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Vera 
Amerikába utazik 

Csütörtök volt, harmadik óra, 
éppen matek. Kopogtak a tanterem 
ajtaján és kihívtak. A folyosón a 
kezembe adlak egy levelet, hogy 
olvassam el. Elolvastam és sírva 
fakadtam. Könnyes szemmel 
visszamentem az osztályba. Az 
osztálytársaim suttogni kezdtek: 
M i van? Na! Történt valami?! Fel 
kellett olvasnom a levelet. Amikor 
a végére értem, hatalmas sikonga-
tás és üdvrivalgás tört ki az osz
tályban. Ez legalább olyan jól esett, 
mint ami a levélben állt... 

* 

Még a nyáron történt. Verának 
a kezébe kerüli egy felhívás, 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Két év után újra 

Nagykarácsony immár eljő... 
Nagykarácsony immár eljő címmel városi kará

csonyi műsor lesz a Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban december 22-én 18 órai kezdettel. Ak ik 
még emlékeznek a két évvel ezelőtti műsorra, azok 
számára jó ajánlólevél lehet, hogy a közreműködők 
és a szerkesztők egy része azonos a két évvel ez
előtti társulattal, s a törekvések is nagyjából azo
nosak. Mégis: nem megismételni akarnak egy jó 
műsort, amely az akkori embereknek szólt, hanem 
a mostaniaknak szeretnének egy mostani megkö
zelítést nyújtani, mintegy jelképes gyertyaként 
mindannyiunk karácsonyfájára. 

Kedvcsinálóként eláruljuk, hogy a karácsonyi 
ünnepkör szeretett népköltészeti remekei közül lesz 
lucázás, regölés és betlehemezcs, klasszikus és tán
cos koreografált formában. Nem fognak hiányozni 

a jól ismert karácsonyi dalok és a megzenésített 
versek rock-feldolgozásban, s helyet kapnak még 
a palettán a versek is, ismertek és kevésbé ismertek, 
közkedveltek, s tán olyanok, amelyek ezután lesz
nek azok. 

A műsor megtekintése természetesen ingye
nes. Közreműködik a Kemenesalja Néptánccso
port, a dalokat egy baráti társaságnak is mond
ható alkalmi zenekar fogja játszani , s a versmon
dókat is a barátság és a közös múlt kapcsolja 
össze. A műsor koreográfiáit , színpadi mozgásai t 
Ipsics Péter készíti , a zenés részeket Tóth Ferenc 
válogatta, a verseket Rozmán László keresgélte, 
a végleges forma pedig hármójuk közös munká
jában ölt majd testet. 

RL 

De jó, hogy árkolnak! 
Úgy gondoljuk, senki nem 

morgolódik azok miatt a kisebb 
felfordulások miatt, amelyeket 
jelenleg Celldömölkön a Rákóczi 
és Széchenyi utcában tapasz
talunk. Régóta vártunk már erre, 
azt gondoltuk, hogy ilyenkorra 
már rég túl leszünk rajta. Most 
viszont végre konkrét jelét látjuk 
annak, hogy nemcsak hitegetnek 

bennünket, hanem kézzelfogható 
közelségbe került a telefonprob
léma megoldása a városban. Ér
tesüléseink szerint a jövő nyáron 
már saját készülékeinken tele
fonálhatunk. Meg is érdemeljük. 
Éppen eleget vártunk. Felvéte
lünk a Széchenyi utcában ké
szült. 

völgyi 

Kedves Olvasónk! 
Mostani lapszámunkban találja az Új Kemenesalja 1996. évi 

falinaptárát Ezt ö n - az újság mellékleteként - ingyen kapja. 

Kemenesaljái orvosnapok - nem csak szakembereknek 
Városunk történetében egyedülálló ese

mény lesz december 16—17-én a Kemenesal
jái Művelődési Központban, amikor a régió 
orvosai mellett minden szakdolgozó és min
den érdeklődő számára szerveznek orvosna
pokat. A rendezvény elsődleges témája a re-
animáció, az újraélesztés. 

A fő témához szorosan kapcsolódva szó 
lesz természetesen a szívritmus- cs légzésza
varokról, valamint a gyermekgyógyászati 
sürgősségi ellátásról is. Az elmélet és a szük
séges eszközök, gyógyszerek ismertetésén túl 
egyfajta gyakorlati képzésre is lehetőség lesz, 

hiszen különböző fantomokon lehet gyako
rolni az életmentő tevékenység különböző 
szükséges módozatait, amelyek mind azt 
szolgálják, hogy egyre több ember legyen 
környezetünkben, aki képes akár laikusként 
is életet menteni. 

A fenti téma fontosságát bizonyára senki 
előtt nem kell bizonygatni, s ezért számítanak 
a rendezők az orvosok és a szakdolgozók 
mellett a laikusok részvételére is, akik szá
mára külön szekciót szerveznek, hogy előze
tes képzettségi szintjükhöz mérve sajátíthas
sák el a reanimáció alapjait, s tegyenek szert 

értékes ismeretekre. A rendező szervek -
Celldömölk Város Önkormányzata, Celldö
mölk Város Kórháza és az Országos Mentő
szolgálat - ezúton hívnak és várnak minden
kit, aki érdeklődik a téma iránt, s bíznak egy
ben a jelentős mértékű részvételben is, hiszen 
a megmentendő életnél nincsen fontosabb 
dolog. S azzal is szembe kell néznie min
denkinek, hogy holnap tán ő lesz az, aki a 
segítségre rászorul. 

A rendezvény december 16-án 8-tól 18 
óráig, 17-én 8-tól 17 óráig tart. 

Rozinán 
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Vera Amerikába utazik 
(Folytatás az l. oldalról) 
amelyben a francia Novo Nordisk gyógyszer
gyárié cég gyermekrajz-pályázatot hirdetett 
Hogyan látom a világot? címmel. GyÖri Vero
nika, az alsósági iskola 7. b osztályos tanulója 
úgy gondolta, meg kellene próbálni. 

- Nagyon rövid volt az idő. A rajztanárommal, 
Skriba Zsoltnéval, aki egyben az osztályfőnököm 
is, úgy döntöttünk, hogy az elmúlt tanévben ké
szített munkáimból válogatunk. 

- Es mit választottatok? 
- Egy tollrajzot és egy ragasztást. Mindkettő 

szerepelt már kiállításon idehaza a Berzsenyi-
héten. 

- Melyikkel nyertél? 
- A ragasztással. Préselt falevelekből, ma-

dárlollakból és zsinegből készült. Témája ter
mészetvédelmi jellegű. 

- Mióta rajzolsz? 
- Egészen kicsi koromban is nagyon szeret

tem már rajzolgatni. Negyedikes voltam, amikor 
jelentkeztem Katonáné Erdély Erzsébet tanár
nő rajzszakkörébe, ahol nagyon sokat tanultam, 
neki sokat köszönhetek. O az elmúlt tanév vé
gen nyugdíjba ment, most Marcsi néni vezeti 
a szakkört. 

-Ez a pályázat teljes sikert jelentett számodra... 
- Igen. A 12-18 évesek kategóriájában a fő

díjat nyertem el, ami egy amerikai, philadelphiai 
út, az ottani Disney Land megtekintésével. Az 

egyhetes útra a tavaszi szünet környékén kerül 
sor, természetesen repülővel megyünk. 

- Nem izgulsz egy kicsit? 
- Dehogynem! Amióta megtudtam, izgalom

ban élek, s ahogy múlik az idő, az izgalmam 
egyre fokozódik. 

- Mikor és hol volt az eredményhirdetés? 
- November 11-én a Budai Vár galériáján 

volt a díjátadás. A cég igazgatója, Gcrard P. 
Quirton úr adta át az okleveleket. Fogadást ren
deztek nekünk, és színes prospektusokkal láttak 
el bennünket. Megtudtuk, hogy több száz rajz 
érkezett a pályázatra, amelyeket neves festőmű
vészek zsűriztek. A legjobbakból kiállítást ren
deztek, a díjnyertes munkák külön paravánon 
voltak. 

- Ügy tudom, megyénkből többen is sikerrel 
pályáztak. 

- Igen. Hárman vagyunk Vas megyéből a 
díjazottak között, köztük a szergényi Bokányi 
Eszter. (Vele a hazaérkezés után készítünk be
szélgetést. V. L.) 

- Olvasóink már ismerik a nevedet. Legutóbb 
a Kemenesalja építészeti emlékei című pályázat 
kiemelt különdíjasakéra olvashattak rólad. Most 
hetedikes vagy. Befolyásolnak-e ezek a sikerek 
a továbbtanulási szándékodban? 

- Még van egy év, hogy ezt eldöntsük a szü
leimmel közösen. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy 
vagy a celli gimnáziumba megyek és csak az

után döntünk, vagy nyolcadik után megpróbá
lom a szombathelyi Képzőművészeti Szakkö
zépiskolát. Az biztos, hogy a rajzolást és a fes
tészetet nem hobbiszinten akarom folytatni. 
Úgy gondolom, ha ehhez tehetségem van, ki 
kell használnom. 

- Vera! Gratulálunk a sikeredhez. Használd 
továbbra is ügyesen az ecsetet! Erezd jól magad 
Philadelphiában, és ne izgulj nagyon! Völgyi L . 

„A magyar falu Önmaga igyekszik megoldani a problémáit" 

Gázgyújtás - ezúttal Kemenessömjénben 
A hirtelen jött barátságtalan 

idő a kultúrotthon nagytermébe 
kényszerítette azokat, akik része
sei akartak lenni a két falu, Ke-
mcncsmihályfa és Kemenessöm-
jén ünnepélyes gázlánggyűjfásá
nak. 

1992 óta takarékoskodott a két 
Önkormányzat, hogy összespó-

50 ezer forintos közmű-hozzájá
rulást. Ebből 15 százalékot 
visszakaptak, így végül is ház
tartásonként 42 500 forint volt a 
valós bekerülési összeg. Jelenleg 
130 házban adja földgáz a mele
get. Két közület is csatlakozott a 
földgázprogramhoz, jövőre pe
dig szeretnek megoldani az isko-

rolja a pénzt a beruházásra. A k i 
vitelezést az idén kezdték el, a 
gyors és j ó munkáért az ÉGÁZ-t 
és a kivitelező KEMÉP-et illeti 
a dicséret. 

A két községben a 469 ingat
lan közül 370-ből fizették be az 

la gázfűtését is - tudtuk meg Ko
zák János kemencssömjéni pol
gármestertől. 

Ifj. Borhy Ferenc Kemenes-
mihályfa polgármestere azt 
emelte k i , hogy a gázfűtés gaz
daságosabb, egyszerűbb és ké

nyelmesebbé teszi az itt élő em
berek életét. Azt is megtudtuk, 
hogy mindkét település teljesen 
önerőből, külső segítség nélkül, 
a lakosság támogatásával oldotta 
meg gázellátását. 

Dr . Pusztai Gyula, a Vas Me
gyei Közgyűlés elnöke avatóbe
szédében elmondta, hogy a 24 
milliós beruházás óriási értéket 
jelent a községnek. 

- Amikor sztrájkhangulat van 
az országban, sajátos módon je
lenik meg a falu, a magyar falu, 
amely önmaga igyekszik megol

dani a problémáit. Ezt látjuk 
most e két falu esetében is -
mondotta, majd arról szólt, hogy 
a jövő év végére szeretnék, ha a 
Vas megyei települések 50 szá
zaléka részesülhetne a gázellá
tásból, hiszen ez is a régiók, a 
települések közötti kiegyenlítő
dés részét képezi. 

Végül a közelgő karácsonyra 
utalva reményét fejezte k i az el
nök, hogy az ünnepeket minden
ki meleg otthonban töltheti majd. 
Ezután fellobbantotta a lángot a 
kandeláberben. 

A gázgyújtási ceremóniát az 
iskola irodalmi színpadának és 
kórusának műsora tette ünnepé
lyesebbé. 

Völgyi 

RENAULT 
ÉLMÉNY VELE ÉLNI 

Molnár & Molnár 
Kft. 

9500 Celldömölk, Tó u. 2. 
Tel./fax: 06/60/376-416 

Kishaszonjármü akció! 
November 27-december 31-ig. 

Expressz személygépkocsi 
Expressz tehergépkocsi 

Használja ki a lehetőséget, amíg a készlel tart! 

1 499 000 Ft + áfa 
1 269 000 Ft + áfa 

Megkezdtük bontott autók alkatrész-árusítását 
fokozatosan bővülő készletből. 



Önálló csatornavállalat alakul Celldömölkön? 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

November 29-én Lartoita rendes üléséi 
Celldömölk képvisclő-tesiüleie. Több mint 
25 igen változatos témában születelt döntés. 

Egyhangúlag elfogadták a j övő évi pénz
ügyi terv koncepcióját, amely a törvények 
késése miatt még sok tisztázatlan kérdést ta
kar, de ezek - előreláthatólag - a terv további 
készítése és tárgyalása során tisztázódnak. 

A Szociális Segítő Szolgálat tevékenysé
géről szóló beszámolót Csizmaziáné Hubert 
Mária, az intézmény vezetője készítette el. 
Az alapos munkához csupán az illetékes bi
zottság néhány továbbfejlesztési és ésszerű
sítési javaslata hangzott el. Ezek egyike a kö

zös konyha felállítása, amely a későbbiekben 
külön témaként szerepelhet. 

Úgy tűnik, a megalakulás irányába halad 
a hegyközség. Ha minden igaz, a gazdák de
cember 7-én a Kemenesaljái Művelődési 
Központban megtartják alakuló közgyűlésü
ket, tudtuk meg Dummel Ottó tájékoz
tatójából. 

A folyó ügyek közöli egyebek mellett a 
pénzügyi lerv módosításáról, a pityervári 
gázépítésről döntöltek. Pályázatot írtak k i az 
1996. évi szilárdhulladék-gyűjtésre és ártal
matlanítására. A kiírást rövidebb vita után el 
is fogadták a képviselők, tekintettel arra, 

hogy törvényileg kötelező a pályáztatás. 
1996. január l-jétől új fogászali térítési díjak 
lesznek érvényben a városban. Erről is egy
hangúlag határozott a testület. 

Talán a legfontosabb döntés a víz- és csa
tornahálózat, valamint a szennyvíztisztító 
üzemel telesének kérdésével kapcsolatban 
született. Kél lehetőség között választhatlak 
a képviselők. Vagy elfogadják, hogy az át
alakulásban lévő Vas Megyei Víz- és Csa
tornamű Vállalat alapítója lesz a város, vagy 
pedig az OMS Hungária Kft.-vei közösen hoz 
létre egy önkormányzati többségű gazdasági 
társaságot. Hosszabb vita után az utóbbit fo
gadták el a képviselők, azzal, hogy az ügy 
pénzügyi vonzatával foglalkozzon a pénz
ügyi és gazdasági bizottság. 

Györc Géza 

Bőséges kínálat az ünnepekre 
Az idén is gazdag programot szervez városunk művelődési köz

pontja a közelgő ünnepekre. Erről érdeklődtünk Pálné Horváth Má
riától, a Kemenesaljái Művelődési Központ igazgatójától. 

- Valóban, az idén sikerült változatos és színvonalas műsorokat 
szerveznünk a karácsonyi ünnepkörre. Saját erőre támaszkodunk, és 
ez ad külön varázst ezeknek a rendezvényeknek. A sort a 6-án meg
tartott Mikulás puttonya című gyermekműsor kezdte, amit Mikulás-
disco követett. A következő műsor december 16-án fél 4-kor lesz. 
A címe: Ajándék, a K M K mozgás- és tánccsoportjai mulatják be 
tudásuk legjavát. Fellépnek a népláncosok, a tomászlányok, a nemrég 
alakult majoreicsoport tagjai, a rock and roll láncosok és mások. 
Másnap a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola karácsonyi mű
sorát láthatják az érdeklődök. 21-én délután öt órakor a színházte
remben a zeneiskola tanulói adnak ünnepi hangversenyt. A Mindenki 
karácsonya elnevezésű rendezvényünket az idén 22-én este 6 órakor 
tartjuk. 

Alsósági kulturális hírek 
December 7-én és 8-án Hologram-kiállítás lesz Alsóságon a művelő

dési házban. Ugyanitt december 9-én, szombaton este 8 órakor Nagy 
Bandó András humorista műsorát láthatják az érdeklődők. 

December 23-án, szombaton délután 4 órakor a Malch-Box együttes 
és a Sági utcai óvodások adnak műsort az alsósági gyermekeknek. 

Az intézményben megnyílt a Videotéka is, ahol sok-sok videokazetta 
várja az érdeklődőket kedvező kölcsönzési díjjal. 

Vasi siker a kézműves pályázaton 
Németh Gyula celldömölki fafaragó népművész két tanítványa hozta 

cl a pálmát a Debrecenben megrendezett Országos népi kézműves pá
lyázaton a fafaragók kategóriájában. Harasztovics Róbert ostffyasz-
szonyfai lakos, a celldömölki Berzsenyi Gimnázium 6/4. osztályos ta
nulója, illetve Kovács Krisztián jánosházi lakos, a Veszprémi Zenemű
vészeti Szakközépiskola 4. osztályos tanulója egyaránt első díjat kapott. 

Gratulálunk a győzteseknek! Nagy Sándorné 
Ostffyasszonyfa 

Fizessen elő, rendelje meg lakására az Uj Kemenesalját! 
A jövő esztendőtol a celldö

mölki előfizetőkhöz a polgár
mesteri hivatal juttatja el két
hetente megjelenő lapját, az Új 
Kemenesalját. Kérjük, hogy je
lenlegi és leendő előfizetőink a 
mellékelt megrendelőlapot tölt
sék ki és december 10-éig jut
tassák el a hivatal műszaki osz
tályára Nagy Antalhoz. Önnek 
csak egyszer kell fáradnia, ami
kor kitölti és eljuttatja a meg
rendelését a megadott címre, s 
ha egész évre előfizet, 1996-
ban huszonnégy alkalommal a 
postaládájában találja az újsá
got. Számoljon! A jövő évi 
előfizetési díjat a mai árakon 
állapítottuk meg, sőt: még ked
vezményt is adtunk. Ennél 
könnyebben és olcsóbban lehe
leden lesz 1996-ban hozzájut
nia az Új Kemenesalja lapszá
maihoz. 

>TL 
r 

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP 
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 

ö egész évre 
ö fél évre 
ö negyedévre 

500 forint, 
250 forint, 
125 forint. 

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelülje X-szel! 

Az előfizetési díjat a megrendelőlap leadásával együtt kérjük befizetni! 

Név: 

Cím: 

Dátum: Aláírás: 

L 
A megrendelőlapot a Celldömölki Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára, Nagy Antal

hoz kérjük eljuttatni. Az előfizetési díjat is itt kérjük befizetni. 
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A D V E N T 
M i i jeleni az advent szó'.' 
Advent, Adventus Domini = az Ur eljövetele, röviden: Urjövet. 

Advent az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés időszaka. 
Advent Szcnl András ünnepéhez (nov. 30.) legközelebb eső va

sárnappal, illetve annak előestéjével kezdődik. Négy hétből áll, a 
negyedik többnyire csonka. Liturgikus színe: viola. December 17-
étöl már a közvetlen karácsonyi előkészület jeles napjai vannak. 

A hívő, keresztény ember adventben Krisztus hármas eljövete
lébe veteu hitéi éli meg nagyobb hangsúllyal, melyek: 

1. Történelmi Urjövet 
2. Kegyelmi Urjövet 
3. Diadalmas, dicsőséges Úrjövel 
1. Történelmi Úrjövetünk megélése 
A bűnbe esett emberiség évezredeken át várta a Szabadítót, a 

Megváltót, aki majd kibékíti az Istent és az embert. Az Egyház 
advent napjaiban különösen azonosul a „sötétségben és a halál" 
árnyékában ülő, leláncolt, ószövetségi igazak vágyakozásával. El
ismerjük, hogy mi is, a harmadik évezred küszöbén elő emberek 
rá vagyunk szorulva a megváltásra. Helyes adventi lelkületet ta
nulunk az Ószövetség igazaitól, a prófétáktól, melynek lényege: 
imádság, bűnbánat, kiengesztelődés, áldozat, jöcselckcdctck. 

2. A kegyelmi Úrjövet életre váltása 
A liturgikus ünneplésben mindig megjelenül az a misztérium, 

amelyet ünnepiünk. így bekapcsolódhatunk annak tartalmába, ré
szesülhetünk áldásaiban. Krisztus karácsonykor ugyanazt hozza cl 
minden egyes hívének, amit az első karácsonykor - elvben - az 
egész emberiségnek elhozott. Ez az ajándék az ember szívének 
„újjátcrcmlésc", „újjáalkotása". Ez azt jelenti, hogy aki helyesen 
könyörög adventben, és rátalál a bűnbánat igazi útjára is, karácsony 
ünneplésében átveheti a betlehemi Kisded legnagyobb ajándékát: 
saját újjáalkotoit szívéi. Azt a szívet, amely mindennapi harmonikus 

dohogásával jelzi vissza: „Megtaláltam, akit kereseti a lelkem!" 
Megtaláltam annak titkát, ami képessé lesz a családi béke megte
remtésére, a megbocsátásra, a házasság harmóniájára, a munkahe
lyen való becsületes helytállásra, az igazmondásra és a felnövekvő 
nemzedék előtti igaz példaadásra. 

3. A diadalmas Krisztusra való várakozásunk 
Krisztus már eljött, elhozta minden jóakaratú ember számára az 

„új szív" ajándékát. Mégis várjuk ó l ! Várakozásunk már betelje
sedett Krisztus karácsonyi megszületésével, mégis állandó várako
zásban élük. Készülünk arra a napra, amikor Krisztus ismét, má
sodszor is eljön, már nem gyenge kisgyermekként, hanem „hala
lommal és dicsőséggel", hogy íiélctet tartson élőkön és holtakon, 
az egész történelmen, és övóil véglegesen magához vegye. Erre a 
végleges Istenhez tartozásra is készül a hívő, keresztény, amikor 
esténként meggyújtja az adventi koszorú gyertyáit, és a család sze
retettől meleg együttlétében minden családtag azt vizsgálja, mek
kora a távolság közlc és Krisztus között, és milyen lépéseket kell 
meglenni ahhoz, hogy ez a távolság kisebb legyen. 

A katolikus templomban ezért tartunk adventben minden reggel 
- hétfőtől péntekig - reggel 6 órakor hajnali misét, szombatonként 
este 6 órakor ünnepélyes adventi gyertyagyújtást, ahová az egy
házközségek apraját-nagyjál szeretettel várjuk. De a Krisztus felé 
megteendő lépesekre figyelmeztetnek és segítenek a Kapisztrán 
Szent János Cserkészcsapat tagjainak betlehemezői is, akik szere
tettel kopogtatnak celldömölki lakások ajtaján ezekkel a szavakkal: 
„Szabad-e betlehemezni?", szabad-e Krisztus karácsonyi és máso
dik eljöveteléről beszélni, arról énekelni, arra figyclmczlelni vagy 
arra felkészíteni? Mert a szeretet ott él és olt lesz bennünket éltető 
erővé, ahol a bennünk tapasztalható rossz miatt egymást már nem 
ítéljük cl , nem vetjük meg vagy nem közösítjük k i , hanem szere
tettel figyelmeztetjük és befogadjuk abba a közösségbe, amelynek 
kizárólagos alkotója és összetarlója az égnek és földnek Ura, Bet
lehem fényesen ragyogó Csillaga, Isten jászolban fekvő egyszülött 
Fia, valamennyiünk Megváltója: JÉZUS KRISZTUS! 

Nagy József 

Emberek az embertelenségben 
A református gyülekezetben november 18-

án szombaton délután megtartott tcadélulán 
vendégelőadói, a Dunaalmási Református 
Egészségügyi Gyermekotthon dolgozói és la
kói vollak. A váratlanul viharosra fordult teli 
időjárás sem akadályozta meg őket, hogy ele
get tegyenek a meghívásnak, és műsorukkal, 
valamint az intézmény mindennapi életéről 
szóló beszámolójukkal maradandó élményt 
szerezzenek azoknak, akik a mostoha időjá
rás ellenére meghallgatásukra, a velük való 
személyes találkozásra a jól fűtött templomba 
eljöttek. Igaz, a megjelentek száma azt mu
tatta, hogy sokak, s a gyülekezet zöme szá
mára érvényes a prágai szín (Madách) egyik 
udvaroncának szava: „Nincsen divatban, 
hogy még érdekeljen." A váratlan áramszünet 
miatt sötétbe borult templomban lelki éneket 
tanullak a jelenlévők, hiszen énekelni sölél-
ben is lehet hálaadással és örömmel. Amikor 
a világosság megjött, a műsor a 134. zsoltár 
éneklésével kezdődöli, és Szabó Emőke 
ötödéves teológus, a szeretetotthon vezetőjé
nek leánya I I . Pclcr 2:4-12 versei alapján lar-
tott igemagyarázatot. Bizonyságot lett arról, 
hogy a gyülekezel Istennek szövetséges népe, 
és együtt épülnek fel lelki házzá, melynek 
alapköve Jézus Krisztus. A mindennapok 
sorserózióiba belefásult ember számára az a 
tariócrő, amelyből szüntelenül árad az újító 

kegyelem erőforrása; ó a világosság, aki a 
világ sötét zűrzavaraiban bizonytalanná vált 
embert jól látható biztos útra s úton vezeti. 
A sötétség megbénítja az embert, mint az 
áramszünet a tevékeny munkáskezeket, és az 
alkotó munkál végző zakatoló gépeket. 

Dunaalmáson a szeretetotthonban, amint 
azt az intézet vezetője Szabó I s tvánné nagy-
tiszteletű asszony elmondotta, 125 testi és 
szellemi fogyatékos különböző korú ember
palánta él, mint gondozott 18 éves korig, de 
van egy 65 éves gondozottjuk is, akit egy 
kisgyermeki értelmi és szellemi képességgel 
rendelkezvén, sehol nem fogadtak be eddig. 
A gondozottak közül 20 testileg s szellemileg 
nyomorult állandóan fekvő beteg, ezeket ál
landóan etetni, pelenkázni, mozgatni kell, 
maguk mozdulni sem tudnak. Az iskolakö
teles korúak közül csupán 10 olyan van, akit 
az iskola elfogadott tanításra. Belerendül a 
lélek, amikor a megdöbbentő beszámolót 
hallja! Micsoda tragédiák? S ők is angyalarcű 
csecsemőnek, játszin futkározó önfeledt 
gyermeknek, vidáman kacagó ifjaknak, dol
gos kezű családanyáknak és családapáknak 
fogantattak reménység szerint! S lettek ros
katag, béna, csökölt lestű lények, emberré 
nem fejlődőnek, akikben az értelem sugárzó 
fénye helyeit a szellem mécsvilága pislog. 

És láttunk csodát: közöttük dolgoznak a 

gondozók, akik kimeríthetetlen türelemmel 
és nem fogyatkozó, hűlő meleg szeretettel 
ölelik át, simogatják tisztára a romos testeket, 
és szavak helyett, mert sokan beszélni sem 
tudnak, a szemekből rájuk sugárzó hálás mo
solyból kapják meg a köszönet s a viszonzó 
szeretet anyagilag soha fel nem értékelhető, 
minden fáradságot, törődést feledtelő jutal
mát. Fejet hajtunk előtiük, akik életüket, szol
gálalukat az egyeden valóságos alapkőre, Jé
zus Krisztusra építették, naponta a belőle ára
dó kiapadhatatlan szere létforrásból táplálkoz
nak, élnek! 

Emberek az embertelen világban! Áldásul 
és vigasztalásul a nyomorúságban lévőknek! 

* 
November 26-án Rcinach svájci terstvér-

gyülekczelbŐl jött vendégek közül, Pamela 
Weiss szolgált léleképítő igehirdetéssel, me
lyet a lelkipásztor tolmácsolt a jelenlévő egy
háztagok számára. 

Nádasdy Lajos 

Ne feledje: 
Új Kemenesalja kéthetente! 

Lapunkat 
a celldömölki családok 
80 százaléka olvassa. 

É R D E M E S B E N N E H I R D E T N I ! 
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Kemenesaljái községek, polgármesterek Kemenespálfa 
K e m e n e s p á l f a története a 14. századig nyúlik vissza. 

Két te lepülés , Martonfalva és Pálfalva alkotja. A két 
k ö z s é g 1888-ban egyesül t Kemenespá l fa néven . 

A falu évszázadokon át földesúri és j o b b á g y k ö z s é g 
volt. A z itt élö emberek mindig mezőgazdaságga l 
foglalkoztak. Templomuk 1727-ben épült barokk 
s t í lusban , n e m r é g renovál ták . Lakó inak s z á m a az 1800-
as é v e k b e n elérte a 600-at. M a 474-en élnek a köz
s é g b e n . 

Kemenespálfa polgármester asszonya, 
Szálai Józsfné keszthelyi származású. Isko
láit is Keszthelyen, illetve Vasváron (Posta
forgalmi Szakközépiskola) végezte. 25 évvel 
ezelőtt, 1970-ben került Kemcncspálfára. 
1974-től a helyi postahivatal vezetője. 1994-
ben független jelöltként indult a választáso
kon, é s polgármcslcrrTé választolták. Ezt a 
tisztségei a postahivatal-vezetői állás melleit 
tiszteletdíjasként tölti be. 

A község alpolgármestere Molnár Vince. 
Az önkormányzati testület további lagjai: 

Biczó István, Biczó Péter, Bárány András 
és Rosta Lászlóné. Körjegyző: Horváth 
Csaba (bobai székhellyel). 

Kemenespálfa viszonylag jó adottságokkal 
rendelkező település, hiszen vasútállomása 
van, és a községei keresztül szeli a celli fő
útvonal. Jánosháza nagyközségtől 2, Celldö
mölktől is mindössze 13-14 kilométer távol
ságra van. 

Igaz, hogy négy éve levált Jánosházától, 
és a bobai körjegyzőséghez csatlakozott, mint 
az a régmúltban is volt, valamennyi intéz
ménye Jánosházához köti a települést. Van 
e g y 1-3. osztályú Összevont iskolája - ami 
a polgármester asszony elmondása szerint na
gyon jól felszerelt - , de ettől a tanévtől ez 
1 S a jánosházi Batthyány iskola tagiskolája
ként működik. Felső tagozatos tanulóik rész
e n a Batthyány, részben a Szent Imre isko
lába járnak. Óvoda sincs a faluban, óvodá

saikat is Jánosházára viszik. Az utaztatás lebo
nyolítására sikerüli egy biztonságos megoldási 
lalálniuk, ami a szülőknek is megnyugató. 

A háziorvosi teendőket dr. Fehér Anna, 
a gyermekorvosi rendeléseket dr. Tőzsér 
Mária látja el helenie, illetve kéthetente egy 
alkalommal. 

A falu lakosságának foglalkoztatottsága 
csaknem százszázalékos, bár „idehaza" kevés 
a munkalehetőség. Legtöbben Ccllbc, János
házára és Kertára jámak dolgozni. Mindössze 
3 munkanélkülit tartanak számon, közülük 
kelten közhasznú munkáskeni tevékenyked
nek a faluban. 

Kemenespálfa nem tartozik az elöregedő 
települések közé. Jelenleg 115 14 éven aluli 
lakosa van. 

- Az idén 17 kis pálfai állampolgár szü
letett - újságolja örömmel a polgármester asz-

szony. A fiatalok számára van egy jól mű
ködő ifjúsági klub a faluban, ahol diszkó is 
„üzemel". Mint mondják, az elmúlt időszak
ban szépen tudták fejleszteni technikai fel
szere liscgüket. Ebben a faluban is szeretik a 
sportol, az idén részt vettek a Kihívás napi 
programban. Igaz, helyezést nem érlek c l , de 
nem is ez volt a cél. Kondicionálóterem is 
van a községben, amit éppen most igyekez
nek korszerűsíteni. 

Szeptember 9-cn jól sikerült falunapot ren
deztek. Az ott főzött halászléi még most is 
emlegetik. De „nem csak a húszéveseké a 

világ": október 14-én ö regek napját tartottak. 
Finom ebéddel, kedves műsorral váriák az 
idősebbeket. Ez alkalommal 1000-1000 fo
rint „segítséget" is álvchetlek az idős embe
rek, szám szerint 111 -en. 

Ha már a juttatásokról esik szó, meg kell 
említeni, hogy az iskolások fejenként 1500 
forint beiskolázási segélyben részesültek, az 
óvodás korúaknak is jutotl támogatás. Rend
szeres nevelési segélyben 5 család részesül. 
Megnyugtató, hogy meg tudták oldani a szo
ciális étkeztetési is. A fiatalok letelepedései 
segítendő 100 ezer forinttal támogatják az el
ső lakást vásárlókat, akik pedig építkezni 
akarnak, pillanatnyilag 3 közművesített telek 
közül választhatnak. 

Az elmúlt 5 év eredményeihez tartozik, 
hogy megépítették a községben a járdákat. 
Korszerűsítenék a ravatalozót, amit hűtő
kamrával Iának el. Arkolásokat végezlek, az 
autóbuszvárót korszerűsítették. 

1991-ben készüli cl a hősi emlékmű, amit 
az akkori honvédelmi miniszter, Für Lajos 
avatott fel. Kel éve pedig átalakítónak, bő
vítették a posta és a polgármesteri hivatal 
épületét, kényelmesebbé téve ezzel az ott fo
lyó munkál. 

M i n i Kemenesalja minden településén, 
Kemencspálfán is nagyon várják már a tele
foni, amire a lakosság mintegy 40 százaléka 
fizetett be. 

Többféle megoldást is fontolóra vetlek a 
gázellátás megvalósítása érdekében. Valószí
nűnek látszik, hogy a földgáz lesz a megol
dás. Erről semmiképpen nem akarnak lemon
dani, a legfontosabb lerveik közé tartozik. A 
terv realizálásának azonban egyelőre anyagi 
akadálya van. 

Mondják, nem olyan régen megállt in egy 
némci aulóbusz. Az egyik lurisla azt mondta, 
olyan gyönyörű virágos és tiszta ez a falu, 
hogy így, ahogyan van, szívesen elvinne Né
metországba. Ne vigye sehová! Nekünk is 
kell egy kis szín a sok szürkeségbe. V. L. 
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Dísztáviratot és képeslapot kaptunk 
Kresznerics Ferenc Könyvtár 
Celldömölk 
Az Új Kemenesalja című lap minden munkatársának gratulálok a 100. szám megjelenése alkalmából. 

A következő százhoz töretlen lendületet és sok sikert kívánok. Üvözlettel 
Horváth György 

igazgató 
M M I K Szombathely 

Ostffyasszonyfa 
'95. október 26. 
Tisztelt Szerkesztő Urak! 
A 100. lapszám alkalmából engedjék meg, hogy szeretettel gratuláljunk, kívánjunk még sok-sok 

száz Új Kemenesalját - s természetesen sok értő olvasót - j ó híreket. 
Remélhetőleg az anyagi világban nem igen lesz jel lemző a lapra, hogy a reklám óriási lesz a kulturális 

esemény híradása (kicsiny volta) ellenében. 
Úgy fogadják, mintha személyesen köszöntöttük volna Önöket. 

Tisztelettel: 
dr. Mesterházyék 

A lap kiadója és valamennyi munkatársa nevében köszönjük a jókívánságokat: 
a Szerk. 

Vöröskeresztes hírek 
• November az egész

ségnevelés hónapja. 14-én Nagy-
simonyiban, 21-én Ostffyasz-
szonyfán rendeztek egész
ségnevelési napokat. 

•0- November 23-án a Vörös
kereszt városi egészségnevelési 
vetélkedőjén nyolc iskola csapa
ta vett részt. Az első helyezést a 

Nagysimonyi Általános Iskola 
együttese szerezte meg. Felkészí
tő tanáruk: Szabó Pálné. 

• Befejeződött a 8-as és a 84-
es főútvonalak kereszteződésé
ben működő elsősegélynyújtó hely 
szezonális ügyeleti szolgálata. A 
Vöröskereszt Területi Vezetősé
ge ezúton is megköszöni a jános
házi, a dukai, a nemeskeresztúri 
önkéntesek munkáját. Mol 

T^n£qS!m5^ÍBtty S. d. 3/B. Tel . : (1)210-0537 

S E P S I K E R 
Dohány- és Kávékereskedés 
(Celldömölk, Szomraky u. 3.) 

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a már 
közismerten kedvelt dohányáruink mellett, nagy ked
vezménnyel kínáljuk az alábbi kávéfélcségeket: 

- DOUWE EGBERTS 
- TCHIBO 
- JACOBS 
- BRAVOS 
- B R A S I L 

Győződjön meg róla személyesen! 

Nyitva tartás: H-P-ig 7-16-ig, 
szombaton: 8-10-ig. 

Egészségnevelés az Eötvösben 
Második alkalommal rende

zett egészségnevelési napot az 
Eötvös Loránd Általános Iskola 
és annak Diákönkormányzata 
november 28-án. Az iskola min
den tanulóját érintő lémák kerül
tek terítékre, természetesen úgy, 
hogy az előadók maximálisan f i 
gyelembe vették hallgatóik élet
kori sajátosságait. 

Mind az alsó, mind a felső ta
gozatosok számára órákat, be
szélgetéseket, gyakorlati foglal
kozásokat szerveztek, ahol a ta
nulók nemcsak hallhattak az 
egészséges táplálkozásról, de ké
szíthettek gyümölcssalátát és ko
leszterinmentes szendvicset is. 
Megismerkedhettek az egész
séges életmód kritériumaival, szó 
volt a fogápolásról, a serdülőkor 
pszichés és biológiai problémái
ról. Természetesen nem maradt 
ki a sorból a drogok, a dohányzás 
és az egyéb szenvedélybetegsé
gek embert romboló hatása sem. 
Az igazán nagyok ismeretterjesz
tő filmet láthattak és kérdéseket 
tehettek fel korunk pestiséről, az 
AIDS-ről. 

A témák sorában szerepelt 
még az elsősegélynyújtás, s igazi 
élményt nyújtott a gyerekek szá
mára, hogy kézzelfogható közel
ségből szemlélhettek meg men
tőautókat, ahol nap mint nap küz
denek emberéletek megmentésé
ért. Szintén az egészséges élet
módot szolgálják a gyógynövé
nyekről szerzett ismeretek, to
vábbá annak bemutatása, hogy 
milyen gyógyszerek valók egy 
házi patikába. 

A roppant hasznos ismereteket 
nyújtó foglalkozások közepette 

még arra is jutott ideje a tanu-
1 óknak, hogy a tornateremben 
egy kicsit mozogjanak, mintegy 
kifejezve ezzel: az egészséges 
életmód szerves velejárója a 
rendszeres testmozgás. 

A fentiekben leírtak persze 
nem valósulhattak volna meg se
gítőkész közreműködők nélkül, s 
ezért a szervezők ezúton köszö
nik meg a városi kórház és ren
delőintézet orvosainak és szak
dolgozóinak, a mentőszolgálat 
szakápolóinak, a Szociális Segítő 
Szolgálat munkatársainak, s a 
Kiscelli Patika gyógyszerésze
inek, hogy időt szakítottak erre 
a napra, s a szervezőkhöz hason
lóan átlátták: az egyén egészsége 
a közjót is szolgálja, s a nevelést 
nem lehet eléggé korán elkez
deni. - D -

VolbwooBn Csoport 

Kategóriájában 
az egyetlen 

az új Skoda Felicia 
Combi. 

Hatalmas csomagtér. 

Nagy belső tér. 

Stílus és forma 
már az első 
pillantásra 

Leier és Társa 
Cel ldömölk , N e m e s d o m o l k i u. 15 . 

Tel./fax: 60 /373 -045 
:; •• ii i 11 M H l ' 
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őszt véradó napok 

Ismét várakozáson felüli a részvétel 
Minden évben november 27-ét a Véradók napjaként tartjuk számon, 

s ez adta az apropót arra, hogy egyben mérleget is kérjünk dr . Ma-
rosfalvy Ferenc főorvostól, a helyi Vértranszfúziós Állomás veze
tőjétől, aki túl ezen egy rövidebb időszak értékelését is megadta, 
mely újfent adalékkal szolgál a véradók önzetlenségéről. 

- A hagyományos őszi véradó napok ezúttal is november második 
felében voltak. Ezt megelőzően azonban két rendkívüli eseményre 
is sor került novemberben. 15-ére egy Vas megyei beteg Budapesten 
elvégzendő szívműtétjéhez kellett a nagyon ritka B Rh. negatív cso
portú vért biztosítani. Ebben siettek segítségünkre a kórház és a Vö
rösmarty úti óvoda megfelelő vércsoportú dolgozói, s önkéntes, soron 
kívüli véradásuk lehetővé tette az életmentő műtét elvégzését - mon
dotta a főorvos. - Három nappal később, november 16-án egy ugyan
csak ritka - 0 Rh. negatív - vércsoportú celldömölki fiatalember 
szenvedett súlyos sérülésekkel, nagy vérveszteséggel járó közlekedési 
balesetet. A segítség most sem maradt el, hiszen a M Á V csomópont 
és a M Á V É P C E L L Kft . dolgozói közül szinte mindenki jött vért 

adni, akinek ilyen vércsoportja van, s tizenhét egységnyi vért nyertünk 
ezáltal. 

Ilyen előzmények mellett került sor a városi véradó napokra, me
lyek eredményessége ezúttal is felülmúlta a várakozást. A két nap 
alatt 158-an adtak vért. Nehéz lenne bármelyik intézményt, üzemet, 
vállalatot kiemelni, valamennyi résztvevőt felsorolni, de ezúttal mégis 
kivételt lehet tenni. Külön dicséretesnek mondható, hogy a Műszaki 
Ipari Kisszövetkezet dolgozóinak közel 50 százaléka részt vett a vér
adáson. Ez ma olyan eredmény, amelyért külön köszönet jár a szö
vetkezet vezetőinek, akik lehetővé tették dolgozóik részvételét, s el
sődlegesen köszönet illeti azokat a véradókat, akik eljöttek, hogy 
ezáltal segítsenek a rászorulókon. Természetesen ugyanilyen köszönet 
illet meg minden véradót, szervezőt s mindazokat, akik hozzájárultak 
a sikeres véradó napokhoz, hiszen nem szabad elfelednünk, hogy a 
vér minden átadott cseppje segít életben maradni, az egészséget 
visszaadni anyánknak, apánknak, gyemlékünknek, szeretteinknek, s 
talán holnap nekünk, magunknak... RL 

Véradó kisszövetkezet 
Mindig örömmel számolunk 

be a dicséretes lakossági kezde
ményezésekről, vagy bármi 
olyan dologról, amely példa ér
tékű lehet, különleges, vagy egy
szerűen csak - emberi. Ez utób
biról van szó, ami miatt fel
kerestem a Műszaki Ipari 
Kisszövetkezetet, mivel a leg
utóbbi őszi véradó napokon kö
zel 50 százalékos részvétellel 
rukkoltak elő. 

Beszélgetőtársaim Kovács né 
Horvá th Andrea és L a m p é r t 
K á l m á n . 

- Ez a kisközösség a korábbi 
években is szép véradó hagyo
mányokkal rendelkezett, de ez a 
mostani részvétel minden előző 
arányt felülmúlt. Minek köszön
hető ez? 

Kovácsné H . A. : Ebben 
ngyon fontos szerepe van Lam
pért Kálmánnak, s azt hiszem, a 
hozzá hasonló régi, sokszoros 
véradóknak, akik már tíz, húsz 
vagy netán ennél is több alka
lommal adtak vért, s az ő hatá
sukra örvendetes módon hat-hét 
olyan Fiatal is rászánta magát er
re, aki most először nyújtotta a 
karját. 

- Nehéz volt a fiatalokat, vagy 
netán az idősebbekel is rábeszél
ni? 

Lampért K . : Egyáltalán nem, 
mindenki az első szóra, különö
sebb rábeszélés nélkül jött, mert 
úgy érezték, hogy ez fontos, ez 
kötelesség. Voltak néhányan, 
akik kissé féltek, s most még nem 
jöttek el, de bízunk abban, hogy 
legközelebb már ők is velünk 
lesznek. Voltak olyan félősek is, 
akik elfogadták a biztatást és ve
lünk tartottak. Mellettük minden
képpen meg kell említeni azokat 
a sokszoros véradó kollégáimat, 
akik számára az évi kél véradás 
a világ legtermészetesebb dolga, 
s mennek májusban és novem
berben is. 

- Ehhez azért kell egyfajta 
munkahelyi hozzáállás is... 

Lampért Kálmán: így van, 
az egészet a Kőváry elnök úr is 
támogatta azzal, hogy a véradók 
számára négy óra fizetett távol
létet biztosított, s így 10 óra után 
együtt mehettünk vért adni. 
Mindezen felül még anyagi elis
merést is ad a szövetkezet, amely 
nem olyan hatalmas összeg, hogy 
irigyelni kellene, de a gesztusér-

Gyógyászati segédeszköz kereskedés. 

^ 2 

Járókeretek, Mankók, Ágytálak. 
Minden betegellátással kapcsolatos eszköz. 

Orvosi vények beváltása Is. 
Tel.: 06/60/376-917 

^ Q»lltf. A r a d u .10 . 
, H -K-S2: 1 6 . 3 0 - 1 8 . 3 0 
• Szombat: 8.00 - 1 2 . 0 0 

téke viszont nagyon jelentős. 
Egyébként is én úgy gondolom, 
hogy nem ezért megyünk el vert 
adni, hanem sokkalta inkább 
azért, mert most még egész
ségesek vagyunk, kötelességünk. 
Ugyanakkor sose tudhatjuk, 
hogy bármelyikünk, családunk, 
gyerekünk nem szorul-e hasonló 
segítségre a következő pillanat
ban. 

A fentieket azért is öröm hal
lani, mert tudomásom van olyan 
helyi üzemről is, amely nemhogy 
a külön jutalmat, de meg az 
egyórányi távollétet sem engedé
lyezte a dolgozóinak véradás cél
jára. Az ilyen munkahelyi veze
tőnek kívánom, hogy éleiében 
egyszer se szoruljon mások se
gítségére. Bár úgy vélem, hogy 
az érintett üzem véradóit ez nem 
riasztotta el, s elmentek munka
idő után, de mégis, lehet, hogy 
megfelelő vezetői hozzáállás 
esetén többen lettek volna. 

- Visszatérve a helyi közösség
hez úgy tudom, hogy a jó közös
ségi szellem a közelmúltban más
ban is megnyilvánult. 

Kovácsné H . A. : November 
közepén nyugdíj astalálkozót 
szerveztünk, s a huszonöt fő kö
zül huszonketten el tudtak jönni. 
A távolmaradók is csak egész

ségi állapotuk miatt nem voltak 
jelen. A Krisztina csárdában volt 
a rendezvényünk, s azokért, akik 
busszal vagy más módon nem 
tudtak volna oda eljutni, kocsit 
küldtünk, s előzetesen mindenkit 
személyesen meghívtunk, ami 
szintén nagyon jólesett nekik, 
sokra értékelték ezt. Részünkről 
viszont öröm volt látni, hogy 
nem keseredtek meg a nyugdíja
saink, nem fordultak cl az élettől, 
s az első hívó szóra örömmel 
jöttek a találkozóra. Maga a ta
lálkozó nagyon jó hangulatban 
telt el, az ebéd előtt Kőváry elnök 
úr ismertette a szövetkezet hely
zetét, jelenlegi működéséi, majd 
kialakult az ilyenkor szokásos 
beszélgetés, emlékezés, énekel-
getés. Zárásként minden nyug
díjasunk vásárlási utalványt ka
pott, s azt arra fordítja, amire 
akarja. 

- Van-e újabb tervük valami
lyen közösségi megmozdulásra? 
Karácsony, szilveszterezés... 

Kovácsné H . A. : Szó volt kö
zösségi dolgokról, de úgy néz k i , 
hogy csak a diszkrét keretek kö
zött kívánunk egymásnak békés 
karácsonyi, boldog új évet. Talán 
majd jövőre ezt is meg ludjuk 
szervezni, felelevenítve a régi 
hagyományokat. RL 

AGRO-ENTA KFT. 
Tsz-ek, kisgazdák figyelem! 
MTZ 50, 80 , IFA, T25 , T-Z-4-K erögépalkatrész szaküzlet 

(ékszíjak, csapágyak, szimeringek) 
FAGYÁLLÓ (hordós) 10 I, 5 I, 1 I 
A K K U M U L Á T O R (182, 196, 210, 154, 88 , 72, 55 , 44 A) 
H IDRAULIKAOLAJ , G U M I K Ö P E N Y E K , T Ö M L Ő K 

(több méretben) 

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig 

Telefon: 06/60/376-768. Cel ldömölk, Nemesdömölk i u. 2 . 
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Jónás Márton, a kivételes ember 
(Dr. Kosa András professzor, a Ke

menesaljái Baráti Kör elnökének avató
beszéde Jónás Márton celldömölki emlék
táblájánál. Elhangzott 1995. november 
4-én.) 

A Kemenesaljái Baráti Kör vezetősége ne
vében őszinte tisztelettel és szeretettel kö
szöntök mindenkit, aki megjelent Jónás Már
ton szeretett tanárunk, városunk büszkesége 
lakóházánál, amin egy táblát 'kívánunk a mai 
napon elhelyezni. 

Jónás Márton az Alföld szülötte volt, a kis
kunhalasi gimnáziumban tanított matemati
kát és fizikái, elkészített nagyon fiatal korá
ban egy kiváló tankönyvsorozatot, amelyik 
büszkesége volt az összes gimnáziumnak 
Debrecentől Pápáig. Ott tanított, elkészített 
egy fizika tankönyvsorozatot is, sajnos, ez 
nem került kiadásra, de mi, első tanítványai 
bizonyos részleteket abból még megtanul
tunk. 

Celldömölkre büntetésből helyezték. Álta
lában a büntetésből áthelyzett ember rossz
kedvű, elkeseredett, munkáját sem úgy végzi, 
mint ahogy megszokott környezetében. Jónás 
Mártos is bizonyára nagyon el volt keseredve, 
hogy Kiskunhalasról kimozdították, ugyan
akkor azonban mi, tanítványai, valamin! a vá
ros lakossága semmit sem vettünk észre az 
ő elkeseredettségéből. Mindig is kiváló tanár 
volt, igen nagy szeretettel nevelt igen sokun
kat közvetve, illetve közvetlenül. Kollegái ta
nítványai követték az ő elképzeléseit, s mind 
a matematikai tudományt, mind pedig tágabb 
értelemben a kultúrát illetően. 

Énrám különösen nagy hatással volt, mert 
nagyon vacilláltam, hogy magyar szakra 

menjek-e vagy pedig matematika szakra. At
tól féltem, hogy ha matematika szakra me
gyek, akkor a humán kultúrával szakítanom 
kellene. Jónás Márton, ha itt lennének ma
gyar szakos barátaim, megerősítenének ben
ne - náluk is jobban ismerte nyelvünket, 
ügyelt nyelvünkre, kultúránkra és nagyon v i 
gyázott arra, hogy azt tisztán megőrizzük. 

Nagyon örülök annak, hogy a város az it
teniek és elszármazottak megőrzik Jónás 
Márton emlékét. Nekem is, kollégáimnak is 
több ezer tanítványunk volt, akik hallottak 
Jónás Mártonról, kollégáim is tudnak róla és 
a Kemenesaljái Baráti Kör róla elnevezett dí
járól. 

Nagyon örülök, hogy ha valaki elmegy itt, 
a lakóháza mellett, örülhet annak, hogy van 
egy olyan város Magyarországon, ahol nem
csak politikusok, néha egészen kétes értékű 
emberek emlékét őrzik utcatáblák, feliratok, 
hanem olyan valakiét is, aki egész életét az 
ifjúság nevelésének szentelte. 

Én kérek mindenkit, különösen a fiatalo
kat, akik nem találkozhattak személyesen ve
le, hogy higgyék el, kivételes ember élt vá
rosunkban. És azt tudom kívánni szülőváro
somnak, hogy még legyenek olyan tanárok 
körünkben, akik ha nem is érik cl az ő egé
szen kivételes színvonalát, de megközelítsék 
azt. 

Még csak annyit, hogy sokat foglalkoztam 
Jónás Mártonnal, s egészen biztos vagyok 
benne, hogy egész más lett volna a tanárkép
zés, hogyha Jónás Márton nem itt, nem Kis
kunhalason, hanem valamelyik tanárképző 
intézetben van. A tanárképző intézetek na
gyol veszítettek, mi meg csak nyertünk azzal, 

hogy i u folytatta munkásságát. Nemcsak a 
tanítványok, hanem az egész város megsze
rette furcsa megjelenésével, bogaraival. Jónás 
Márton fogalom volt, s kívánom, hogy ez 
mindvégig megmaradjon ebben a városban 
és nemcsak a volt kollégái, tanítványai, ha
nem a város polgárai is tisztelettel adózzanak 
előtte. 

Az emléktábla szövege: E házban lakott 
1949-től 1984-ig Jónás Márton, a kiváló 
matematikatanár, polihisztor, a hazai kö
zépiskolai matematikatanítás és tan
könyvírás kimagasló egyénisége. Állította 
a Kemenesaljái Baráti Kör 1995. 

Fotó: Völgyi 

TUDÓSÍT Ó NK : 

AZ OLVASÓ 
A celldömölki 410. Sz. Ipari 

S zakmunkásképző Intézetben 
díszes napló őrzi az 1975 szep
temberében alakult leánykórus 
elmúlt 20 évének történetét. 20. 
jubileumát sajnos nem tudta 
megünnepelni a kórus, mert 
megszűnt. Szegényebb lett az is
kola, a város, az oktatásügy is. 
Ebben az iskolatípusban a szak
tárgyak oktatása mellett nincs le
hetőség a művészeti nevelésre. A 
kórus e téren hiánypótló volt. Sü
lé Ferenc karnagy csak eszmei 
díj ellenében lelkesen, kimagasló 
sikerekhez juttatta ezt az iskolát. 

A „Zúgjon dalunk" területi és 
országos versenyeit évente meg
rendezte a minisztérium. Mind
egyiken részt vett a kórus, és k i 
vétel nélkül, mindig arany minő
sítést szereztek. Bejárták az or
szágot: Szombathely, Körmend, 
Sopron, Mosonmagyaróvár, Ta
polca, Nyíregyháza stb. a szerep
lések színhelyei. Legizgalma
sabb volt a Magyar Rádióban va-

Húsz évet élt a szakmunkásképző leánykórusa 

ló szereplés. Az első felvétel 
1976. november 28-án hangzott 
el a rádióban. 1979. február 10-
én Budapesten, a Magyar Rádió 
6-os stúdiójában a Kóruspódium 
évadzáró hangversenyén az or
szág legjobb kórusai közé kaptak 
meghívást a celliek. Hollós L a 
jos e sorokat jegyezte a naplóba: 
„Nagy öröm, amikor egy Szak
munkásképző Intézet énekkara 
az ország énekkarainak élvona
lában szerepel, különösen itt, a 
rádióban. További sok sokért kí
vánok." És megismétlődött a 
csoda. 1981. február 22-én ismét 
a 6-os stúdióban hangzottak el a 
vasi népdalok, valamint Bartók 
Héja, héja, Balázs Á. Kikeleti kö
szöntő című műve. Szólót éne
kelt: Németh Tünde. Évente ké
szült rádiófelvétel. 

Korábban bőven voltak sze
replési lehetőségek. Iskolai ünne
pélyeken kívül a karácsonyi 
hangversenyek, más kórusokkal 
együttesen is. 1987. május 22-cn 

nagyszabású ünnepélyen emlé
keztünk meg a celldömölki ipar
oktatás 100. évfordulójáról. A 
várossá avatás 10. évfordulóján 
pedig felavatásra került az új is
kola, a város és környéke büsz
kesége. Jó műsorral szerepeltek 
a lányok. A ballagásokon énekelt 
„Régi mesékre emlékszel-e 
még. . ." csak emlék, legenda ma
rad? 

5-6 évvel ezelőtt országosan 
száz körül volt a szakmunkásta
nuló intézetek kórusainak száma, 
ma talán tíz. A Szakoktatási Kul 
turális Egyesület már nem tudja 
megrendezni a bemuiatókat. A 
Vas Népe riporterének Sülc Fe
renc így nyilatkozott: „1989 óta 
nem mozdultunk k i . Eltűntek a 
fellépési lehetőségek, csak az is
kolai és a városi ünnepélyeken 
szerepeltünk. Céltalanná váltak a 
próbák. A szakmunkásképzőben 
korábban is nehéz volt az ének
kart összeszedni, mert egyik fe
lével egyik, másik felével másik 

időpontban lehetett próbálni. 
Ezentúl a felével sem." 

így lett az éneklő ifjúságból 
nem éneklő ifjúság. 

A körmendi tavaszi fesztivál 
Vas megye éneklő ifjúságának 
évente visszatérő találkozója 
volt. Itt minden középfokú iskola 
kórusa, kamarakórusa a legtöb
bet mutatta magából. Balázs Ár
pád érdemes művész, Erkel-díjas 
zeneszerző így nyilatkozott: „A 
tavasz számomra Körmenddel 
kezdődik. Egyet jelent az ifjúság
gal, a dallal, az emberi, erkölcsi 
és művészi megújulással. Hitem 
szerint az itt éneklő fiatalok 
visszaigazolják számomra a 
szépséget, a jövő reménységét. 
Néhány kórus már országos mér
cével is egészen kitűnő. így a 
celldömölkiek.. ." 

Ezen a 20. fesztiválon kiemelt 
nívódíjat kapott a kórus. 1981. 
március 21-én volt az utolsó. 
Kár! Majnovics Mária 

ny. igazgató 
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Svájcból jött fotók 

A krátert látni kell! 
Hegyünket, a Ságot a költők 

megénekelték, mások fotózták, 
filmezték, de a festőművészek f i 
gyelmét is megragadta. Erről az 
időközönkénti kiállítások is ta
núskodnak. Ez a kis történet, 
amelyet a közölt fotók lehetősé
gével felelevenítünk, a követke
ző. A Somló-hegy lábánál rejtőz
ködő nádtetős házikójában él és 
alkot a valamikori izsákfai ille
tőségű, - művésznevén Enyi Ist
ván. Dr. Koperniczky Istvánról 
van szó, aki mélységesen ragasz
kodik Kemenesaljához, az Enyi 
nevet az izsákfai erdőrésztől köl
csönözte. Tájképeket fest legin
kább, sziklákat látni Erdélybe 
utazgatott, vagy a Bükk és a Mát
ra tájaira. Közös hibánk, hogy 
számtalan találkozásunk során 

nem említődölt meg a Sághegy 
megdöbbentő részlete, nevezete
sen a kráter. 

Ez év szeptemberében vetőd
tünk oda, kis kanyargós sétákat 
téve a hegyen. Amikor a két szik
lafal előterébe érkeztünk, láttam, 
hogy Pista barátom lábai gyöke
ret vertek. Hál mit látok én? -
kiáltott föl. - M i ez? Hát a krá
ter..., ez a POKOL KAPUJA! Ezt 
tettétek velem! Titkoltátok?! 

Látható volt, hogy az alkotás 
vágyában ég. Pár nap után már 
ott állt a feslőállványa, lázasan 
dolgozott. Közelébe nem férkőz
hettünk. Azonban éppen külföl
diek sétálgattak a hegyen, termé
szetesen észrevetlék a piklort, 
nézték, fotózták, filmezlek. Ha
marosan Svájcból megérkeztek a 

fényképek. Erről a következőket 
írta: „Talán említettem, hogy ma
gyarok akkor nem igen jártak, de 
német ajkúak sokan jöttek és 
fényképeztek, filmre vettek. 
Nagy elismeréssel voltak a téma 
és szerény alkotásom miatt. Sőt, 
aki a most küldött fotókkal meg

tisztelt, három alkalommal is 
visszajött a vásznomra tekinteni. 
Először az indulásnál, majd a be
fejező akkordokat vette lencse 
elé, és amikor már szedelőzködni 
kezdtem." íme: egy történet a 
kráter fe l fedezéséről" . 

DJ. 

Szilveszteri teremfoci 
A sportcsarnokban 1995. december 2 7 - 2 8 - 2 9 - 3 0 - á n hetedik al

kalommal rendezzük meg Celldömölk város S Z I L V E S Z T E R I K U 
PA P A R K E T T F O C I gálájának mérkőzéseit. 

Je lentkezés t öt csoportban v á r u n k ; zárójelben a nevezési díjak: 
I . korcsoport: általános iskolák 5-6. osztályos tanulói (500 Ft), I I . 
korcsoport: általános iskolák 7-8. osztályos tanulói (500 Ft), I I I . 
korcsoport: serdülő korosztály 1980-ig bezárólag (1000 Ft), I V . kor
csoport: ifjúsági korosztály 1977-ig bezárólag (1500 Ft), V. kor
csoport: felnőtt korosztály (korhatár nélkül) (2000 Ft). 

Egy-egy benevezett csapatban maximum 10 személy nevezhető! 
Aktív játékosok is szerepelhetnek a mérkőzéseken, az alábbi meg
kötésekkel: Csapatokként összesen három megyei I. osztályú, ille
tőleg NB bajnokságban, vagy külföldön szereplő - független a baj
noki osztálytól - játékosnál több egyszerre nem lehel a pályán. 

Nevezés: 1995. december 15-ig lehet nevezni Celldömölk Pol
gármesteri Hivatal 15-Ös szobájában. A nevezési díjat a jelentkezés
kor kell befizetni. 

Díjazás: Az egyes korcsoportok győztes csapatai SERLEG-et kap
nak. 

Egyéb tudniva lók : Jelentkezéskor kell leadni a csapatok névsorát 
a játékosok születési évének megjelölésével, valamint a csapatvezető 
pontos címével. Óvás nincs, vitás esetekben a verseny rendezésével 
megbízott személy dönt. A mérkőzéseken csak torna- vagy stopli 
nélküli sportcipőt lehet használni. Labdát a csapatok kötelesek biz
tosítani. 

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái: 
1995-ben 1996-ban 

egész oldal 13 000 
fél oldal 7 000 
negyed oldal 4 500 
nyolcad oldal 3 000 
tizenketted oldal 1 700 
apróhirdetés 300 
első oldalon megjelenő 
szalaghirdetés 
(190 x 25 mm) 
kék színnyomással 4 000 

forint 
forint 
forint 
forint 
forint 
forint 

forint 

15 000 forint 
8 000 forint 
5 000 forint 
3 500 forint 
1 800 forint 

500 forint 

4 500 forint 

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli. 

Figyelem! Ha decemberben megrendeli hirdetése megjelentetését 
- akár a januári számainkba is - még az idei árat számoljuk. 

A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként 
5 százalék kedvezményt kapnak. 

Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Anta l 
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám alatti lakos, a pol
gármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 
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Kézilabda 
A fiú I I . korcsoportos (5-6. osztály) meghí

vásos kézilabdatomán Tatán november 7-én az 
Eötvös DSE előbb a Tata ellen nyert 18:12-re, 
majd a Tatabányát győzte le 21:13 arányban, s 
ezzel a toma első helyezettje lett. A celli csa
patból került ki a gólkirály is: Horváth Csaba 
18 találattal. 

A november 18-án Szentgotthárdon lebonyo
lított .Arany János" Kupán az Eötvös DSE csa
pata mindhárom mérkőzését magabiztosan 
nyerte, és a részt vevő 6 csapatból az első helyen 
végzett. A gólkirály Császár Gábor (Eötvös 
DSE) lett 19 góllal, a legtechnikásabb játékos
nak pedig Németh Józsefet (Eötvös DSE) vá
lasztották. 

Celldömölkön november 25-én az Eötvös 
DSE által szervezett meghívásos felkészülési 
kupára került sor. 

Eredmények: 
Eötvös DSE-Szentgotthárd 14:8 
Eötvös DSE-Tata 16:10 
Eötvös DSE-Győr 16:7 
A toma valamennyi különdíja a hazaiaké lett: 

a gólkirály Császár Gábor (18 gól) a legtech
nikásabb játékos Horváth Csaba, a legjobb ka
pus Németh Tamás, és a legjobb hazai játékos 
pedig Grebenár Gábor. 

Ugyanezen a napon a I I I . korcsoportos lá
nyok is meghívásos tornát rendeztek Celldö
mölkön. 

Eredmények: 
Eötvös DSE-Bük 25:3 
Eötvös DSE-Szentgotthárd 23:8 
Eötvös DSE-Győr 16:12 

A legjobb kapus cím birtokosa Mendel Hel
ga (Eötvös DSE), a gólkirálynő pedig Szomor-
kovits Lilla (Eötvös DSE) lett. 

A fiú kézilabdázók sikerei Süle Nándor, a 
lányoké pedig Molnár János munkáját dicséri. 

A KÉZILABDA NB I I FÉRFI 
É S Z A K N Y U G A T I C S O P O R T 

ÖSZI V É G E R E D M É N Y E 
1. Balatonfüred 11 9 2 - 323-245 20 
2. Győri ETOÜ.. 11 7 2 2 273-270 16 
3. Komáromi AC 11 7 1 3 262-241 15 
4. Veszp-i Fotex H. 11 6 2 3 273-252 14 
5. Kisbéri KC 11 7 - 4 209-221 14 
6. Sopron 11 6 - 5 261-254 12 
7. Győr 11 6 - 5 255-253 12 
8. MÁV-Elöre 11 4 1 6 249-252 9 
9. Péü Nitrokémia 11 3 2 6 240-257 8 

10. Várpalota 11 4 - 7 252-281 8 
11. CVSE-Ccllkolor 11 2 1 8 234-248 5 
12. TarjániSE 11 - - 11 229-286 0 

NB Il-es férfi asztalitenisz-mérkőzések 
P E A C H . - C V M S E - M Á V É P C E L L 14:4 
Győz: Molnár 3, Nyírő 1. Nem volt esélye a cellieknek a pontszerzésre. 
Győri Szécheny i -CVMSE-MÁVÉPCELL 9:9 
Győz: Gáspár 3, Málhé 2, Molnár 2, Nyírő 1 és a Gáspár -Máthé páros. Balszerencsés 

körülmények között maradt az egyik pont Győrben, és az első pont helyett könnyen meg
születhetett volna az első celli győzelem ebben a bajnokságban. 

CVSE-MÁVÉPCELL-Kaposvár i APEH-Spárta 6:12 
Győz: Molnár 3, Nyírő 2, Molnár-Nyírő páros. A végeredmény nem tükrözi a nagy küz

delmet, mert nyert állásból négy mérkőzést veszítettek a celliek a bajnokság második helyén 
álló vendégekkel szemben. Ez volt a pech a spártaian küzdő Kaposvári APEH ellen... 

CVSE-MÁVÉPCELL-Föváros i Közfenntartó F V 17:1 
Győz: Molnár 4, Gáspár 4, Máthé 4, Nyírő 3, Gáspár-Ölbei és Molnár-NyírŐ páros. Az 

idény végérc formába lendülő hazaiak imponálóan fölényes győzelmet arattak a sereghajtó 
budapestiek ellen. 

Labdarúgótorna 

Karácsony Kupa 
A Mozdonyvezetők Szakszervezete cell

dömölki tagcsoportja által, Makkos István 
polgármester védnökségével szervezett kupá
ra a Szakmunkásképző tornacsarnokában ke
rül sor december 16-án 9 órától. Az 1981. 
augusztus elseje után született fiúk számára 
2 x 20 perces játékidővel kiírt verseny kör
mérkőzés, rmjd döntő formájában zajlik. A 
toma résztvevői: BVSC (Budapest), Haladás 
(Szombathely), M Á V NTE (Nagykanizsa), 
SVSE (Sopron), Berzsenyi Ált. Isk. (Alsó
ság), CVSE (Celldömölk). 

Karácsonyi engedményes vásár 
az A FESZ 5. Sz, boltjában 

Samsung tv - 51 cm 
Samsung tv - 51 cm, T X T 
Samsung mikrosütő 17 1, 800 W 
Samsung mikrosütő 17 1, 800 W 

digitális 
Samsung videó - 4 fejes 
Philips videó - 2 fejes 
T o v á b b á r e k l á m á r o n : 
csillag-villás kulcskészlet, 26 db-os 6 
villáskulcs készlet, 12 részes 3 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk 

kedves vásárlóinknak! 

54_4QÖ-iT helyett 48 
5 2 3 0 0 ^ helyett 53 
26_900-Fr helyett 25 

28_9öe-FT helyett 27 
5°-9errFt helyett 49 
45-45efrFT helyett 39 

500 Ft 
500 Ft 
500 Ft 

200 Ft 
500 Ft 
500 Ft 

700 Ft 
200 Ft 

A R A N Y K A P U V A S A R 
Értesítjük tisztelt vállalkozóinkat, 
és tudatjuk kedves vásártóinkkal, hogy 

1995. december 10-tÖl december 24-ig 
A R A N Y K A P U VÁSÁR-t rendezünk 

a fedett piaccsamokban és közvetlen területén. 
M I N D E N K I T SZERETETTEL VÁRUNK! 
CELLDÖMÖLK VÁROS POLGÁRMESTERI H I V A T A L A 

Az EDASZ Rt. 
celldömölki ügyfélszolgálati irodája 

értesíti a tisztelt lakosságot, 
hogy ügyfélfogadási ideje 

hétfőtől péntekig 8 órától 12-ig 
és 13 órától 15.30-lg tart. 

Bármilyen érdeklődésükre 
Celldömölk 9-es telefonszámon válaszolunk. 

A VAS MEGYEI 
TEMETKEZÉSI VÁLLALAT 
együttérző részvétnyilvánítása mellett 
szolgáltatásaival kíván segíteni a temetéssel 
kapcsolatos ügyeinek intézésében. 
- A hozzátartozók számára a lehető 

legmegfelelőbb időben elvégezzük az elhunyt 
szállítását, eltemetését, 
melyhez kedvező áron színvonalas, 
választékos kellékeket biztosítunk. 

MEGRENDELÖIRODÁNK: 
CELLDÖMÖLK, SÁGI ÚT 22. TEL.: 302 
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Bölcseletek 
D E C E M B E R 

Bak hava - Karácsony hava - Telelő, „mi
kor az angyal szárnya lebben", a téli napfor
duló hónapja, a „meghaló és újjászülető nap 
gyengeségét" kihasználó, ártó szellemek ga
rázdálkodásának ideje is. A mágikus eljárások 
a szerelmi varázslás és jóslás hónapja, amikor 
a falvakban széltében elterjedt népi szokássá 
váltak a szómágiás köszöntők, a regölések az 
elkövetkező egész esztendőre vonatkozó idő
járási és terményjóslások. Ha a hónap eleje 
vagy a vége enyhe, sáros, akkora tél márciusig 
tart, ha végig hideg a hónap, akkor korán lesz 
tavasz. Hideg december, korai kitavaszodás, 
így szól a mondás. A következő év termésére 
vonatkozó rigmus: Hideg havas december, / 
Jó termést vár az ember. Hazánk egyes vidé
kein a „disznóölő" előnevet kapta a Ferenc 
és Tamás névnap. Ekkorra „érik zamatossá" 
az ősszel befogott hízónak való. 

Karácsony előtti legnevezetesebb nap Szent 
Luca napja, amely az asszonyi nyugalomnak 
számított, de falvainkban néha durva tréfák 
elkövetésével járt: elcserélték az utcai kapu
kat, felvitték a szekeret a háztetőre, szalmát 
szórtak az idős, lányos házak elé, csúfoló rig
must meszeltek a ház falára. Az asszonyoknak 
tilos volt kenyeret sütni, mosni, varrni, szőni, 
fonni, sokat kellett ülni, hogy sokat tojjanak 
a tyúkok (babot, lencsét válogathattak, ruhát 
bonthattak.) Időjósló, termésjósló, szerelem
jósló nap is volt. 

Szent Luca az őskeresztény időkben lett 
Krisztus követője, előkelő szicíliai családból 
származott, korán mártírhalált halt. Legendája 
szerint hódolói csodálták gyönyörű szemeit és 

formás termetét, kérőit kikosarazta, meri tisz
tán, szűzen akarta megőrizni a testét, és saját 
maga szúrta ki mindkét szemét, melyekel túl 
szépnek találtak. 

Nádasdy Lajos 

LUCÁZÁS 

December 13-án hajnalban 2-3 gyermek 
szalmacsutakkal vagy egy darab fával házról 
házra ment. A tartalék szalmát párfödő ruhá
ban viszik utánuk, vagy egyik háztól szerzik 
a kazalból és viszik a másik házhoz. A csu-
takosok bekéretőznek a házba, letérdelnek a 
csutakra vagy fára, és szaporán rákezdik a 
mondókát. 

Bekiáltanak: szabad-e lucázni? Hanem en
gedik meg, bekiáltják: 

Egy csibéjük legyen, az is vak legyen! 
Ha megengedik, így kezdik. 
Luca, Luca, kitty, kotty. 
Tojjanak a tiktyok, 
Tojjanak a ludgyok, 
A tiktyok az ülőre, 
A ludgyok a fészekre. 
Luca, Luca kitty, kotty, 
Tojjanak a tiktyok. 
Annyi tojásuk legyen. 
Mint víz a tengerben, 
Mint az égen a csillag, 
Mint kövecs az úton, 
Pedig az nagyon sok. 
Luca, Luca kitty, kotty. 
Tojjanak a tiktyok. 
Olyan disznajuk legyen. 
Mint egy nagyfülű szamár. 
Luca, Luca kitty, kotty. 
Tojjanak a tiktyok. 
Olyan szalonna legyen, 
Mint a mestergerenda. 

Vagy az utca ajtaja. 
Luca, Luca kitty, kotty. 
Tojjanak a tiktyok. 
Annyi zsírjuk lehessen 
Hogy egy kút is megteljen. 
Luca, Luca kitty, kotty. 
Legyen kolbászuk annyi, 
Kertet lehessen fonni. 
Luca, Luca, kitty, kotty. 
Tojjanak a tiktyok, 
Akkora csöcse legyen 
A kentek lányának. 
Mint egy bucsogós korsó. 
Luca, Luca kitty, kotty. 
Tojjanak a tiktyok 
Akkora segge legyen 
A kentek lányának. 
Mint egy kemence szája. 
Luca, Luca kitty, kotty. 
Tojjanak a tiktyok. 
Úgy megálljon a kentek 
Fejszéje a nyelébe. 
Mint nyárfa a helyébe. 
Luca, Luca három, 
A pálinkát várom. 
Már reggel lesz. 
Nekem jó lesz! 
Adjon Isten jó reggelt! 

Az ajándékot a tarisznyába rakják, az ott
hagyott fát vagy szalmát a háziasszony a tyú
kok ülőjére, illetve fészkébe leszi, hogy job
ban tojjanak. 

* 
A lucázási mondóka a 100 éve született 

Sándor József tanító, népköltcsgyűjtő -
1927-1956 között Kcmencsmagasiban tanított 
- anyagából való. 

Káldos Gyula 

Anyakönyvi hírek 
C E L L D Ö M Ö L K 

Születés: Varga Csaba és Tar Veronika leánya: Fruzsina, Jeczó Tibor 
Péter és Hadászi Szilvia Fia: Tibor Dániel, Varga Sándor és Somogyi 
Andrea fia: Balázs, Talabér Zsolt és Németh Éva fia: Krisztián, Stangl 
Sándor és Bödc Matild fia: Péter, Márkus Imre és Pejkó Erzsébet fia: 
Dániel. 
Halálozás: Somogyi Béla, Király Irén Jolán, Szilassy Sándor Béláné sz. 
Csányi Julianna Anna, Farkis Győző, Tóth Ferenc, Bartha Mihályné sz. 
Nagy Izabella, Molnár Lajos, Banga Béla, Nagy Dénes, Rózsa Ferenc, 
Molnár Lászlónc sz. Lőrincz Mária. 

NAGYS1MONY1 
Születés: Szekeres András Pál és Jugovics Judit Ágota leánya: Eszter, 
Szakái Jenő és Lábos Csilla Fia: Márk. 

KENYÉRI 
Születés: Gábor Tamás és Szele Piroska leánya: Dorottya. 

KEMENESPÁLFA 
Születés: Zsupányi Zoltán és Horváth Emese leánya: Ramóna, Péntek 
István és Kasza Ildikó Mária leánya: Barbara, Farkas László és Varga 
Erzsébet Margit leánya: Cecília. 

JANOSHAZA 
Születés: Magyar Sándor és Horváth Márta Erzsébet fia: Mátyás, Se
bestyén Csaba és Nagy Mária leánya: Márta. 
Halálozás: Horváth Mihály. 

KEMENESMAGASI 
Születés: Rácz András és Király Hajnalka leánya: Evelin, Berghoffer 
Zoltán és Dankovics Rita fia: Bálint Zoltán. 
Halálozás: Dömötör Lajosné Szakács Rozália, Mestcrházy Kálmán. 

CSÖNGE 
Születés: Rudi Imre és Horváth Zsuzsanna Fia: Bálint, Sallai Iván és 
Szabó Gyöngyi leánya: Ivett. 

VÖNÖCK 
Születés: Burján Zoltán és Kovács Tímea fia: Márk, Tarczi József és 
Baranyai Henrietté Marianna fia: Tamás Arnold, Takács Sándor és Mol
nár Zita Fia: Zsolt Gábor. 

NEMESKOCS 
Születés: Barcza Gyula és Szabó Tünde fia: Bálint. 

BOBA 
Halálozás: Fenyvesi Gáspárné Kovács Mária 

BORGÁTA 
Halálozás: Schreiner Istvánné Király Ilona. 

MERSEVÁT 
Születés: Patakos Gusztáv József és Márkus Boglárka Cecília Fia: Ciprián. 

Búcsú Lakatos Lászlótól 

Mély megrendüléssel olvastam 
a megdöbbentő hírt, hogy az egy
kori nagyszerű barát és sporttárs. 
Lakatos László nincs többé. Hi
hetetlennek tűnik maisa szomorú 
tény, hisz az alacsony termetű, ke
nyéri atléta-szakembert, aki min
dig tele volt tűzzel és hévvel, el

nyűhetetlennek véltem. Olyan 
sportágat választott ö egy kis fa
luban, amit annak ellenére, hogy 
a sportok királynőiének neveznek, 
nagy városokban is nehéz elfo
gadtatni. Nehéz, mert hódolóitól 
alázatot és megszállottságot kö
vetel. 

Lakatos Lászlóban mindkettő 
megvolt. A jó szakember szemével 
észrevette, ha kezébe drágakő ke
rült, nem egyszerű cseri kavics. S 
talált ilyeneket saját kisfalujában 
is. Megérezte a felelősséget, amit 
a felfedezés jelentett. Éppen ezért 
sportszakmai tudását állandóan 
pallérozta, szakértelmét országos 
eredmények is fémjelezték. A het
venes években minden délutánját 
az edzőpályán, hétvégeit verse

nyeken töltölte. Tette ezt annak el
lenére, hogy tudta, saját szerette
itől vonja el magát, hiszen három 
gyermek és felesége várta haza 
minden este az édesapát. 

A lehetetlent nem ismerő sport
embert is legyőzte azonban a gyil
kos kór - sajnos túl korán. Mind
össze 46 esztendőt élhetett. Ezért 
is oly nehéz utána kiáltani: 

Lakatos Laci! Isten veled! 
Völgyi L . 
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Megyei labdarúgó-bajnokság 
1. Tápián SE 

Őszi végeredmény 
15 10 2 3 28-11 32 

Nárai-CVSE 4:2 (2:1) 2. 
3. 

Nárai 
Sárvári Vasas 

15 
15 

7 
8 

7 
2 

1 
5 

43-19 
28-21 

28 
26 

Nárai, 400 néző. Celldömölk: Finta - Nagy A., Varga N . , Huszár, 4. Cel ldömölk 15 7 4 4 32-16 25 
Varga I . - Tóth J., Kolonics (Rétfalvi), László - Molnár I . , Gyurák, 5. Csákány-
Markos (Horváth T.) Góllövő: Gyurák, Molnár 1. doroszló 15 5 8 2 26-18 23 

A mérkőzés első perceiben vezetéshez jutott a celli csapat, de a 6. Urai újfalu 15 6 4 5 27-31 22 
gyorsan és korszerűen futballozó hazaiak játéka sejtetni engedte, hogy 7. Pamut 15 5 6 4 26-19 21 
pünkösdi királyságnak bizonyul az előny. A középpályát könnyedén 8. Kemenesalja 15 6 3 6 28-22 21 
átjátszó, ausztriai idegenlégiósaikkal megerősített náraiak már az első 9. Távközlés 15 6 3 6 15-17 21 
félidőben fordítottak. A második 45 percben folytatódott a hazai fö 10. Rábatótfalu 15 5 4 6 17-20 19 
lény, és az utolsó percekben rúgott celli gól csupán szépségtapasz 11. Nagyrákos 15 5 3 7 25-30 18 
volt. 12. Kőrismcnli 15 5 3 7 15-27 18 

A bajnokság őszi idényének zárását követő bankett másnapján. 13. Vasvár 15 4 5 6 15-26 17 
november 25-én a CVSE a Köln környéki magyarokkal meglévő 14. Kőszeg 15 4 4 7 27-29 16 
kapcsolat ápolásaként megmérkőzött a Hungária FC-vel. A levezető 15. Pecöl 15 4 3 8 17-35 15 
jellegű találkozón 3:2-es hazai győzelem születelt. 16. Horvátzsidány 15 1 3 11 11-39 6 

Tények és tervek 
Az utolsó forduló után Gasztonyi Csaba 

szakosztályvezetőt kértük rövid Összegzésre 
a bajnokság első feléről. 

- Az egyesületi közgyűlésen megválasztott 
sportvezetőként dióhéjban mit tart fontosnak 
közölni önmagáról? 

36 éves és nős vagyok. A Celldömölki 
Vonatási Főnökségen mozdonyfelvigyázó
ként dolgozom. Idén márciusban az első mér
kőzés után Balogh Zsolt kért fel, hogy fog
lalkozzam a kapusokkal, mert Celldömölkön 
tradíciói vannak a j ó hálóőröknek. Előbb vá
rosunkban, majd a Haladás ifiben védtem, 
de 1980-ban abbahagytam a labdarúgást, 
mert mozdonyvezetői munkaköröm nem tette 
lehetővé a további sportolást. 

- Hogyan értékeli a csapat őszi teljesít
ményét? 

Végeredményben elégedett vagyok a he
lyezéssel és a nyújtott játékkal is: a tavalyi 

Őszi szezonhoz képest sokat fejlődtünk. Na
gyon jól indult az őszi idény, de a végén 
nem úgy sikerült minden, ahogy terveztük. 
Ez benne van a játékban, de lény, hogy az őszi 
tabella első felében helyet foglaló csapatok kö
zül szinte valamennyivel idegenben játszottunk. 
A védelem kitett magáért, hiszen megyei szin
ten kevés gólt kaptunk, és a csatársorral sem 
voltak komolyabb gondok, talán a középpálya 
szorulna erősítésre. Az alulról felfelé való épít
kezés elvét vallom, ezért nagyon figyelünk a 
serdülő és ifjúsági csapatokban szárnyaikat 
bontogató tehetségekre. Mindkét gárda máso
dik a bajnokságban, és jó szereplésük Szabó 
István, illetve Boznánszky Gábor munkáját 
dicséri. Nem szeretnénk olyan helyzetbe kerül
ni , hogy egykori celli játékosokat súlyos száz
ezrekért kelljen visszavásárolnunk... 

- A jó szereplés sok tényező eredője lehet. 
Mii emelne ki a szakosztály törekvéseiből? 

Szeretnénk megerősíteni szponzori kap
csolatainkat és a CVSE elnökségének ösz-
szeiétele is ezt a szándékunkat erősíti. Min

denkinek a segítségére szükségünk van, aki 
képes támogatni a csapatol, és szeretné, hogy 
néhány éven belül NB III-as együttese legyen 
Celldömölknek. Hosszabb távú elképzelése
inket szolgálja, hogy például a csapathoz ho
zott focisták játékjogával rendelkező szpon
zorral való együttműködésünket szerződés
ben rögzítettük. Változtatni kell azon az ál
datlan állapoton, hogy a pálya körül olyan 
cégek hirdetései találhatók, akik egyetlen fü
lért sem fizetnek ezért az egyesületnek. 
Szeretnénk újra értékesíteni és értékessé 
tenni a reklámhelyeket. A csapat tárgyi, anya
gi és személyi feltételei biztosítottak. Felkér
tem technikai vezetőül Balhási Istvánt, akire 
szerintem szüksége van a celli labdarúgás
nak, de ő januárig még gondolkodási időt 
kért. 

A szakosztály vezetése nevében köszö
nettel tartozunk a játékosoknak, az edzők
nek és természetesen a közönségnek, amely 
még vidékre is nagy számban elkísérte a 
gárdát. N.T. 

Birkózószakosztály 
Két és fél évvel ezelőtt, 1993 nyarán lelkes 

általános iskolás korú gyermekekkel birkózó
szakosztály kezdte meg működését Ostf-
fyasszonyfán. A szakmai irányítást Földi Csaba 
vette a kezébe, aki a Haladás birkózója volt, 
de egy sérülés megakadályozta további sport
karrierjét. Az edzésmunkát anyagi ellenszolgál
tatás nélkül, a sportág iránti szeretetből végzi. 

Hetente három edzést tartanak, a létszám 15 
körül van. Csöngőről, Kenyériből és CellbŐl is 
járnak az edzésekre. 1994. tavasza óla járnak 

Torna 
A Budapesten november 17-én megren

dezett Vasas Kupa elnevezésű versenyen 
jól szerepeltek Czupor Ferenené edző ta
nítványai: az Eötvös DSE színeit képviselő 
csapat az I . korcsoportban második helye
zést szerzett, egyéni összetettben pedig 
Tánczos Júlia a hatodik helyen végzett. 

Ostffyasszonyfán 
rendszeresen versenyekre a környező nagyobb 
városokba. Szombathelyre, Győrbe, Zalaeger
szegre, Tatabányára, de részt vettek már több 
nemzetközi versenyen is, legutóbb például 
Grazban. A birkózáshoz szükséges felszerelé
seket a helyi polgármesteri hivatal és a Petőfi 
Tsz segítségével vásárolták. A versenyeztetés
hez rajtuk kívül a MÁVÉPCELL Kft. Vikmon 
László és Smidéliusz Béla vállalkozó nyújt ön
zetlen segítséget. 

Legfrissebb 
Az asszonyfai birkózók november második 

felében Győrben (nemzetközi), valamint Berhi-
dán és Zalaegerszegen léptek szőnyegre. A ver
senyzők közül az „A" kategóriában Csőre Sza
bolcs (három 2. hely). Somogyi Ernő (egy 1. 
és egy 3. hely), Horváth Róbert (két 2. hely); 
a ,J3" kategóriában pedig Keszthelyi Zsolt, Ko
lompár Róbert (egy-egy 1. hely) és Horváth 
Tibor (egy 3. hely) szerepeltek a legeredmé
nyesebben. V. L. 
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