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Ujabb tárgyalások

Boldog
karácsonyi
ünnepeket
és békés,
sikerekben gazdag
új esztendőt
kívánunk
valamennyi
Olvasónknak
és a hirdetőinknek!
A Szerk.

NAgy

tözött a művelődési GAMESZ és
a tűzoltóság. A pályázat lejárta
után próbáltunk érdeklődni az em
lített igazgatóságon, de a végső
döntés hiányában nem voltak haj
landók nyilatkozni. Azt sem sike
rüli megtudni, milyen nagyságren
dű lesz a rekonstrukció, mikorra
tervezik az átadást. Az idő lelt
múlt, munkások jelentek meg az
épületnél, és dolgozni kezdtek (a

Átadták a magasperont
Szeptemberben kezdődőit a
celli vasútállomáson az az 51
millió forintos beruházás (ebből
3 milliót a város vállalt magára),
amellyel a M Á V régi adósságál
lörlcsztctle. A munkákat a k i v i 
telező M Á V É P C E L L Kft. határ
időre elvégezte. A celli vasuta
sok j ó hozzáállását dicséri, hogy
az építés ideje alatt a személy
forgalom lényegében zavartalan
és balesetmentes volt. Bár az új
peront az utazóközönség m á r ko
rábban birtokba vette, a hivatalos
avaióünnepség december l-jén
volt.

FORINT

lesznek

Van remény
a Romtemplom tulajdonjogának
megszerzésére

Uj posta Celldömölkön
A Celldömölk központjában já
rók felfigyeltek arra, hogy serény
munkál végeznek a volt Járási és
Nagyközségi Tanács épületében.
Annyi volt köztudott, hogy a posta
fog ebbe az épületbe költözni a
Berzsenyi-házból.
A Soproni Postaigazgatóság an
nak rendje-módja szerint ki is írta
a pályázatot a rekonstrukció elvég
zésére. Az épület is kiürült, kiköl

Á R A : 21,50

Az avatóbeszédei M a k k o s
I s t v á n polgármester mondta, az
avatási „ceremóniát" R i g ó Zol
t á n , a M Á V Ri. vezérigazgatója
végezte, Kocsis P é t e r állomás
főnök pedig virágcsokorral kö
szöntötte a felavatott peronra el
sőként lépő utast, egy fiatal
hölgy személyében (felvételün
kön) aki a pécsi sebesvonaltal ér
kezett.
Rigó Zoltán interjút adott la
punknak, amit a 4. oldalon ol
vashatnak. Ugyanott további fel
vételeket is közlünk az avatóünncpscgről.
Völgyi L.

István grafikája

A celldömölki önkor
mányzat képviselői tár
gyalásokat folytattak a
Kincstári Vagyonkeze
lő Szervezet megyei k i 
rendel tségenek illetéke
seivel a Romtemplom
tulajdonjogának
meg
szerzéséről.
A legutóbbi képvise
lő-testületi ülésen rész
letekel is megtudhat
tunk a megbeszélésről.
Mint kiderüli, a testület
kérését fenntartással fo
gadiák a tárgyalópart

járdát lezárták, az. epülcicn beiul
dolgoznak, a tetői javítják slb.J A
Soproni Postaigazgatóság beruhá
zási osztályán újbóli érdeklődé
sünkre, hogy ki végzi az átalakí
tást, milyen nagyságrendű lesz, mi
korra készül cl, a válasz isméi az
volt, hogy nem tudnak tájékoztatni,
mert most tárgyalnak a vállalko
zókkal a munkák elvégzéséről.
Új év, új szokások - mondják.
Talán 1996-ban több sikerrel já
runk, és e sokunkat érintő kérdés
ről is tudjuk tájékoztatni olvasóin
kat,
gy.

nerek, mivel korábban
már lett volna lehető
sége a/, önkormányzat
nak a helytörténeti és
turisztikai szempontból
fontos ingatlan tulaj
donjogának megszerzé
sére.
A reményt most már
csak az adja, hogy a
Kincstári Vagyonkeze
lő Szervezel nem zárkó
zott cl a kérdés újratár
gyalásától. Folytatás jö
vőre várható.

Miért repednek?
A Vak Béla utcai lakóházak fa
lain látható repedések okait vizs
gáló geológiai felmérés sem tudta
egyértelműen megmagyarázni a
jelenség okát. A .szakember több
lehetséges okot tárt fel. Szerinte
gyenge a falszerkezet és az ala„
is megsüllyedt, mert nem megii.
lelő a csapadék!evezetés, hibás az
ivóvízközmű, valamint a szenny
víztároló akna lelítcllségc miatt el
ázott az alap alatti talaj is.
gy.

ÚJ K E M E N E S A L J A

Karácsonyi

üzenet

A magát közlő Isten
Karácsony újra itt van, egy el
lentmondásokkal és hangzavarral
teli világban, amelyben államfér
fiak és politikusok százai tárgyal
nak, ámde a dolgok mégsem men
nek teljesen megnyugtató
módon
előre, a békesség olajágát hozó
galamb sehol nem tud fészket rak
ni magának. A társadalom dugig
van adminisztrációval, hivatalok
kal, ügyintézőkkel, a lélek azon
ban hiányzik belőlük. Az ideges
ség, az ingerültség, az elégedet
lenség, a jövőt illető kétség, a csa
lódott keserűség,
munkátlanná
kényszerített dolgos kezek lelket
ölő tétlen „nyugalma" zilálja szét
a családi békét, teszi feszültté az
otthonok légkörét, s szakítja el ré
gi meleg barátságok érzelmi kö
telékeit. Lehet ilyen körülmények
között karácsonyt ünnepelni, szí
veket átmelegítő szeretetről be
szélni, örömmondó
hírnökként
szólni?!
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A kérdésre a válaszom: igen!
És ezzel a válasszal
szeretnénk
minden emberszívbe
beleplántál
ni egy életcsírát, az élethit, a sze
retet léthitével. A magái közlő Is
ten, a mindenség Ura és Királya
Jézus Krisztusban testben jött el
„Ebben nyilvánult meg az Isten
nek hozzánk való szeretete, hogy
az O egyszülött Fiát elküldötte Is
ten a világba, hogy éljünk általa.
...És m i láttuk és bizonyságot te
szünk, hogy az Atya elküldötte a
Fiút a világ üdvözítőjéül. ( I . Já
nos: 4.)" Az ember nem biológiai
automata, nem hőerőgép, nem re
aktor, hanem Isten képét hordoz
za, s ez még akkor is így van, ha
a külső keret megromlott is a bűn
miatt. Karácsonykor ez az életcsí
ra, az örök szeretet spórája hul
lott alá az
örökkévalóságból,
hogy megtermékenyítse a b&n mi
att megromlott, aszályossá ride
gült ember szíveket, a békesség, a

Gyűjtsük össze a régi
kemenesaljai lapok példányait!
Felhívás jelent meg lapunk november 23-ai számában: egy régi,
hűséges olvasónk azt kérte, fogjon össze a Kresznerics Ferenc Könyv
tár, valamint az Új Kemenesalja szerkesztőbizottsága, s gyűjtsük
össze a régi, néhány példányban m é g talán fellelhető kemenesaljai
lapokat. Miért is lenne erre szükség?
Százéves a celli sajtó. A centenárium, illetőleg az Új Kemenesalja
századik lapszámának megjelenése okán ismételten - nem először,
s talán nem is utoljára - megfogalmazódolt az a szándék, hogy a
Celldömölkön valaha megjelent összes sajtóterméket bárki által hoz
záférhetővé tegyük. Ennek nyilvánvaló színtere a városi könyvtár,
ahol természetesen gyűjtik a lapszámokat. Nem teljes azonban a ská
la, hiszen a Kemenesaljai Lapok, a Kisczell és Vidéke, a Kemenesalja,
a Celldömölki Hírlap és számos m á s , rövidebb életű, ám el nem
hanyagolható sajtótermék egy-egy példánya hiányzik a gyűjtemény
ből. Elképzelhető azonban, hogy ezek közül néhány - netán vala
mennyi - hozzáférhető magángyűjteményekben, avagy fellelhető pin
cékben, padlásokon. Mielőtt végleg kénytelenek lennénk lemondani
arról, hogy egyszer végre együtt lesz száz év „sajlótermése", ismé
telten kísérletet leszünk a könyvtárból hiányzó példányok felkutatá
sára.
A gyűjtők, s bizonyosan mások is ragaszkodnak a tulajdonukban
lévő lapokhoz, ezért - magától értetődően - csak azt kérhetjük: tegyék
lehetővé, hogy a hiányzó példányokról másolatot készíthessünk. Ez
a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tulajdonosnak egyetlen napra sem
kell megválnia féltett kincsétől. Ugyanakkor sokat tehetnek, hogy a
sajtótermékek közkinccsé váljanak. Ennek legegyszerűbb módja, ha
mindazok, akiknél régi kemenesaljai újságok - akár csak egyetlen
példányban is - fellelhetők, jelezzék ezt a városi könyvtár munka
társainak, akik aztán elmondják, hogyan és milyen formában történhet
a sokszorosítás.
„Értékpapír-gyűjtésről" van tehát szó, amit a könyvtár é s a szer
kesztőbizottság is készséggel támogat. Reméljük, lesz eredménye eme
felhívásnak, amit a közeljövőben többször is megismétlünk. Az ered
ményről pedig tájékoztatjuk a lap hűséges olvasóit.
A Szerk.

bűnbocsánat, a megértés, a jóság,
a béketűrés és legfőképpen a sze
retet áldást hozó
gyümölcseivel.
Mert mindezek a szeretetből fa
kadnak, nőnek és hoznak lelket,
szívet, társadalmakat újító. Öröm
szerző, egymást elhordozni tudó,
bensöleg kiegyensúlyozott
életér
zést s életvitelt. A szeretet az
egyetlen kincs emberi életünkben,
amelyből soha nem lehet elég,
bármennyire is sok van belőle!
Ezt ajándékozta
karácsonykor
az embervilágnak Jézus Krisztus
ban a szeretel örökforrása, az élő
Isten. „Az Isten szeretet, és aki a
szeretetben marad, az Istenben
marad és az Isten őbenne marad.
(I. János: 4.)" Ez az örökké áradó
szeretet a töviskoronával királlyá
koronázott Krisztusnak golgotai
keresztjében tárult ki legszéle
sebbre, hajolt legmélyebbre, he
vült legforróbbá: a bűnös ember
rel együttszenvedő szeretetté!
Osztozik gondjaiban, segít terhe
inek gondozásában,
támogatja
erőtelenségében.
Ez a szeretet
nem narkotizáló, zsongító, hanem
gyógyító, újító, építő, megtermé
kenyítő szeretet, „amely megse

bez, de be is kötöz, összezúz, de
kezei meg is gyógyítanak". Ez a
karácsony áldott üzenete egyszer
és mindenkorra szólóan, minden
embernek!
Kérjük az Atya által Jézus ne
vében küldött Szentlélektől, hogy
átmelegítsen bennünket, átjárjon,
mint a tavaszi napsugár a meg
dermedt téli földei. A virágkerté
szek szerint a fokföldi ibolya gyö
nyört adó nevelésének titka: egy,
a cserepe alá tett tányérba tölt
sünk megfelelő tápoldatos vizet,
ebbe tegyünk egyik végével jól ve
zető gyapjúfonalat, s a másik vé
gét az ibolya gyökérzetének föld
jébe, így a növény annyi tápanya
got s folyadékot kap, amennyire
éppen szüksége van. Ez élteti, táp
lálja, virulóvá teszi. Hasonló le
het a mi kapcsolatunk is az örök
szeretet forrásával: Jézus Krisz
tus által belekapcsolódva a hit, az
imádság fonalával az isteni sze
retetbe, ez tarthat bennünket ál
landó benső gyarapodásban, virulásban!
Boldog kapcsolódást,
boldog
karácsonyt!
Nádasdy Lajos

íme az alsósági tornaterem!

A város legifjabb létesítménye kívül és belül impozáns. Egyelőre azonban
csak kívülről gyönyörködhetnek benne a városrész tanulói. A testnevelés
órákat és a sportfoglalkozásokat továbbra is a régi tornaszobában tartják...
Fotó: Völgyi L.

Ügyfélfogadás
Celldömölk
Város
Önkor
mányzata Polgármesteri Hivatala
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 9 órától 11 óráig,
kedd:
ügyfélfogadás
nincs,
szerda: 13 órától 16 óráig, csü
törtök: 8 órától 11.30 óráig és
13 órától 16 óráig, péntek: 9
órától 11 óráig.
A fogadóórák rendje 1995.
szeptember 1-től a következő:
minden hónap első csütörtökén 9
és 11 óra között Makkos I s t v á n

polgármester, minden hónap má
sodik csütörtökén 9 és 11 óra kö
zött T i m a L á s z l ó alpolgármes
ter, minden hónap harmadik csü
törtökén 9 é s 11 óra között Ba
ranyai A t t i l á n é d r . jegyző, min
den hónap negyedik csütörtökén
9 és 11 óra között E n y i n g n é dr.
B a t á r i B o r b á l a aljegyző tart fo
gadóórát a hivatalban.
Kihelyezett
ügyfélfogadás
I z s á k f á n : Faluház önkormány
zati irodahelyisége. Az ügyfélfo
gadás ideje: minden héten szer
dai napon de 9.00-11.00 óráig.

w •
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Ünnepi istentiszteletek Celldömölkön
Katolikus egyház
December 22-én du. 3 óra: a Szent Bene
dek Katolikus Általános Iskola tanulóinak és
az óvodákban hitoktatásra járók Betlehemi
Kisded-köszöntője a katolikus templomban.
December 24-én du. fél 3-kor: Jézuska-várás: misztériumjáték a ministránsok előadá
sában;
du. 5 óra: Látogatás Betlehemben címmel
karácsonyi játék az ifjúság előadásában.
December 25-én éjfélkor: Jézus születéséi
köszöntő ünnepi nagymise.
December 28-án du. 4 óra: cserkészek és
ministránsok előszilveszteri műsora az Ifjú
sági Házban (Lázár-ház).
December 29-én du. 2 óra: idősek kará

csonyi és újévi köszöntése az Ifjúsági Házban
(Lázár-ház). Szerepelnek: a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola tanulói.
December 31-én este 6 óra: ünnepélyes
szilveszteri hálaadás a templomban.
A karácsonyi ünnepkör miserendje:
December 24-én: vasárnapi miserend, de
az esti, 6 órai szentmise elmarad.
December 25-én: vasárnapi miserend, de
a reggel 7 órai szentmise elmarad.
December 26-án, december 31 -én és janu
ár 1-én teljes vasárnapi miserend.

Evangélikus egyház
December 24-én este 6 óra: istentisztelet.
December 25-én de. 10 óra: istentisztelet
úrvacsorával;

Kiskarácsony - nagykarácsony
A szeretet ünnepére készülődve gondot okozott a celldömölki Szalóky Sándor úti óvodában is a gyerekek karácsonyi megajándékozása.
A szülői munkaközösség kezdeményezésére, a lelkes kollektíva
egyetértésével közös munkadélutánt szerveztünk azzal a céllal, hogy
apró ajándéktárgyak készítésével karácsonyi vásárt rendezünk. Szív
vel-lélekkel, a közös készülődés örömétől áthatva álltunk neki a mun-

Munka közben...
kának. A késő estébe nyúló délután vidám hangulatban, jóízű be
szélgetésekkel, eredményes tevékenységben telt el. A kellő ízléssel,
sokoldalú fantáziával és ügyességgel megáldott kezek n y o m á n sok
sok eladásra szánt esztétikus ajándék készült. Közben őrájuk gon
doltunk, a gyerekekre, akikért együtt voltunk, együtt tevékenyked
tünk, akikért valamennyien örömet találtunk ebben a munkában.
Karácsonykor, ha kigyúlnak a szeretet fényei, és a gyerekek örömtől
csillogó szemmel veszik birtokukba a különböző ajándékokat, óha
tatlanul az jut eszünkbe, hogy ebben az óvodában így lett a kiska
rácsony nagykarácsony.
Vass

Garázs az orvoslakásokhoz
Az alsósági városrész orvosla
kásaihoz épített ikergarázs az ősz
folyamán elkészült. A külső és
belső vakolási munkákat ugyan
tavaszra kellett halasztani, de a
tervek szerint az építtető, az ön

este 6 óra: istentisztelet.
December 26-án de. 10 óra: istentisztelet
úrvacsorával.
December 31-én este 6 óra: óévi istentisz
telet.
Január l-jén de. 10 óra: újévi istentisztelet
úrvacsorával.

Református egyház
December 24-én de. 10 óra: istentisztelet
legátus szolgálatával.
December 24-én du. 18 órakor: betlehemes
ajándékozás.
December 25-én de. 10 órakor: istentisz
telet legátus szolgálatával és úrvacsora.
December 26-án de. 10 órakor: úrvacsora.
December 31-én de. 10 órakor: óévi hála
adó istentisztelet.
Január l-jén de. 10 órakor: űjévi hálaadó
istentisztelet.

Gáz van Merseváton is
Merseváton, ebben a hatszáz
egynéhány lelket számláló Cell
közeli kis faluban a gyönyörű fa
luház után nem sokkal újabb je
lentős létesítményt, gázvezetéket
avattak. 17 és fél millió forint, a
lakosság támogatása, az É G Á Z ,
a Szombathelyi Tervezési és
Épületkivitelező Kft. é s a celldö
mölki K E M É L Y É P összehangolt
munkája kellett ahhoz, hogy az
egy évvel ezelőtti elhatározásból
december 2-án reális valóság le
gyen. Ekkor került sor a faluban
az ünnepélyes gázgyújtásra. Való
jában a lakások egy részében és
néhány közintézményben már no
vember 11-e óta gázzal fűtenek.
A falu lakossága é s önkor
mányzata
minden
elismerést
megérdemel az áldozatvállalá
sért. Nem véletlenül mondta ava
tóbeszédében S z a b ó Lajos, a tér
ség országgyűlési képviselője,
hogy ez a falu mindig példája
volt a közös tenni akarásnak, a
szebb és a jobb keresésének.
Csillag Albert polgármester el
mondta, hogy nagyon váriák m á r
az itt élő emberek, hogy a mun
kából fáradtan hazatérve egy

M o l n á r

gy-

&

M o l n á r

Kft.

w F \ r a i T i T

kormányzat ez év végéig át akar
ja adni az épületet a hasznosító
intézménynek, hogy az a hasz
nálókkal a bérleti szerződéseket
meg tudja kötni.

mozdulattal meleget teremthes
senek otthonukban.
A z ünnepség kulturális műso
rában egy-egy Várnai Zseni-,
Váci Mihály- és Reviczky-verset
hallhattunk K o v á c s Renáta, K a 
tona Veronika és N é m e t h Ve
ronika előadásában. Ügyesen
szerepeltek a kis általános isko
lások, és nagy sikere volt a helyi
népdalkömek, akik a gázépítés
ről szóló csasztuskájukkal koro
názták meg szereplésüket.
- völgyi -
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Tel./fax: 06/60/376-416

ÉLMÉNY VELE ÉLNI

KELLEMES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
MINDENKINEK!
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Exkluzív interjú a MAV Rt. vezérigazgatójával
December l-jén a ccIli magasperon avatása alkalmából városunk
ban járt Rigó Zoltán, a MÁV vezérigazgatója. Az alkalmat kihasz
nálva interjút kértünk lapunk számára, hisz Celldömölk ma is vas
utasvárosnak számít, a vasúttal kapcsolatos kérdések sok embert
érintenek és foglalkoztatnak. A vezérigazgató készséggel válaszolt
munkatársunk kérdéseire.
- Vezérigazgató úr! A közel
múltban feloldották
a jugoszláv
embargót. Hogyan érinti ez a
MÁV-ot?
- Az embargó előtt 2 és fél mil
lió tonna volt a forgalmunk Jugo
szláviával a kelcbiai állomáson át.
Ez az embargó után egy bizonyos
mennyiséggel visszaesett. A felol
dás után minimálisan 2 millió ton
nás többletszállításra számítunk.
- Az utóbbi időben egyre több
szó esik az úgynevezett
szlovén
magyar vasút létrehozásáról. Cell
dömölknek nem mindegy, hogy a
vasútvonal merre fog haladni. Hol
tart most ez a kérdés, és hogyan
érintheti a döntés az itt élő embe
reket?
- Az biztos, hogy az említett
vasút Zalalövőig új nyomvonalon
épül meg. Utána kettéágazik a pá
lya. Az egyik Szombathely irányá

ba megy, a másik pedig Zalaeger
szeg felé. Az első ütemben min
denképpen a zalaegerszegi irány
kerül előtérbe, a későbbiekben v i 
szont fejlesztenünk kell a körmen
di irányt is. A délről keleti irányba
menő forgalom Zalaegerszeg felé
bonyolódik, s ez érinti az önök vá
rosát is, hisz Boba állomásnál kap
csolódik a székesfehérvári vonal
hoz. Igyekeznünk kell, mert ver
senyhelyzet van. A k i előbb lép, az
nyer. A v asútvonal megépítése
mindenképpen előnyt jelent a nyu
gati régiónak, hisz az illeni ipar és
mezőgazdaság kiutat kap ezáltal az
Adria felé. A szlovén fél 2, 2 és
fél millió tonnás forgalmat prog
nosztizál, ami igen jelentős. Szá
mításaim szerint az. építkezés már
a jövő évben elkezdődik. Az itt
élők helyzetét nem az állal fogja
javítani, hogy több vonat fog erre

közlekedni, hanem a kedvező szál
lítási lehetőségek óhatatlanul vonz
zák majd az ipart, kedvezőbb meg
élhetési és foglalkoztatási lehetőséget
biztosítva a régió lakosságának. Ter
mészetesen mindez az itteni vasutas
ságnak is jobb lehetőséget teremt.
- Ki fogja finanszírozni ezt a
beruházási?
- A finanszírozás lübbrélű lesz.
Részben a kormány finanszírozza,
ezen kívül néhány nagy nemzetközi
bankra is számítunk. Biztos vagyok,
hogy ebben a beruházásban a ma
gántőke is részt fog venni, hiszen ez
egy jövedelmező vasút lesz.
- Hogyan befolyásolja mindez a
Szombathely—Székesfehérvár
vas
útvonal
villamosítását?
- Ennek a munkának jövőre cl
kell kezdődnie. Igen intenzív fej
lesztés fog megindulni, hisz a bu
dapesti vonal villamosítása maga
után vonja a zalaegerszegi villa
mosítását is. Ügy gondolom, hogy
az elkövetkező Öl évben mindez
meg fog valósulni, bár előre meg
jósolni elég nehéz.
- Ön szerint kivédhelö-e egy
újabb vasutassztrájk?

- Azt hiszem, hogy a vasúton
nincs szirájkhangulat. A tárgyalá
sok a megegyezés irányába halad
nak. Vannak olyan erők, amelyek
szeretnének mindenáron sztrájkot
szítani, de ez nem a vasutasok ér
dekében lenne. Én úgy gondolom,
hogy most kölcsönösen el tudjuk
kerülni a sztrájkot. Ha nem lesz
sztrájk, és meg tudunk kötni egy
hároméves megállapodást a szak
szervezetekkel és a munkaválla
lókkal, nagy lépést tehetünk a vas
út stabilizálódása felé. Ez azt je
lentené, hogy a kormány elkötelezi
magát a vasút fejlesztésére.
Völgyi L.

0
Rigó Zoltán és Makkos István vágta át a szalagot

A vezérigazgató a televíziósok gyűrűjében

Celldömölk Város Önkormányzatának 38/1995. ( X I . 29.) sz. rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások é s nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 10/1994. (V. 4.) sz.
önkormányzati rendeletének módosításáról
Celldömölk Város önkormányzatának Képviselő-testülete az önkor
mányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítéséről szóló rendeletet az alábbiak szerint módosílja:
fi §
A rendcici 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép;
A részletfizetéssel vásárolt Önkormányzati lakásra a részletfizetés időtar
tamára Celldömölk Város önkormányzala javára az ingatlannyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.
2. §
A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakásra is köthető tartási
vagy életjáradéki szerződés, ha a szerződés jogosultja, kedvezményezettje

(a lakás tulajdonosa) 65. életévét betöltötte, egyedülálló és tartásra köteles
hozzátartozója nincs.
3. {
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
idejét 1995. december 31. napjában határozza meg.
4.5
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Celldömölk, 1995. november 29.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester
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hwMÖRzsák

Szilveszteri

Az élet, s benne a szerkesztőbizottság és a / ö n k o r m á n y z a t ülései
produkálnak néha humoros helyzeteket, szólásokat, amelyeket
így szilveszter táján a legkisebb ártó szándék és k o m m e n t á r nél
kül közreadunk. Van köztük egyébként több éves is.
Szerkesztőbizottsági ülésen a
felelős szerkesztő a bizottság ak
kori hölgy tagjához, buzdítván őt
hírek gyűjtésére, s tudvalevő,
hogy a téma az utcán hever: Le
gyél az utcán sokat! - Na nem
úgy értettem!

*
Felelős szerkesztő a helyi tv
embrió előtti állapotakor, a pol
gármesterhez:
- A poglármesteri hivatalban
biztos van valaki, aki tudja, hogy
hogy kell a helyi tévét...
Polgármester: ...nézni, legfel
jebb.
é

Más. Egy Cclldömölk-Merscvát együttes testületi ülésen egy
celldömölki képviselő: Nem a kö
zös ülésre gondoltam, hanem... A
vége általános derültség, s a fan
tázia szabad szárnyalása.

Intézmények közti szociális
fórumon, amikor valakit, aki rács

m ö g é való, de most szabadlábon
van, s veszélyes a családjára,
szóval őt milyen jogcímen lehet
ne kivonni a forgalomból - kér
dezik.
- De mit fogjunk rá az apuci
ra?
- A legjobb lenne pisztolyt!

Szerkesztőbizottsági
ülésen
felelős szerkesztői utasítás egy
riportsorozat esetében, amelyben
a riportalany mindig egy és
ugyanazon hölgy volt.
Az utasítás: Neked most már
végig kellene menned X-cn.
A válasz: Jó. És a férje?

Ennyit a humor morzsáiból,
melyeket az élet hullajtott el, s
különös jelentőségük van akkor,
amikor egyre kevesebb okunk
van a kacagásra.
A morzsákat felcsipcgelte:
erci

KtzponL'\W Budipest, Korún" S. CL J/B. TtL: (1) 210-0537

SEPSIKER
Dohány- és Kávékereskedés
(Celldömölk,

Szomraky

u.

3.)

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

-

DOUWE E G B E R T S
TCHIBO
JACOBS
BRAVOS
BRASIL

Győződjön meg róla

személyesen!

Nyitva tartás: I I - P - i g 7-16-ig,
szombaton: 8-10-ig.

Balfogások
Botcsinálta riporlerkedései so
rán néha groteszk helyzetekbe is
kerül az. ember. A közelgő szil
veszter alkalmából ezekből írok le
néhányai az/.al, hogy ennél azért
szerencsésebb dolgaink legyenek
az új esztendőben.
ELKÜLDTEK...
A Megkérdeztük - válaszoltak
rovathoz kerestem riportalanyokat
a vasútállomáson. A váróteremben
jól öltözött idősebb hölgyhöz lép
tem. Bemutatkoztam, megmond
tam, mi járatban vagyok, és felleltem
a kérdést. O végigmén, és az újság
írói igazolványomat kéne. Termé
szetesen nem volt nálam. Bizonyára
szélhámosnak nézett, mert finoman
melegebb éghajlatra küldött.
Otthagytam és megszólítottam
egy másik hölgyet, aki készsé
gesen válaszolt. Mellesleg fiata
labb és csinosabb is volt az előző
nél.
N E M .10 A Z Ö R D Ö G Ö T
A FALRA FESTENI
Az Avanli-kúl építésénél fotóz
tam a munkákat. Az egyik munkás
odaszólt, hogy van-e film a gépem
ben. Mondtam, hogy nincs, nem
szoktam bele lenni, mert drága.
Otthon elképedve tapasztaltam,
hogy valóban nem voll film a gép
ben, levédésből az üres masinái
vittem magammal. Nem voll ké
pem „tele tárral" visszamenni.

HÁROM UT
EGY H E L Y E T T
Jáno.sháza polgármesterével ké
szítenem interjút a Kemenesaljái
községek, polgármesterek rovatba.
A fotókat sajnos nem tudtam el
készíteni, mel sűrű köd voll aznap.
Másnap isméi elmenleni, hogy pó
toljam a hiányl. Alig kél felvélelt
készítettem, kifogyott a filmem.
Visszamentem a kocsihoz. Leg
nagyobb „örömömre" nem volt
lartalékfilm a táskámban, és Já
nosházán sem tudtam venni. Jöhet
tem haza filmcrl. így leltem meg
egy cikk kedvéért háromszor az
uiat Jánosháza és Celldömölk kö
zön.
HA

L Ó NINCSEN...

Valamelyik szerencsejátéknak
volt egy akciója. A lényege az voll,
hogy fotósaik megszólítottak járó
kelőket, s ha náluk volt a szóban
forgó szelvény, nyereményben ré
szesüllek. Én is a várost róttam a
fényképezőgéppel a vállamon, és
a Megkérdeztük... rovatnak keres
tem riportalanyokat. Idősebb höl
gyet szólítottam meg (már megint),
aki látva a fényképc/.őgépemeL
egyből
kotorászni
kezdett a
táskájában a szelvénye után. Ki
kellett, hogy ábrándítsam, azlán
,,ha ló nincs, szamár is j ó " elv alap
ján interjút adott az Új Kemenes
aljának.
Völgyi László

Alkalmi M I K U L A S - t a n
Jelen tantárgy nem szerepel egyetlen oktatási intézmény tantárgyai
közöli sem, s e sorok írója sem foglalkozna vele, ha nem látott volna
valamit a minap a televízió híradójában. Szóval: Mikulás iehei több
féle. Igazi, lehet nyári, sőt lehet a „szomszédjózsibá" is kifordított
vasulasbundában, csak a gyerek meg ne ismerje. A minap azonban
a fent említett fajlák mellé felfedeztem a híradóban egy újabb fajlát,
amelyet a nagy gyűjtőkhöz hasonlóan szívesen lűztem volna gom
bostűre, lettem volna spirituszba, ha ez az út a mikulások esetében
járható lenne. Ennek híján csak megcsodáltam a tekintélyes bajusszal
rendelkező bokrosmikulást, aki jókedélyűen hozta a frászt egy dél
utáni polfórumon közönségére, csillogtatta briliáns, a kompro
misszumra képtelen képességeit, s mindezt feledve - mert hátha neki
is elfeledi a/, ország a többi 364 napot - bújt a mikulás vörös kö
penyébe. (Mit ne mondjak, stílszerűen.) K á r voll. M i több, olcsó.
M i n t ahogy az is az, hogy a miniszterelnök mindenkivel egyetért,
mindenkinek a követelését jogosnak lartja, azt pedig, hogy „Ezt nek
tek!", úgyis a Bokrosnak kell megmondania. Sajnos újra le kell írnom,
kár volt, mert ezzel nem szerzett újabb híveket, akik „Y love Lajos"
trikóban fognak tüntetni a 48 százalékos adósáv melleit. Félek, hogy
ezért az egy húzásáért nem fogja a nemzet Lajosa a Mosolyrendet
sem megkapni, s azt hiszem, ezt tudja ő, sajál maga is. Akkor minek?
Maradi volna az, ami a nap 24 órájában, s m i elfogadjuk annak,
ami, hiszen legitim kormányunk legitim minisztere (meg).
Egy haszna azonban mégis volt a mikulásszerepnek. Lehet, hogy
csak kevesen vették észre, de úgy érzem, egy apró mosolyt megér,
hogy Bokros Lajos az egész ország után, ha rövidke időre is, de
magából is bohócol csinált. Vagy tán ezt is kiszámítva akarla így?
Ha erre jár, alkalomadtán megkérdezzük...
RL
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Hogy áll a hegyközség ügye?
Egyre többször hallunk és ami lényeges:
egyre több feldolgozható információt kapunk
a hegyközségekről. Az Új Kemenesalja szep
tember 28-ai számában magam is foglalkoz
tam a gondokkal, három lénia köré csopor
tosítva a mondanivalót: a törvényi oldal hi
ányosságai; a szőlősgazdák közömbössége;
milyen előnyöktől esnek el, ha nem alakul
hegyközség. Akkor úgy lűnt, hogy a legna
gyobb akadályt az induláshoz kötötl 50 hek
tár 1500 négyzetméter feletti szőlőterület hi
ánya jelenti. E kategóriába tartozó gazdák kö
zül csupán 24-én teltek eleget kötelezettsé
güknek, ami még nem azonos a belépéssel.
M i történt azóta? Sok minden, csak a leg
fontosabbakat említem. Egyre többen ismerik
fel, hogy a hegyi élet megújítása elsődlegesen
a szőlősgazdák feladata, ennek kerete pedig
a hegyközség, óhajokai megfogalmazó cso
portosulásnak sok értelme nincs. Külső tá
mogatásra csak szervezel számíthat. Két al
kalommal ülésezett az előkészítő bi/.otiság.
Munkájához igen hathatós segítségei kapóit
Baranyai Attíláné dr. jegyzőtől és Horv á t h n é D. Kovács Adél előadótól. A föld
hivatal nyilvántartásaiból kigyűjtötlék a sző
lőterületekéi, kiderült, hogy a hegyközséget
érintő részeken 282 tulajdonosnak van 1500
négyzelmétcr feletti szőlője és gazdasági épü
let bejelöléssel ingatlana, ez több mini 60
hektár.

•
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Néhányan reklamáltak, mondván, ők k i 
sebb területtel rendelkeznek. Ez lehetséges,
csak az a baj, hogy a telekkönyvben a meg
osztást nem vezclték át. Az F M tájékoztatása
szerint a több tulajdon esetén egynek kell vál
lalni a tagságot. Ez vonatkozik a haszonbér
leti jogra is.
Elkészült a Kissomlyói, Sághegyi Hegy
község nevet viselő szervezet alapszabálytervezete, amit az előkészítő bizottság több
órás vita és módosítás után tcjresztcll az ala
kuló közgyűlés elé. A december 7-cn 17 órára
összehívott közgyűlés akkor leli volna hatá
rozatképes, ha a tulajdonosok 50 százaléka
plusz 1 fő jelen van (kb. 400 fő). A kelle
metlen időjárási viszonyok, no meg az ér
dektelenség vagy talán kivárás miatt a jelen
léti ív tanúsága szcrinl 74-cn jelenlek meg.
Azt megelőzően 12-cn voltak. A döntés ké
sőbbre maradt, ekkor már 10 fő elegendő a
megalakuláshoz. A támogatók ennél többen
vannak.
Baranyai Attiláné dr. ismertette az eddig
végzett munkál. A törvénymódosítás miatt az
FM-hez fordultak a kötelező és lehetséges
kettősség feloldása, egységesítése mialt. A
döniés később várhaló. Értelmezte a hegy
község köztestületi, önigazgatási szerepköré
ből adódó feladatokat is a jegyzónő. A közös
szervezetben m ű k ö d ő hegyközség székhelye
Celldömölk, az elnök és hegybíró sághegyi,

TÜZELŐAKCIÓ!
Balinkai dúsított dió
740 Ft/q
Oroszlányi dúsított dió
820 Ft/q
Import kocka, dió
790 Ft/q
Konix brikett
990 Ft/q
Fűrészelt tűzifa
590 Ft/q
Cement PlO-es
980 Ft/q
Araink az áfát is tartalmazzák!
RENDELÉST TELEFONON FELVESZÜNK.
K Ö Z Ü L E T E K E T IS K I S Z O L G Á L U N K !
KEMENES KER BT.
Celldömölk, Pápai u. 18.
Telefon: 06/60/376-027, vagy Celld. 595.
Minden kedves
vásárlónknak
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánunk!
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Bútorszaküzlet
nyílt Celldömölkön,
a Nagy Sándor tér 1. sz. alatt ( G i m n á z i u m m a l s z e m b e n )

KÍNALATUNK MINŐSÉGI
SZÉLES
VÁLASZTÉKBAN!

KIVITELBEN,

SZEKRÉNYSOROK
KÁRPITOS G A R N I T Ú R Á K
KONYHABÚTOROK
ÉTKEZŐGARNITÚRÁK
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK
ÁRAINKAT

IS NÉZZE

-

MEGÉRI!

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót!
JANKOVICS ÉS TÁRSA

az alelnök kissomlyóhegyi szőlősgazda lesz.
A választmány tagjait célszerű az érintett
községekből jelölni. Javaslatként hangzott el,
hogy az azonos napirendű közgyűléseket mert eredményesebbek lehelnek - területen
ként tartsák meg.
Sok szó esett a gazdasági alapokról. A
szervezel működtetéséhez - ide értve a hegypásztor alkalmazását is - a közgyűlés által
meghatározott tagi támogatás szolgál. Orszá
gos gyakorlat szcrinl ez 20-50 fillér körül
van négyzetméterenként. A celldömölki ön
kormányzat a pincék után befizetett adókat
visszautalja a hegyközségnek. A buszmegálló
környékén lévő önkormányzati tulajdonú
épületet használatra átadják. Ott van még az
állami támogatás tagonkénti kétezer forintos
összege, de ez csak ebben az évben jár.
Felmerült, mennyire kötelező a hozott ha
tározat a nem tagokra. K i k fizetik a hegypásztort, mert ezután nem az önkormányzat,
hanem a hegyközség alkalmazza az illetőt.
A közös útjavítás kérdésére is megoldást kell
találni. Az előkészítő bizottság ülésén részt
veti az FM-hivalal képviselője, aki hangsú
lyozta: a borminősítésekhez az eredéi és mi
nőségvédelem érdekében a hegyközségeken
keresztül vezet az út.
A z előkészítő bizottság kéri a icrülclbejcIcnlő lapokat - ami nem azonos a belépéssel
- még ebben az évben küldjék vissza.
A következő fordulóra december 18-án,
lapzárta után került sor, eredményességére
visszatérünk.
Káldos Gyula

Nagysimonyi hírcsokor
November 14-én, az egész
ségnevelési hónap keretében jól
sikerült egészségnevelési napot
rendeztek a Dugovics Titusz Ál
talános Iskolában. A szép siker
hez nagymértékben hozzájárul
tak: dr. Marosfalvi Antal és dr.
Mihály András főorvosok, va
lamint Vikmon Lászlóné védő
nő. Csótár Csaba és Karádi Mi
hály vezetésével, a sárvári rohammeniősök részvételével érté
kes elméleti és gyakorlati bemu
tatót láthattak. A szervezőmun
kában oroszlánrészt vállalt Bo
ros Péterné.

*
- A november 17-i véradó na
pon huszonhatan adtak vért a
község lakói közül.
*

Az általános
iskolások
egészségnevelési
vetélkedőjén

eredményesen szerepelt Szálai
Júlia és Pálfi Á d á m nyolcadi
kos tanuló. Mindketten a megyei
versenyen képviselik régiónkat.
*
- A napokban az M M I K Fa
bula Bábszínháza az Árgyélus
királyfit mutatta be az iskolások
nak. A bábelőadás a Szülői Mun
kaközösség karácsonyi ajándéka
volt a gyerekeknek.

*
- A község vöröskeresztes
alapszervezete minden simonyi
gyereknek
aj ándckcsomaggal
kedveskedik a szeretet ünnepén.

*
- Ma, december 21-én a tele
pülés idősebb lakóinak rendez
Összejöveteli a helyi Vöröske
reszt, amelyen megvendégelik és
megajándékozzák a 65 éven fe
lüli embereket.

Hozzájárulás útjavításhoz
' A celldömölki képviselők jóváhagyták, hogy a C E L L C O M P Kft.
által végzendő útfelújításhoz járuljon hozzá 2 millió forinttal az ön
kormányzat, mégpedig oly módon, hogy ezt az összeget a kft. jövő
évi helyi adójából engedjek el. A z Építők útján végzett munkák során
parkolót is kialakítottak az üzem előtt.
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MINDENNAPI EGÉSZSÉGÜNK
Tisztelt Olvasóim!
A megkezdett téma folytatásaként mai szá
munkban a kolcszlcrindiétáról lesz szó. A he
lyes étrend alapja a megelőzésnek és a
gyógykezelésnek egyaránt. A diéta szigorú
sága függ az aktuális koleszterinszinttől. 5,2¬
6,5 mmol/1 értékek között a szokásosnak
mondható 500-600 mg-os koleszterinfo
gyasztást 300 mg-ra kell csökkenteni. Lehe
tőségeink a következők: a táplálkozásból ma
gas koleszterintartalmuk miatt kihagyandók
az állati belsőségek, a zsíros szárnyas húsok
(bőr, illetve bőr alatti zsírszövet), a tejszín,
a tojássárgája. Húsok közül a sovány húsok,
a csirke és a hal javasolt. Az étkezések fe
hérjetartalmának növelésérc használhatók a
szója és a hüvelyesek, valamint a zsírszegény
tej és tejtermékek (kefir, sovány túró, Túra
sajt, köményessajt, óvári és fokhagymássajt).
Húskészítmények közül a gépsonka, fehér
pecsenye, lángolt karaj, sonkaszalámi, zalai,
parizer és marhanyelv fogyasztása engedé
lyezett. Tojásfehérje korlátlanul alkalmazha
tó, a sárgáját korlátozzuk heti 1-2-re. A diétásrosl-fogyasztás emelendő, teljes kiőrlésű
lisztből készült bama kenyér és rozsos ke
nyérfélék fogyasztásával. Disznózsír helyett
étolajat (napraforgó, kukorica, szója, oliva,
de semmiképpen sem repceolajat) használ
junk. A konyhatechnikák közül a párolást, a
grillezést, az alufóliában, teflonban történő
sütést-főzést válasszuk. A gyümölcsök és fő
zelékfélék tartalmazzák a vízoldékony ros
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A koleszterin csökkentéséről

tokat, fogyasztásuk kiemelten fontos. Rizs és
burgonya (bő zsírban sült formáját kizárva)
fogyasztható. Fűszerek alkalmazhatók, a
szélsőségek kerülendők. Kávé mérsékelt
mennyiségben, gyenge főzetű tea különösebb
megkötés nélkül fogyasztható. Napi 1,5 I
energiaszegény folyadék felvétele a diéta
melleit kifejezetten ajánlott. A koleszterin
szintet jótékonyan befolyásoló mikroelemek
nek (magnézium, cink, mangán és króm) je
lentős feltalálási helye a barna kenyér.
6,6 és 7,8 mmol/1 koleszierinszinl közötl
a fenti szabályok érvényesek a napi kolcszlerinbevitcl 200 mg-ra történő csökkentésé
vel. Az étkezésekben növelendő a szénhid
rátok aránya, valamint a tojás teljesen kiik
tatandó. 7,8 mmol/1 felelt a kolcszlerinbcviicl
100 mg-ra csökkentendő. Az állati ercdelű
étkek fogyasztása teljesen beszűkül, előtérbe
kerül a növényi fehérjék fogyasztása, az ener
giái a gabona eredetű élelmiszerek bizto
sítják.
A z étkezési megszorításokon túl a kolesz
terinszint csökkenéséhez vezet a testmozgás,
a súlyfelesleg leadása, a dohányzás elhagyá
sa. Mozgás alalt olyan intenzitású tevékeny
ség értendő, amikor a szívülések száma 120¬
140 közölt mozog percenként. Ilyen erősségű
mozgásból ajánlott heti 2-3-szor 40 perc. A
magas koleszterinének első észlelésétől szá
mítva 6—12 hónapig a kezelési a diéta és a
lehetséges életmód-változtatás jelenti. Az
érintetlek háromnegyedénél megfelelő csök

kenés érhető el. Gyógyszeres beavatkozás
akkor indokoll egyszerre, ha az LDL-koIeszlerin („rossz koleszterin") szinlje 5,7 mrnol/1
feletti, vagy ha az előző részben szereplő
kockázati tényezők közül egyidejűleg több
is fennáll. Diétára és gyógyszerre szorulnak
azok is, akik a diétázás ellenére nem jártak
sikerrel. A gyógyszeres kezelésben ismeri az
egy szerrel lörténö kezelés és a kombinációs
kezelés. Az eredmények és a kezelési költ
ségek alapján az utóbbi mellett teszik egyre
inkább le a voksol. Magyarországon bevált
készítménynek számít a Qucslran és a Mevacor. Az úgynevezeti antioxidans vitaminok
(C és E) megelőző szerepéről megoszlanak
a vélemények. Valószínű, hogy i t l is az arany
középút a követendő. A menopausa (klimax)
után szcdcll kis dózisú hormonkészítmények
(ma az osleoporosis-csontrilkulás megelőzé
se miati divatosak) bizonyítottan csökkeniik
a nők veszélyczlclcltségél.
A fent leírlak senkii se riasszanak cl! A
diétás megszorítások nem jelentenek egyel a
biztos éhcnhalással, a gasztronómiai élveze
lek elvesztésével. Nézzenek kicsit körül egy
könyvesboltban, és meg fogják lálni, hogy
mekkora irodalma van a kolcszlcrindiétának.
Az összkolcszterin minden 1%-os csökkené
se legalább 2%-kal csökkenti a szívkoszorú
ér-mcszcsedés kialakulásának kockázalái.
Érdemes odafigyelni, hogy mi kerül az asz
talunkra!
Dr. Galambos Gyur^y

Újdonság a könyvtárban
Rónai Béla: Fölnevelő é d e s a n y á m - K i s magyar nyelvművelő
- Szombathely: P e d a g ó g i a i I n t é z e t ,
Gond van nyelvünkkel, anya
nyelvünkkel, a nyelvhasználati
szokásokkal, a helyesírással és
mindennel, ami a szabatos és tö
m ö r kifejezésmód használatához
kapcsolódik. Tisztában van ezzel
mindenki, és mégis, igen kevesen
törődnek vele. Szerencsés és ör
vendetes, hogy megyénk pedagó
giai intézele immáron könyv for
májában is igyekszik segíteni a
gondokon. Főleg ha szem előtt
tartjuk azt is, hogy egy olyan is
mert nyelvész, mint Rónai Béla
rövid, a nyelvhasználati (rossz)
szokásokra a figyelmet fölhívó,
mindenki számára érthető írásait
gyűjtötték kötélbe. Az áttekint
hető és jól tagolt kölel 9 fejezele
a magyar nyelvtan hagyomá

1995

nyosnak mondható rendszerére
alapozva tárgyalja a problémái.
Külön fejezet szól a helyes kicj
lésről, a pontos írásról, az idegen
szavakról, a nyelvi divatokról
slb.
A szerző és a kötet szerkesz
tője, Hargitai József nemrég járt
Celldömölkön. A Krcsznerics
Ferenc Könyvtárban mulatták be
a kötelei. A nagy érdeklődési k i 
váltott
író-olvasó
találkozón
feltűnően nagyszámú könyv lalált gazdára. Az érdeklődők f i 
gyelmét ezúttal is felhívjuk,
hogy - a készlet erejéig - a vas
kos kötet 560 forintos áron még
megvásárolható a városi könyv
tárban.

NE
FELEDJE:
ÚJ KEMENESALJA
1996-BAN
KÉTHETENTE!

IS
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Fiatalosan, demokratikusan
Celldömölkön

járt a Fidesz két

alelnöke

A közelmúltban Celldömölkön járt a Fidesz Magyar Polgári
Párt két alelnöke, név szerint a PDSZ-es aktivistából honatyává
avanzsált Pokorny Zoltán, valamint Németh Zsolt. A november
J(M fórumon kevés volt az érdeklődő, s azon kevesek Is zömében
a pedagógusok közül kerültek ki. Mivel a megyei lap Is tudósított
a fórumról, ezúttal inkább olyan dolgokat említenénk meg, ame
lyek az ottani tudósításban nem szerepeltek.
Természetesen az első helyen
Fodor Gábor miniszteri lemon
dása szerepelt. Erről megtudhat
tuk, hogy a döntés nem tölti el
örömmel a Fidesz képviselőit,
jóllehet meglehetősen fájdalma
san érintette őket Fodor Gábor
búcsúja a párttól, amit máig sem
tudtak elfelejteni. Az utód sze
mélyéről, aki egyértelműen Ma
gyar Bálint, úgy nyilatkozott Po
korny, hogy ő az SZDSZ erős
embere, akivel szemben kár len
ne illúziókat táplálni, mivel ő
sem lesz jobb a pedagógusok
számára Fodornál. Sőt, míg Fo
dor kitért a döntések elől, addig
Magyar valószínűleg végigviszi,
amit kormánya kíván tőle, s ah
hoz nem kell jósnak lenni, hogy
tudjuk, ez korántsem lesz egy
Örömteli korszak a tanárok szá-

Kosztolányi

után,

A PDSZ-bcn töltött idejét rö
viden úgy értékelte az előadó,
hogy ideje volt felhagyni az i l 
lúziókkal, s a realitások - értem
én ezalatt a szenátori fizetést irányába eltolódni. Csak azt nem
tudom, hogy mit szólnának
ehhez valamikori
elvbarátai,
akik m é g mindig a pedagógusok
képviseletet tekintik életcéljuk
nak.
Németh Zsolt csak amolyan
másodhegedűsként vett részt a
fórumon, de nagyon tanulságos
volt így is a kioktatása, amelyet
a pedagógusok sztrájkjának fcleslcgességéröl tartott, utalván
arra, hogy egy nagy játszma
akarat nélküli figurái vagyunk,
akikkel a halalom azt tesz, amit
akar. A magyar külpolitika fel
színes bírálatán kívül megtudtuk,
hogy a kormányzat mintegy

szándékosan kívánja lejáraim a
p á n elnökét, Orbán Viktort, pe
dig ő nem is szolgált rá erre.
Hallhattuk azt is, hogy belpoliti
kájukban törvényszerű és szán
dékolt volt egy mérsékelt jobb
ratolódás, s azi pedig felháboro
dottan utasította vissza, hogy en
nek bármi köze lenne a minden
áron és bárkivel való halalomra
jutáshoz.
A magyar politikai élet színes
egyéniségéről, Torgyán doktor
ról megtudhattuk, hogy térnyeré
se, s esetleges g y ő z e l m e ' esetén
mindannyian felelősek leszünk.

szabadon

Közönségtalálkozó Pacskovszky Józseffel
Nem mindennapi esemény
színhelye volt Celldömölk de
cember l-jén. A város szülöttje,
Pacskovszky József első játék
filmjét láthatták az érdeklődők,
majd ezt követően a
fiatal
rendezővel
közönségtalálkozó
keretében beszélgethettek cl a
filmről, a filmezésről, a műve
lődési viszonyainkról és egyéb
ről. A Kemenesaljái Berzsenyi
Asztaltársaság, a Kemenesaljái
Művelődési Központ és a Kresznerics Ferenc Könyvtár jóvoltá
ból
szervezett
rendezvényen

Hatmilliós

hisz ő általunk lelt ilyen, s felelős
lesz az akkori ellenzék is, ha nem
tudott jobb lenni nála.
A z erőteljesen éjbe hajló fórun
után az alelnökök megköszönték,
hogy részt vehettek a rendkívüli
pcdagógusértckczlclcn, s a köte
lező interjúk után együtt távoztak
a közben megérkezett Kövér
Lászlóval. A publikum, s a nyi
tott kérdések maradtak Celldö
mölkön, s félő, hogy nem egy
hamar támad bárki is, aki meg
válaszolhatná őket.
Rózám
Foió: Völgyi

szépszámú nézőközönség veit
részt.
Közhelynek számít, hogy a f i l 
mesek világa egy külön világ.
Mint annyi „örök igazság", ez is
felülbírálaira szorul. Lealábbis
ezt tapasztalhattuk Pacskovszky
esetében. Egy igen széleskörűen
tájékozott, a szakmáját nagyon
értő és szerető filmest ismerhet
tünk meg személyében.
Szerénysége a régi, állapítot
ták meg a régi ismerősei, tanárai.
A filmje viszont csodálatos, de
nemcsak címében az. Több, mint

Kosztolányi Dezső Esti Koméi
című novcllafüzérénck
filmvál
tozata, de Huszárik Zoltán Szindbád filmjétől (amellyel joggal ro
konítják) is sokban különbözik.
A csodálatos benne az, hogy
mint egységes alkotás hat: nem
egy nagy színész játékán alapszik
vagy a - ma annyira divatos harsány vizuális effektusokat
használja, hanem egyszerűen
film. Film a szó klasszikus értel
mében, olyan, amilyen napjaink
ban igen kevés készül.
Györe Géza

hiány

/ MÁRVÁNY

\

MfJNKARÜHA,
CSEMPE, JÁRÓLAP
KISKERESKEDÉS
Celldömölk, Mikes K. u. 27.
Munkaruhák,
munkavédelmi

cipők.

Csempék, járólapok
széles választéka.
Fürdőszoba-berendezések,
szaniterek, csaptelepek,
fugázóanyagok,
csempe-, járólapragasztók.

Kellemes
karácsonyi
ünnepeket
kívánunk
\
minden kedves
I
\
vásárlónknak!
L

Elkészült Celldömölk pénzügyi tervének koncepciója
A celldömölki képviselők legutóbbi ülésükön el
fogadták a jövő évre szóló pénzügyi terv koncep
cióját. Az ülésen elhangzott, a végső terv elkészí
téséhez nagyban hozzá fog járulni, hogy a parla
ment milyen költségvetést fogad el.
Az elképzelések szerint normatív állami hozzá
járulásként mintegy 263 millió forintot kapna az
önkormányzat. Ez, és a tervezett más bevétel

összesen az idei pénzmaradvánnyal kiegészítve net
tó összegben 506 millió forint. A tervezett kiadások
összege 512 millió. Ebben nem szerepel a lakáscélú
bevételek és kiadások, mivel ezeknek csak ilyen
jellegű felhasználása lehet. így a hiány több mint
6 millió.
A részletes pénzügyi tervről a következő ülésein
fog dönteni a képviselő-testület.
««.

Az Új Kemenesalja
következő
száma
január 18-án
jelenik meg
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Szőlősgazdák találkozója a Sághegyen
Második éve már, hogy az év végéhez kö
zeledve szőlősgazdákat hív találkozóra a ság
hegyi Krisztina Csárda, valamint a Sághegyért Alapítvány kuratóriuma. December
kilencedikén számosan eljöttek a meghívot
tak közül, elhangzottak a köszöntő szavak,
a szorgalmas évi munkálkodás és az idei bor
dicséretéről. A jelenlévők idei borral kedves
kedtek egymásnak, ízlelték, „bírálták" a bo
rokat. Leírhatjuk: ha kevesebb is leti a termés,
a bor minősége kiváló. A fehérborok mellett
egyre jobban szaporodik a pirosborfajta is,
bizonyítéka ez annak, hogy hegyünk vulka
nikus talaján ez is j ó minőséget ad.
A csárda tulajdonosa és háznépe megven
dégelte a megjelentekéi, nagy népszerűség
nek örvendett az alkalomhoz illő tombola. A

fáraszló, izgalmakkal teli év után ez a kis
összejövetel példaadó lehel a jövőre nézve
is, hisz hagyománnyá kívánják lenni, és még
több sághegyi szőlősgazdához eljuttatják
majd a meghívókat, remélve azt, hogy a csár
da terv szerinti fejlesztése lehetőségei ad a
nagyobb társaság fogadására. Az alkalom ar
ra is időt adott, hogy megemlékezzenek az
ez évben elhunyt szőlősgazdákra, a csárda
udvarán lévő harang is megkondult emlékük
re. Természetesen nemcsak a szomorú em
lékek idéződtek fel, a barátkozás és a han
gulat dall is fakasztott, a szebbnél szebb nó
tákat elővarázsolták. így é n véget a második
szőlősgazda-találkozó a sághegyi hangulatos
kis csárdában.
Dala József

A

sághegyi'szőlősgazda
H/szekegyje.

Hiszek a csutorába
fí s ághegy n emes borába
fí borpincék aiyjába.
H borok erjesztő/eben
Karóhoz feszitetiék
Gs hdJa leszüreteltek
fílásiátá a pincébe
Ott egy hétre megfonó.
AL elevenek sióm ára.
Az asszonyok
bánatára
r

Sághegyi bort az ünnepi asztalokra!
Hegyünk kiváló borainak diadalútja to
vább lerjed azáltal is, hogy eljut külföldi be
mutalókra (Lipcse, Berlin stb.). A vállalko
zási kedv is emelkedőben van, borpalackozás
is megvalósult néhány gazda szorgalmából
és befektetése folytán. A borcímkék egyre
jobban elterjedtek, közvetítik a sági bort. Erre
a tevékenységre nagy szükség van, hisz ke
mény harc folyik azért, hogy az úgynevezett
kannás bort valamiképpen fel kell váltani a

hegyünkön termett valódi borokkal. Megszé
gyenítő alacsony árat ajánlanak a vevők, hisz
hatvan-hetven forintért kérik, amikor egy
üveg sört az italboltokban a kocsmákban
ugyanannyiért adnak.
A z idén minőségben j ó musifokokat mér
tek a gazdák, a beérett, gondosan kezelt borok
nagyon jók lesznek. Egészségesen fogyaszt
va, mér lék tartással tényleg j ó szolgálatot tesz
a sági bor. Dokumentum tanúskodik arról.

Utánajártunk

Mikor nyitják ki az állomás
Kossuth utcai kapuját?

Hiszek bajaink feledésébe
A sági bor gyógyító hatásába
Kedvűnk
Az Örök

feltámadásába
borivásba*

Ámen.

hogy Bismarck kancellárnak gyógyítás cél
jából sági bort vittek valaha. Ünnepek köze
ledtével ajánljuk, hogy a lehetőségek szerint
minél több család asztalán sági bor legyen.
DJ.

Karácsony előtti k é p e s l a p

T ö b b olvasónk is érdeklődött, hogy mikor nyitják m á r ki a cell
dömölki vasútállomás Kossuth utcai bejáratát? A kérdéssel Kocsis
Péter állomásfőnököt kerestük meg, aki elmondta, hogy a bejáratot
az utasok testi épségének megóvása érdekében zárták le, és tartják
jelenleg is zárva. A magasperon megépítésével módosult a felszállási
rend, és meg akarják akadályozni, hogy valaki eselleg a vonat alá
kerüljön.
Amíg a peronkerítés el nem készül, épp az említett okokból nem
teszik szabaddá a Kossuth utcai kijáratot.
A nyitás pontos időpontját az állomásfőnök még nem tudta meg
mondani, de addig is az utasok elnézését és megértését kéri.

Befejezéséhez közeledik
a szennyvízcsatorna építése
a Király János utcában
A végéhez közeledik a szenny
vízcsatorna lefektetése a Király Já
nos utcában. A megalakult Celldö
mölki Csatornamű Társulatba az
önkormányzat - mint jogi személy
- 13 érdekeltségi hozzájárulással
lépeti be. Az önkormányzatot Sza
bó István képviseli a társulatban.
A tagoknak 80 ezer forint érdekelt
ségi hozzájárulást kell fizetni.

A más utcában történő csator
naépítés eselében is ezt a formát
fogják alkalmazni. Az elképzelé
sek szerint a jövőben is tartható
lesz a 40 százalék lakossági hoz
zájárulás, 30 százalék állami cél
támogatás és 30 százalék önkor
mányzati forrás figyelembevételé
vel.
gy-

Mindazoknak, akik mástól nem kaptak.

Kotó: Völgyi
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Bemutatkozott Cegléden a Kemenesaljái Alkotókör
Mindig öröm beszámolni olyan
eseményekről, amelyek túlmutat
nak nemcsak Celldömölk, de Vas
megye határain is. Főleg, ha ezen
eseményeknek főszereplői szoros
kapcsolatban állnak Kemenesalja
val. A közelmúltban, november
17-én a Kemenesaljái Alkotókör
tagjainak munkáiból nyílt kiállítás
a Ceglédi Galériában. Az ünnepé
lyes megnyitón részt vett Cegléd
alpolgármestere, G Iba István,
Márkus János, a Ceglédi Város
védő és Szépítő Egyesület vezető
je, Papp Lajos Vasvár polgármes
tere, és Tima László celldömölki
alpolgármester is.
1

Giba István megnyitóbeszédé
ben a különféle régiók összefogá
sának fontosságát hangsúlyozta,
míg Tima László az Európába ve
zető út és a művészetek, a kultúra
kapcsolatáról beszélt. Papp Lajos
Vasvár polgármestere kissé irigy
kedve említette meg: irigyli Cell
dömölköt, amiért ott legalább csí
rái látszanak a különféle civil kez
deményezéseknek.
- B ü s z k e lehet az a város, amely
egy ilyen, hosszú évek óta sikeresen
működő, művészetpártoló kört ma
gáénak mondhat - hangsúlyozta.
A z alkotókör tagjait a ceglédi al
polgármester méltatta és mutatta be
a tárlatnyitón megjelent ceglédi
polgároknak. Elmondta, hogy a kör
Dénes Lajos Szilveszter kezdemé
nyezésére 1962-ben alakult, első
kiállításukat 1965-ben rendezték.
Kiállításaiknak a K M K , valamint
az Ádám JenŐ Zeneiskola ad helyet
rendszeresen, de alkalmi kiállításo
kon már szerepeltek több magyar
országi városban, sőt a szomszédos
Ausztriában is megfordultak.
A körnek jelenleg tizenkét tagja
van. Az ünnepélyes megnyitón kö
zülük dr. Schlögl József vett részt.
Őt sokan ismerik Celldömölkön,

hiszen hosszú éveken keresztül a
Keripar igazgatója volt. Viszony
lag kevesen tudják azonban, hogy
Schlögl József valósággal szerel
mese a művészeteknek. Ez annál
is inkább figyelemreméltó, mert
egy műszaki termékekkel foglalko
zó üzem irányítása látszólag nem
mutat hasonlóságot a meghittségét,
elmélyülést kívánó művészettel. A
nyugdíjas gyárigazgató, festőmű
vész és költő azonban egy kissé
másként vélekedik erről:
- Egyáltalán nem áll olyan
messze egymástól a két terület,
mint az első látásra tűnne - mond
ja. - Egy gyár, vagy üzem akkor
működhet sikeresen, ha olyan ter
mékeket állít elő, amire igény van,
ami tetszik a vevőknek. Ez a piac
egyik alaptörvénye. Persze túlzás
lenne közvetlen párhuzamot vonni
a művészetekkel, hiszen a kultúra
nem lehet áru a szó közgazdasági
értelmében. Am valahol mégis ér
zek valami rokonságot a két terület
között.
- Úgy érzi tehát, hogy a művé
szet elsődleges feladata az, hogy
örömet szerezzen az embereknek?
- Igen, ez így van. Ha csupán
egy embernek tetszik a festmé
nyem, már nem csináltam hiába.
Ha csupán egy embert felvidít
vagy éppen elgondolkodtat, meg
állásra, töprengésre késztet vala
melyik versem, már volt értelme,
hogy tollat fogtam a kezembe.
- Üres tenyerekkel címen nem¬
régiben jelent meg egy versesköte
te, s ha jól tudom, már készül a
következő. Ha választani kellene az
irodalom és festészet között, melyi
ket részesítené
előnyben?
- Azt hiszem, nem tudnék dön
teni, mert mindkettő egyformán
közel áll hozzám. Mindkető én va
gyok. Ha egyikről lemondanék,
már nem lennék ugyanaz az ember.
Úgy van ez valahogy, mintha azt

Derű és agytorna
Üzenetváltás
Bánatosan ballag haza a kisle
ány az iskolából. Az ellenőrző
könyvecskébe ugyanis ezt írta a ta
nító néni: Kedves Anyuka! Kérem
gyakrabban mosdassa a kislányt,
mert büdös! Erre a mama így vá
laszol: Kedves Tanító néni! Nem
szagolgatni! Oktatni!

Régi rege
Kél szomszédos vár fiataljai,
egy deli legény és egy hamvas lel
kű leány beleszerettek egymásba.
Igen ám, csakhogy a családokat Ősi
gyűlölet és perpatvar választotta el

egymástól, és ezért a két fiatal sze
relmes személyesen soha nem ta
lálkozhatott egymással. Ezért a
szerelmes ifjú úgy határozott, hogy
mégis elmondja szíves üzenetét a
leánynak, és galambposlával na
ponként küld neki egy-egy levelet,
így is történi: vékonyka kis papír
szeletre rárótta forró vallomását és
összesodorva, a galamb szárnya alá
erősítve elküldte a leánykának.
Boldog örömmel olvasta a le
vélkében küldött vallomást a
lányka, s rögtön ő is hasonló
képpen válaszolt. így hordta, vitte
a kis szárnyas postás a két szom
szédvár között a szerelmes szívek

kellene eldöntenem: Celldömölköt
vagy Vasvárt kedvelem jobban.
Aktív éveim Cölldömölkhöz köt
nek, a nyugdíjasévek pedig Vas
várhoz. De ha bármelyiket megta
gadnám, már nem én lennék.
- Mint már szóba került, ver
seskötete Üres tenyerekkel címen
jelent meg. A címadó, eddigi élelére visszatekintő versben szerepel
a következő két sor: Ki lesz, ki fel
írja halálom falára: „Én céljáig
élem ezt az életet!" Mi lehet ma a
költészet, illetve - kissé tágítva a
kört - az emberi élet célja?

- Verseim ezt a mai világot os
torozzák. A tülekedést, a törtetést,
az egymásra nem figyelést. Talán
ezért is nyersek olykor. Sajnos,
úgy látom, a vers napjainkban ele
ve sikertelenségre van ítélve.
- Mégis folyamatosan alkot.
Nincs némi ellentmondás
előbbi
mondatai és folytonos alkotókedve
között?
- Nem érzem annak. Attól, hogy
ismerem a vers lehetőségeit, még
hiszek abban, hogy segíthet az em
bernek. Útmutatást, mintát adhat
arra: miként kellene leélni azt a né
hány földi évet, amit a Sors, vagy
a Teremtő nekünk juttat.
Kiss Veronika

VASI JÓZSEF

Múlik az év...
Múlik az év, és hull az idő ts egyre alája...
Órák rőt avarát szanaszét hordja a szél.
Senki se nézi, a hullt levelekben, mennyi az emlék.
Érdekek vizsla szeme mind a jövőbe kutat.
Pedig a Nap már fukaron méri sápatag fényét.
Fekete, füstös gomoly tolong az ég magasán,
benne az ónos esők, a csontig hatoló gyilkok,
s meghal a dajka-meleg, átveszi trónját a fagy.
Senki se tudja, ki most él, mit takar, mit hoz a holnap.
S szemes kést markol, folyik a méregetés.
Ahhoz, hogy egy majd élve maradjon, veszni kell másnak.
Szerencse s gyorsaság csak ami életet ment.
Igaz, ha nem lépsz a küzdőtérre élve maradsz tán,
de amíg jön a tavasz, hosszú a nyomorgás-út.
Utolsó pillanatunk hát menteni emléknyi nyárkát,
keresni „leveleket" s megélni újra, mi szép.
Adnak tán annyi erőt, hogy rakjunk egy ember kunyhót.
Benne majd ember-láng, attól meg ember-meleg,
s hátha akad majd annyi kenyér is abban a télben
amivel átmentjük létünk a kikeletig.
Múlik az élet, s hullik a perc csak folyton alája...
Órák rőt avarát kergeti egyre a szél...
Nincs, aki nézné, hullt levelekben mennyi az emlék!
Érdekek kapzsi szeme mind a jövőben kutat.

üzeneteit. (Vajon igaz lehetett ez
a rege?!)

Vigyázat,
az egyik hazugság!
A kókuszdió: 1. A kókuszpálma
termése. 2. Marco Polo hozta Ázsi
• m a j í z s o j j jp»i
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meg itt. 3. Belső részét, az ún. kókusztejet nyersen isszák, a termés
fal durva rostjait pedig — név sze
rint a kaprát - megsütve eszik a
trópusi vidékeken.
Nádasdy Lajos
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Kemenesmihályfán

Kemenesmihályfán az evangélikus gyülekezet visszaigényelte
az államosított, volt elemi iskola
épületét, amely templomuk közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A z épületrész nagyon
leromlott állapotban került vissza
a gyülekezet tulajdonába, így állapotának helyrehozása sok k ö zösségi munkát és anyagi ráfordítást igényelt.
A felújítási munkákban aktívan részt vettek a gyülekezeti tagok Kovács Imre lelkész irányításával.
Az anyagi költségek előterem
tésében pedig - a gyülekezeti ta
gok áldozatvállalása mellett - a

községi önkormányzat is jelentős
részt vállalt. A felsorolt erőfeszí
tések meghozták a ráfordítások
gytimlcsét, s elérkezett a várva várt
nagy nap.
November 25-én az egyházke
rület püspöke, Szebik Imre fel
szentelte az épületrészben igé
nyesen kialakított imatermet, va
lamint magát az egész gyüleke
zeti házat.
A z ünnepségen szép számmal
részt vettek a környék települé
seinek lelkészei és evangélikus
gyülekezeteinek tagjai. A hittant
tanuló gyermekek és a helyi ál
talános iskola tanulói - énekta
nárnőjük vezetésével - színvona

ünnepelt az evangélikus
las műsorukkal szerepeltek a
meghitt ünnepségen.
A z istentisztelet utáni ünnepi
közgyűlésen, ahol név szerint is
felsorolták azokat, akik a felújí
tásban közreműködtek, felszólalt
Fehér Ernőné is, aki m e g e m l é 
kezett az egykori elemi iskoláról,
ahol maga is tanított, édesapja,
Gösy Ferenc pedig évtizedekig
- mint igazgató-tam'tó - nemcsak
a jelenlegi nagyszülői korban le
vőket, hanem azok szüleit is ta
nította e felújított épület valami
kori olajpadlós osztálytermeiben.
Megemlékezett m é g az 1920-as
nagy tűzvészről is, amikor a fél
falu leégett, ám ez az iskola

„Bú hozza, jókedv hordozza...
forráshoz", a népmese-népdal birodalmába.
Hihetetlen szuggesszióval - talán az ízes
„székely" nyelv vagy a hanglejtés, a beleélés,
tette, de - bekövetkezett a csoda. Magával
ragadott a népi bölcsességek, az őszinte szép
ség, a népművészet világába. Meggyőzött,
hogy bármikor fordulhatunk - ha elbizony
talanodunk - a népművészet felé. A jelenlé
vők úgy érezték, ott járnak a csiki havasok
ban vagy Kalotaszegen, a ma is élő népme
sék, népdalok birodalmában.
Nem tudom, hogy Berecz Andrást hol ta

Adventi készülődésre hívott bennünket
Berecz András népdalénekes-mesemondó
december 2-án a celldömölki református
templomba.
A téli sötétségből k i ne vágyna a fényre?
A mindennapok gondjaiból, az élet kilátástalanságából k i ne menekülne - ha rövid idő
re is - a mesék birodalmába? A sok rútságszomorúságból k i ne kívánkozna a tisztaság,
az öröm országába? Arra az órára, amíg Be
recz András áthangolta a tudatunkat, meg
szűnt a kinti valóság, s vele mentünk a „tiszta

gyülekezet

épület és a mellette levő templom
épségben maradt annak ellenére,
hogy a szélirány a tüzet erre
terelte. A szomszédos falvak
akkori
tűzoltóinak
áldozatos
tűzoltó munkája nagyban hoz
zájárult ahhoz, hogy ezen épüle
tek nem estek a tűzvész marta
lékául.
A felújított épületben helyet
kap m é g a községi könyvtár, va
lamint egy nagyobb klubterem,
amelyben nemcsak gyülekezeti,
hanem a falu lakosságának k ö 
zösségi érdekeit szolgáló össze
jövetelekre is biztosítja a lehető
ségeket.
ö . D.

nították a magyar nyelvre, de úgy éreztük,
egy ízig-vérig erdélyi „nótafával" találkoz
tunk. Meséi, népdalai örökérvényű igazságo
kat, népi fohászt, a mesékben megvalósuló
emberi álmokat tartalmaztak, fűszerezve az
egészséges székely humorral. Igazi adventvárás volt ez, segített a „fényvárásban", hinni
a szépben, az igazságban... Egyszer talán
mégis kevesebb lesz a hamisság, divatba jön
az igazság. Talán a gonoszság, irigység he
lyett a szeretet és megértés költözik az emberi
szívekbe.
Még azonban várni kell, m é g várni kell a
FÉNYRE!
Dr. Dóra Józsefné

Fizessen elő, rendelje meg lakására az Uj Kemenesalját!
Januártól a celldömölki elő
fizetőkhöz a polgármesteri hi
vatal juttatja el kéthetente meg
jelenő lapját, az Új Kemenesal
ját. Kérjük, hogy a jelenlegi és
leendő előfizetőink a mellékelt
megrendelőlapot töltsék ki és
juttassák el a hivatal műszaki
osztályára Nagy Antalhoz. Az
előfizetési díjat is ugyanitt kell
befizetni. Ön csak egyszer fá
rad, amikor kitölti és eljuttatja
a megrendelését, valamint az
előfizetési díjat a megadott
címre, s ha egy évre előfizet,
huszonnégy alkalommal a pos
taládájában találja az újságot. A
lap ára januártól 25,50 forint,
de az előfizetőknek olcsóbb.
Számoljon! Nem csak pénzt
takarít meg, hanem időt és fá
radságot is, ha előfizet Várjuk
a megrendelőlapot a hivatal
ban.

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 1996-ban

•

egész évre
fél évre

•

negyedévre

600 forint,
300 forint,
150 forint.

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel!
Az előfizetési díjat a megrendelőlap leadásával együtt kérjük befizetni!

Név:

Cím:
Dátum:

Aláírás:

A megrendelőlapot a Celldömölki Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára, Nagy Antal

L

hoz kérjük eljuttatni. Az előfizetési díjat is itt lehet befizetni.

J
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Mindig a segítő szándék
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M(a)ár van szponzora a celli focinak
Az anyagi segítség csak eszköz, amin ke
pontja, szülővárosomba akkor is minden év
resztül a segítő szándék megnyilvánulhat ben több hónapra rendszeresen vissza fogok
vallja Maár Károly. A helyi származású
témi.
angliai üzletember a celli foci sanyarú hely
- Honnan ered a labdarúgás iránti von
zetét látva erkölcsi kötelességének érezte szü
zódása, és hogyan jött létre mostani kapcso
lővárosa csapatának támogatását.
lata a celli
együttessel?
• 1932-ben születtem, és a bencéseknél
••• Celldömölkön és Pápán futballoztam
kezdtem tanulmányaimat. 1956-ban mentem
1956-ig, majd Angliában az amatőr ligában
ki Nyugat-Európába, ahol többféle tanfolya
is ehhez hasonló szinten játszottam. Itteni ba
mon és iskolai képzésen vettem részt, majd
rátaim - köztük Mészáros Ferenc - révén és
ahhoz a londoni céghez kerültem, amelynél
ma is dolgozom. A művezctőségtől eljutot
tam az „Angel Case and Packing Co. Ltd."
kereskedelmi igazgatói pozíciójáig. Cégünk
az import/export kereskedelem, a tengeri és
légi szállítás területén széles profillal, vala
mint az egész világra kiterjedő hálózattal ren
delkezik.
1997. január 10-én mehetek nyugdíjba és
előfordulhat, hogy tanácsadóként továbbra is
számítanak rám, de a sok utazás már nem
nekem való. Gyermekeim és unokáim Auszt
ráliához, 88 éves édesanyám és barátaim
Ccllhez kömek. Valószínű, hogy a legtöbb
idői édesanyámmal fogom tölteni, mert raj
tam kívül nincs senki, aki gondját viselhetné.
Ha egyszer Ausztráliában lesz életem köz

Megyei ifjúsági labdarúgó-bajnokság
Eredmények
CcUdömölk-TávkÖzlés
Kemenesalja-Celldömölk
Sárvári Vasas-Celldömölk
Celldömölk-Pecöl
Nagyrákos-Celldömölk
Celldömölk-Kőrismenü
Horvátzsidány-Celldömölk
Celldöm ölk-Csákány doros zl ó
Tápián SE-CeUdömölk
CelldÖmölk-Uraiúj falu
Rábatótfalu-CeJldömölk
Celldömölk—Vasvár
Pamut-Celldömölk
Celldömölk—Kös zeg
Nárai-CeUdömölk

3:1
3:2
2:1
3:2
0:7
3:0
3:4
5:2
1:2
5:1
0:4
5:0
0:1
2:1
2:2

Kézilabda
Az Eötvös DSE kézilabdázói december 8-án
Csurgón, a dunántúli kézilabdázás egyik felleg
várában vettek részt felkészülési kupán.
A II. korcsoportos (5-6. osztály) fiúk a 8
csapatot felvonultató mezőnyben az első helyen
végeztek. Eredmények
Eötvös-Pécs 15:13
Eötvös-Balatonföldvár 18:2
Eötvös-Nagyatád 19:7
Elődöntő: Eötvös-Csurgó 8:5
Döntő: Eötvös-Sellye 19:10
A győztes együttesből bekerült a torna válo
gatottjába Németh Tamás kapus és Horváth
Csaba, de Császár Gábor, Kazári Attila és
Mccséri Norbert is kiemelkedő teljesítményt

A bajnokság
1. Pamut
2. Celldömölk
3. Kemenesalja
4. Távközlés
5. Kőszeg
6. Sárvári Vasas
7. Vasvár
8. Csákánydoroszló
9. Tápián SE
10. Pecöl
11. Rábatótfalu
12 Nárai
13 Kőrismenü
14. Unűújfalu
15. Horvátzsidány
16 Nagyrákos

Öszi végeredménye
15 13 — 2
62:10
15 12 1 2
49:18
15 10 3 2
60:24
15 10 1 4
52:12
15 9 3 3
42:20
15 7 3 5
40:27
15 7 2 6
39:29
15 7 2 6
30:34
15 5 5 5
28:24
15 6 2 7
29:26
15 5 2 8
21:41
15 3 6 6
49:32
15 2 4 9
40:46
15 3 1 11
17:78
15 1 3 11
19:64
15 1
14
6:98

-
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SPORT

^

a mérkőzéseken látottak alapján érzéke
a gondokat, értesüllem a játékosállomár
ányosságairól. A celli futball mélyp
voli, ezért megpróbáltam segíteni. Az
sülét anyagilag nem áll fényesen, el
indulva néhány labdarúgó játékjogán
vásárlásával és ingyen a klub rendel'
bocsátásával igyekszem támogatni <
- Mi a véleménye az őszi szerep,
a csapat
lehetőségeiről?
••• Elégedett vagyok a teljesítménn^
ezt a félévi záróbankelten tolmácsoltan
fiúknak. Ha ez a lelkes játék folytatódik
kor tavasszal az áhítolt dobogós hely :
szerezhető. Jelen pillanatban az N B lii
szereplés horribilis Összegbe kerülne: a t
és jobb játékosokon kívül további extr
nanszírozás válna szükségessé. Mihosszú úton az első lépések a legfontosal
alapvetőnek tarlóm a tehetséges utánpc
menedzselését. Sokkal több támogatást
lene biztosítania az iskoláknak, mert e né
nincs jövője a celli labdarúgásnak. A r
régiben lezajlott tisztújítás után a fiatr
namikus szakemberek sokat lendít
Celldömölk sportéletén. A labdarúgás
létén remélem, hogy Balhási István is
zéjük áll, mert minden segítségre szü
van. Élettapasztalatom alapján meggy
sem, hogy az anyagi feltételek mellett,
a segítő szándék az elsődleges.
Nér

NB Il-es férfi
asztali tenisz-mérkőzés
n

33
31
30
24
23
23
20
20
17
15
10
1»
6
3

nyújtott. A lelkes szülők anyagi és erkölcsi tá
mogatása révén szeptembertől a csapat 18 tét
mérkőzésen léphetett pályára, s valamennyit
megnyerte Süle Nándor edző együttese.
A leányok hasonló korú csapata ugyanitt 6
induló közül szintén a dobogó legfelső fokára
állhatott.
Eredmények:
Eötvös-Lenü 5:4
Eötövös-Pécs 9:7
Elődöntő: Eötvös-Csurgó 10:7
DöntŐ: Eötvös-Pécs 12:11
Molnár János edző gárdájából a torna vá
logatottjába választották Farkas Boglárkát és
Pozsonyi Boglárkát, akiken kívül Esztergá
lyos Kata és Somogyi Viktória is sokat tett a
siker érdekében.

•

CVSE-MÁVÉPCELL-Székesfehérvári
Szondi S E 12:6
Győz: Molnár 3, Gáspár 3, Máthé 3, * „
1 és Gáspár-Olbei, Molnár-Nyírő párost
Nagy küzdelemben, de magabiztosan i .
az őszi idény végére nagyszerű formába len.
Celldömölk.
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