Hddmölk, 5z»nthirom«ág tér 6.

RENAULT

„ Uj nyárhoz
- új fürdőruha is kell!"

ÉLMÉNY VELE ÉLNI

MOLNÁR & MOLNÁR KFT.
9500 Celldömölk, Tó u. 2.
Tel./Fax: 06/60/376-416

Mi

partnerek vagyunk ehhez!
Női fürdőruha 1 r.
Női fürdőruha 2 r.
Férfi úszónadrág
Fiú úszónadrág

1295-2250 Ft
1435-2450 Ft
850-1000 Ft
550 Ft

Figyelje árainkat
- vásárolja áruinkat!

Használt
gépkocsik
adásvételének
közvetítése,
bizományos
értékesítés

| vtfOZénK SQRÖ20
Celldömölk, Sági u. 3.

^ Biliárdterem, pizza, zenegép, játékterem.
|
í;

Gazdag választékkal, kiváló minőségű
italokkal várjuk kedves vendégeinket!

UJ KEMENESALJA

1995. JÚNIUS 8.

ATjdődök megküzdöttek a mocsaras területtel

Az evangélikus templom renoválása - félidőben
A celldömölki evangélikus templom 250 éves. 1744-ben épült, jóval
Türelmi Rendelet előtt, az artikuláris gyülekezetek korában. így ne
vezzük egyháztörténelmünkben az 1681 és 1781 közti évszázadot, A
Habsburg-hatalom Buda visszafoglalása után céltudatosan azon fárado
zott, hogy Magyarországot a Habsburg Birodalom egyik kizsákmányolt
tartományává tegye. Ehhez a tervhez hozzátartozott az a szándék is, hogy
az ország lakossága egységesen római katolikus vallású legyen. A pro
testánsok vallásgyakorlását teljesen meg akarták semmisíteni az 1681.
évi vallásügyi törvény félremagyarázásával. Rákóczi Ferenc szabad
ságharca megakasztotta az egységesítés kíméletlen tervét, ez az elgon
dolás azonban sokáig fennmaradt. fJJ. Károly 1731-ben született rende
lete, a Carolina-resoluáo véget akart vetni egy áldatlan és szomorú vi
tának. Ez a vita afelett folyt, hogy hol szabad evangélikus és református
templomnak lennie, vagyis: hol szabad lelkésznek szolgálnia, nyilvános
istentiszteletet tartania. 1731 után tizenegy északnyugati vármegyében
kíméledenül az artikuláris helységekre szorították vissza a nyilvános val
lásgyakorlatot Más helységekben egyszerűen megrohamozták és elvették
az evangélikus templomot. Kemenesalján csak a dömölki templomot
a

DOMOLKI fJVULEKEZET
RÉGI TEMPLOMA. '

hagyták meg. Ekkor írja Fábri Gergely győri tanító 1733-ban szerzett
emlékversében az alábbi sorokat
Most nyaggatják, rontják szép Kemenesallyát,
Mert reája vivék a nagy száraz gálíyát,
Hadakat fegyverrel s így álla bosszúját
Rajta az ellenség, rontja Krisztus nyáját.

Í M
ereszcsatornák, lefolyók, biztonságos villámhárítók építésével. 1995-ben
megtörténik a toronyépület és a tornyos homlokzat felújítása, de pénz
szűke miatt elmarad a tervezett teljes külső felújítás. Nagyon vigasztaló
mégis számunkra az a gondolat, hogy talán éppen még ebben az évben
- a környező talajban elvégzendő meliorizáló, vízelvezető munkával sikerül templomunk alapterületét száraz szigetté változtatnunk. 1996-ban
nekiveselkedünk a külső falak renoválásának, és ha Isten is úgy akarja,
a belső falakat is felújítjuk. Az idő nemcsak azért sürget bennünket,
mert sokan elszömyűlködnek az erre elmenők közül templomunk nyo
morúságos állapotán, hanem azért is, mert gyülekezetünk 1996 ádventjének második vasárnapján szeretné megtartani az ünnepélyes templom
szentel és t,
A templomrenoválás felelős vezetője Bedy Zoltán nyugalmazott mér
nök, s egyben gyülekezetünk egyik vezetője, aki teljes odaadással és
szakértelemmel irányítja e nehéz munkát Örülünk annak, hogy egyhá
zunk segíő kezet nyújt felénk, köszönjük azt, hogy Celldömölk önkor
mányzata sem hagy magunkra terheink viselésében. De feltétlen bizalommmal és szeretettel fordulunk e sorokkal minden jó celldömölki pol
gárhoz, vállalkozóhoz, cégekhez Oiáromszáznál is több van belőlük Cell
dömölkön): támogassák templomunk renoválásának nagy ügyét. (Felvé
teleinken jól nyomon követhető a templom változása.) Ne felejtsék: a
jókedvű adakozót szereti az Isten!
Szeretettel köszönti önöket:
Sághy András evangélikus lelkész

t v '
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Oda van Asszonyfő, Csönge és Mesteri,
Sok próbákkal hires Saágh, nemes Simonyí,
Szent Márton és Vönöczk, oda jó Magasi,
Több szép Eklésiák sir most a szergényi.
Mocsaras területen jelölték ki Dömölkön az evangélikus templom he
lyét. Az akkori államhatalom nyomorúságos terheket rótt ezzel az evan
gélikus generációk sokaságára. Az egymást követő államhatalmak, illetve
Önkormányzatok pedig mindezt még megtoldották azzal, hogy a környe
zet állandó emelése, töltése révén végképpen beletették templomunkat
abba a vizesgödörbe, amelyben ma van. Ez az oka templomunk mai
nyomorúságos állapotának, s nem az, hogy a celldömölki evangélikusok
templomkerülők, vagy egyházgyúlölők, vagy hanyagok lennének, vagy
hogy szegények volnának, s így adni templomukra nem tudnak. Szeré
nyen élnek, de nem szegények. Jó szívvel és bőségesen adakoznak, mind
öt filia népével együtt. Nem is hanyagok és nem is templomkerülők.
Szeretik ősi, szép templomukat. De az a 15-20 milliós, négy évig tartó
templomfelújítási feladat erejüket nyilván messze meghaladja.
A templomépító elődök megküzdöttek a mocsaras területtel. Kóvel
•neghordották, feltöltötték, az épületet jói megalapozták. Mindegyik azóta
élt nemzedék is elvégezte e szent házon a maga munkáját. Most nekünk
kell felvennünk a küzdelmet templomunk romlása ellen. Mégpedig e kor
, SJobbnak elismert anyagaival, technológiájával, legértőbb műemléki fel
újító szakemberekkel, és nem utolsósorban: a templom iránti legnagyobb
szeretettel. 1994-ben elvégeztük a tető felújítását, hódfarkú piros palával.
8 2
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Egy újabb olasz testvérváros

születik?

2^9

Celldömölki focipalánták
Itáliában
Május 5-én 27 tagú küldöttség utazott Serramazzoni olasz városba, hogy a település veze
tőinek meghívására részt vegyenek az első ízben
megrendezésre kerülő „Pio Roccaforti" labda
rúgótomán. A celli gyerekek tavaly már megis
merhették a helyiek vendégszeretetét, amikor
részt vettek az Enzo Ferrari tiszteletére szerve
zett rendezvénysorozaton. A települések közötti
kapcsolat kiépítése és a két meghívás Pályi
Gyula professzor úr lelkes közreműködésének
köszönhető. Ez évben a CVMSE serdülő labda
rúgói szerepeltek Itáliában.
Az 5650 lakosú város Celldömölktől mintegy
800, Modenától pedig 35 kilométerre található
festői szépségű környezetben, ahol a felszíni
fonnák változatossága bámulatba ejtette a dele
gáció minden tagját. A Szabó István és Szent-
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györgyl József által vezetett társaságot népes
fogadőtábor várta Claudlo BartolacelU polgár
mester úrral az élen, aki - ha még nem is hiva
talosan - testvérvárosként köszöntötte Celldö
mölköt, és kifejezte reményét a kulturális és
sportkapcsolatok folytatására.
Másnap délelőtt a gyerekek megismerkedtek
a torna színhelyével, a négy csapatot váró sta
dionnal. A mérkőzések előtti alapos taktikai
megbeszélések és a gyerekek felkészültsége
meghozta a nagyszerű eredményt: két győzelem
és egy vereség után készülhettek a másnapi dön
tőre. Az elődöntők eredményei: CVMSE-Serramazzoni 3:2. CVMSE-P. G. Smile 6:1,
CVMSE-Pavullese 0:3. A döntőben ismét az
utóbbi két együttes találkozott, s újra az olaszok
nyertek 4:0-ra. A kiírás szerint a csapatok 3 túl-

A képen álló sor: Czirók Norbert, Dákal Gábor, Szita Gergely, Nagy Roland, Bodor Tibor, Szentgyörgyi
József edzó, Kunos Szabolcs, Nyári Norbert, Mórocz Róbert, Sebestyén János, Szabó István edzfl. Gug
golnak: Tóth Milán, Hajba Tibor, Németh Róbert, Szabó András, Somogyi Ferenc, Pintér Zoltán, Herendi
Szabolcs

Atlétika
A Falusi Szparlaldád megyei döntőjét közel kétszáz versenyző részvé
telével bonyolították le Szombathelyen. A kenyéri indulók az alábbi ered
ményeket érték el:
100 m síkfutás: 1. Csuka Rita 14,0 mp
4 x 100 m női váltó: 2. Kenyéri 62,7 mp
Távolugrás: 1. Csuka Rita 436 cm
800 m síkfutás: 3. Németh István 2 perc 26,3 mp
1500 m síkfutás: 2. Németh István 5 perc 00,7 mp
A hárompróba megyei atlétikai diákolimpián az I . korcsoportos fiúk
nál a kézilabdásokra épülő Eötvös iskola csapata 1530 ponttal bizonyult
a legjobbnak, és utcahossznak számító 107 ponttal előzte meg a máso

koros játékost is szerepeltethettek, de ezt az
előnyt a celliek nem használták ki, ezért is ér
tékes a második helyezés. A fiúk a szép kupa
mellett átvehették a sportszerűségért járó külön
díjat is. Marco Braglia, a helyiek edzője kife
jezte reményét, hogy a celliek a következő tor
nán is részt fognak majd venni. A csapat orvosa,
dr. Grósz Pál gondoskodott a gyerekek jó kon
díciójának megőrzéséről, Bors László tanár úr
vállalta magára többször is a partjelző szerepét
és Szentgyörgyi Józsefné volt a felejthetetlen
pillanatok megörökítője, a csoport fotósa.
A következő pár nap a megérdemelt pihenés
jegyében telt el. A gyerekek fürödhettek a ten
gerben, láthatták a pisai ferde tornyot, sétálhat
tak Firenzében az Amo partján, megnézhették
a bolognai futballstadiont, végül ellátogathattak
Maranellóba, ahol a Ferrari Galériában láthatták
a régebbi és a legújabb autócsodákat. Utolsó es
te egy barátságos mérkőzésen a celliek 2:0-ra
nyertek a vendéglátók ellen, majd a felnőtt kí
sérők 14:8-ra verték a helyieket. Horváth Csa
ba és Kiss Vilmos „pilóták" megmutatták, hogy
nem csak a volán mellett, hanem a focipályán
is jól veszik az akadályokat. A mérkőzések után
a vendéglátók, a helyi képviselő-testület tagjai,
Pályi professzor úr, a két focicsapat és a szál
loda vezetőinek részvételével jó hangulatú ta
lálkozóra került sor, ahol a gyerekek Horváth
Eszter gimnáziumi tanuló nyelvtudása révén is
meretségeket, barátságokat köthettek. A búcsú
esten a fiatalok kulturált viselkedésükért aján
dékokat kaptak a szállodásoktól. A hazafelé ve
zető úton mindenki élményekkel gazdagon gon
dolt vissza az eltelt napokra, amelyek sikert és
elismerést hoztak a CVMSE labdarúgó-szak
osztályának.
A csoport köszönetet mond mmdenkinek,
aki valamilyen módon hozzájárult a szerve
zéshez: olasz részről Andrea Lóri és Erio
Ranuzzini úrnak, akitől az olasz nyelvet tanu
ló kisiskolások könyv ajándékot is kaptak,
továbbá Serramazzoni polgármesteri hivatalá
nak. Az út anyagi fedezetének döntő részét a
csoport saját erőből állta, az ezen kívüli támo
gatásért köszönet jár Celldömölk jjolgármesteri
hivatalának, a CVMSE-nek. az AFESZ-nek, a
MÁVÉPCELL-nek és az iskolák vezetőinek,
amiért lehetővé tették az utat a gyerekek szá
mára. A gördülékeny lebonyolításban Takács
Mária Tünde tolmács-szervező segítette a csa
patot.
Jövő tavasszal a celldömölkiek viszonozni
szeretnék a meghívást egy hasonló torna kere
tében.
N. T.-T. M. T.

dik helyezettet. Az együttes legjobbja. Császár Gábor 337 pontjával
harmadik lett az egyéni versenyben, és Kazári Attila is csak egyetlen
apró ponttal maradt le a dobogóról. Józsa Péter 308, Grebenár Gábor
277, Polgár Ádám 272, Németh Tamás pedig 258 ponttal járult hozzá
a sikerhez. A négypróbázó U. korcsoportos lányoknál az Eötvös iskola
együttese harmadik helyezést érdemelt ki 2004 ponttal.

Tájfutás
A megyei tájfutó diákolimpián a 13-14 éveseknél Tóth László (Já
nosháza) volt a legjobb, a 17-18 éveseknél pedig a szintén jánosházi
Rétfalvi Balázs, a celldömölki Berzsenyi Gimnázium színeiben szerzett
megyei bajnoki címet.
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A hajdani szép iskolás napok
közül az egyik legvonzóbb a min
den évben megrendezett madarak
és fák napja volt. Nagyon vártuk
május végét, június elejét, ezt a felejtheteüen napot, amikor az egész
iskola zsongásba jött Elsősorban
iskolai ünnep volt, de tudott róla
a család, a falu közössége. Nehéz
visszaadni manapság ennek a han
gulatát, egy azonban biztos: elszürkülése és hiánya nagy veszteség a
diákság számára. Bár az említett
régi időkben törvényileg is előír
ták, hogy a madarak és fák napját
minden iskolában és évben meg
kell rendezni, ez mégsem elsősor
ban kötelező megmozdulás volt. A
tanítóság lelkisége gondozta első
sorban, valamint a gyermekek vá
gyódása ki a szabadba, erdőbe, li
getbe madarakat Figyelni, meghall
gatni a tanító bácsit. Vidám ének,
tábortűz, játék tette felejthetetlenné
a madarak és fák napját
Az emlékeket magunkban hor

dozzuk ma is. Éppen ezért kell szót
emelni, hogy újra ébredjen ez a
szép mozgalom, nem kötelező re
gulával, inkább az igényből faka
dóan. Tudjuk: a mai iskola nagyon
leterhelt - sokat lehetne errő!
mondnai - , mégis azt tartanánk
fontosnak, hogy ez a mozgalom
kapjon helyet a mindenkori iskola
programjában. A technika felforró
sodott világában, szorításában
szükséges a természet védelme,
szeretete; a fák, a madarak léte minden, ami e körbe tartozik, az
emberi lét kulcskérdése is.
Amikor e cikk megírásához
kezdtem, átnéztem az anyagaimat
és úgy érzem, nekünk is hiányt kell
pótolni, mégsem szégyenkezhe
tünk. Bizonyítható törekvések do
kumentumai - ha száraznak tűnnek
is - felmutatják, hogy itt, a szűkebb
pátriában mégis csak próbáltunk
tenni valamit. Megsárgult házi ki
advány boritóján a dátum: 1968.
május \5. (!) Madarak é.s fák napja.

Madarak és fák napja
Támogatott bennünket az akkori
iskola, a tanárok, a társadalmi szer
vezetek és a természethez vonzó
dók létező kis tábora. Ha nem is
sikerült rendszeressé tenni a moz
galmat, azért mindig visszatértünk
egy-egy kísérlethez. Létrehoztuk a
Sághegyen a tájvédelmi körzetet
(1975), később madártani tanös
vényt alakítottunk ki (1987). Ide
.Jcötöttünk" tudós embereket, akik
rendszeres megfigyelést végeztek
és végeznek a hegyen, Kemenesal
ján. Csaba József országos hírű ornitológus támogatott bennünket a tanösvény az ő nevét viseli - a
hetvenes években végzett megfi
gyeléseivel. Napjainkban Erdélyi
Gyula és barátja, a pápai „mada
rász" (omitológus), grafikus dol
gozik e területen. De a Chernél Ist
ván nevét viselő Vas Megyei Ma
dártani Egyesület csoportja is dol
gozik nekünk. Tudomásunk van
arról, hogy városunkban és a kör
nyéken számos madárvédő, meg
figyelő személy akad, köztük több
fiatal, ami mégis reményt keltő. A
magam részéről - ne vegyék vala
miféle dicsekvésnek - bár nem
szakavatotton, ám rendszeresen
foglalkozom e fontos kérdéssel.
Mindezért kedves tollas barátaink
tól kaptam „fizetséget" maradandó
élményükkel. Nagy szerencsénk
volt például, hogy a Sághegy alatt
még korábban meglévő őslápos te
rületen 1977-ben megfigyelhettem
a nálunk ritkának számító fekete
gólyát (ciconía nigra). ö t napon át
láthattuk a négypéldányos csalá
dot. Az egyébként éber madarakat
megboldogult fotós barátunk. Bog
nár István sikeresen fotózta. Több
alkalommal segítséget nyújthattam
veszélybe került madaraknak — fő
leg téli időben. A kézbe vehető kis
madár viselkedése nagyon érdekes.

A Chernél-csoport a Sághegyen

Mikor lesz

UJ K E M E N E S A L J A

1995. JÚNIUS 8.

máiusfa-kitáncolás?

Egy természetes odu
Kezdeti idegességét - gyors szív
dobogás - felváltja a megnyugvás
pillsnata, eltűri a gyógyítást és telejthetelten az a pillanat, amikor
kezünkből röptetve a szabadsága
hónába térhet. Élmény, szépség
tehát bőven akad. Ilyenkor min
dig eszembe jutnak a diákévek
madaras történései, a közeli er
dők, kis patakok romantikája.
Mindehhez befejezésül emléke
zetből felelevenítem a régi dalt,
amellyel vonultunk minden év ta
vaszán a mezőre, az erdőre ma
darat, virágot látni és a szép já
tékainkba elmerülni.
Árnyas erdőben szeretnék
Élni nyáron át,
Mert nekem az árnyas erdő
Vidám kedvet ád,
Lomb a fán, virág a fűben
Mintha intene.
Árnyaim közt megpihenni
óh jöjj, jöjj ide
Dala József

Gl3

Nem bántja a szemét a szemét..
Egész évben megtekinthető „májusfa-kiállítás mutatja magát a Pápa felé vezető út
mentén, a városi szeméttelep környékén.
A kiállítási anyagot mi magunk szállítjuk
oda, a lehetőséget az Önkormányzat bizto
sítja, az alkotómunkát pedig maga „szél
kálmán" végzi. Minden kisebb-nagyobb
fuvallata újabb adag szemetet röpít ki a
telepről, ami aztán különös díszbe öltöz
teti az út menti fákat. Ami pedig a fák
ágain már nem fér el, az az út túloldalán,
a szántóföldön landol. Az eső közben le
veri a fákról a díszeket, ezzel biztosítva
a virágos rétek színpompásságát túlszár

nyaló nejlon-papír-rongyhulladék-pázsit
üdeségét.
A kiállítást leginkább nagyobb szelek
idején érdemes megtekinteni, mert akkor
nemcsak az alkotáson, hanem az alkotó te
vékenységen is megbotránkozhat az érdek
lődő. Szerencsére nem kevés embernek ju
tott eszébe, hogy ideje lenne ezt a vissza
taszító és szégyellni való kiállítást meg
szüntetni, így az önkormányzat gyakoriali
lépésre szánta el magát, és reméljük, ha
marosan „Rend és tisztaság a szeméttelep
körül" címmel új tárlatot nyitnak. Addig
is mindig majális ...
Hajnal

A patak medrére is ráférne a tisztítás...
Fotó: Völgyi
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eredmények - események ^ SPORT <0>

^
NB Il-es férfi
bajnoki kézilabda-mérkőzés
CMVSE-Cellkolor-Veszprémi FOTEX I I . 25:24 (10:13)
Celldömölk, 100 nézó". Celldömölk: Harkály - Kiss Z. (3), Gőcze (2).
Kósa (7), Ludvig. Bagics (2), Németh (1). Csere: Dénes, Tóth R. (5),
Gulyás (3), Darabos, Kiss Sz. (2).
Remek hajrájával, kapusbravúrok sorozatával fordította a maga javára
a mérkőzést a hazai csapat.
Kapuvári SE-CVMSE-Cellkolor 24:22 (12:12)
Kapuvár, 100 néző. Celldömölk: Harkály - Fonyó (2), Gőcze (9), Kósa
(7), Ludvig, Bagics. Tóth R. (2), Csere: Dénes, Kiss Z. (1), Németh,
Darabos, Tamás (1).
Az esélyesebb celliek a helyzetek alapján biztosan szerezhették volna
meg a két bajnoki pontot..

Labdarúgó Magyar Kupa

Megyei labdarúgó-bajnokság
Bük-CVMSE 5:0 (2:0)
Bük, 700 néző. Celldömölk: Finta - Kolonics, Mórocz, Dénes, Markos
- Nagy, Tóth J., Molnár, Gyurák (Sárközi) - Varga (Jánosa), Závecz.
A bajnoki cím várományosa, a Bük ellen egyetlen percig sem volt esé
lye a celüeknek.
CVMSE-UralúJfalu 2:1 (2:0)
Celldömölk, 400 nézó. Celldömölk: Finta - Nagy, Tarczi, Mórocz, Dé
nes - Závecz, Kolonics, Varga J. - Molnár, Tóth J., Markos.
Góllövő: Markos (2).
Egyenlő erők küzdelméből az első félidő végén jól hajrázó hazaiak
kerültek ki győztesen: ebben az időszakban két gyors gólt is szereztek.
(A második legalább .Jiatdioptriás" lesből született...) A vendégek csak
az utolsó percben tudtak szépíteni.

Az utánpótlás az élvonalban

Mersevát
egyet lépett

Országos
Serdülő Kézilabda Kupa

Környékünk együttesei nagyszerűen
helytálltak a két osztállyal feljebb játszó el
lenfeleikkel szemben. A Celldömölk is dönteüenre állt az 55. percig az NB IJJ-as Rép
celak ellen, de sajnos jöttek a kínos per
cek...
Alsóság-Gérce 1:2
Mersevát-Kemenesalja 1:1 (Továbbju
tó: Mersevát)
Jánosháza-Sárvári Kinizsi 2:2 (Tovább
jutó: Jánosháza)
Celldömölk-Linde 0:4

A középdöntő-csoport végeredménye:
1. Gyón ETO KC
10 8
245-183 16
2. Elektromos
10
205-190 14
3. FOTEX Veszprémi SE
10
200- 186 10
9
4. Ferencváros
10
201- 200
8
5. Celldömölk
10
204-226
3
6. Dunaferr
10
161-231
Az első két helyezett jutott ránt rninimális vereséget szen
a négyes döntőbe a Szarvas és vedtek a „Tromos"-tól...
a Tisza Volán együnesei mel
A kupaszereplést követő zá
lé. A „celldömölki csoport" róbanketten elhangzott, hogy a
erejét mutatja, hogy az orszá celli utánpótlás az ország élvo
gos bajnoki címet az Elektro nalába tartozik, és - ha a város
mos gárdája szerezte meg a igényt tart rá - jövőre eggyel
győriek előtt Nem árt emlé magasabb korosztályban, az
kezni arra sem, hogy a celli fi Országos Ifjúsági Kupában
úk itthon és idegenben egya próbálnak szerencsét.

ENT

J

A csapat „hosszú menete
lését" a szponzorok széles
körű támogatása tette lehető
vé: Cellkolor és Jubcell az al
sósági tsz részéről, a Bakó
Trex Kft., a Cellkomp Kft., a
Cellép Kft., Horváth István és
Pozsonyi Mihály vállalkozók,
valamint Márton Elemér gyú
ró. Az Aranykerék Étterem
és a Rezgőnyárfa Vendéglő
többször látta vendégül az
együttest, továbbá a László
Kocsma, az Arizóna Söröző,
a Resti Vendéglő és a Ság
hegy Fogadó egy-egy alka
lommal étkezési kedvezményt
adott. A polgármesteri hiva
talban Molnár Gábor és Tarrósy Imre nyújtott segítséget a
szervezőmunkához.
Vala
mennyiüknek köszönetüket fe
jezik ki a csapat játékosai és
edzői: Süle Nándor és Tamás
Gergely.

Sólyomszem unokái

Bronzérem az országos bajnokságon
A Szombathelyi Polgári Lövészegyesület kihe
lyezett szakköre évek óta az alsósági Művelődési
Ház és az Eötvös iskola támogatásával az utóbbi
intézményben működik, de a város minden iskolá
jából szép számmal teszik próbára célzőképességüket a tanulók. A légfegyveres serdülő sportlövőszakkör számára az anyaegyesület biztosítja a fel
szereléseket, és ezt egyre szebb eredményekkel há
lálják meg a celliek a jelentős tömegsport-tevé

kenységen túl. Az 1995-ös országos serdülő baj
nokságon 12 fős megyei válogatott nevezett: a 6
igazolt versenyző mellett 6 szakkörös indulhatott,
s ók valamennyien Celldömölkről kerültek ki. A
légpisztolyos egyéni számban Gaál István bronz
érmes lett, Boda József pedig az ötödik helyen
végzett. A celliek nagyszerű szereplését bizonyítja,
hogy csapatban is hetedikek lettek az országos baj
nokságon,
tib-

Kézilabda diákolimpia

Az országos döntőbe jutásra is esélyes Cell
dömölk a győriek legyőzése után két kulcs
embere nélkül volt kénytelen küzdeni a mindent
eldöntő összecsapáson: Döbrönte kettős boka
szalag-szakadást szenvedett, Nagy Zsolt pedig
kettős bokaücam miatt csak rövid ideig játszott
Ennek ellenére idegölő küzdelemben tudott csak
nyerni a Veszprém. A sorsfintora,hogy legjobbjuk
a most ott tanuló és kézüabdázó Németh Ti
bor volt..

Május 20-án Győrben rendezték meg a IV. kor
csoportos fiúk számára a diákolimpiai elődöntőt
Eredmények: Veszprém-Győr 18:15 (11:10),
Celldömölki Berzsenyi Gimnázium-Győr 23:20
(11:8). Góldobók: Pozsonyi (8), Nagy Zs. (7), Joó
(4), Döbrönte (3), Nagy I. (1). Veszprém-Celldömölki Berzsenyi Gimnázium 16:13 (7:7). Góldo
bók: Nagy Zs. (5), Joó (4), Pozsonyi (3). Hajba (1).

Celldömölk Város
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