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Az önkormányzat

a város polgáraihoz

fordul

segítségért

Mentsük meg a celldömölki kórházat!
Mint ismeretes, a legutóbbi ülésen
Celldömölk képviselő-testülete úgy
döntött, hogy kilép a Vas megyei kór
házak működtetésére létrehozott köz
hasznú társaságból. Az azóta történtek
ről, a jövőbeli elképzelésekről kérdez
tük városunk polgármesterét, Makkos
Istvánt.
- A kilépési döntés meghozatala óta eltelt
lassan egy hónap. Történt-e azóta valami em
lítésre méltó előrelépés az ügyben, mivel tud
juk, hogy az ország kis kórházainak sorsa
korántsem biztató?
- Amit biztosan elmondhatok, az az, hogy
a kórház jelenleg teljesen önállóan, mint vá
rosi kórház, ha úgy tetszik, önkormányzati
intézmény működik. Nincs se megyei, de más
településhez való kötődése sem, csak Cell
dömölkhöz. Meg kell várni június végét,
hogy újabb - látható - fejlemények mutat
kozzanak, mivel az egészségbiztosítási pénz
tárral július 1 -jétől fognak új szerződést kötni
a további finanszírozásról. Ebben a legna
gyobb gond az, hogy júniusig kórházunknak

Az idén is kapnak
támogatást
az egyházi
intézmények
A celli képviselő-testület
január 31-i ülésén egyebek
között döntött az egyházi
óvoda és általános iskolai ok
tatás anyagi támogatásáról.
Az önkormányzat a ko
rábbi években vállalta, hogy
az egyházi intézmények is
olyan szintű támogatást kap
nak, mint a város által fenn
tartottak. Az idei költségve
tésben is ilyen támogatási ja
vaslatot fogadlak el. E sze
rint az óvodai ellátás eseté
ben gyermekenkent 11 ezer
forint, az általános iskolánál
1600 forint, míg a napközis
ellátásnál igénybevevőként
39 ezer forint támogatást
nyújt
az
önkormányzat
évente.
gy-

- előreláthatólag - több tízmilliós hiánya le
het. Ennek csökkentése érdekében a kórház
vezetősége intézkedési tervet dolgozott ki.
így jelentősebb műszerfejlesztési visszalépés
lesz, létszámleépítés történik, ez főleg a
nyugdíjkorúakat érinti. Ha ez a terv sikeresen
megvalósul, a kórháznak ebben az évben vár
hatóan akkor is 9-10 millió forintos hiánya
lesz.
- Ezt a hiányt honnan lehet fedezni?
- Sajnos a város, az önkormányzat adott
esetben képtelen ezt átvállalni. Az idei költ
ségvetési terv jelentős forráshiányt mutat, az
önkormányzati intézményes gazdálkodásá
nak ésszerűsítése folyik...
- Mégis, van-e valami megoldás?
- Egyik ötletünk, hogy a lakosság segít
ségét kérjük. Ez a segítség egyik oldalról
anyagiakat jelent, a másik oldalról viszont
az állami pénzelők felé nagy felhívó ereje is
lehet, ha látják azt, hogy a kemenesaljai pol
gárok - kórházuk megtartása érdekében újabb áldozatra is képesek. Úgy gondoltuk,
hogy kéréssel fordulunk a polgárokhoz: haj

Böngésztünk

a

landók-e személyenként 500 forinttal évente
támogatni a kórházat. Lehet, hogy első hal
lásra furcsa elképzelésnek tűnik, de bízok a
kezdeményezés sikerében, hiszen az itteni la
kosok tudják és érzik, hogy erre az intéz
ményre mekkora szükség van. Másokat kell
erről meggyőzni.
- Az egészségbiztosítási pénztár - tudo
mása szerint - milyen lépéseket tesz a cell
dömölki kórház ügyében?
- Hamarosan szakmai és pénzügyi szem
pontból vizsgálják a kórház működését. Fel
tételezésem szerint ennek a vizsgálatnak az
eredménye alapján fogják a jövőben finan
szírozni kórházunkat, illetőleg kijelenteni azt,
hogy az üzemeltetés nem rentábilis, ami ter
mészetesen a jelenlegi kedvezőtlen finanszí
rozás követelménye.
- A megyei színtű együttműködés sorsa mi
lesz?
- Egyelőre nincs, és valószínűleg nem is
lesz megyei integrált rendszer. Erről - esetleg
- a kórházak további sorsáról való felső szin
tű döntések után lehet gondolkodni.
gy.

népesség-nyilvántartásban

Ismét nőtt a város lakossága
Munkatársunknak lehetősége adódott, hogy bepillantást nyer
jen Celldömölk népesség-nyilvántartásába. Az utóbbi három év
adatainak tanulmányozására volt alkalma.
Kezdjük az egyik legfontosabUgyanezt az átlagot nézve mintbal! Három év csökkenés után az egy 400-zal több a nő, mint a férfi,
elmúlt évben végre emelkedett a tehát a férfiaknak van valamivel
város lakosságának létszáma. nagyobb válogatási lehetőségük.
A város lakosságának átlag
Celldömölk lakóinak száma je
lenleg 12 760. (1995. december életkora 37 év. Ezen belül a nőké
a magasabb, 38, a férfiaké 35 év.
31-ei adat.) Ez mintegy 300-zal
Kíváncsiak voltunk, mekkora
több, mint az előző 3 év átlaga.

Nyeremény
a kiállításlátogatóknak
A képzőművészet további népszerűsítése érdekében márciustól ér
dekes újítást vezet be a Kemenesaljai Művelődési Központ.
Nevezetesen arról van szó, hogy az év végén azok között, akik
három nagy - az emeleti galérián majdan látható - kiállításra szóló,
a megnyitó napján a KMK által hitelesített meghívóval rendelkeznek,
három alkotást fognak kisorsolni a márciustól megrendezésre kerülő
kiállítások anyagából.
gy.

és milyen előjelű a különbség az
aktív korúak és az úgynevezett
„eltartottak" korosztálya között.
Az aktív korúakhoz számítottuk
a 18 és a 60, illetve 55 év közötti
felnőtt lakosságot, a másik cso
portban a 18 éven aluliak és a
nyugdíjas korúak számát vettük
figyelembe.
Nos, a már említett 3 év átla(Folytatás a 2. oldalon)
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Tinódiról
Március 8-án este hat órakor a
celldömölkireformátustemplom
ban Kobzos Kis Tamás, az ismert
zenész Tinódi Lantos Sebestyén
és kora címmel tart bemutató eslet, amelyen korabeli hangszere
ken fogja megszólaltatni a nagy
előd és kortársai zeneműveit.
gy
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/Ismét nőtt a város lakossága
(Folytatás az 1. oldalról)
gában aktív korú: 6767 fő, nem
aktív korú: 5616 fő, ebből nyug
díjas: 2446 fő.
Tehát az aktív korúak száma
magasabb, mint az inaktivaké, a
nyugdíjasok száma pedig csak
mintegy harmadrésze az aktív
korúakénak. Érdekes ez a kép,
hisz a KSH országos adatai sze

Pityervárról

rint például 1993-ban 100 aktív
keresőre 152 inaktív vagy eltar
tott jutott.
A családi állapotot tekintve
házasságban él 6272 fő, özvegy
975, elvált 387 fő.
A férfiak korai halálozását
megdöbbentően bizonyítja a 60
év feletti lakosság (2112) nemen
kénti megoszlása. Míg az ebbe a

egy „magánajánlat"

is

érkezett

Hol épül az olajtároló?
A kérdést úgy is feltehetjük:
lárolnak-e majd olajai Kemenes
alján? A válaszra még várni kell,
de az olaj már többször, egészen
pontosan háromszor hozta lázba
a környék lakóit, eltérő érdekelt
ségi szinten. A háztartási tüzelő
olajat most ne említsük.
Először 1938-ban a Királyi
Földtani Intézet foglalkozott Ke
menesaljával, mint olyan terület
tel, ahol van esély olaj- és föld
gázlelőhely felfedezésére. Zalá
ban ekkor már eredményes kuta
tások folytak.
Milyen alapja volt, van a szén
hidrogének jelenlétének? A Ság
hegyet kutató tudósok már a múlt
században kimutatták a törésvo
nalak metszéspontjában elhe
lyezkedő krátereket. A kutatások
azt is bizonyították, hogy a tö
résvonalak mentén az olaj- és a
földgázmezők
előfordulásának
nagyobb a valószínűsége. A Ság
hegy a törésvonalak találkozásá
ban fekszik.
1938 tavaszán a geológusok
Sitkéról indulva műszereikkel át
kutatták a Sághegy környékét.
Megvizsgálták, érdemes-e majd
a fúrótornyokat felállítani. A ku
tatás eredményeiről titoktartásra
hivatkozva nem nyilatkoztak, így
nem tudjuk, a háborús körülmé
nyek miatt-e - a kutatásban volt
amerikai érdekeltség is - , vagy
a negatív kutatási eredmények
hatására, az olajfellárás ügye le
került a napirendről.
Másodszor a nyolcvanas évek
végén egy országos program ré
szeként a hegy környéket újra
kutatták, korszerű módszerekkel
próbafúrásokat végeztek. így ke
rült sor a kezdetben reménytkel
tő, a Marcalmajorba vezető út
melletti földgázlelőhely megtalá
lására 1987-ben. Ezt követően a
hegy közelében több megismé
telt kutatási végeztek még 199495-ben is. Az eredményekről ez
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úttal sem sikerült használható in
formációkat szerezni.
A harmadik olajügy napjaink
ban zajlik. Ezúttal nem az itt fel
tárt, hanem a külföldről behozott
olaj tárolásáról van szó, ami az
ország tartalékának a biztonságát
szolgálná.

Előny
az iparvágány
A 126 ezer köbméter űrtar
talmú, duplafalú, felszíni olaj
tartályok telepítésére a Cinca
patak, a vasút és a Mihályfára
vezető út által bezárt három
szög alakú területet jelölték ki,
vagy választották. A választás
ban talán közrejátszott az a
tény, hogy Celldömölkön már
évtizedek óta működik állami
tarlalékraktár. Az előbb jelzett
területhez iparvágány csatla
koztatható, és a közúton is jól
megközelíthető.
A többmilliárdos beruházás
fővállalkozója az IPC Holding
Rt., egy fővárosi cég, amely 1995
májusában jelentős összeget
ajánlva előszerződést kötött a
földek tulajdonosaival: amennyi
ben az építési pályázatot meg
nyeri, megveszi az egy tagban,
egy helyrajzi számon szereplő
H[ rt<>

korosztályba tartozó nők száma
1286, a férfiaké mindössze 826,
ami az összesnek csupán 39 szá
zaléka.
Kíváncsiak voltunk arra is, ho
gyan áll a születések és halálo
zások viszonya. A 3 év átlagában
a születések száma évi 322, a ha
lálozásoké pedig 192 volt, ami
130 fő pozitívumot mutat. Rög
több mint 18 hektáros ingatlant.
A cég a pályázatot megnyerte. A
Kemenesszentmártonban széke
lő földkiadó bizottság soron kí
vül meghozta a tulajdonosok ré
szére a földkijelölésről szóló ha
tározatát, a földhivatal pedig a
nevükre telekkönyvezte azt. M i 
után a résztulajdonosok megkap
ták a több mint négymillió forin
tot, az ingatlan telekkönyvileg is
az IPC Holding Rt. tulajdonába
került. A tulajdonjog tehát egyér
telmű. A problémát az okozza,
hogy a terület közvetlenül a vá
ros mellett van, közigazgatásilag
azonban
Kemenesmihályfához
tartozik, így a tárolásból szárma
zó iparűzési adó - milliókról van
szó - őket illetné. Kezdetben a
városi önkormányzat hajlandó
lett volna a közigazgatási határ
módosítását Mihályfának fizetni.
Hallottam 10 millióról, később a
Mihályfaiak már 50-60 milliót
kértek, amit a város nem tud el
fogadni. A probléma itt is meg
oldott, a Mihályfaiak falugyűlé
sen egységesen úgy döntöttek,
nem is akarják eladni - mint fo
galmazlak - ősi birtokukat. Jo
guk van hozzá. Maradt az ipar
űzési adó megosztásának a lehe
tősége, de ebben sem tudtak
megállapodni, mármint a két ön
kormányzat.
Első pillanatban úgy tűnhet, a
mihályfaiaknák jogilag igazuk
van, mert övék a terület. Jogosan
védik az érdekeiket. A dolgok

tön hozzátesszük, hogy a nyil
vántartásban kizárólag a Celldö
mölkön történt születések és az
itt történő elhalálozások szere
pelnek. Akik más városban
hunytak el közülünk, azok szá
mát nem tartalmazza.
Tehát a számok sem csalhatat
lanok, de bizonyos tényeket, ten
denciákat mindenképpen meg
mutatnak. Érdemes őket tanul
mányozni, lehet fölöttük medi
tálni.
Völgyi L.
azonban bonyolultabbak, mint
első hallásra tűnik. Miért? Min
denekelőtt azért, mert ha a celli
önkormányzat hozzájárul a tele
pítéshez, a felelősségvállalás az
övé. Néhány tényezőt említsünk
meg. Közismerten az olaj straté
giai ügy. Ha elkészülnek a tartá
lyok, a város elsőfokú polgári vé
delmi fokozatba kerül. A legmo
dernebb technika alkalmazása
esetén is előfordulhatnak problé
mák. A felelősség vállalásáért
pedig nem jár semmi? Ez az érem
másik oldala. Ezt kellene a mihályfaiaknak megérteni.

Több miliőt
elköltöttek
A beruházó cég, amely már
több milliót költött az ingat
lanokra,
talajvizsgálatokra,
egyéb járulékos munkákra, sze
remé a dolgát folytatni. Azt azon
ban nem tudja, melyik települé
sen valósul meg a jelentős állami
beruházás.
A napokban találkoztam egy
ismerősömmel, ő újságolta: a Pi
tyervár után, a Mersei út mentén
lévő ingatlanát felajánlotta meg
vételre, építsék oda a tárolót. A
terület biztosan vitán felül Cell
dömölkhöz tartozik.
A városi önkormányzat a la
kosság érdekeiben fog dönteni: a
környezeti határ tanulmányának
eredményét ismertetni fogja.
Káldos Gyula
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Kongresszusrá készülnek Kemenesalja vöröskeresztesei
A Vöröskereszt élete jelentős állomáshoz érkezik 1996-ban. Az or
szágos vezetőség döntése alapján a Magyar Vöröskereszt IX. Kong
resszusa 1996. május 24-25-én kerül Összehívásra. A kongresszusi
felkészülés időszakában minden szintű vöröskeresztes szervezetnél
beszámoló és vezetőségválasztó gyűléseket kell tartani. A területi szer
vezet 1996. Február 29-én tartja küldöttértekezletét Az alábbiakban
a területi vezetőség beszámolójának rövidített változatát kívánjuk
Önök elé tárni. Az értékelés az 1992-1996-ig terjedő munkára vo
natkozik.
A területi vezetőség feladata a egyre több munkát igényelnek.
helyi szervezetekben végzett vö Az a társadalmi közeg, amelyben
röskeresztes munka összehango tevékenykedünk, pozitívan for
lása, a közös programok szerve dul a Vöröskereszt felé. Együtt
zése és a helyi programok sze működünk minden olyan szerve
mélyi és technikai segítésének zettel, amely a humanitárius esz
biztosítása. A vezetőség elnöke méinkkel azonosul. Kérjük, és
dr. Marosfalvi Ferenc főorvos, szívesen fogadjuk az Önkor
titkára: Csótár Csaba, tagjai: mányzatok, üzemek, vállalkozók
Boros Péterné egészségnevelő, segítségét.
PÖrneczi Norbertné, a kenyéri
A bekövetkezett változások
szervezet elnöke, Erdélyi Antal, hatására felerősödtek az életmi
az alsósági szervezet titkára. A nőségre káros befolyások (táplál
Vöröskereszt hivatásos állomá kozás, drogok, negatív stressz
nyához tartozik Csótár Csaba tit hatások), ugyanakkor beszűkül
kár, és egy 4 órában foglalkoz tek az egészségvédelem lehető
tatott adminisztrátor.
ségei. A Vöröskereszt a megelő
Minden szintű szervezet a VIII. zést tekinti fŐ feladatának, főleg
kongresszuson 1992-ben elfoga az ifjúság körében. Folyamato
dott alapszabálynak megfelelően sak az iskolai programok: táplál
dolgozik. Tevékenységünket 9 té kozás, fogászat, káros szenvedé
lyek, családi életre nevelés, első
makörben foglalhatjuk össze:
1. szervezeti élet, képzés, segélynyújtás. A kórház és ren
delőintézet, valamint az intaházi
propaganda;
2. egészségvédelem, egész intézet szakembereinek köszön
hetően valamennyi iskolában
ségnevelés;
rendszeresen egészségnevelési
3. szociális munka;
4. véradó mozgalom,—vér napokat szervezünk. Népszerűek
ezek a rendezvények, egyre na
adásszervezés;
5. elsősegélynyújtás, kataszt gyobb az igény irántuk. Köszönet
a szakembereknek a közreműkö
rófaelhárítás;
désükért. Az országos vezetőség
6. ifjúsági munka;
7. nemzetközi kapcsolatok, által meghirdetett „Egészséges
Falvakért" mozgalomra 11 pályá
együttműködés;
zatot küldtek községeink, közülük
8. menekültek segítése;
öten kaptak támogatást valamilyen
9. gazdasági munka.
Helyi szervezeteinkben sok célfeladatra.
Napról napra érzékeljük, hogy
színű munka folyik, elsősorban
a községekben a Vöröskereszt az környezetünkben egyre növek
a szervezet, amely a felmerülő szik a valamilyen formában se
szociális, egészségvédelmi, kör gítségre szorulók száma. Szerve
nyezetvédelmi problémák meg zeteink minden szintjén ez köve
oldásához segíteni hajlandó, és teli a legtöbb munkát, és ennek
képes is erre. Szervezeteink, ön nem mindig tudunk megfelelni.
kéntes segítőink elsősorban a sa Anyagi támogatásra a Vöröske
ját környezetük kihívásainak reszt nem tud vállalkozni, egy
igyekeznek megfelelni, és ezek szerűen nincs miből, de megra

Orvosi rendelőnek alkalmas
helyiséget keresek
Celldömölk belvárosában,
rövid időn belül, ármegjelöléssel,
heti egy alkalomra.
Telefon: 94/319-276 - 18 óra után

gadunk minden olyan lehetősé
get, ami a segítségnyújtást szol
gálja. Az általunk összegyűjtött
adományokból folyamatosan se
gítünk élelmiszer, használt ruha,
cipő juttatásával. Celldömölkön
minden évben a húsvéti, illetve
a karácsonyi ünnepek előtt a
nagycsaládosok és az egyedül élő
nyugdíjasok részére osztottunk
ajándékcsomagot, évente 250¬
300 személynek. A helyi szerve
zeteinkben a rászorultak segélye
zése folyamatos. A különböző
helyeken összegyűjtött ruhákat figyelve az emberek érzékenysé
gére - a területi szervezet segít
ségével kicserélik egymással.
Szervezeteink, Önkéntes segítő
ink közreműködésével gyakran
szervezik, bonyolítják és anyagi
lag is támogatják az idősek nap
ját. A segítéshez szükséges pénz
előteremtéséhez szociális árusí
tást, bálokat, teaesteket rendez
nek. Az önkormányzatok anyagi
helyzetükhöz mérten támogatják
szociális munkánkat: A Vöröske
reszt nyitott az együttműködésre.
Az egyházakkal, a NOE helyi
csoportjával és a mozgássérültek
helyi egyesületével is volt közös
programunk. Ismerve az ország
gondját, baját, egy picit büszkék
lehetünk arra, hogy Kemenesal
ján érezhetően nagyobb az egy
más iránti segíteni akarás, a má
sok sorsával való törődés.
1996. január 25-én ünnepeltük
a celldömölki vérellátó állomás
30 éves fennállását. Bátran
mondhattuk el, hogy területün
kön a véradó mozgalom, a vér
adásszervezés, az itt élők segíteni
akarása töretlen. Kórházunk el
látása kiváló, ezentúl jelentős se
gítséget tudunk nyújtani a megye
és Budapest ellátásához is. Tö
rődünk a véradókkal is, és elis
merésükhöz az önkormányzatok
anyagi támogatására is számít
hattunk. Területi vezetőségünk is
sokat áldoz erre a célra. Elsőse
gélynyújtó tanfolyamainkat első
sorban az iskolák és gépjármű
vezető-képzés keretében szervez

tük, de a lakóterületek és üzemek
igényeit is k i tudtuk elégíteni.
Önkéntes segítőinknek kö
szönhető, hogy több mint húsz
éve működtetjük a nyári szezon
ban a jánosházi 8-as és 84-es út
kereszteződésben lévő közúti el
sősegélynyújtó állomásunkat.
Hétvégi ügyeletét Jánosháza,
Nemeskeresztúr és Duka közsé
gek vöröskeresztesei biztosítják.
Működési területünkön 13 ál
talános és 2 középiskola van.
Kettő kivételével mindegyikben
működik ifjúsági vöröskeresztes
szervezet. Iskolai programjaikat
javaslataink alapján maguk szer
vezik, mozgalmi életük sokrétű,
színes. Rendszeresek az iskolai
egészségnevelési, csecsemőgon
dozási, elsősegélynyújtó progra
mok. Együttműködnek a felnőtt
szervezetekkel, anyák napi, gyer
meknapi ünnepeket rendeznek.
Közreműködnek a véradásszer
vezés, szociális gondozás végzé
sében. Számukra városi vetélke
dőt szervezünk a fenti témákban,
a legjobbak a megyei versenyek
résztvevői, és eljutnak az orszá
gos versenyekre is.
Nemzetközi és menekültügyi
tevékenységünk csak esetleges.
'95-*96 között 13 menekült sze
mély, illetve család sorsával fog
lalkoztunk.
Gazdasági munkánk terén
önellátóak vagyunk. Programainkhoz a szükséges pénzt magunk
teremtjük elő, eddig még sikere
sen, amiért köszönet illeti a ben
nünket anyagilag is támgoató Ön
kormányzatokat, intézményeket,
üzemeket és egyéni vállalkozókat
A Magyar Vöröskereszt IX.
Kongresszusára készülő Keme
nesaljái vöröskereszteseknek
van mit összegezniük, mert
minden szinten elismerésre
méltó tevékenység zajlott az el
múlt időszakban. A helyi szer
vezetekben megválasztott veze
tőségekben is olyan személyek
kaptak bizalmat, akiknek ér
tékrendjében a másokon való
segíteni akarás fontos helyen
áll, és ez a tény feljogosít ben
nünket arra, hogy bizalommal
nézzünk, a valószínűleg nem
kevésbé problémamentes hol
nap elé. Köszönet mindazok
nak, akik eddig segítettek ben
nünket, kitartás, türelem és
sok-sok sikerélmény a jövőbeni
segítőtársainknak. Önök pe
dig, kedves polgártársaink, jó
indulattal segítsék a Vöröske
reszt mindannyiunk hasznára
váló tevékenységét.
(x)
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MINDENNAPI EGÉSZSÉGÜNK
Tisztelt Olvasóim!
Önök is tapasztalták már biztosan, hogy
minél makacsabb egy betegség, az idő előre
haladtával egyre több gyógymódot eszelnek
ki a kezelésére. Igaz ez a sok gondot okozó
kövérségre is. Se szeri, se száma a különböző,
egymásnak néha homlokegyenest ellentmon
dó fogyókúrás módszereknek. (Ez annyit je
lent sajnos, hogy nincs a megoldás a kezünk
ben.) Természetesen én sem vagyok a nagy
titok birtokában, de engedjék meg, hogy e
téren szerzett tapasztalataimat megosszam
Önökkel.
A sikeres fogyáshoz vezető út első állo
mása az elhatározás. A fogyókúrára időt és
figyelmet kell fordítani. Olyan időszakot kell
választani, amikor képesek vagyunk rendszeres
életvitelt folytatni, tartósan nem változik a ben
nünket körülvevő környezet, amikor nem vár
nak ránk jelentős feladatok, szigorú határidők.
Technikai és anyagi könnyebbségei jelenthet a
késő tavaszi-őszi időszak, amikor a zöldségek
könnyen hozzáférhetőek, a testmozság szabad
levegőn végezhető.
A felkészülés stádiumában figyeljük meg
étkezési szokásainkat. Az elfogyasztott étkek
Összetételét, kalóriatartalmát, rossz szokása
ink egymáshoz kapcsolódását. Tanulmá
nyozzuk a szakirodalmat, válasszunk és ké
szítsünk előre étrendet. Szereljük fel háztar
tásunkat a hiányzó élelmiszerekkel!

Kupont: 10ÍS Budapest, Korún S. D. 3/B. TCL: (Ij 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

SU3

Út a fogyókúrához

Ne fogyózzunk titokban! Vonjuk be a csa
ládot, barátokat! Együtt könnyeb is, és az el
lenőrzés is állandó. Ugynaakkor nc cikizzük
a diétázókat, van bajuk elég. Természetesen,
ha a legkisebb gyanú is felmerül, hogy be
tegség állhat a kövérség hátterében, orvosi
tanáccsal, felügyelettel kezdjünk a kúrához.
Tartós fogyás csak táplálékmegvonással
nehezen érhető el. Testmozgással együt kell
diétázni. Mozgástól, fizikai terheléstől elszo
kott szervezetünk természetesen csak foko
zatosan fogható munkára. A sportolást (napi
30 perces intenzív sétálástól a kocogáson és
különböző gimnasztikákon át a különböző
fogyasztógépek igénybevételéig terjedően a
terhelhetőséget is beszéljük meg orvossal,
gyógytornásszal kétséges esetben. A fogyó
kúrás étrend minimum 1200 kcal-át tartal
mazzon! Ennyi energia szükséges szerveze
tünk működtetéséhez. Ennél energiaszegényebb diéta csak orvosi ajánlatra és felügye
lettel történhet. Az étkezések száma napi 4-5
legyen! A munkahelyen se maradjon ki az
étkezés! Vegyes étkezést folytassunk a meg
adott energiahatárokon belül! Folyadékot
nem kell, sőt nem is szabad a szervezettől
megvonni! A vitaminokat és nyomelemeket
mesterséges készítményekkel pótoljuk. Alko
hol, szénsavas italok, cukortartalmú üdítők
kerülendők! Édesség, cukor (kávé, tea!) nagy
zsírtartalmú ételek elhagyandók!

SEpSIKM

-
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személyesen!

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

A táplálék mennyiségének csökkentése a
bélműködés renyhüléséhez, széki etrekedéshez vezethet. Magas rosttartalmú péksütemé
nyek, gyógytermékek segíthetnek.
Heti egy alkalommal történő testsúlyel
lenőrzés elégséges. A 0,5-1,5 kg/hét tempójú
fogyás jónak számít, súlyos szövődményeket
nem okoz. Nőknél a menses alatti vízviszszatartás a fogyást a kritikus napokon lassítja,
de hatása csak átmeneti. A kúra alatti vér
nyomás, pulzus, vizelet esetlegesen vérkcpellenőrzés bizonyossá tehet bennünket, hogy
csak kilóinkat veszítjük el, nem pedig egész
ségünket.
Helyi zsírlerakódások (tompor, comb, has)
ellen folytatott kúrák esetén gyarkan tapasz
taljuk, hogy a testsúly csökkenése kevésbe lát
ványos, mint a centiméterekben tapasztalt csök
kenés. Itt arról van szó, hogy a toma hatására
az izmok feletti zsírpárna elégett, az izomszövet
tömöltebbé vált. A kúrázó végeredményben
edzettebbé, egészségesebbé vált.
A kikinlódolt eredmény megtartása még
nehezebbnek bizonyul, mint a cél elérése.
Egyetlen lehetőségnek az tűnik, hogy a kúra
alatt beépült életmódbeli változtatásokat
(rendszeresség, testedzés) nem adjuk fel.
Csak így kerülhetjük cl, hogy visszaesők le
gyünk egy olyan játszmában, ahol az egész
ségünk a tét.
Dr. Galambos György

Bál (volt) a Savoy-ban
Ábrahám Pál Bál a Savoyban
című operettjét Horváth Péter
rendezte meg a veszprémi Petőfi
Színházban, a társulat február
18-án vendégszerepelt a darabbal
a celldömölki Kemenesaljái Mű
velődési Központban. Az operett
mindenekelőtt könnyed, a drá
mai mélységeket nélkülöző, fő
ként a néző szórakoztatását szol
gáló műfaj. Ez utóbbit - a szó
rakozást - főleg a táncos-komi
kus Musztafa bej és partnere, az
emancipált Daisy - Körösi Csa
ba és Módri Györgyi - fergete
ges játéka biztosította. Ha meg
jelentek a színen, felvillanyozó
dott a nézőtér, élt a színpad. Rö
vid, de élményszámba menő ala
kítást nyújtott a percekre felbuk
kanó, szenzációhajhász riporter Keresztes János, - aki táncával
lopta be magát a közönség szí
vébe. A Henry de Faublas márkit
alakító Szeles József és a felesé

gét játszó Szóka Júlia alakítása
csak halvány árnyéka az előző
kettőnek - mármint a Musztafát
és Daisyt játszó színészeknek.
Talán a szerep is hibás ebben, va
lahogy unalmasabbnak tűnik habár az egykor nőfaló bonviván
bőrébe bújni elég izgalmas do
log. Játékuk - ehhez a rendezés
is hozzájárult - vontatott, olykorolykor unalmas volt (szeparéjelencl).
A rendezésnek köszönhetően
volt néhány félresikerült rész is:
a primadonnának asztaliteniszez
nie kellett, de sehogy nem sike
rült a labdába ütnie - többszöri
próbálkozás ellenére sem, vagy
a zsiráf tetejéről földet érni is em
berpróbáló feladat volt. A hibák
ellenére a közönség jól érzete
magát, vasárnap esti kikapcsoló
dásnak megfelelt ez a könnyed,
néha bohókás darab.

Bodrogi jön

mel Bodrogi Gyula színész
tart előadóestet. A műsorban
még fellép Karda Beáta táncdalenckes is.
A belépőjegy ára: 350 forint.

Március 17-én este hat órakor
a Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban Én vagyok a híres... cím

lOSOtlGE
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Kemenesaljái

községek,

polgármesterek

Kemenesmihályfa

Kemenesmihályfa valószínűleg a tatárjárás idején elpusztult Chep település helyén,
illetve annak közelében épült fel. (A Chep nevet őrzi a Csépi dülö.) Mihály, Myhálfalva,
Mihályfa, majd Kemenesmihályfa az elnevezése. A Mihály nevet valószínűleg Ostffy
Mihály után kapta, aki földesura lehetett a településnek. Népessége 1910-ben éri el a
csúcsot 1078 fővel. Ettől kezdve a lélekszám fokozatosan csökken, 1980-ban már csak
749. Jelenleg 640 lakosa van.
Kemenesmihályfa polgármestere, ifj. Borhy Ferenc 1958-ban született. Iskoláit a szü
lőfalujában és Szombathelyen végezte. 1979-től 1992-ig a MÁV alkalmazásában állt,
majd '94-ig a MÁVÉPCELL-nél dolgozott. 1994-től rokkantnyugdíjas. 1990 óta képvi
selő-testületi tag, és *94-től polgármester.
Az alpolgármester Vikmon Lászlóné.
A képviselő-testület további tagjai: Bertalan Dezső, Bincze Tamás, Bbczén Lászlóné,
Fider Lajos, Kurányi István és Sebestyén László.
Körjegyző: dr. Bö'rzsei Péter, háziorvos: dr. Mesterházy Zsuzsa.
Kemenesmihályfa mindössze 5 kilométer
távolságra van Celldömölktől, s ez a közelség
hatással van az itt élő emberek életére. Sokan
járnak innét Cellbe dolgozni. Legtöbben a
vasútnál helyezkednek el, de sokan dolgoz
nak a város különböző üzemeiben is. Akik
otthon vannak, azok a termelőszövetkezetben
és az osztrák érdekeltségű varrodában talál
nak munkalehetőséget. A munkanélküliség
nem jellemző, mindössze 8 jövedelempótlósuk van, akik tavasztól őszig az ön
kormányzat foglalkoztatásában szépítik a
falut.
Intézményeik közül a nyolcosztályos álta
lános iskolát említi elsőként a polgármester,
ahová 126 tanuló jár (ide járnak a kemenessömjéni gyerekek is - V. L.), és 13 pe
dagógus végzi jó színvonalon a munkát. Kü
lön említést érdemel az iskola kórusa és iro
dalmi színpada. A kétcsoportos óvodában pe
dig 4 óvónő és 2 dada foglalkozik az apró
ságokkal.
Az elmúlt év során komoly beruházást haj
tottak végre, bevezették a faluba a földgázt.
A költségekből 4 millió 300 ezer forintot az
önkormányzat állt. Ez az önkormányzat
egyébként 41 millióból gazdálkodott 1995-

ben. 3-5 ezer forinttal segítették a beiskolá
zásokat, szociális segélyt juttattak a rászoru
lóknak. Karácsonyra 3 ezer forint ajándékot
szoktak adni az időseknek. Az elmúlt évben
sajnos nem futotta erre, tettek viszont egy
szép autóbusz-kirándulást Fertőd-Sopron út
vonalon, ezen 40 idős ember vett részt. Az
evangélikus imaház renoválásához, felújítá
sához az önkormányzat 800 ezer forinttal já
rult hozzá.
Az első lakáshoz jutó fiatal házasokat 100¬
150 ezer forint kamatmentes kölcsönnel
segítik a faluban. Szívesen említi még a
polgármester az elmúlt évi falunapot, ami
nagyon jól sikerült; na és nem lehet meg
feledkezni a női focicsapatról sem. A
„hölgyek" a falusi szpartakiádon is részt vet
tek.
A falunap megrendezése szerepel az idei
tervek között is. Ezen kívül a járdák fel
újítását tartják fontos feladatnak a falu
elöljárói. Fel szeretnék újítani a régi csar
nokot, és jó volna egy fodrász is a faluba.
Szüreti és iskolabált is találunk még az idei
tervek között.
Kellene építeni egy faluházat is, ahol szó
rakozási, pihenési lehetősége is lenne a la

kosságnak, de ez már túlmutat az idei terve
ken. Ugyanígy vannak a falusi turizmus és
vendéglátás megvalósításával is. Ezzel kap
csolatban a Vidos-kastéllyal (képünkön) vol
nának terveik, de sajnos ezt az épületet az
állam a termelőszövetkezet tulajdonába ad
ta. Tizenegymillió forintért adnák el. Az
önkormányzat szeretné megvásárolni, fel
újítani és — a varrodai részt meghagyva a falusi turizmus és vendéglátás szolgála
tába állítani.
Fontos feladatnak tartják még új lakás
építési telkek kialakítását, amit elsősorban
fiatal házasoknak szánnak, mert szeretnék a
fiatalokat a faluban tartani.
Borhy polgármester elmondja, hogy a
két falu - Kemenesmihályfa és Kemenessömjén - szétválása körüli ellentétek már
elcsitultak. Úgy ítéli meg, hogy az utóbbi
időben javult a falu és az önkormányzat
kapcsolata. Most már rendszeresen tájékoz
tatják a lakosságot, a falugyűléseken min
dig sokan vannak.
Nőtt az emberek aktivitása, Kemenesmi
hályfa lakossága a saját községéért tenni is
akar.
Völgyi László

ÚJ K E M E N E S A L J A

1996. FEBRUÁR 29.

6

Házasságot farmerban is lehet kötni
Beszélgetés Brennerné
Számomra a hivatali apparátus
dolgozói közül az anyakönyvve
zető megkülönböztetett személy.
Megkülönböztetett, mert ha tény
legesen nem is mindig, de ott van
az emberi élet és sors minden lé
nyeges mozzanatánál, mérföld
kövénél: a születésnél, a házas
ságkötésnél (válásnál) és az el
halálozásnál. Munkájából adódóan
a vele való hivatalos találkozás sok
esetben öröm, boldogság, máskor
szomorúság, gyász. A hozzá belé
pők mindenképpen mély érzelmi
hatás alatt állnak, a velük való bá
násmód pedig különös tapintatot,
intelligenciát igényel.
Ezek a gondolatok foglalkoz
tattak,
mielőtt
bekopogtam
Brennerné Gorza Mária, a vá
ros anyakönyvvezetője hivatalos
helyiségébe.
Először arról érdeklődtem, ho
gyan lett anyakönyvvezető.
- 1982 óta dolgozom a hiva
talnál, illetve elődjénél, gépírónőként kezdtem, később ügyin
téző lettem, szociálpolitikai elő
adó jó néhány évig. 1992-től mű
ködtem közre házasságkötések
nél anyakönyvvezetőként. El kel
lett végeznem egy tanfolyamot,
és megkedveltem ezt a munkát.

Gorza Mária

anyakönyvvezetövel

Végül is 1993-ban neveztek ki
hivatalosan anyakönywezetővé.
A házasságkötéseket azonban
hárman végezzük - Dénesné
Cseri Judittal és Bálint István
nal - felváltva.
- Erről a szóról, hogy „anya
könyvvezető" általában minden
kinek a házasságkötés jut eszébe.
Mit kell tennie ma annak, aki er
re szánja magát?
- A házasságkötés tervezett
időpontja előtt 30 nappal kell be
jelentkezni az anyakönywezetőnél. Egy jegyzőkönyvet kell ki
tölteni, ami végül is egy nyilat
kozat, hogy a házasulandók tu
domásuk szerint nem állnak ro
koni kapcsolatban stb. A 31. na
pon lehet a házasságot megkötni.
- Van, aki közben meggondol
ja magát?
- Igen. Minden évben van ál
talában egy. Volt egy olyan év
is, amikor 3 pár lépett vissza. A
legmeredekebb talán az volt,
amikor a fiatalember az utolsó
héten jelentette be, hogy nem
lesz esküvő, mert probléma adó
dott közöttük.
- Mennyi idős volt a legfiata
labb és a legidősebb személy,
akiket összeadott?

Takáts Gyula köszöntése
A nyolcvanötödik életévét be
töltő Takáts Gyula, Kossuth-dí
jas költőt köszöntjük szeretettel és
tiszteletadással Berzsenyi szülő
földjéről, a Kemenesaljái Berzse
nyi Asztaltársaság nevében és
mindazok részéről, akik ismerik a
kedves, mindig mosolygó embert,
Gyula bácsit.
Sok szállal kötődünk hozzá,
leginkább versei vonzásában és
úgy is, mint a régi és újjá
éledő Berzsenyi Irodalmi és Mű
vészeti Társaság elnökét tisztel
ve benne.
Köszönjük hozzánk elérő tekin
tetét, a szeretet forráskútját, ami szívében rejlik. Ezúton kívánunk
további jó egészséget, megtartó kitárulkozó kedvet, bort asztalára,
még számos alkotó éveket szerettei és barátai körében. Verses-kert
jéből csokrot köthetnénk a kemenesi táj asztalára. Hogy miként kö
zelített ehhez a vidékhez, egy szálat felmutathatunk, amelyben el
mondja Berzsenyi végbúcsúját szülőföldjétől:
Ledőlt a vén ház fejem felett...
Aranyam semmi... üres ól... mező...
Reményem Összedőlt, nem térhetek
kicsi honomba vissza már soha.
Nem fénylik rám a Ság és Kemenes
áldott, tündéri mosolya...

- A legfiatalabb egy 16 éves
lány, a legidősebb egy közel 80
éves férfi. A menyasszony is 70
felett volt már. Nagyon kedve
sek, szimpatikusak voltak. Itt
jegyzem meg, hogy 18 éves kor
alatt gyámhatósági engedély kell
a házasságkötéshez.
- Volt már olyan érzése szer¬
tartás közben, hogy ez a házas
ság nem lesz tartós?
- Ezt nem lehet előre megjó
solni. Volt egy nagy pompával
megrendezett ceremónia - akkor
senki sem gondolta -, de még ab
ban az évben beírtam a válópert
is. Annyit azért mondhatok, hogy
az idősebbeknél meghittebb a
szertartás.
- Mostanában egyre gyakrab
ban olvasunk különös körülmé
nyek között megkötött házassá
gokról. Önnél jelentkeztek külö
nös igénnyel?
- Végül is nem. Volt egy olyan
eset, amikor a ceremónia a há
zasságkötő teremben zajlott, utá
na pedig a hivatal udvarán volt
az állófogadás. Nyár volt, jól si
került. Még egy olyan esetet em
lítek, amikor az ifjú pár farmer
ben jeleni meg. Az anyakönyv
vezető egy kicsit zavarban volt,

mert „túlöltözöttnek" érezte ma
gát.
- Mit tett volna, ha előzőleg
arra kérik, hogy Ön is farmerben
legyen?
- Valószinű, hogy farmernad
rágot vettem volna fel, de fölül
ünnepélyesen öltöztem volna ak
kor is.
- Mennyi a válás mostanában?
- Mi csak azokról tudunk,
akik itt kötöttek házasságot.
Egyébként nem sok. Évente egykettő fordul elő, de ne is legyen
több.
Lenne még kérdésem külön
leges nevekkel, különleges ese
tekkel kapcsolatban, de kopog
nak, ügyfél érkezik. Brennerné
Gorza Máriát szólítja a köteles
ség.
völgyi

És Róma?... Ijfuság!... Emmi és Dudi?
Szortyog a berken fekete iszap.
Itt állok... Reményem veszve mind:
Fekete-víz - Fekete tenger... Nikla-Tomi...
Harminchat év s az alkony rám szakadt.
A Szerencse szent oszlopai közül
kiűzve álmom, kócsag madaram...
- „Édes szerelem, édes poézis
mi is az ember nélkületek" Házat?... Még rakhatok: szépet, nagyot,
de fölötte nem az a nyájasság ragyog,
mely első könnyeimre szórta sugarát...
A fák?... Majd azt is ültetek... és három gesztenyét...
Csak lombjukban soha thesszáli ég...
Búgnak a gémek, bölömbikák.
Nimfátlan nádas, sötét berek...
- Pegazus? - ...Lovamnak nyerge is üres.
Békák és szúnyog... Diófám alatt
tüzemet nincs ami gerjessze.
Malmomon zokogva bújva át
kertem alatt styxi folyóm kerit...
Falamra föltettük, ime
somogyi tölgy a gyertyám felett...
Lelettem ágyamat, honnan a halál
s hiába nézek, hiába vissza,
elfedi arcodat Somogy, Bakony erdeje...
Isten hozzád hát újra, örökre
tündér Kemenes áldott mosolya,
messze sötétlő Ságom teteje.

Dala József
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VAS M E G Y E E S SZOMBATHELY
VÁROS REGIONÁLIS VÁLLAL
KOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁ
NYA
VÁLLALKOZÓI
KÖZ
PONTJA továbbra is várja azon ked
ves Ügyfeleit, akik már vállalkozók,
vállalkozni szeretnének, vagy pedig
érdeklödnek a vállalkozások valamely
területe iránt.
A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT szaktanácsadói hálóza
tában működő tanácsadók több mint 20 területen (csak a
legfontosabbak: adó, jog, könyvelés, kereskedelem, fordí
tás-tolmácsolás stb.) állnak a VÁLLALKOZÓI KÖZ
PONT Ügyfelei rendelkezésére.
Amennyiben igényli az általunk nyújtott tanácsadást, úgy a
következő címeken érdeklődhet személyesen vagy telefo
non:

valamint a
CELLDÖMÖLKI
PARTNERIRODÁBAN:
POLGÁRMESTERI H I V A T A L
Szűcs Andrea
9500 Celldömölk,
Szentháromság tér 1.
Tel.: 06/60/376-202/38. m.

február 29-én Köcskön; március
l-jén Egyházashetyén és Borgá-

Könyvelői és Adótanácsadói BT,
VÁLLALTA:
TÁRSAS ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK
-

könyvelését,
SZTK-ügyintézését,
adóbevallások és mérlegbeszámolók elkészítését,
pályázatok, hitelkérelmek összeállítását,
eseti és folyamatos könyvvizsgálatot,
átalakulás auditálását.

Magánszemélyek március 20-i adóbevallását elkészítjük.
Cím: Celldömölk, Baross u. 1. (Pápai út)
Tel.: 06/30/461-493, 06/60/377-676.

Ugyfélfogadás
Celldömölk Város Önkormány
zata Polgármesteri Hivatala ügy
félfogadási rendje:
Hétfő: 9 órától 11 óráig, kedd:
ügyfélfogadás nincs, szerda: 13
órától 16 óráig, csütörtök: 8
órától 11.30 óráig és 13 órá
tól 16 óráig, péntek: 9 órától
11 óráig.
A fogadóórák rendje a követke
ző: minden hónap első csütörtökén
9 és 11 óra között Makkos István

VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B
Tel.: 94/326-048

Véradás l e s z ^

ONADOZO

tán; március 22-én Kissomlyón
és Dukán; március 28-án Kemenessömjénben és Kemenesmihályfán.

K i legyen
az Uj Kemenesalja nívódíjasa?
S < 3 C

Lapunk tulajdonosa és kiadója, a celldömölki önkormányzat ní
vódíj alapítását határozta el az Uj Kemenesalja szerkesztői, munka
társai részére. A kitüntetést az idén első alkalommal a sajtónapon,
március 15-én adják át.
A nívódíj alapítójának az a szándéka, hogy ezzel is elismerje a
lapnál dolgozók önzetlen munkáját, amivel huzamos ideje hozzájá
rulnak a város lakosságának objektív, pártatlan tájékoztatásához, s
a közvéleményt érintő várospolitikai döntések, valamint a lakossági
észrevételek, vélemények hiteles közreadásával segítik az önkor
mányzat eredményes működését.
A díjazott személyéről minden évben a városi képviselő-testület dönt.
A képviselők a döntés előtt javaslatot kérnek a kitüntetett személyére
vonatkozóan a lap szerkesztőbizottságától, illetve az Új Kemenesalja
olvasóitól. Az idei kitüntetett személyére március 5-éig lehet javaslatot
tenni az alábbi jelölöszelvény kitöltésével. A lapból kivágott, kitöltött
szelvényt a polgármesteri hivatalba, Molnár Gáborhoz kérjük eljuttatni.
JELÖLÖSZELVÉNY
Javaslom, hogy az Uj Kemenesalja 1996. évi nívódíjasa
.legyen.
Celldömölk, 1996
aláírás

polgármester, minden hónap máso
dik csütörtökén 9 és 11 óra között
Tima László alpolgármester, min
den hónap harmadik csütörtökén 9
és 11 óra között Baranyai Attiláné dr. jegyző, minden hónap ne
gyedik csütörtökén 9 és 11 óra kö
zött Enyingné dr. Batári Borbála
aljegyző tart fogadóórát a hivatal
ban.
Kihelyezett
ügyfélfogadás
Izsákfán: minden héten szerdán
9.00-11.00 óráig a Faluház önkor
mányzati irodahelyiségében.

Gyűjtsük össze a régi
kemenesaljai lapok példányait!
Mint legutóbbi lapszámunk
ban már megírtuk, az Új Keme
nesaljában többször megjelent, a
régi kemenesaljai lapok össze
gyűjtésére vonatkozó felhívá
sunk eredményeként számos hi
ányzó lapszámot sikerült pótolni

a Kresznerics Ferenc Könyvtár
állományában. A felhívást ennek
ellenére ismételten közzétesszük,
hiszen akadhat még elveszettnek
hitt példány valamely gyűjte
ményben, avagy éppen egy pad
láson.

Százéves a celli sajtó. A centenárium, illetőleg az Új Kemenesalja
századik lapszámának megjelenése okán ismételten - nem először, s talán
nem is utoljára - megfogalmazódott az a szándék, hogy a Celldömölkön
valaha megjelent összes sajtóterméket bárki által hozzáférhetővé tegyük.
Mielőtt végleg kénytelenek lennénk lemondani arról, hogy egyszer végre
együtt lesz száz év „sajtótermése", ismételten kísérletet teszünk a könyv
tárból hiányzó példányok felkutatására.
A gyűjtők, s bizonyosan mások is ragaszkodnak a tulajdonukban lévő
lapokhoz, ezért - magától értetődően - csak azt kérhetjük: tegyék lehe
tővé, hogy a hiányzó példányokról másolatot készíthessünk. Ez a gya
korlatban azt jelenti, hogy a tulajdonosnak egyetlen napra sem kell meg
válnia féltett kincsétől. Ugyanakkor sokat tehetnek, hogy a sajtótermékek
közkinccsé váljanak. Ennek legegyszerűbb módja, ha mindazok, akiknél
régi kemenesaljai újságok - akár csak egyetlen példányban is - fellel
hetők, jelezzék ezt a városi könyvtár munkatársainak, akik aztán elmond
ják, hogyan és milyen formában történhet a sokszorosítás.
„ Értékpapír-gyűjtésről" van tehát szó, amit a könyvtár és a szerkesz
tőbizottság is készséggel támogat. Az eredményről tájékoztatjuk a lap
hűséges olvasóit.
Az eddigi sikeren felbuzdulva
- a lapokhoz hasonlóan - köszö
nettel fogadná a Kresznerics Fe
renc Könyvtár a kemenesaljai
vonatkozású műveket, fotókat,
képeslapokat. A teljességre tö
rekvés mellett a helyismereti

gyűjtemény iránti növekvő kuta
tói és tanulói igény indokolja a
kérés időszerűségét.
Az adományozók nevét termé
szetesen a hasábokon időről idő
re közzétesszük.
A szerk.

ÚJ K E M E N E S A L J A

Csüggedni

8

1996. FEBRUÁR 29.

sohasem szabad

Látogatóban Alsóság legidősebb lakójánál
Régóta készültem már, hogy ellátogassak
az alsósági városrész legidősebb emberéhez,
Tóth Jóska bácsihoz. Amikor érkezem,
Magdolna és Irén leánya a konyhában szor
goskodik, rántott csirke sütéséhez készülőd
nek. Jóska bácsit - aki a 95. évében van ágyban találom. Mint mondják, pár éve egy
betegség folytán megromlott az egyensúlyér
zéke, csak segítséggel tud járni.
A csodálatos szellemi frissességnek örven
dő idős embert arra kérem, meséljen magáról,
az életéről.
- Tősgyökeres alsósági vagyok, az ősi csa
ládi ház a Godenában volt. Édesapámnak 10
hold földje volt, és hat gyermeke. Ebből öten
voltunk fiúk. Négyen a Sághegyre jártunk
dolgozni a bányába. Harminchárom eszten
dőt - „dolgoztam k i " ott, aztán megszűnt a
bánya. '62-ben mentem nyugdíjba - mondja
tömören.
- Milyen volt a fiatalsága? Mikor nősült?
- Huszonöt éves koromban nősültem, az
tánjöttek a gyerekek sorban, négy fiú, három
lány. A legidősebb 1926-ban, a legfiatalabb,
az Irén, aki itt van velem, '44-ben született.
Taníttattam, iskoláztattam őket. Egy fiam, a
Jenő sajnos meghalt, a többi hál' Istennek jó
egészségnek örvend. József-napkor minden
évben összejönnek nálam. Beszélgetünk,
eszünk, iszunk és dalolgatunk egy kicsit.
- Hogy milyen volt a fiatalságom? Sokat
kellett dolgozni, de volt egy harmonikám, va
sárnaponként azon szoktam játszani. Jó han
gom volt, sokat énekeltem. Táncolni is sze-

rettem,meg színdarabozni. Minden évben két
színdarabot játszottunk. Nekem mindig jó
kedvem volt, pedig gond is akadt bőven. Itt
volt a hét gyerek - mégis kétszer berukkoltattak - , de sosem kellett semmit sem kérnem.
Pedig - de azt már mondtam - még taníttat
tam is őket.
- Említette Jóska bácsi, hogy szeretett da
lolni. Mi a kedvenc nótája?
- Volt nekem több is, de a legtöbbször azt

énekeltem a feleségemnek, hogy „Gyere ve
lem az erdőbe kék ibolyát szedni..."
És a 95 éves Jóska bácsi az ágyban dalra
fakad... Folytatja is azzal, hogy ,J?iros pettyes
ruhácskádban láttalak meg téged..."
- De azért egyszer nekem is volt rossz
kedvem. Negyvenöt március 26-án. Egy
orosz utánpótlás-csapat érkezett a faluba, és
ennek az utcának (Bajcsy-Zs. u. - VL.) egy
részét kiürítették. Két órát kaptunk, hogy el
hagyjuk a házunkat Ott voltunk hat gyerekkel,
az Irén akkor még nem születelt meg. Gyorsan
összepakoltunk. Vittünk magunkkal egy zsák
lisztet, egy bödön zsírt és volt egy sonka, amit
szenteltetni tettünk félre, azt is. A Balogh Endréék fogadtak be bennünket hirtelenjében. Ké
sőbb kiköltöztünk a Godenába édesanyámékhoz. Szeptemberben vagy októberben jöhettünk
vissza. Se kapunk, se kerítésünk, az ablakok
betörve, de otthon voltunk.
- Jóska bácsi! közel a 100. életévhez meg
szokták kérdezni, hogy mi a hosszú élet titka?
- Hál nem is tudom. Talán az, hogy ne
idegeskedjen az ember, legyen jó a hangulata.
A doktornő is azt mondja, aki minden csü
törtökön meglátogat, hogy énhozzám szíve
sen jön, mert én nem panaszkodom, mint a
többiek. Ha valami gond vagy baj akad, nem
szabad egyszerre kétségbeesni. Úgy kell fo
gadni, hogy azt meg kell oldani. Sok nehéz
ségen mentem keresztül én is, de minden
problémát meg tudtam oldani.
A beszélgetés végén jó érzéssel vettem bú
csút Tóth Józseftől, aki nemcsak a múltra em
lékszik élesen, hanem számon tartja a jelen
történéseit is. Már kifelé mentem a szobából,
amikor még utánam szólt: Aztán ne feledje:
sohase csüggedjen! Legyen mindig jó han
gulata! Megpróbálok szót fogadni.
völgyi

szág, szegény Európa! Majd elfe
lejtem: az idén az USA-ban is
rendkívüli tél volt, nem kevés hó
val. Hurrá: szegény Amerika! A
- Havi nagybevásárlást bonyo neked reklám! A magyar kereske hideg, a hó és a hivatal felelős
sége rendszersemleges.
lítok kedvenc üzletemben, a mo dőn nem fogtok ki.
*
sóporos polc van soron. Nézege
- Megyek — megyek? -, csúsz
- Február a síszünetek ideje.
tem az utántöltős mosóporokat: kálok a kásás, jeges, latyakos jár
TOMI SZTÁR - 2,4 kg - 667 fo dán a város közepén a dolgomra. Pár éve kezdeti divatba jönni,
rint. Rátéved a szemem az ugyan Ismerősöm jön velem szemben, előbb az egyik iskola, majd a ri
ilyen márkájú, súlyú „dobozos köszönünk egymásnak, ő köszö vális sem akar lemaradni. Ma
ra" - 640 forint. Megnézem még nés után még jó fennhangon el már többé-kevésbé minden iskola
egyszer, meg még egyszer, jól lá szól mellettem: Gyönyörű váro tart pár napos szünetet a fenti
tok? Annyi Az utántöltős drá sunk, Celldömölk! - utalva a bi apropóból. Ez évben sítúrára
gább, mint a dobozos. Kérdezem zony nem szívderítőén szép, hó- ment 110 gyerek. Szüneten volt a
az elárusítót, nem tévedés-e. kásás, hóbuckás, sok helyen ta- többi 700. Fordítva jobban hang
Nem, nem tévedés. Máshol szer karítatlan járdákra,
utakra. zana. Nem csak az elnevezés mi
zik be a dobozost és máshol az Hangja nem hagy afelől kétséget, att.
utánpótlást. Ezek az árviszo én is felelős vagyok érte: szegény
- Apropó, sítúra! Sikeres tur
nyok. Nesze neked logika, nesze Vas megye, szegény Magyaror nus lezajlott, csoport indul haza.

Februári

forgácsok

Szavalóverseny kicsiknek és nagyoknak
A Dukai Takács Judit Játékszín Alapítvány
szavalóversenyt szervez a költőnő emlékére,
a költészet napja alkalmából. A rendezvényre
ez év április 13-án kerül sor.
A versenyre három kategóriában várják a
jelentkezőket: I . kategória: 10-14 évesek, I I .
kategória: 15-18 évesek, I I I . kategória: 18

év felettiek, felső korhatár nincs. A szavaló
versenyre kötelező verset kell tanulni Dukai
Takács Judit alkotásai közül (kötet: Az én
képem: Dukai Takács Judit válogatott versei.
- Sárvár - első vagy második kiadás), vala
mint egy szabadon választott verset. A meg
kötés az, hogy 19. századi költő alkotása le

Busz elromlik, egyéb, szokásos
apró gondok. Szülök várják a gye
rekeket a megbeszélt időben, he
lyen. Hírnök jő, kis gond, késés,
mindenki nyugodtan, minden gye
rek hazaszállítva. Szülök haza, le
fekvés nyugodtan, gyerekek ház
tól házig. Éjjel csengő riaszt, gye
rek az ajtóban. Jézus Mária! Ha
zahoztak? Hazakísértek? Nem,
egyedül jöttem. Tanár bácsi
mondta, nagyfiú vagyok, egyedül
is el tudok menni. Szülő háborog,
nem ezt ígérték, éjszaka, sötét,
gyerek még sohase. Tanár bácsi:
fáradt voltam, a busz is fáradt
volt, és különben is... a gyerek azt
ígérte, nem fog félni. A sítúra
egyébként jól sikerült.... szeren
csére.
B. Éva

gyen. Jelentkezni lehet személyesen, telefo
non vagy írásban a Kemenesaljái Művelődési
Központban március 20-áig.
A költőnő kötete a Celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtárból és a KMK-bóI köl
csönözhető.
A szervezők várják a jelentkezőket, Sár
várról, Celldömölkről és a környező közsé
gekből.
losoncz

1996.
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Át kell ültetni a rózsát!
Válasz a Segítséget vár a külsövati iskola című írásra
A kis herceg a fÜbe lefeküdt
és sírni kezdett, amikor az
egyetlen rózsájához hasonlító
ötezer rózsát meglátta. Addig
azt hitte, az övé az egyetlen a
világon. „Holott az az igazság,
hogy Ó egymaga többet ér,
mint ti valamennyien, mert 6
az, akit önlözgettem. Mert Ö az
én rózsám." - mondta a kis
herceg.
Kedves Violetta!
Az Ón rózsája a külsövati is
kola, felelős érte. Bura alá
akarja helyezni, nehogy a bá
rány megegye. De sajnos kevés
a víz az öntözésre és a napfény
a megmaradáshoz. At kell ül
tetni, ahol tovább fejlődhet.
Az én rózsám KÜLSÖVAT,

az egész falu, az összes ott élő
emberrel. „Felelős vagyok a
rózsámért", felelős vagyok az
egész községért. Bízom benne,
eljön az az idő, amikor közsé
geink olyan gazdagok lesznek,
hogy minden ötödik gyermekre
juthat egy pedagógus, de ad
dig annak kellene örülnöm, ha
minden pedagógusra
jutna
legalább tizenöt tanuló Külsövaton.
Én is szeretem a kis herce
get, aki figyelmeztette azokat,
akik nem ismerték a veszélyt,
pedig ott leselkedik régtől fog
va a sarkukban: „Gyerekek!
Ügyeljetek a majomkenyérfák
ra!"

Aczél Péler
Külsővat polgármestere
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Cellszolg Kft., Házkezelőség:
ésszerű átalakítások
A celldömölki önkormányzat kötelező és Önként vállalt felada
tai ellátására alapított gazdasági társaságokat és intézményeket.
Ezek: a Cellhő Kft., a Cellszolg Kft., a Házkezelőség, a most
alakult Cellvíz Kft., valamint részben a Művelődési GAMESZ.
A képviselő-testület által megvitatott előterjesztés részletesebben
a Cellszolg és a Házkezelőség munkáját érintette. A Cellszolg
esetében a teljes átalakítást fontolgatják, mivel az előrejelzések
szerint az 1995. évet veszteséggel zárták. Ha ezt a megoldást
választják, akkor az önkormányzatnak a Városért elnevezésű ala
pítvány beleegyezését is meg kell kapnia, hiszen ez az alapítvány
30 százalékban tulajdonosa a kft.-nek. A Házkezelőségnél a la
kások eladása miatt csökkent a munka mennyisége. Elképzelhető,
hogy ezen intézmény keretein belül lehetne legkönnyebben meg
alakítani a Városgondnokságot, amely a kommunális feladatok
intézését végezné.
A képviselők döntöttek arról, hogy alapos előkészítő munka
után a kérdésben végső döntést március 31-ig hoznak, hogy az
új szervezeti formában a munka már az év második felétől meg
kezdődhessen.
gy-

Reformátusok
farsangi
vigassága
A reformátusok ismét megrendez
ték immár hagyományossá vált bál
jukat. Ebben az évben a Gáyer iskola
tágas ebédlőjében farsangolhattak a
szórakozni vágyók. A Kemenesalja
Néptánccsoport
palotásával
kez
dődött a mulatság. A finom vacsora
után a Dózis együttes zenéjére gon
dunkat feledve, hajnalig rophattuk a
táncot
Lengyel László

Büki

Fodrászat

Értesítjük kedves
vendégeinket,
hogy február 12-töl váltott műszakban
dolgozunk!
Páros hét: RÓBERT
Páratlan hét: LÁSZLÓ
Délután: hétfőtől péntekig: 12.30-19.00
Délelőtt: keddtől szombatig: 06.00-13.00

elektronika képviselet
Autós rádiómagnók ( 6 x 3 csatorna + lopásgátlás)
- megbízható minőség, alacsony áron.
Tv, videó, homeaudio, háztartási gépek - katalógus alapján.
Ugyanitt: Lepke gyümölcsszörpök kis- és nagykereskedése.
14 féle ízben raktáron, nagyon jó és olcsó!!
Áfás átadási ár: 135 Ft/l.
Forgalmazás: minden hétköznap du. 16 órától.
Dr. Horváth András Celldömölk, Bercsényi u. 11.
Tel.: 60-376-414

Fölháborodtam
Alaposan rájár a rúd mos
tanában arra, aki nálunk nő
nek született. Kezdődött a csa
ládi pótlékkal, folytatódott a
gyes és gyed problémáival, az
után itt van a nagy vágás, a
női nyugdíjkorhatár 7(7J évvel
történő megemelésének terve.
Mindez azonban nem elég!
Újabb nagy ötlet született: a
nők nyugdíjba vonulásakor a
gyes idejét nem akarják bele
számítani a nyugdíjszerző idő
be! Megáll az ész! Nem is
olyan rég még azt hallottuk,
hogy a gyermekszületéseket
pozitív értelemben veszik fi
gyelembe a nyugdíjazásoknál.
Emlékszem még, fiatal szü
lőkként a nélkülözési választot
tuk gyermekeink nevelése ér

dekében, hisz tanult mestersé
günkből adódóan tudtuk, hogy
az első három év döntő fon
tosságú az ember életében.
Szinte a szó szoros értelmében
zsíros kenyéren éltünk abban
az időszakban, de ezzel nem
csak mi voltunk így. .. Most pe
dig olvasom az új javaslatot és
elszörnyülködöm. Azon gondol
kodom, hogy az ilyen ötletek ki
agyalói nem látják, hogy a nők
— anyáink, feleségeink, leány
gyermekeink - mennyit gürcöl
nek?! Mit akarnak még tőlük?!
Fölháborodásomból
csak
nehezen csillapodom. Nem tu
dok mást tenni, mint szorítani
és bízni abban, hogy írásom
rövid időn belül aktualitását
veszti.
Völgyi L .
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DÖMÖLKI ÁLLATORVOSI RENDELŐ
- kisállatkezelések, védőoltások, műtétek stb.
- kutya- és macskatartás felszerelései
(póráz, nyakörv, kefe, vitamin, rágó stb.)
- kutya- és macskaelescgek (száraztápok, konzerv, fogliszlító stb.)
- parazitáéi lenes szerek
(bolhapor, sampon, spray, tabletta, bolhaellenes nyakörv)
Rendelési id&: kedd-csütörtök 17-19 óráig. Péntek: 15-17 óráig.
Dr. Horváth András állatorvos
Celldömölk, Bercsényi u. 11. • Tel.: 60-376-414

Boczkó Vegyeskereskedés
AJÁNLATA:
- Komplett olasz, magyar fürdőszoba-berendezések
- Csapok, csaptelepek, fajanszáruk
- Acélcsövek, vascsövek, horganycsövek, rézcsövek
- PVC-idomok és -csövek
- Csempék, járólapok (olasz, spanyol, magyar)
Celldömölk, Úttörő u. 21. • Tel.: 06/60/375-278
Várjuk kedves vásárlóinkat!

1996. március 9-től autópiacot rendezünk
a KORONA ABC előtt lévő piactéren
minden páros hét szombatján.
VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET.
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk
ÍM

Újdonság a könyvtárban
Rosamunde Pilcher: Szeptember - Budapest, 1994
Hideg téli estéken mit csináljon
az ember? A tévéműsor unalmas,
élvezhetetlen, viszont a napja fá
rasztó volt ahhoz, hogy valami ko
moly dologba fogjon... A napi
problémák megbeszélése után el
alvás előtt valami könnyűre vá
gyik... Akkor olvassa el ezt a re

Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
Házasság: Pintér Mónika és Somogyi Zsolt, dr. Vida Beáta és Ábrahám
Zsolt, Szabó Szilvia Mária és Horváth János.
Születés: Szabó Sándor és Kocsis Erzsébet leánya: Zsófia, Kelemen Gá
bor és Eksekejeva Aida fia: Gábor, Tiszai Pál Ferenc és Vass Csilla
Anikó leánya: Kata Boglárka, Csadó Bálint és Varga Ibolya fia: Bálint,
Szabó Roland Ferenc és Elekes Mónikafia:Roland, Kajdi János és Bíró
Erika leánya: Auguszta.
Halálozás: Juhász János, Varjú Elemémé Tima Margit, Remport Lászlóné Somogyi Rozália, Bende Sándomé Bödör Gizella, Zsámboki Imréné
Kurányi Erzsébet, Pór József, Orbán Ferenc, Joó Istvánné Kalmár Mária.
MERSEVÁT
Születés: Csonka Csaba és Szálai Rita leánya: Rita.
KEMENESMIHÁLYFA
Születés: Sebestyén László és Szabó Máriafia:Krisztián, Bertalan Miklós
és Kemendi Szilvia fia: Ádám.
BOBA
Születés: Fáró Jenő és Márkus Etelka fia: Jenő.
Halálozás: Németh László.
OSTFFY ASSZON YFA
Születés: Polgár László Tamás és Göltl Tímea leánya: Enikő.
NAGYSIMONYI
Születés: Hencz László Ervin és Farkas Ildikó Piroska leánya: Luca,
Nagy Sándor és Benkő Beatrix Csilla fia: Milán.

Figyelem!

gényt. A címe nem sokat mond,
kissé már az elmúlást és egy kissé
még a fiatalságot jelképezi. Vára
kozás ez a regény. Májusban indul,
s szeptemberben ér véget. Ez alatt
a majdnem fél év alatt megismer
kedhetünk a skót felfölddel, amely
nek leírásában az írónő otthonosan

Költségtérítés az óvodai és
iskolai ellátásért
A celldömölki képviselők döntöttek arról, hogy az olyan óvodások és
általános iskolai tanulók esetében, akik a környező községekből járnak
a városi intézményekbe, az állami normatíva és a tényleges költség közötti
különbséget megfizettetik az érintett település önkormányaztával. E sze
rint az óvodai ellátásért évente 6600 forintot, az iskolai napközi ellátásért
az 1995/96-os tanévre 25 ezer, míg a következő tanévre 39 ezer forintot
kell fizetnie az érintett Önkormányzatóknak.
gy.
_
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Ügyfélfogadás a rendőrségen
A Celldömölki Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának ügy
félfogadási rendje 1996. január l-jétől az alábbiak szerint megváltozott: hétfő:
08.00-16.00 óra között folyamatosan; kedd: 08.00-12.00 óra között; szerda:
13.00-17.00 óra között; csütörtök: 08.00-13.00 óra között; péntek: 08.00-12.00
óra között.

VÖNÖCK
Születés: Németh János és Nemes Ildikó leánya: Nóra Ildkikó, Zsidai
Tibor László és Farkas Tünde leánya: Dominika Tünde.
JÁNOSHÁZA
Születés: Zsömle László és Tallér Magdolna leánya: Cintia.
Halálozás: Trombitás Károlyné Perendi Irma.
KEMENESMAGASI
Születés: Schreck István és Horváth Ilona fia: Dávid.
mozog. A leírtakon túl azonban
sokkal izgalmasabb az itt élők - a
kívülállóknak unalmasnak tűnő,
ám a beavatottak számára mozgal
mas - élete.
A nem egész fél év alatt meg
ismerkedhet az olvasó a skót arisz
tokrata családdal, annak jelenével,
múltjával, barátaival, az egész vi
déki közösséggel. Szerelmek szö
vődtek, szövődnek itt, amelyekről
mindenki tud, de nem beszél, há
zasság van tönkremenőfélben,

amelyet a végén mégis sikerül
megmenteni, titokzatos személyek
kerülnek elő a múltból...
Izgalmas, cselekménydús ez a
regény. Könnyű, szórakoztató,
amely feledteti velünk - ha nem is
hosszú időre, de amíg olvassuk,
biztosan - a mindennapi élet ne
hézségeit, az újabbnál újabb javas
latokat, amelyek - úgy érezzük már megint csak velünk akarják
éreztetni, mekkora az állam
adósság
LA

Teljesen kezdőknek is

javasolható!

Számítógépes tanfolyam
A lakosság körében megnyilvánuló igényekre alapozva 1996. már
cius 8-án 60 órás számítástechnikai tanfolyam indul a Berzsenyi Dá
niel Gimnáziumban a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szerve
zésében. A péntekenként 16—20 óráig tartó foglalkozásokon Kunyikné
Járó Mariann vezetésével az érdeklődők megismerkedhetnek a szá
mítógép-kezelés alapjai mellett a szövegszerkesztés módszereivel is.
A tanfolyami igazolást adó képzés díja 10 ezer forint. A szeptembertől
kezdődő őszi kurzus során, az újabb 90 órát követően lehetőség lesz
a számítógép-kezelői szakképesítés megszerzésére. A képzés már ti
zenegy fővel megkezdődhet, de maximum tizenhatan lehetnek egy
csoportban. Többen már előzetesen jelezték részvételi szándékukat,
ezért célszerű minél előbb jelentkezni Németh Tibor szervezőnél a
Kresznerics Ferenc Könyvtárban.
bit

-
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A csendben alkotók színes
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világa

Képzőművészek Kemenesalján
Berzsenyi Dániel sokszor el
szavalt gyönyörű versében - Bú
csúzás Kemenesaljától - nyito
gatta kora embereinek a szemeit
és segít napjainkban is csodálni
a szeretett tájat: a Kemenesalját.
Az irodalom, különösen a költé
szet nyelvén a nagy előd nyom
dokain számosan megénekelték
vidékünket, de a prózaírás sem
volt szűkmarkú. Amikor meditá
lunk minderről, úgy tűnik, hogy
nagyobb a tartozás a képzőmű
vészetek részéről, bár tisztelettel
kell szólni a Kemenesaljái Mű
velődési Központ mindenkori ve
zetőinek azon törekvéseiről, hogy
kiállítási programjaik teret adnak
ii helyi alkotók énekeinek a bemu
tatására. Hasonló utal választolt a
Krcsznerics Könyvtár is.
Egy nagyszerű kezdeménye
zés okán szólni kell arról, ami a
képzőművészei megjelenését i l 
leti a szülőföldi kultúrában. A
Szombathelyi Szépítő Egyesület
hiánypótló kötelet jelenléten
meg 1994-ben Képző- cs Ipar
művészet Vas megyében cím
mel, majd kiegészítve a második
kötettel 1995-ben újabb adatokat
tár fel. Azért is elismerést érdem
lő a szerzők munkája, hisz kor
rigálnak bizonyos nézőpontokat.
Eltöröltek a mellőzöttség sértő
hatását, választva a legfőbb vé
lemény alkotókat, a tárlallátogató
közönséget és az alkotók önmercéjci! Négyszáztíz alkotó találha
tó a két kötetben rövid méltatás
sal, bemutatással, de ez a sor to
vábbi kiegészítésekkel gyarapod
ni fog.
Szűkebb pátriánkra nézve

nincs szégyellni valónk, hisz kö
zel tíz százalékkal vagyunk jelen
a vasi képzőművészetben, így ez
azt is bizonyítja - és ez a cikk
ezért íródik - , hogy nem csak a
poézis táplálkozik itt, hanem a
képzőművészei csodás világa is.
Vagyis nem csupán a Parnaszszusra igyekvő írástudók éreznek
rá a „kékcllő halmok, gyönyörű

az elődöket, amely arra invitált,
hogy a kcmcncsaljai művészek
első csoporlkiállítására jöjjön cl
az érdeklődő közönség. Mindez
1935-ben történik. Az alkotók
között olyan nevek tűnnek fel,
mini Bárdossy Zoltán festő, Sz.
Csorba Tibor festő, író, Dinkgreve Nándor festő, DömölkiDeulsch István szobrász, TácsDéncs tanár úr - középen

Kcmcncsaljai alkotók egy csoportja

vidékek"-re (Berzsenyi), hanem
a vásznakon is visszatükröződik
csillogó színeiben - minden év
szakban pompázva, még a Bore¬
as ege alatt is - a kemencsi táj.
Az említett kötetek lényegében
átfogják a századot és a mi név
sorunk is ehhez igazodik, tovább
gyarapodva majd.
Megsárgult meghívó igazolja

Ahogy mások sütik...
Sajtos r ú d - J á r ó n é receptje szerint

60 dkg lisztben elmorzsolunk 25 dkg margarint, egy diónyi zsírt, 1
evőkanál sói, 1 szalakálit. Adunk hozzá 1 egész tojást. 10-15 dkg reszelt
sajtból annyit teszünk félre, amivel a tetejét megszórjuk, a többit a tész
tához adjuk és annyi tejfellel gyúrjuk össze, hogy sodorható legyen. A
szalakálitól jól felemelkedik, ezért vékonyra kisodorjuk, ródliszaggatóval
tetszés szerint feldaraboljuk, zsírozott tepsibe rakjuk és tojással vagy
cukros tejjel megkenjük, reszelt sajttal meghintjük, közepesen meleg sü
tőben sütjük. Ugyanebből pogácsa is süthető.
E s t i p o g á c s a - N a g y n é V ö l g y e s i R ó z s i receptje szerint

50 dkg lisztben 1 Ráma margarint, 1 evőkanál sót elmorzsolunk. Pici
cukros tejben 2,5 dkg élesztőt felfuttatunk, 1 pohár tejfelbe belekeverünk
1 egész tojást, majd mindezt a liszthez adjuk. Jól összegyúrjuk. Hogy
kemény ne legyen, néhány kanál lejfölt vagy tejet adunk a tésztaanyag
hoz. Éjszakára polietilén zacskóba csomagoljuk, vagy tálban letakarva
- a hűtőbe tesszük. Másnap kisodorjuk 2 ujjnyi vastagságúra, megrá
csozzuk késsel és tetszés szerinti nagyságra szaggatjuk. Zsírozott tepsiben
tetejét tojással (vagy cukros tejjel) megkenjük és reszelt sajttal megszór
hatjuk. Sajt nélkül is finom.

Reich Imre festő, ifj. Szloboda
Ferenc szobrász, Szögtcleki
Vimmer Lajos festő. Kiállításu
kat a nagy tekintélyű igazgató fő
orvos, dr. Szomraky Zoltán nyi
totta meg.
Napjainkban a Kemenesaljái
Alkotókör fogja egybe a művész
társaságot, tagjaik sorában még
többen helyet kaphatnának. K i -

állításaik élményszámba men
nek, akár csoportosan vagy
egyénileg jelennek meg. Ezen
írásnak nem lehet célja, hogy kü
lön-külön is írjunk az alkotókról
- visszatérni erre szükséges azonban említést kell tenni Dé
nes Lajos Szilveszter munkájáról
ezúton is, akivel a megyei kiad
vány több helyen is foglalkozik.
A szakkörök,
alkotótáborok
szervezésének az iskolai tevé
kenységek apostola Ő. Fáradtsá
got nem ismerve dolgozón, az
elismerést nem jegyezte. Elné
zem a régi fotót, ahol még fia
talon látható tanítványai köré
ben, valószínű, éppen jelzi a ké
szülő mű korrigálandó vonalait,
ecsetvonásait. Munkássága te
kintetében is van törleszteni va
ló, ennek jelzése nem kerülhető
ki. Elmélyedve mindezen arra is
gondolhatunk, hogy mennyire
fontos és izgalmas lenne egy
újabb olyan kiállítás, tárlat,
amely mintegy negyven festő-,
szobrász-, textil- és fafaragómű
vész munkásságát bemulatva
igazolná, hogy mennyire ösztön
ző számukra elsőként a szeretett
szülőföldi táj.
Dala József

Az Uj Kemenesalja hirdetési tarifái:
-

egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal
tizenketted oldal
apróhirdetés
első oldalon megjelenő szalaghirdetés
(190 x 25 mm) kék színnyomással

15 000
8 000
5 000
3 500
1 800
500

forint
forint
forint
forint
forint
forint

4 500 forint

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli.
A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként
5 százalék kedvezményt kapnak.
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám alatti lakos, a pol
gármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője.
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-0- SPORT <0> eredmények - események <0> SPORT ^
A nulláról indultak

Foci-reneszánsz Kemenessömjénben
Az 1975-ös körzetesítéssel, a Kemenesal
jái Tsz SK kistérségi egyesületként való me
nedzselésével megszűnt a környező néhány
település, így Kemenessömjén sportélete is.
Az utóbbi néhány évben az élet szinte minden
területén felértékelődött a helyi kezdeménye
zések szerepe, amely a sportot sem hagyhatta
érintetlenül. Két évtizednyi szünet után meg
alakult a Kemenessömjéni öregfiúk focicsa
pata: talán a régi nagy focimajálisokra em
lékezve, éppen 1995. május l-jén. Az együt
tesnek 35 év feletti, nem igazolt játékosok
lehetnek a tagjai és a törzsgárdát 12 fő al
kotja.

A sömjéniek Old Boys csapata szomba
tonként kispályán ádáz küzdelmeket vív a
környező községek hasonló férfiúival. Fenn
állásuk eddigi legnagyobb eredményét a Kemenesmihályfán tavaly októberben a mihályfai, sömjéni és tokorcsi indulók részvételével
rendezett torna megnyerésével aratták. A
nagy rivális otthonában begyűjtött siker han
gulatát tovább fokozta, hogy a női focisták,
a sömjéni lányok/asszonyok csapata is dia
dalmaskodott a vendéglátók felett. Az „öreg
fiúk" megszervezésében és az együttes mű
ködtetésében odaadó tevékenységet fejteti ki
Fülöp Sándor, Marsai József és Szántó

Kézilabda diákolimpia
///.

kcs. fiú - megyei elődöntő, I.

Szentgotthárd-Kőszeg, Hermán
26- 6
Kőszeg, Kossuth-Szhely, Derkovits
6-11
Szentgotthárd-Celldömölk, Gáyer
17-23
Kőszeg, Herman-Szhely, Derkovits
3-21
Celldömölk, Gáyer-Köszeg, Hermán 23- 7
Kőszeg, Kossuth-Szentgotthárd
10-13
Szhely, Derkovits-Szentgotthárd
12-11
Celldömölk, Gáyer-Köszeg, Kossuth 16-7
Kőszeg, Herman-Kőszeg, Kossuth
5-12
Szhely, Derkovits-Celldömölk, Gáyer 8-15
Az állás az első forduló után:
1. Celldömölk, Gáyer
8 pont
2. Szhely, Derkovits
6 pont
3. Szentgotthárd
4 pont
4. Kőszeg, Kossuth
2 pont
5. Kőszeg, Hermán
0 pont

Köszönjük!
Az Új Kemenesalja 1996.
február 1-jei számában megje
lent Karácsony Kupa serdülő leremlabdarúgó-tomáról
szóld
cikkben a torna támogatóinak

forduló
(14- 3)
( 1- 5)
( 8- 9)
( 0-12)
(13- 2)
( 7- 3)
( 7- 6)
( 8 - 3)
( 3- 6)
( 2- 7)
77-39
52-35
67-51
35-45
21-82

Diáksport

+
+
+
-

38
17
16
10
61

Sági sport
Megkezdte a felkészülést a tavaszi évadra az Alsósági SE labda
rúgócsapata is. Fenyő Miklós edzőtől megtudtuk, hogy a játékos
állományban lényeges változás nincs, viszont leigazolták Cellből a
rutinos Tarczi Ferencet, aki több poszton is a csapat erőssége lehet.
A bajnokság befejeztével mindenképpen dobogós helyen szeret
nének végezni. Erre a jelenlegi játékosállományt képesnek tartja a
csapat edzője.
^
Ismét sokan álltak asztalhoz a sági iskola asztalitenisz-bajnokságán.
Eredmények: Lányok, 5-6. osztály: 1. László Gabriella, 2. Kovács
Katalin, 3. Nóvák Adrienn; 7-8. osztály: 1. Agárdi Renáta, 2. Tóth
Veronika, 3. Vörös Orsolya. Fiúk, 5-6. osztály: 1. Tóth Imre, 2.
Boda Péter, 3. Sebestyén Ferenc és Horváth Arnold. 7-8. osztály:
1. Hajós Szabolcs, 2. Lempck Róbert, 3. László Attila és Tian Y i .
vl
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Gyula. A kezdeti lépések megtételéhez se
gítséget nyújtott a helyi önkormányzat és a
Kemenesaljái Sportkör.
A jövőre nézve biztató, hogy egy önzetlen
szponzor révén teljes garnitúra felszerelést
tudtak vásárolni és a helyhatóság továbbra
is nyitott a támogatás irányában. Terveik kö
zött szerepel két füves kispálya kialakítása a
volt labdarúgó-pálya területén és ugyanott
játszótér építése a gyermekek számára. A női
csapat „partnereket keres a szabadidő sportos
eltöltéséhez". A Macsotai Gézáné és Krizsai Klára által vezetett gárda várja ellenfe
lek jelentkezését a rendszeres szerepléshez,
az Öregfiúk pedig azt fontolgatják, hogy a
környék településeinek csatlakozásával bein
dítják az öregfiúk kispályás labdarúgó-baj
nokságát.

Atlétika. A sárvári Tinódi Ku
pán eredményesen szerepelt a cell
dömölki gimnázium együttese.
Különösen a fiúk tettek ki magu
kért, akik megnyerték a csapatver
senyt. A dobogós helyezések bön
gészése közben feltűnő a 800 m-es
síkfutás ponterőssége: a különböző
korosztályokban a fiúk és a lányok
összesen 3 arany-, 5 ezüst- és 2
bronzérmet szereztek. Egyénileg
Szarka Tamás és Joó Balázs, il
letve Balogh Bibiána és Payr An
na voltak a csapat legeredménye
sebb pontszerzői. A helyezettek:
I . helyezett: Balogh Bibiána távolugrás, Brányi Enikő - 60 m.
Pozsonyi Mihály - 3000 m. Szarka
Tamás - 800 m, Tömböly Tímea
- 800 m, Vass Bernadett - 800 m.
II. helyezett: Borovszky Tamás
- 800 m. Győrvári Gábor - 800

N. T .

sorából kimaradt a CVSE. A ser
dülő labdarúgótornát az egyesü
let is támogatta, s ezt ezúton is
megköszönjük és a jövőben is
kérjük.
Mozdony vezetők Szakszervezete
celldömölki tagcsoportja

m, Payr Anna - 100 m, távolugrás,
Payr Luca - 800 m. Szakái Gábor
- 800 m, Vass Gábor - 800 m,
4 x l O O m váltó (Bakó Bea, Ba
logh Bibiána, Payr Anna, 4 x 400
m váltó (Bárány Zoltán, Nagy Gá
bor, Nagy Zsolt, Szarka Tamás).
m. helyezett: Balogh Bibiána 100 m, Joó Balázs - 100 m, távol
ugrás, magasugrás. Nagy Zoltán 60 m, Nagy Zsolt - 800 m, Szelestei László - 3000 m, Tarczi Ró
bert - 800 m. Varga Balázs - 100
m, távolugrás. Varga László 3000 m.
Labdarúgás. A körzeti közép
iskolás bajnokság második helyén
végzett CBG csapata: Barát Péter,
Dénes Ákos, Elek Tamás, Győrvá
ri Gábor, Hajba Tibor, Lengyel
László, Mező Norbert, Pozsonyi
Mihály, Somogyi Ferenc, Szakó
András, Szakái Gábor, Szarka Ta
más, Varga László, Vass Gábor.

NB Il-es férfi asztalitenisz-mérkőzés
Székesfehérvári Fejcrvíz SK-CVSE-MÁVÉPCELL 6:12. Győz:
Frei Péter 4, Molnár Balázs 3, Nyíró József 2, ölbei Péter 2, MolnárNyírő páros. A bajnoki tabellán a celliek előtt álló fehérváriak ellen Frei
vezérletével magabiztosan nyert a CVSE-MÁVÉPCELL.
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