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Jobb sorsra
érdemes
forradalom
Ismét október van, őszbe hajló
idő, ködösek a reggelek. Elmúlt
október 6-a, a vértanúinknak a
magyar szabadságért való tanú
ságtételének ünnepe, de máris itt
van október 23-a, XX. századi
nemzeti történelmünknek legelliallgatottabb, leginkább vitatott,
minden részletében még ma sem
tisztázott, de mai hétköznapjaink
ra is mindenképpen kiható forra
dalmunk ünnepe. Hangulatunk
őszies, talán melankolikus és
semmiképpen sem ünnepi. Meg
tudjuk-e valaha méltóképpen ün
nepelni azt a forradalmat, amely
a történészek szerint meghatáro
zó volt a kelet-európai népek sor
sának alakulásában? Magunké
nak tudjuk-e vallani igazából
majd egyszer ezeket a napokat,
amikor ezrek, a manapság színe
java értelmiség, munkások, pa
rasztok egymáshoz közel kerülve
érezték meg, hogy lehet tenni va
lamit a hazáért? Amikor igazá
ból senki sem a régit óhajtotta
vissza, hanem egy új, igazságo
sabb társadalom képét próbálták
felvázolni, amely valóban min
denki számára elfogadható lehe
tett volna.
Utópia volt mindez. A nagyha
talmak eldöntötték a sorsunkat. A
Szovjetunió ragaszkodott liozzúnk, a nyugati hatalmak a „jobb
a békesség" elvén ismét odadob
tak mindent a keletnek a béke
szerződéseknek megfelelően. Ta
lált az elnyomó idegen hatalom
embereket közöttünk, akikre rá
testálhatták a megtorlást és a
diktatúra kiépítését. Évtizedek
következtek, a diktatúra és a ha
ris illúziók évtizedei, melyek re
latív jólétének levét most isszuk.
Hallgatás következett
'56-ról,
felnőtt egy generáció, amely csak
°tthoni beszélgetésekből sejthette
^eg, hogy mi is tőrtént hajdaná(Folytatás a 2. oldalon)
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Elszármazottak találkozója Celldömölkön
A millecentenárium tiszteletére Celldömölk Vá
ros önkormányzata és intézményei az év folyamán
számos kulturális rendezvényt szerveztek. Az ese
ménysorozat zárásaképpen a képviselő"-testű let
meghívta azokat a volt celldömölkieket, akik életük
folyamán ugyan elkerültek városunkból, de gyökereik
ide nyúlnak vissza, vagy tevékenységüket, munkáju
kat hosszabb ideig Celldömölkön végezték.
A találkozóra 1996. október 26-án délelőtt 10
órai kezdettel kerül sor a Városházán, illetve a Ke
menesaljái Művelődési Központban. A program ke
retében a város polgármestere ad tájékoztatást Cell
dömölk jelenérói, az eredményekről és a gondokról.

Jótékonysági rendezvény
az evangélikus templomban

Mementó
Dokumentumkiállítás te
kinthető meg október 23-a
és november 6-a között a
Kemenesaljái
Művelődési
Központ 9-es termében. Hetényi József ismert celldö
mölki gyÜjtö 1956-ra vonat
kozó anyagát pár éve már
láthattuk a Kresznerics Fe
renc Könyvtárban. A mos
tani kiállítás ettől valamivel
bővebb anyagot tartalmaz.
A könyvtár látogatói a nyit
vatartási időben az intéz
mény felől is megközelíthe
tik a kiállítást.

Ezt követően a művelődési központ galériáján meg
nyílik a Celldömölkön élő és az innen elszármazott
alkotóművészek képzőművészeti
alkotásaiból
összeállított kiállítás, a színházteremben pedig a vá
ros művészeti csoportjai köszöntik a találkozó
résztvevőit. A kora délutáni órákban fogadással és
baráti beszélgetéssel zárul a program.
A város képviselő-testülete és az előkészítő bi
zottság nevében tisztelettel és szeretettel kö
szöntjük a találkozó valamennyi résztvevőjét,
kellemes és hasznos időtöltést kívánunk itthon,
Kemenesalján, Celldömölkön. További munká
jukhoz sok sikert, erőt, egészséget!

A Celldömölki Evangélikus
Gyülekezet november 9-én (szom
baton) délután 5 órakor jótékony
sági rendezvényt szervez a nemesdömölki templom felújításának tá
mogatása érdekében.
A műsorban celldömölki és a
3

városból elszármazott művészek
mellett Szokolay Sándor zeneszer
ző és Papp János színművész is fel
lép.
A szervezők várnak mindenkit,
aki szívén viseli a nemesdömölki
evangélikus templom sorsát.

° Százéves a celli kórház

Fennállásának századik évfordulóját ünnepli Kemenesalja kór
háza. Az évforduló alkalmából emlékünnepség lesz október 31-én
délelőtt 10 órai kezdettel. A részletes programot lapunk 9. oldalán
találják Olvasóink.

Felavatták az alsósági tornacsarnokot
Zsúfolt nézőtér előtt pattogó in
duló hangjaira vonult az új torna
csarnok parkettjére október hatodi
kán az alsósági iskola 300 diákja,
hogy részese legyen a régóta várt
avatási ceremóniának. A Himnusz
eléneklése után Makkos István,
Celldömölkpolgármestereköszön
töttea jelenlévőket, majd dr. Pusz
tai Gyula, a megyei közgyűlés el
nöke mondott avatóbeszédet. Kije
lentette: öröm számráa, hogy a
harmadik megyei sportnapot is egy
új tornacsarnok avatásával teheti
emlékezetessé. Emlékeztetett rá,
hogy rendkívül fontos az ifjúság
edzeltségének,
tesücultúrájának
fejlesztése, és ebben segíti a város(Folytatás a 3. oldalon)
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Stollwerck
háztartási keksz 250 g

AR

62 Ft

Knorr máj galuskaleves

im

Knorr zöldborsóleves
daragaluskával

108 Ft

Knorr
olasz zöldségleves

108 Ft

Tomi Kristály
utántöltő 5,4 kg

S>99 Ft

Ft

Ariel utántöltő 2,4 kg
Exotic habfürdő
(kék-vörös) 500 ml

242 Ft

Crepto eü. papír 8 tek.
ES MEG

TÖBBFELÉ
AKCIÓSÁRON

JÖJJÖN

A

TÖBB MARAD

TERMEK

MANNÁBA,
A

KASSZÁBAN!

A terméklistában előforduló
esetleges hibákért
nem felelünk és vásárlóink elnézését kérjük.

(Folytatás az 1. oldalról)
ban azon az ősi napon. Jött 1990,
amikor kiderült, hogy ünnepel
nünk kell. Előkerültek az '56-os
hősök, egyesületek alakultak, ko
molytalan vizsgálatok és perek
indultak, melyek nem állapítottak
meg és nem döntöttek el semmit.
Pártjelszóvá, választási szlogen
né degradálódott az igazságtétel,
hiszen olyan emberek kerültek
vezető beosztásba, akik valóban
részt vettek a forradalom elleni
harcokban. Sikerült ismét lejá
ratni a forradalmat, de leg
alábbissikerült ismét érdektelen
né tenni a nép zömét, amely nép
mostanában amúgy sem fogé
kony történelmének megbecsülé
se iránt.
Azt hiszem, hogy valóban nem
kell már nekünk igazságtétel, hi
szen ennyi év után ez is elvesztet
te a jelentőségét. Sokkal nagyobb
gondjai vannak ennek az ország
nak, hiszen egyre inkább látható,
hogy olyan érdekek befolyásolják
a vezető élet politizálását és a
gazdaság alakítását, melyek nem
a szociális igazságosság előtérbe

kerülését segítik. Olyan vagyoni
különbségek alakultak ki és
olyan megosztott a társadalom,
amilyen talán még soha nem volt
ebben az országban. Összefogás
hirdet mindenki, de ezért senki
nem tesz semmit, így hát mindez
üres szólam marad.
Ennek ellenére legyünk derü
látók, hiszen mást nem tehetünk.
Emlékezünk 1956-ra, amikor kis
időre egységbe forrt a nemzet és
hitt abban, amiért rövid ideig
harcolni volt alkalma. Emléke
zünk azokra, akik részt vettek a
forradalomban, a harcokban és
ezért meghurcoltatásokban volt
részük, vagy mártírhalált haltak
a megtorlások következtében. Kí
vánjuk magunknak, hogy egyszer
- talán nem negyven év múlva egy tisztességesebb
társada
lomban élve méltóképpen és'
Őszinte szívvel emlékezve tudjuk
ünnepelni ezt a mindenképpen
jobb sorsra érdemes forradal
mat, amely miatt csak büszkesé
get érezhetünk Európa más nem
zetei előtt is.
M.akkos István

Emléktábla Holéczy doktornak
Szép számmal jöttek össze a
cclldömölkiek, hogy a neves tü
dőgyógyász és polihisztor, dr.
Holéczy Zoltán egykori lakóhá
za falán elhelyezett emléktábla
leleplezésének tanúi legyenek.
Az ünnepi aktus apropója Ho
léczy doktor születésének 100.
évfordulója volt. Makkos Ist
ván, Celldömölk polgármestere
köszöntölte az egybegyűlteket,
akik között ott voltak a család
tagjai és leszármazottai. Az ava
tóbeszédet az egykori orvoslárs,
dr. Gál László mondta. A szó
nok Holéczy doktor emberségét,
szakmai nagyságát és sokolda
lúságát egyaránt méltatta.
Holéczy doktor Kemenesalja
és Celldömölk betegei körében
„fogalom" volt, sokoldalú szak
mai tudással és szeretettel gyó
gyította Őket. A mostoha körül
mények ellenére nagy sikereket
ért el a tbc elleni küzdelemben és
gyógyításban. Ezért a Korányi
Frigyes Társaság külön elisme
résben részesítette, később pedig
megkapta az Érdemes Orvos k i 
tüntetést. Mint az utolsó polihisz

torok egyike, maradandót alko
tott a régészeti tudományokban
is. Kiemelkedő jelentőségű volt
az intapusztai honfoglalás kori
temető feltárása, de foglalkozott
a Kemenesalján fellelhető ha
lomsírokkal és a Sághegy régé
szeti leleteivel is.
Az emléktábla leleplezés
után koszorút helyezett el a csa
lád, az önkormányzat, a Savari
Múzeum és a „Sághegyért Al
pítvány" képviselete.
völgyi

Ne feledje!
Új Kemenesalja kéthetente!
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Felavatták az alsósági tornacsarnokot
1/
(Folytatás az 1. oldalról)
rész fiatalságát az új létesítmény.
Abban a reményben adta át jelké
pesen a kulcsot Rosta Sándor is
kolaigazgatónak, hogy sok nagy,
nemes csata és küzdelem tanúi
lesznek ezek a falak.
Ezután Gallov Rezső államtit
kár, az OTSH elnöke kért szót, aki
elismerését fejezte ki a városnak az
új létesítmény létrehozásáért, amit
egy gyönyörű ékszerdoboznak ne
vezett, majd kitüntetéseket és elis
meréseket adott át.
A Magyar Sportért kitüntető cí
met adományozta dr. Pusztai
Gyulának és Wagner András
nak, Szombathely polgármesteré

nek. A Testnevelés és Sport Fej
lesztéséért emlékplakett el tüntette
ki Németh Lajost, a Vas Megyei
Röplabda Szövetség elnökét és
Tarrósy Imrét, Celldömölk nyu
galmazott sportfelügyelőjét. OTSH
emléklapot kapott Makkos Ist
ván, Rosta Sándor és Völgyi
László.
Dr. Pusztai Gyula Vas megyei
olimpikonokat és edzőiket - köztük
Annus Adriánt, Horváth Attilát és
Németh Zsoltot, valamint edzőiket
Németh Pált és Simon Gyulát - raj
tuk kívül Európa-bajnokokat és he
lyezetteket részesített jutalomban.
Süle Nándor testnevelő Vas megye
Sportjáért kitüntetést kapott.

Dr. Varga Zoltán, a Vas Me
gyei Sportigazgatóság igazgatója a
különböző világversenyeken ered
ménycsen szereplő ifjúsági sporto
lókat jutalmazta.
Makkos István polgármester
Celldömölk sportéletét meghatáro
zó személyeknek Celldömölk Vá
rosért emléklapot és jutalmat adott:
Czupor Ferencnének a női tornasportágban elért eredményeiért,
edzői munkájáért, Obráz István
nak, a CVSE asztalitenisz-szak
osztályában végzett több évtizedes
edzői tevékenységéért, Tamás Gá
bor, Tinger Vendelné és Völgyi
László testnevelő tanároknak pe
dig az iskolai és diáksportban vég
zett több évtizedes kiemelkedő te
vékenységükért.
Az ünnep sportbemutalókkal és
versenyekkel folytatódott. Ámul
hatott a közönség a szombathelyi
Gotthárd J. Általános Iskola tanu
lóinak akrobatikus ugrásain, az
ugyancsak szombathelyi Frim Ja
kab iskola kölélugró csoportjának
produkcióján, és gyönyörködhetett
a Haladás tánccsoport láncospárjá
nak bemutatójában. Ezt követően a
Berzsenyi, az Eötvös, a Gáyer és a
jánosházi Batthyány iskola ver
senyzőivel váltóverseny követke
zett, ekkor már igazi „bajnoki"
hangulat uralkodott a teremben. A

Emlékezés az '56-os eseményekre
A Celldömölki Református Egyházközség és a Kemenesaljái Berzsenyi
Asztali társaság az 1956-os forradalom és szabadságharc 40. évfordulója
alkalmából ünnepi megemlékezést tart 1996. október 27-én 16 órai kez
dettel a református templomban. Előadónak Kovács Andort, a Csurgói
járási Forradalmi Nemzeti Bizottság (1956) elnökét, az Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetem egykori elnökét, a Magyarok Világszövetségének
volt elnökségi tagját kérték fel.

Értesítés!
Értesítjük a tisztelt lakossá
got, a társasházak közös képvi
selőjét, a kereskedelmi egysége
ket, hogy október l-jétől ellen
őrzést tartunk hulladéktároló ku
kák közterületen való tárolásával
kapcsolatban.
Kérjük önöket, hogy a hulla

déktároló kukákat csak az ürítés
napján tegyék ki a közterületre.
Ürítés után tegyék vissza azokat
a saját, belső területükre.
Bízunk együttműködésükben,
ugyanis ellenkező esetben hely
színi bírságot, vagy szabálysér
tési eljárást kell kezdeményez
nünk.
Celldömölk Város Polgármesteri
Hivatal Közterület-felügyelete

Értesítem kedves betegeimet, hogy
BELGYÓGYÁSZATI magánrendelésemet
megnyitottam.
A rendelés ideje: hétfőn és szerdán 17-19 óráig
Dr. Völgyi Zoltán, az orvostudományok kandidátusa,
osztályvezető főorvos.
Pápa, Bella u. 9. (Bocsor lakótelep)
Telefon: 06-89-316-610 • Mobil: 06-30-579-041

program a Falusi Szparlakiád me
gyei röplabdadöntőivel folytató
dott.
Egy másik helyiségben ezalatt
Gallov Rezső telt ház előtt tájékoz
tatót tartott a magyar testnevelés és
sport aktuális kérdéseiről. Az alsó
sági szabadtéri sportlétesítménye
ken íjászat, lövészet és darst volt.
Délután pedig Alsóság és Csénye
labdarúgói vívtak bajnoki mérkő
zést. A szurkolók örömére a máso
dik félidőben magára talált sági
csapat 3:0-ra győzött.
A szakmunkásképző tornacsar
nokában és a ligeti sportpályán
folytak még a harmadik megyei
sportnap eseményei kézilabdában,
labdarúgásban, sakkban és görkor
csolyában, ott is nagyon jól szóra
kozhattak a résztvevők.

Decemberben újra

Uj Kemenesalja falinaptár
Az előző évek tapasztalataira, valamint az olvasók és a hirdetők
körében végzett felméréseinkre alapozva lapunk szerkesztőbizottsá
ga úgy döntött, hogy megjelentetjük az Új Kemenesalja 1997. évi
falinaptárát. A mellékletként készülő falinaptár továbbra is Önköltsé
ges, ami esetünkben azt jelenti, hogy minden olvasónk ingyen kapja,
az előállítását a hirdetési bevételekből fedezzük. A falinaptáron,
amely az ideihez hasonlóan A/2-es méretű lesz, mintegy húsz, név
jegykártya méretű hirdetés elhelyezésére van lehetőség. Termé
szetcsen akik ennél nagyobb hirdetés közlését kívánják, erre is talá
lunk módot. Már most közöljük, hogy a korlátozott megjelenési hely
miatt csak azoknak a vállalatoknak, vállalkozóknak a hirdetését tud
juk elhelyezni a falinaptáron, amelyek idejében jelentkeznek.
A hirdetések leadásának határideje: 1996. november 10-e, helye:
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk, műszaki osztály, Nagy Antal.
A hirdetési tarifák:
90 x 50 mm - névjegykártya méret
6 000 forint + áfa
90 x 100 mm - kétszeres méret
11 000 forint + áfa
A hirdetésen fekete-fehér fényképet is el lehet helyezni, a három
alkalmazott alapszín: piros, kék és fekete.
Az 1997-es Új Kemenesalja falinaptár a decemberi első lap
számunkbanjelenik meg.
A Szerk.
FIGYELEM!
Autópiacot rendezünk a KORONA ABC előtt lévő piactéren
minden páros hét szombatján.
VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET.
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk
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125 éves a celli vasút
Október l-jén múlt 125 éve
annak, hogy városunk vasútállo
mása az utazni vágyókat szolgál
ja. A jeles ünnepen két különvo
nat gördült be délelőtt 11 óra
után a 3. és az 5. vágányra. Az
egyiket a legszebb magyar moz
dony húzta. Ez a 424-es eredeti
formájában büszkélkedett a vo
nat élén és újjászületett koros
vasúti kocsik zakatoltak utána. A
másik mozdony éppen egy évvel
idősebb, mint vasútállomásunk.
A vonatok Győrből és Szombat
helyről érkeztek.
Vasútállomásunk is koros, s ha
ez itt-ott meg is látszik rajta, az
elmúlt évek átalakításai, a felújí
tások csak előnyére szolgáltak.
Megszépült peronján és a vágá
nyok közt létesített magaspero
non ünneplő közönség várta a
vonatokat 1871. október l-jén,
vasárnap, amikor átadták a forga
lomnak a Győr és Szombathely
között megépült vasútvonalat, s
vele Kis-Czell állomást, nem volt
különösebb ünnepség. A nagykö
zönséget ma fúvószene köszön
tötte és fél 12-kor ünnepi meg
emlékezés kezdődött. A Him
nusz után Szabó Lajos ország
gyűlési képviselő mondott beszé
det (képünkön). Annak a remé
nyének adott kifejezést, hogy rö
videsen Celldömölknek is villa
mosított vasútvonal állomása
lesz és a jövőben az InterCity
hálózatba is bekapcsolódhat Is
mertette azokat az előkészülete
ket, melyek a székesfehérvár
szombathelyi vonalon rövidesen
megkezdődő villamosítást szol
gálják.

Ezután dr. Kövér István vasúttörétnész emlékezett a vasutak
kialakulásának idejére, a „Ma
gyar Nyugati Vasút" építésére, s
a tervezés során felmerült vonal
vezetési elképzelésekre, amikor
még egyáltalán nem volt biztos,
hogy Kis-Czellt is érinti majd a
vasút. Végül az „Első Ferencz
József Isten kegyelméből auszt
riai császár... és Magyarország
apostoli királya" által aláírt
„1869-ik évi V. törvényezikk"
határozott a magyar nyugati
mozdonyvasút kiépítése tárgyá
ban. Az építést megelőző kisajá
tításokról egy helyi adat is ma
radt fenn: „Mód Péter nemesdömölki közbirtokos Tóth Antal
kis-czelli szolgabíróhoz írt 1870.
IX. 13-ai folyamodványa". Az
építkezés gyorsan haladt, alig
több, mint két évvel a vasútépí
tést meghatározó törvény aláírá
sa után elkészült a szárnyvonal
Győr-Celldömölk szakasz és a
„fővonali" folytatás Szombathe
lyig. Kis-Czell búcsújáróhely
vasútállomást kapott
A vasúttörténeti ismertetőután
az állomás peronján emléktábla
felavatására került sor. Avatóbe
szédében Makkos István pol
gármester kiemelte, hogy KisCzell és Celldömölk életében
125 éve nem volt olyan nagy je
lentőségű esemény, mint a vasút
városunkba érkezése. Celldö
mölk vasútja a vasúti szempont
ból központi helyzetének kö
szönhetően nem szűnt meg, s ha
az utóbbi időben áldozatokkal is,
de tovább funkcionál. Kérte az
ünnepségen megjelent vezetőket.
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hogy városunk vasútja továbbra
is fejlődjön, hiszen a közelmúlt
eredményeket is produkált. A
szó, hogy MÁV, Cellbcn foga
lom, mögötte ott vannak alkal
mazottai, a családok, a vasutas
dinasztiák, akik Celldömölk és
környékének polgárai. Az ünnep
alkalmával később sorra kerülő
eseményre célozva megjegyezte,
hogy ne csak egy veszélyeshulla
dék-égetőmű legyen a jövő fej
lesztése! Makkos István, beszéde
után Szabó Imrével, a MÁV
szombathelyi üzletigazgatójával
közösen leplezte le a márvány
emléktáblát.
Az ünnepség befejeztével az
állomásépület végén felállított
színpadon színvonalas műsor
kezdődött, melyben felléptek a
tapolcai Batsányi János Művelő
dési Központ táncosai, valamint
a Kőszegi MÁV Nevelőotthon
gyermekkórusa.
Közben a vasúti emlékparkban
és a közeli vágányokon kiállított
jármüvekre is sokan voltak kí
váncsiak. A kicsinosított mozdo
nyok, kocsik legrégebbike 1870ből, legfiatalabbika 1963-ból
származik. Közülük ez utóbbi ma
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is rendszercsen üzemel, a töbl
üzemképes vasúti jármű alkalmi
nosztalgiavonatokban közleke
dik.
A műsor után a Győrből érke
zett nosztalgiavonat a nagykő
zönség rendelkezésére állt,
miclőlt a rendező „pu-ra" indult,
meg is telt utasokkal. Az idős
emberek is megcsodálták a MÁV
nosztalgia-járműparkjának
gyöngyszemeit; valaki így fogal
mazott: „diákkoromban épper
ilyen fapados kocsiban utaztur
mindennap Pápára, iskolába",
vonat a feldíszített - valamikori
teherkocsimosó - épülethez vitte
utasait
Rigó Zoltán, a MÁV Rt. ve
zérigazgatója rövid avatóbeszéd
után átadta rendeltetésének a ve-l
szélyeshulladék-égetőrendszert.
Ezt követően a BAMAGA Kft.
ügyvezető igazgatója bemutatta a
környezetvédelmi szempontból
nagyon fontos berendezést.
A vasút 125 éves állomására
ismét a nosztalgiavonat szállítot
ta az érdeklődőket. Jelentős és
szép nap volt ez városunk és
vasút történetében.
Mihók Tamás

Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a kórház
Az elmúlt másfél évben ha kimondtuk a kórház nevét, minden
kinek először a megszüntetés réme, másodszor az jutott eszébe,
hogy nem, az nem lehet, Kemenesalja nem maradhat kórház nélkül,
mely „a szenvedők vigasztalására" alapíttatott kerek egyszáz évvel
ezelőtt. Sajnos nem mindenkiben Felső-Büki Nagy Sándor szelleme
munkál, mindezek mellett mégis úgy érezhetjük, hogy a kórház
ügye talán végre megnyugtatóan (és véglegesen) rendeződött, és
semmi sem árnyékolja be a gondos készülődést, mely a századik
évforduló méltó megünneplésére irányul.
Városunk önkormányzatával közösen emlékünnepséget rendez
nek a Kemenesaljái Művelődési Központban 1996. október 31-én
délelőtt 10 órai kezdettel.
Az ünnepséget megelőzően 9 órakor a kórház főépületének be
járatánál emléktábla leleplezésére kerül sor, ahol dr. Széli Kálmán
kandidátus, c. egyetemi docens mond beszédet.
Az ünnepség programja:
Szavalat, zene - közreműködnek a Berzsenyi Dániel Gimnázium
és az Ádám Jenő Zeneiskola tanulói.
Köszöntőt mond Makkos István poglármester.

A kórházért, a betegért - 100 év tükrében - prof. dr. István
Lajos kandidátus, c. egyetemi tanár előadása.
Gasztrocnterológia - múlt, jelen jövő - dr. Farkas István kan
didátus, osztályvezető főorvos (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
előadása.
A múlt és a jelen a celldömölki kórház életében - dr. Marosfalvi
Ferenc főorvos előadása.
Jubileumi elismerések átadása - dr. Rakonczai Ervin orvos
igazgató.
Az emlékünnepséget fogadás, majd 14 óra 30 perces kezdettel
ökumenikus hálaadás követi a római katolikus templomban.
Az emlékünnepség szervezői az újságon keresztül is tisztelettel
meghívják azon kórházi és egészségügyi dolgozókat, akik valaha ott
dolgoztak, de címüket nem ismervén névre szóló meghívót nem tudnak
számukra küldeni. Kérik továbbá, hogy akinek ilyen ismerőse, rokona
van, ne mulassza el az alkalmat szóljon neki, továbbítsa a szíves
invitálást, hisz az ünnep bizonyára akkor lesz teljes, ha a jelent képvi
selő mai munkatársak mellett ott ünnepcinek a regiek is, mintegy
egymásnak adva a kórház biztos jövőjébe vetett hitet
RL

Kemenesaljái

Nemeskeresztúr Szent Ist
ván korában Karakó varme
gyéhez tartozott, abban az idő
ben Egyházas Keresztúr néven.
Később két Keresztúrról - Alsó-Neemes-Keresztúr és FelsőNemes-Keresztúr - tudunk. A
mai nevén 1907-től szerepel. A
történelmi idők során a falu la
kossága sokat szenvedett; tisz
teletét tette a tatár és a török
is. Két alkalommal, 1840-ben
és 1868-ban is tűzvész pusztí
tott a településen. 1855-ben pe
dig olyan mérető kolerajár
vány tört ki, hogy szinte nem
volt család, amelynek ne lett
volna halottja. Az 1785-ös nép
számlálás alkalmával 470 lakosa
volt, a legmagasabb lélekszámot
1910-ben érte el 868 fővel.
Nemeskeresztúr polgármes
tere, Szép József 1952-ben szü
letett Celldömölkön. Nemeske
resztúron járt általános iskolá
ba. A villanyszerelői szakmát
Sümegen, illetve Tapolcán sa
játította el. Ebben a szakmá
ban 20 évet dolgozott különbö
ző munkahelyeken. Az érettsé
git munka mellett szerezte meg
a jánosházi gimnáziumban.
Katonaidejét leszámítva min
dig Nemeskeresztúron élt, ahol
volt népfront- és párttitkár is.
A rendszerváltás után őt vá
lasztotta polgármesterré a falu
lakossága. Ezt a tisztséget 1992
óta főállásban látja el. Alpol
gármester: Zbmbik János. A
képviselő-testület tagjai még:
Farkas ístvánné, Milfait Pál,
Molnár József és Molnár Mik
lós. Jegyző: Varga Sándor. Há
ziorvos: dr. Kiss Imre Zsolt.
Nemeskeresztúr a Kemenesal
ja déli kapujaként említhető tele
pülés. Ugyanúgy, mint a hasonló
fekvésú* községnek, Nemeskercsztúmak is több hátrányt, mint
előnyt jelentett és jelent a megye
határszéli fekvés. Közigazgatási
lag valóban előnytelen, de föld
rajzi fekvése akár előnyösnek is
mondható a 8-as és 84-es főköz
lekedési utak közelsége miatt.
Tíz autóbuszjárat és tizenhárom

községek,

polgármesterek

vonat áll meg a faluban naponta.
A polgármester úgy véli, hogy ezt
az adottságot jobban is kihasznál
hatnák, és törekednek is erre.
Ez a falu mindig mezőgazda
sági jellegű település volt. A té
esz megszervezése után azonban
1959-ben sokan elhagyták a köz
séget, elkezdődött a létszámcsök
kenés. 1960-ban még mindig 736
lakosa volt, jelenleg 363. Mosta
nában némi növekedés tapasz
talható, az elmúlt évben tizenhe
ten jelentkeztek be a faluba.
A lakosság itt is ugyanúgy elö
regedett, mint a többi kemenesi
faluban. Éppen ezért segítik a be
települő személyeket és az itthon
letelepülni szándékozó fiatalokat
Támogatják a községből elszárma
zottak visszatelepülését is.
Az itt élő emberek a Sümeg és
Celldömölk közötti térségben ta
lálnak munkalehetőséget. A já
nosházi téeszben viszonylag ke
vesen dolgoznak. Több ember
nek ad munkát a Fodat Kft., az
Eybl nevű cég, a vasút és a Vo
lán. Aki a nők közül dolgozni
akar, cl tud helyezkedni a térség
ben. A legnagyobb problémát a
40 év feletti szakképzetlen férfi
ak elhelyezkedése okozza. A
munkahely megtalálásában ese
tenként a polgármester szemé
lyesen is segít.
A gyermeknevelés és tanítta
tás terheinek csökkentésére óvo
dáskortól a főiskolás korig min
denki egy jelentősebb összeget
kap tanévkezdéskor. Anyagi
helyzete függvényében kará
csonykor is szokott segíteni az
önkormányzat, Mikuláskor pedig
télapó hordja szét a faluban az
ajándékot.

Nemeskeresztúr

Ül
1960 óta hagyomány Nemes
keresztúron, hogy pünkösdkor
találkozót szerveznek a nyugdíjaskorúaknak. Uzsonna és zene
szó mellett kellemesen szórakoz
nak ilyenkor - az utóbbi időben
Szabó Lajos országgyűlési kép
viselő társaságában.
A község önbecsülésének
megnyilvánulása nemcsak az,
hogy 1993-ban címert és falu
zászlót avattak, hanem a volt is
kolaépületből kialakított polgár
mesteri hivatalban egy reprezen
tatív házasságkötő termet is lét
rehoztak 1995-ben. Azóta négy
alkalommal hangzott el e falak
között a boldogító igen, és a régi
szokást felelevenítve a násznép
végigvonul a falun.
Keresztúron hagyománya van
a kispályás labdarúgásnak is, már
a hölgyek is alakítottak csapatot.
Jelentős eseménynek számít a fa
luban az 1993-ban indított Szent
István Kupa elnevezésű torna.
Három alkalommal is részt
vettek a Kihívás Napja rendezvé
nycin, ahol országos helyezést is
elértek. Az idén nem indultak el,
mert a rendezvény rengeteg admi
nisztrációval jár. Helyette játékos

sportnapot szerveztek, s a továb
biakban is ilyeneket terveznek.
Amikor a rendszerváltás óta
elért eredményekről esik szó,
Szép József polgármesternek bő
ven van mondanivalója. Mindent
szinte nem is tudunk felsorolni:
1991- ben idősek klubját alakítot
tak (azóta ez megszűnt). A Petőfi
utcában felújították a buszvárót.
A volt iskolában egy, a korábbi
nál nagyobb könyvtárat adtak át.
1992- ben utakat, járdákat aszfal
toztak (Táncsics, Dózsa, Kos
suth, Petőfi). 1993-ban új polgár
mesteri hivatalt alakítottak ki a
volt iskolaépületből; sátortetővel
látták el az állandóan beázó rava
talozót; környékén közkutat és il
lemhelyet alakítottak ki. Ebben
az évben rendezték az első falu
napot is augusztus 20-án.
A későbbiek során új vakola
tot kapott az orvosi rendelő és a
kultúrotthon, segítették a temp
lom belső felújítását is. Millecentenáriumi teret alakítottak ki,
amelynek kopjafáját Németh
Gyula celldömölki fafaragó mű
vész készítette. Az új községköz
pont kialakítása során öt romos
házat kellett eltakarítani.
A tervek között a jelenlegi sze
métlerakó hely megszüntetése és
új központi szemétlerakó kialakí
tása, valamint a szervezett sze
métszállítás (Jánosházával közö
sen) megvalósítása szerepel. A
faluban nincs még földgáz. Be
vezetését Karakóval, Zalaszeg
várral és Veszprémgalsa község
gel közösen tervezik. Rövidesen
megkezdődnek a tárgyalások az
előkészítő feladatokról.
Jövőre lesz 225 éves a község
temploma, aminek külső tataro
zását is meg kellene oldani. A la
kossággal és a községből elszár
mazott Milfait Lajos által létre
hozott Nemeskeresztúr hitéleté
ért alapítvánnyal közösen. A ter
vekhez tartozik még a Kossuth u.
83. számú ház bontása és a terep
rendezés, valamint a polgármes
teri hivatal palájának cseréje, ha
lesz rá p é n z -
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Törvényalkotó - a harmadik ikszen innen

Beszélgetés Győrffy Gáborral,
a soproni PHARE C B C Iroda igazgatójával
1967-ben született Szombathelyen, de Egyházashetyén lakott. Édesapja agrármérnök, volt
országgyűlési képviselő, a Vas Megyei Agrárka
mara jelenlegi alelnöke, édesanyja tavaly nyug
díjba vonult biológia- és földrajztanár. 1973-ban
költöztek be Celldömölkre, a Mikes utcába, ahol
a kiserdő melletti vakondos réten nagyokat szo
kott focizni. A Fiúiskola következett rengeteg él
ménnyel és nagyon jó tanárokkal, majd - főleg
az angol nyelv miatt - a Kanizsai Dorottya Gim
názium.
1991-ben végezte el a Közgazdasági Egyete
met, utána szombathelyi alapítvány ösztöndíjá
val egy évig Rotterdamban, Gentben és Man
chesterben tanult. Hazajövetele után az orosz
laktanya átalakítását kezdeményező Apáczai
Alapítvány munkatársa lett. 1994 decemberétül
közel egy évig szabadúszó volt, tanított a főisko
lán és ekkor foglalkozott intenzívebben a nonprofit törvénnyel, majd 1995 novemberétől 1996
májusáig a szombathelyi önkormányzat pénz
- Milyen motivációk hatottak
pályaválasztására és hol végezte
tanulmányait?
• Édesapám természetesen
hatott rám, de sokáig tudatosan
más utat választottam. Mostaná
ban jött el annak az ideje, hogy
az ó" neve már nem kötöttséget,
hanem egyszerű családi viszonyt
jelent számomra. A „közgáz"
után a jogszabályozás közgazda
sági elemzése, valamint a tágan
értelmezhető" európai tanul
mányok tárgykörében nyertem
nyugat-európai ösztöndíjat. Az
ott szerzett magistrátusi fokozat
hoz megírt diplomamunkámban
foglalkoztam először a nonprofit
szervezetek szabályozási kérdé
seivel.
- Hogyankerült a területi
PHARE Iroda élére, illetve a
nonprofittörvény tervezetét elő
készítő szűk körű, 3-5 fős munka
csoportba?
• Két éve a BDTF Szocioló
giai Tanszékének Európa-kutató
központjában is tevékenykedem:
több konferenciát, nyári egyete
met szerveztünk, s ezek révén be
kerültem az integrációval he
lyi/regionális szinten foglalko
zók körébe. A soproni PHARE
Iroda megalakításakor szinte ne
kem szólt a pályázatkiírás, rám
szabták ezt a feladatot. A nonpro
fit területen pedig a külföldön el
készített dolgozatomat mutattam
meg a magyar nonprofit kutatók
krémjének (Kuti Éva, Harsányi
László), és ők adták azt a lehető
séget, hogy jó néhány konferen
cián részt vehessek mellettük és
helyettük Londonban és más he

ügyi osztályán közigazgatási tanácsadó. Május
2-ától öt esztendőre a PHARE C B C határon át
nyúló programjának soproni regionális igazga
tója. A soproni PHARE Iroda három megyére
(Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala) kiépülő inf
rastruktúrája a létrejött megyei területfejleszté
si tanácsok közötti koordinációt is segíti. Hetente
1-2 napot tölt a központban, a többit Budapes
ten, Eisenstadtban, Szombathelyen és Zalaeger
szegen. „Folyamatosan úton vagyok, mint egy
ügynök. Szombathelytől Sopron nekem 45 perc,
de - ha lehet - ezt a rendőrség ne tudja meg" teszi hozzá.
Felesége, Ágnes gyöngyösi származású és szin
tén közgazdász. Fiuk, Kristóf 2 és fél éves, iker
lányaik, Anna és Zsófia még nem töltötték be
első évüket. Hobbija a kosárlabda és az alapít
ványokkal, civil szférával való foglalkozás. Cell¬
ben szerinte úgy ismerik őket, hogy az a család,
amelyik reggel fél hétkor ment iskolába, és aki
a biológiaszertárban fogyasztotta el reggelijét.
lyeken is. Nekik köszönhetem a celldömölki Németh Krisztina
hazai helyzet átfogó megismeré szintén PHARE-vonalon, az Eu
sét és az e területen folyó mun rópai Unió magyarországi nagy
kába való fokozatos bekapcsoló követségén dolgozik. M i - az
dást. Szemléletemet jelentősen egyenlő elbírálás elvét nem sért
tágította az Apáczai Alapítvány ve - mindent meg fogunk tenni
ügyvezetőjeként eltöltött egy Kemenesalja fejlődéséért.
esztendő.
- Várható a források bővülé
- A nemrégiben életbe lépett se?
területfejlesztési törvény hatása
• A jelenlegi fejlesztési kere
érzödik-e a pályázatok színvona tek szintentartása is csodálatos
lának emelkedésén, a térségi
dolog lenne. Most először a határ
összefogás erőteljesebb jellegé közeli térségek jutnak
na
ben?
gyobb lehetőségekhez, de 1-2
• Ez feltétlenül kitapintható, éven belül a határtól távolabbi te
mert a kistérségek informális rületeknek, így Celldömölknek is
kényszerítést kaptak céljaik, a érdemes lesz projektet benyújta
reálisan megvalósítható elképze nia.
léseik pályázatokba formálására.
- Nem jelent-e gátat a 25 szá
Nyitottabb a megyén belüli fej zalékos önrészesedés az önkor
lesztési egyensúlyról folytatolt mányzatok részéről a pályázatok
párbeszéd, és az sem véletlen, benyújtásánál?
hogy a mi irodánk is a Környe
• Csak részben. A nagyobb
zetvédelmi és Területfejlesztési helyhatóságok jelentős bevételre
Minisztériumhoz tartozik. Me tettek szert az utóbbi időszakban,
gyénkbe a központi területfej ugyanakkor pedig a 25 százalék
lesztési alap forrásaiból 150 mil felét kormányhatározat alapján a
lió forint jutott az idén. Eközben
környezetvédelmi minisztérium
a három megyére évente 1,5-2 biztosítja, s így ténylegesen csak
milliárd PHARE CBC-támogatás
12,5 százalék a szükséges saját
van, ami éves viszonylatban Vas erő. Ráadásul apportot, szakértői
ban is 600-800 milliót jelent. Iro tevékenységet is el tudunk szá
dánkban fontos döntési kritérium molni önrészesedésként. Terve
a határon átnyúló hatás és a vég ink között szerepel, hogy a leg
ső döntéshozatal a magyarorszá szegényebb
önkormányzatok
gi kormányzótanács közbeiktatá számára a megyei területfejlesz
sával - egy osztrák-magyar ve tési forrásokból még ezt is külön
gyesbizottságban történik. Vár előteremtjük.
hatóan októberben írjuk ki a kis
-A területfejlesztési törvény is
projektek támogatásának idei pá prioritásként fogalmazza meg a
lyázatát, amelyre feladatonként 2 hátrányos helyzetű térségek fel
millió forintig, Vas megyében zárkóztatását elősegítő progra
Összesen 20 milliós keretig lehet
mokat.
pályázni. Megemlíteném, hogy a
• M i - bár szem előtt tartjuk

a kiegyenlítődést - elsősorb
a kistérségeken belüli fejlőd
motorokat kívánjuk támogatni
amelyeknek kisugárzó hatás
az egész környékre kedvező c
het.
- A másik lényeges terület
áttérve: miként zajlott a nonpr
fit törvény előkészítése, beleértv
a nemrégiben befejeződött társ
dalrni vitákat is?
• A törvény előkészítése mi
nisztériumi körökön kívül kezdi
dött meg, s ebből következik,
hogy a civil társadalom fejleszt'
se volt az elsődleges cél. Az ál
lamigazgatás most érezte úgy,
hogy az államháztartási reformba
fontos beépíteni ezt a kezdemé
nyezést, amely a közfeladatok el
látását is elősegíti az autonóm
szervezetek profivá válása révén,
társadalmi források bevonásával.
A nonprofit törvény az alapítv
nyokat, egyesületeket, közalap
ványokat és közhasznú társasá
gokat kívánja szabályozni. A jogi
és pénzügyi informalitás határán
álló kis szervezeteket illetően
nem fog gyökeres változást hoz
ni, hiszen elsősorban a nagy szol
gáltató szervezetek átlátható mű
ködését kívánja megvalósítani. A
legkülönfélébb nonprofit egysé
gek össze vannak kötve, mint
egy pókháló, és ha az egyik szá
lat meghúzzák, akkor mindegyik
rezeg... A civil szférát az elmúlt
években a lelkesedés működtette,
de az állampolgári áldozatválla
lásnak is van határa, és a fanati
kusok tudnak csak talpon marad
ni. Ezen szeretne valamilyen mó
don javítani a törvény. Általános
tendencia Európában, hogy a
mindenható, szolgáltató helyha
tóságok kezdenek átalakulni me
nedzser típusú önkormányzatok
ká. Ez egyelőre Magyarországon
csak a versenyterepet kínáló na
gyobb városokban érvényesül.
Nagy érdeklődés kísérte a tör
vényt a társadalmi viták során és
számos ponton a javaslatok nyo
mán sikerült finomítani a szöveg-
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vezetet. Leginkább a Nonpro
fit Felügyelet kérdése váltott ki
vitákat, amelyet a civil szféra új
raállamosítása eszközének szere
pétói féltettek a jelenlevők. Úgy
érezzük, hogy az ellenérzéseket
fel tudtuk oldani a részletes mű
ködés bemutatásával.
- A tömegkommunikációban
elsikkadt a törvénytervezet, pedig
a gittegylettől az országos köz
alapítványokig széles kört ölel át.
•V A magyaMomán alapszer
ződés vitája miatt ez a kérdés is
háttérbe szorult, másrészt az ál
lamigazgatásnak nem igazán
szívügye e törvény, mert monolit
állami szolgáltatások leépítését
jelenti a humán közszférában,
ahol az állam központi szerepe
eddig a legkevésbé sérült. E te
rületen lehet fejlődési kulcstor¬
vény, de még fennáll a veszély,
hogy progresszív elemek kiesé
sével csak névlegesen hoz új
helyzetet.
Az alapítványok,

egyesületek tizede, mintegy
3000 szervezet évi 5 millió forint
feletti bevételt produkál, és
összességében 110 milliárd fo
rint bevétellel rendelkezik. A tör
vény valóban a gittegylettől a
nagy közalapítványokig átfogja a
szférát, de csak egyetlen fő szem
pontból, a közhasznúság tekinte
tében. A jelenleg érvényes jog
szabályok nem változnak, de ha
adókedvezményt vagy többlettá
mogatást kívánnak igénybe ven
ni, akkor önként alá kell vetniük
magukat a közhasznúsági beso
rolásnak.
- Mikorra várható a jogsza
bály parlamenti elfogadása, és a
koncepció mennyire módosulhat
az országgyűlési vitában?
• Nagyon szeretnénk ha év
végéig elfogadnák, hogy január
l-jén már részlegesen életbe lép
hessen. Ez elsősorban azért fon
tos, mivel az államháztartási tör
vény során nagyon sok költség
vetési intézményt a mostani,
egyáltalán nem kielégítő garanci

ákkal alakítanak át közhasznú
társasággá és lezajlik az a spon
tán privatizációval jellemezhető
folyamat, ami már a gazdasá
gi/üzleti szektorban is rengeteg
kárt okozott. Szorít a határidő és
meg kell kötni a pénzügy
minisztériummal azokat a komp
romisszumokat, amelyek az adó
törvényekben és a költségvetés
ben megjelenítenék e jogszabály
hatásait. Ha ez nem történik meg,
akkor kezdeményezni fogjuk,
hogy vegyék le a napirendről és
fél évvel később térjenek rá
vissza.
- Hogyan képzeli el a jövőjét
2020-ban?
• Borzasztóan szeretem a
mostani munkámat, rengeteg em
bert ismerhetek meg, és kitapint
hatom a nyugat-magyarországi
régióban zajló folyamatokat a he
lyitől az országos szintig. Szak
emberként részt kívánok venni
ebben, és szerintem nem tudunk
olyan nagy hibát elkövetni,
amely megállíthatná a térség di
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Egy osztálytalálkozó margójára
Akik találkoztak, már nagyon régen voltak
diákok. Mindössze négy évig vezetett egyfelé
az útjuk, s az akkori iskolarendszemek meg
felelően szétváltak, más-más típusú iskolák
ban folytatták tanulmányaikat. 1928-29-ben
születtek, és a Celldömölki Római Katolikus
Fiúiskola növendékei voltak. Tanítójuk Uhlár
Gyula, Rada Mária (dr. Hattyár Istvánné),
Farkas Kálmán, Fessler Erzsébet, valamint
Horváth Lajos volt.
Negyvennyolcan jártak az osztályba, vol
tak, akiket már gyermekkorban elragadott kö
zülük a tbc. Jó képességű ostzály volt, 36-an
érettségiztek, s közülük 24-en szereztek főis
kolai vagy egyetemi diplomát. Az élet később
szétszórta Őket a nagyvilágban, s csak 1987ben von alkalmuk űjra találkozni. Akkor 23an jöttek össze emlékezni. Később, '93-ban,
majd az idén újra találkoztak. Az együttlétet

Az egykori osztály Rada Máriával...

már nem kötik kerek évfordulókhoz, mert
egyre kevesebben vannak.
- Tanítóink közül Rada Mária, Farkas Kál
mán és Horváth Lajos - hál'isten még ma is
él - mondja SükÖsd József, a találkozók szer
vezője. - Nagyon sokáig nem tudtunk össze
jönni. Amikor a politikai helyzet enyhülni
kezdett, dr. Kotz László és dr. Uhlár Tivadar
javaslatára azonnal hozzáláttunk a találkozó
szervezéséhez.
- Mi az, ami ennyi idő után is összehozza
a volt osztály még elérhető tagjait?
- Az a szellem, amiben minket neveltek,
nagy összetartó erő volt. M i megbecsültük
egymást és a tanítóinkat, valóban összetartot
tunk. A másik pedig Horváth Lajos bácsi sze
mélye, aki csupa nagybetűkkel írt EMBER
ma is előttünk. Személyének varázsa távoli
országokból is hazavonzza az egykori ragasz

namikus fejlődését. Bízom ab
ban, hogy 20-25 év múlva a jelen
leginél többen fognak hazajönni
Budapestről az egyetem elvégzése
után. Hazai vizekre evezve úgy lá
tom, hogy Sárvár és Szombathely
fejlődése a telítődést követően ma
ga után fogja vonni a peremterüle
tek, így Celldömölk modernizáci
ós kiugrását is.
- Az Ön édesapja ország
gyűlési képviselő volt. Hogyan
viszonyul a politikához?
• Bár formailag közalkalma
zottként dolgozom, de polgár
mesterekkel, országgyűlési kép
viselőkkel,
államtitkárokkal,
osztrák tartományi vezetőkkel
vagyok munkakapcsolatban, s ez
már bizonyos mértékben politi
kai tevékenység. Úgy érzem,
hogy ebben a helyzetben előse
gíthetem a racionális területfej
lesztési politika kialakítását.
Most még nem tudhatom, hogy
ez a háttér az elkövetkező évtize
dekben mire lesz elég.
Németh Tibor

kodó tanítványt. Sajnos, a legutóbbi találko
zón nem tudott köztünk lenni, éppen kórház
ban volt. De itt volt Mária néni (dr. Hattyárné) és Farkas Kálmán is, ami nagyon jólesett
mindannyiunknak
- Azt még feltétlen el kell mondanom teszi hozzá a szervező- hogy sok közöttünk
a magasan képzett, felelős beosztású sze
mély, de sohasem a kivagyiság, hanem min
dig a barátság jellemzi a találkozásainkat.
Legutóbb úgy döntöttek az osztálytársak,
hogy legközelebb 1998-ban találkoznak.
völgyi

és akik most itt lehettek

Decemberben ismét:
Új Kemenesalja falinaptár.
Ez is az Ön hirdetésének
helye
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Görögországban a celldömölki Liszt Ferenc kórussal

(Az előző számban közölt
cikk folytatása.)
Nagy Sándor sógora és trónutóda, Kasszandrosz által i . e.
315-ben telepített, mostanság
már másfél milliós Thesszaloniki
Athén után a legnépesebb görög
város. Egyben a Balkán félsziget
keleti kapuja, észak-bizánci ke
resztény Hellásznak a megteste
sítője, Makedónja igazi fővárosa.
Hogy hogyan csinálták meg bu
szosaink, most sem tudom, de
tény, hogy a meredek, zegzugos
sikátorokon keresztül fellavíroz¬
tak velünk a Chortiatisz hegyre,
a Felsővárosba, és landoltak az
ókori városfal Láncos Tornyánál.
Egy pillantás a falon túl fekvő
Akropoliszra, ellentétben az at
hénivel, ide ki kell érdemelni a
bejutást, ugyanis jelenleg ez a vá
rosi börtön. Erre már nem érvé
nyesül a tenger hűsítő hatása,
nagy a hőség, de az Alsóváros és
a tengeröböl panorámája kárpó
tol mindenért. Azon a helyen,
ahol Pál apostol beszélte a
thesszalonikiekhez, a VU. szá
zadban kápolnát emeltetett két
mecénás. Az utódok a török van
dalizmus jegyeivel együtt meg
hagytak mindent a maguk erede
tiségében. Megborzongok arra a
gondolatra, hogy ez itt már maga
a biblia. Most már el tudom kép
zelni, mit érezhetnek azok a sze
rencsések, akik nyitott szívvel el
jutnak Rómába vagy Jeruzsálem
be. Lent, az Alsóvárosban vár a
következő élmény minket, a szá
zadunkban egy tűzvész után szé
pen újjáépített Ajiosz Dimitriosz
(Szent Demeter), azaz a helyiek
védőszentjének tiszteletére emelt

bazilika, a kora bizánci építészet
remeke. A különböző színű már
ványból faragott oszlopok, a pil
lérek mozaikjai, a templombelsőt
díszítő freskók, az aranfényű iko
nokból álló pompa lenyűgöző.
No és az akusztika. Karnagyunk
megállít minket középen ennek
kipróbálására. Alta Trinita pianója is remekül zeng. A Lefkosz
Pirgosz (Fehér Torony) komor
látványa uralja a tengeröböl egy
részét. Ez a velenceiek által épí
tett erődmaradvány a törökök
idején volt börtön, ma régészeti
múzeum. A pinceszinti kínzókamrában karnagy urunk juszt is
dalra fakaszt bennünket, a jegy
szedők kérésére belépőjegy he
lyett. Hát ez nem volt rossz bolt.
A körfolyosón felkaptatunk a 36
méteres torony tetejére, útba ejt
ve a kiállított látnivalókat, meg a
két méter falvastagságú börtön
cellákat.
Történeti múzeum. Meg sem
próbálom, hogy a gazdag anyag
ból bármit is kiemeljek. Itt a szá
zadunk elején lett vége a négy
száz éves török uralomnak, a má
sodik világháború borzalma itt
véres polgárháborúval folytató
dott, mégis, az iszonyú szenvedé
seik ellenére büszkék harcos
múltjukra, szorgalmasak a jelen
ben és erős hittel bíznak a jövőjükben. A görögök északi metro
poliszának varázsa van. Aki átlé
pi a Macedón határt és délnek ve
szi útját, megcélozva a meteorákat, Athént vagy a déli szigete
ket, tegye meg előtte azt a pár
kilométeres kitérőt ide, megéri.
Csütörtöki búcsúhangverseny
a már jó előre kiplakátolt hely-
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Lehet még jelentkezni
a Kemenesaljái Művelődési Központ
tanfolyamaira
Hagyományaihoz híven az
idén is igen különböző tanfo
lyamokkal várja az érdeklő
dőket a Kemenesaljái Műve
lődési Központ. Ezeket is
mertetjük röviden.
Először a német haladó
nyelvtanfolyamról szólunk.
A tanfolyamot Bakóné Roz
inán Gabriella vezeti. A tan
folyam 60 órás és 6500 fo
rintba kerül.
Különböző tánctanfolya
mok között is válogathatnak
az érdeklődők. Lesz társas
tánc-tanulási lehetőség. Ez

20 óra időtartamú és 2500 fo
rintba kerül. Ennek vezetője
Horváthné Berta Ágota. Ér
dekesség az óvodások nép
tánctanfolyama. Ezt Ipsics
Péter vezeti. Az oktatás 4 hó
napig tart és a díja 1500 fo
rint. A jazzbalett, revü és
musical
tánctanfolyamot
Benczik Sándor tartja. E n 
nek díja 1000 forint havonta.
Kellő jelentkező esetén új
ra lesz szabás-varrás tanfo
lyam is. A tanfolyamokról
részletes információt Nagyné
Tóth Andrea ad.
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színen, természetesen Epanomi
főterén. Tőlünk tíz méterre zajlik
a szűnni nem akaró utcai átmenő
forgalom, kisgyerekek cigányke
rekeket hányank visongva a szín
pad előtt, de ez valahogy még
sem zavar senkit. Ugyanakkor
megdöbbentő a tizenéves gyere
kek fegyelmezettsége az előadás
alatt. Búcsúvacsora ugyanitt, az
út szélén. Megfejthetetlen, hogy
túlnanról hogyan hordták át a te
rítéket meg az étkeket, keresztül
a lassítani nem akaró autósok kö
zött. Ez idáig mi tanultuk a szir
takit, most azonban Radányi
Karcsi szolgáltatja a muzsikát,
így vendéglátóink tanulják a
csárdást. Aztán a déli népektől
megszokott melegszívű búcsúzás

és hajnalban lefekvés nélkül H2
ugyancsak sima visszaút.
Görögországi tartózkodásul
alatt mindennap megadatott a]
tengeri fürdés öröme, minder
hangversenyünk és étkezésür
az Isten szabad ege alatt zajlott
Énekeltünk kempingben, temp
lomokban, hivatalban, borospin-l
cében, cseppkőbarlangban és
kínzókamrában. Végül engedjék
meg, hogy köszönetet mondjur
mindazoknak, akik bármit is se-|
gítettek azért, hogy utunk sike
rüljön. Külön köszönjük Balogt;
Zsolt két munkatársának, Nagyj
Lajosnak és Horváth Lászlónak i
korrekt, magabiztos buszveze-]
tést.
B a r Mi a István

Köszönjük!
Köszönjük a Sághegyi szüreti
napok rendezvényein való közre
működését a Gáyer Gyula Álta
lános Iskola csoportjainak, az
Eötvös Loránd Általános Iskola
sportolóinak, a Berzsenyi Lénárd
Általános Iskola tanulóinak, a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és
a 410. Sz. Szakmunásképző és
Szakközépiskola diákjainak, va
lamint az Ádám Jenő Zeneiskola
növendékeinek és fúvószene¬
karának.
Külön köszönet a kisbíróskodásért Somogyi Mihálynak; a
színpadszállításért Berecz Endré
nek; a kosárlabda-mérkőzések
vezetéséért Tamás Gábornak és
Hűlik Lászlónak. Gratulálunk a

színvonalas bemutatókhoz a Ke
menesalja Néptánccsoportnak, a
Bokréta
Gyermeknéptánccso
portnak, a rock and roll és a ma-j
zsorettcsoportnak.
Ezúton is köszönjük mindazok I
segítségét, akik támogatásukkal'
hozzájárultak a Sághegyi szüreti
napok sikeréhez: Vas Megye ön-1
kormányzata, Celldömölk Városi
Önkormányzata, Ferrosüt, Áfész, j
JÉÉ Diszkont, Renault Molnár- i
Molnár Kft., Leier és Tsa, Krajcsovics Cukrászda, Lakberende
zési Áruház, Médiatéka, Ziccer,
Hajba Zoltán és László Tibor I
vendéglősök, Kiscelli Patika, Fo- '
dat.
A szervezők
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Alkotó képzelet vagy romboló primitívség?
A címben feltett kérdésre a válasz: attól függ. S ez ezúttal tél
iesen helytálló. Korántsem mindegy, hogy mit, hova, milyen cél
zattal festenek fel, s az elsődleges a „művész" felkészültsége, a
felhasznált anyag minősége. Sokak számára biztosan hihetetlen,
de vannak helyek, ahol egy falfirka kifejezetten üdítőleg hat, sőt
van olyan település kies hazánkban, ahol fizetnek is a színvonalas
alkotásokért. Sajnos, fájdalommal kell elismernünk, hogy a ké
peken látható celldömölki „alkotások" a másik végletet képvise
lik hiszen semmilyen színvonalat nem jelentenek, van olyan is,
hogy cs ^ £ y S ° l nyelvű trágárságot rejt a graffity, egyszóval
nem igazán üdvözlendő a dolog.
Mi a teendő? Jó lenne, ha akár a közterület-felügyelő, akár a
rend őrei megpróbálnának fellépni a firkálok ellen, hiszen mind
annyian tudjuk, hogy Celldömölköt nem nagyon díszíti komoly
köztéri műalkotások sokasága, de legalább arra ügyeljünk, hogy
szellemileg aberrált, önjelölt „művészek" ne csúfítsák el a kör
nyezetünket. Ja, ez egyébként nem csak a rendőrség és a közte
rület-felügyelő dolga. Igazából közügy. Jó lenne ezt így felfogni...
Kép és szöveg: RL
3

e
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Az allergia
Az orvosi szlogen szerint az allergiás (asztmás) egyén tudjon
többet betegségéről orvosánál. Másrészt az egészséges, modern
ember is tudjon erről a világszerte növekvő számú allergiás
betegségről, mert jelentős népegészségügyi probléma. A Tisz
telt Olvasó ezért ne tekintse öncélúnak az alábbiakban vázo
landó, az allergiás történések nagyon egyszerűsített modelljé
nek ismertetését.
A tünetek jellegzetességeire, súlyosságukra a személyt meg kell
tanítani! Számos jó gyógyszerrel rendelkezünk, amelyekkel a betegek
zöme tünetmentessé tehető. A gyermekkori allergiás betegségek egy
része (kb. 20-25%-a) serdülő, ifjú korban magától kialhat. A teljes
Syógyulást az allergen elvonása jelenti. Ez komoly társadalmi öszefogást igényel. 1996. július 8-án 4 tárca minisztere (népjóléti, belügyi,
munkaügyi, környezet- és területfejlesztési) felhívással fordult az ön
kormányzatok polgármestereihez, melyben mozgalom elindítását ter
vezik a környezet állapotának javítására, ami szorosan Összefügg az
emberek egészségi állapotával. Hangsúlyozzák, hogy a gondozatlan,
szennyezett, gyomos környezetben burjánzó fűfélék, gyomok virág
pora allergiás betegségeket vált ki. Mind az egyénnek, mind a társa
somnak sok pénzébe kerül ez (táppénz, orvosi ellátás, gyógyszer,
rnunkakiesés, rokkantság és a legsúlyosabb esetben halál). Turizmus
sal és abból származó bevétellel ilyen szennyezett, gondozatlan terü
lten nem lehet számolni. Jelenleg a 11 leggyakrabban forgalmazott
?y £ia elleni gyógyszer éves költsége 1,4 milliárd forint. Az Állami
opegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ANTSZ) országosan kipüett Aerobíológiai Hálózata rendszeresen, hetente méri, meghatáozza a levegő pollen- és gombaspőra-tartalmát. Az Országos Köz
er

egészségügyi Intézet (OKI) az összesített adatokat szolgáltatja egész
ségügyi intézmények, önkormányzatok, médiák számára. Pollennap
tárak készülnek a növények képével, elő-, fő- és utóvirágzásuk ide
jével. Mindezek segítik a megelőzést. Kézenfekvő azonban, hogy a
gyomnövényeket irtani kell. A parlagfüvet, amikor már felismerhető,
virágzása előtt, június-július hónapban kaszálni géppel, kézzel irtani,
vegyszerezni. Szükségtől függően szeptember végéig ezt megismé
telni. A települések belterületén a nem rendezett gyomos területeket,
a rétek, a legelők gondozatlan részeit, a parlagföldeket, az utak vas
utak mentén lévő területeit és az árokpartokat, az erdőségek gyomos
részeit évente legalább kétszer kaszálni kell!
Az önkormányzatok rendelettel elősegíthetik, hogy a lakosság és a
hétvégi ingatlanok tulajdonosai részt vegyenek az allergiás betegsé
geket okozó gyomok irtásában. A közhasznú foglalkoztatás kiterjesz
tése a parlag- és pázsitfüvek kaszálására - kiközvetített munkanélkü
liekkel - hozzájárulhat az allergia megelőzéséhez, a gondozott kör
nyezet kialakításához. Az ÁNTSZ szakemberei a lakosság - elsősor
ban a veszélyeztetett iskoláskorúak és Fiatal felnőttek - ismereteinek
bővítésével, helyes kömyezethigienes magatartás kialakításával igye
keznek majd hozzájárulni egy ilyen „népbetegség", mint a polenallergia felszámolásában, az elsőszámú „közellenség", a parlagfú kiir
tásában.
Több fejlett európai ország ezt a „harcot" sikeresen megvívta (Hol
landia, Dánia). Hazánkban is volt már hasonló kezdeményezés, a
debreceni Önkormányzat és a szaktárca rövid és hosszú távú program
tervezetet dolgozott ki számos szakember bevonásával a parlagfűin¬
vázió felszámolására. ígéretes eredmények mutatkoztak. Kövessük
tevőleges pozitív példájukat az egész országban.
(Vége)
Dr. Atpár Jenő
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Valaki hiányzott az aranydiplomások közül
Ez év január 21-én meghalt
Celldömölk egyik leglelkiismere
tesebb, gyermekszerető, igazságos
tanítónénije, TJMA GITTA.
Pénteki nap volt. Meglátogat
tam, mert elesett, gipszben volt a
keze. Jó volt a kedélye. Sokat
emlegettük a boldog, vidám
gyermekéveket. Hancúroztunk
hol náluk, hol nálunk. Az ő ud
varuk nagyobb volt, szép szőlőlugassal, aminek termését gyak
ran megkóstoltuk ősszel. A hin
tázás, bújócskázás után jólesett a
verandán vagy az elegánsan be
rendezett ebédlőben elfogyaszta
ni a finom uzsonnát. Májusban,
októberben időben haza kellett
menni, mert az egész család litá-

niára ment. Ők is, mi is. Jó volt
felidézni a közös emlékeket.
Nagyon várta már, hogy a
gipsz lekerüljön a kezéről. Ked
den éjszaka rosszul lett. (Vérnyo
másával gondok voltak.) Kórház
ba került. Látogatni nem tudtuk,
mert járvány miatt lezárták a kór
házat. A tisztelendő úr azért be
ment hozzá és vitte neki a leg
drágább ajándékot!
Vasárnap délelőtt szíve nem
dobbant többé. Nem akartam el
hinni! O is most vette volna át az
ARANYDIPLOMÁT. Készült
rá! Várta!
Aktív korunkban reggelente
össze-Összefuto ttunk. Ő ment a
Gáyerba, én az Eötvösbe. Né-

Értesüjük T. vásárlóinkat,
hogy üzemanyagkutunknál D2 gázolaj, illetve 98-as motor
benzin forgalmazásán túl, valamennyi haszon-, és személy
gépkocsiba használható

ÖMV motorolajforgalmazásával
a T. üzemeltetők rendelkezésére

is
állunk.

NYITVA TARTÁS: 0-22. OLCSÓ ÁRAK!
C E L L VO KFT. Celldömölk, Kolozsvári u. 16.

hány percre megálltunk és meg
beszéltük a teendőinket. Soha
nem felejtem el, amikor a követ
kezőket mondta: délután család
látogatásra kell mennem. Az
egyik gyermekemmel nem tu
dom, mi történt. Jó képességű,
szorgalmas, a felmérései jók. Két
hét óta „leeresztett", nem figyel,
nem készül, rossz a hangulata.
Ha kérdezem: mi baj van, mi tör
tént, csak hallgat. Pár nap múlva
találkoztam Gittával. Jól érezte,
hogy valami baj van: a szülők
válnak, s ennek mindig a gyer
mek issza meg a levét
Hozzá bármikor bement az
ember, ott mindig remi fegyelem
volt. Tudom, hogy szakfelügye
lői, igazgatói is mindig a legna
gyobb elismeréssel nyilatkoztak
munkájáról. Fájt neki: magasabb
kitüntetést érdemelt volna egy
élet munkájáért, aki magas szin
ten nevelt, tanított, aki annyi sze
retettel és együttérzŐ lélekkel vé
gezte pedagógiai munkáját. Ő
ezért csak egy „minszteri dicsé
retet" kapott

Gitta! Hiányzol a kis VIKI¬
NEK, ESZTERNEK, akikhez
annyit utaztál. Nagyon hiányzol
családodnak és mindenkinek, aki
ismert Téged.
Találkoztam több volt tanítvfl
nyoddal, akik könnyes szemmel
ejtették ki nevedet
Gyászmiséden József atya azt
mondta: „Akik másokat nevel
nek, tanítanak, azok örökké ra
gyognak, mint a csillagok".
így legyen!
U h l á r Sarolta

Az anyakönyvi híreket helyhiány miatt
a következő számunkban közöljük.

VAS M E G Y E E S
S Z O M B A T H E L Y VÁROS
REGIONÁLIS
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI
ALAPÍTVÁNYA
VÁLLALKOZÓI
KÖZPONT

Induljon be a havi 11875Ft* kezelési k ö l t s é g m e n t e s
részletfizetési lehetőségre
vagy az áj Renanlt Mégane Sport-ra.

A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT a következő ingyenes és
kedvezményes szolgáltatásokkal áll kedves ügyfelei ren
delkezésére:
• MIKROHITEL NYÚJTÁSA
- TANÁCSADÓI HÁLÓZAT
• OKTATÁSI PROGRAMOK
- VÁLLALKOZÓI ISMERETEK
- NYELVTANFOLYAMOK
- SZÁMÍTÁSTECHNIKA
- SPECIÁLIS TRÉNINGEK
• ÜZLETEMBER-TALÁLKOZÓK
• RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE
A Vállalkozói Központ alirodát
működtet Bükön, Celldömölkön,
Csepregen, Sárváron, Vasváron és
Szentgotthárdon.
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B
9701 Szombathely, Pf.: 372
Tel.: 94/326-048, 326-049
Fax: 326-049
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Jubileumi hálaadó napok a református gyülekezetben
A születés, a növekedés és a
fejlődés, valamint az érettkor há
laadó örömnapjai voltak a cell
dömölki református gyülekezet
ben a szeptember 21-22-én meg
tartott ünnepségek. Ekkor emlé
keztek meg a gyülekezet megala
kulásának hetvenkettedik,
a
templom megépítésének hatva
nadik és anyaegyházközséggé
nyilvánításának ötvenedik év
fordulójáról. Ezekhez szerve
sen kapcsolódott hozzá Jakab
Lajosnak, az első önálló rendes
lelkipásztornak
80.
szüle
tésnapi és Szentpály-Juhász Im
re jelenlegi lelkipásztornak öt
éves szolgálata alkalmából való
köszöntése.
A többszörös évfordulós ünne
pi program 21-én, szombaton es
te 5 órakor kezdődött egy irodal
mi esttel. Ennek szerkesztője és
egyúttal előadója Magyar írók
Kemenesalján címmel Ambrus
Lajos író volt, az előadásban
megemlített írók műveit pedig
Borovszkl Henriett, Sterba
Gréta, Vinter Krisztina, Csite
László és Szabó Zoltán gimná
ziumi tanulók adták elő, akiket
Kiss Zsuzsa tanárnő készített fel.
Közreműködött énekkel Fáy
Tünde zenetanárnő.
Vasárnap, 22-én ökumenikus
istentisztelet volt délelőtt, me
lyen a svájci testvérgyülekezet
lelkésze, Christoph Herrmann

(Rcinach) prédikált, igeszolgála
tot végzett még Nagy József Le
vente marosvásárhelyi lelkipász
tor, majd Vető István alsósági
evangélikus lelkipásztor köszön
tötte az ünneplő gyülekezetet.
Bejcziné Németh Tünde orgo
nán, Czupor Attila trombitán
előadott művekkel működött
közre.
A tulajdonképpeni hálaadó ün
nepség délután 3 órakor kezdő
dött, melyen az őrségi református
egyházmegye lelkipásztorai és a
templomot zsúfolásig megtöltő
gyülekezet vett részt. Az ünnepi
igehirdetést dr. Márkus Mihály
püspök végezte az V. Mózes 8:2
verse alapján: És emlékezzél
meg az egész útról, amelyen hor
dozott téged az Úr, a te Istened.
A püspök igeszolgálata után a
gyülekezet gondnoka, Harkay
Lajos adott tájékoztatást a gyü
lekezet múltjáról és a jelenben
folyó életéről, jövendő terveiről.
A köszöntéseket Szakái Elemér,
az őrségi egyházmegye esperese
kezdte, utána Horváth Ferenc
nagysimonyi evangélikus lel
kész, Nagy József helybeli kato
likus esperes-plébános, Sági
András celldömölki evangélikus
lelkész, Balogh Tibor helybeli
születésű nagykanizsai reformá
tus lelkész, Makkos István,
Celldömölk város polgármestere,
saját versével Takácsné egyház

tag köszöntötte a gyülekezetet.
Somogyi Judit a pápai reformá
tus kollégiumban a gyülekezeti
alapítvány által támogatott diá
kok nevében köszönte meg a
gyülekezet támogatását. Jakab
Lajos és Nádasdy Lajos nyugal
mazott lelkipásztorok emlékez
tek meg a köszöntések után az
útról, melyen a gyülekezettel
együtt itteni szolgálatuk során az
Úr hordozta, erősítette, eligazí
totta őket. Kedves és megható zá
róakkordja volt az ünnepélynek,
amikor a celldömölki, a maros
vásárhelyi és a reinachi lelki
pásztorok kölcsönösen ajándéko
kat adtak át egymásnak.
Az ünnepély végén a szeretet

Az Alföld tengersík vidékén túráztunk
Vonatunk jókor reggel, fél hét
órakor augusztus 20-án nekilódult
velünk, és majdnem tízórás utazás,
s negyven (40) kilométeres kerék
pározás után kissé elcsigázva meg
érkeztünk szálláshelyünkre. Köl
esére. A ház, amelyben laktunk,
Kónya Jóska bácsié, egy közeli fa
lu lelkipásztoráé és a családjáé.

NEKRO

Reggelinket a beosztás szerint a
naposok készítették el számunkra,
és azt elfogyasztva, kis pihenő után
kilenc órakor indultunk. Minden
nap tartogatott számunkra valami
érdekeset. Meglátogattuk sok-sok
falunak a templomát és emlékmú
zeumát. Egyikben megnéztük az
ország egyetlen, ma is működő

Celldömölk, Kossuth u. 13.
Tel.: 30/463-601
Szombathely, Paragvári út 23.
Tel.: 94/312-644
Gyászuk nehéz óráiban mindenre kiterjedő
szolgáltatásainkkal szeretnénk megkönnyíte
ni a fájdalmas tennivalók intézését,
temetések teljes lebonyolítása, hamvasztatás, exhumálás, kellék^ s í t á s , koszorúkötészet, szállítás belföldre, külföldre.
Fizetési könnyítések:
- ingyenes koszorúkiszállítás
- kamatmentes részletfizetés
- ingyenes anyakönyvvezetés, ügyintézés
BÍZZON B E N N Ü N K , HOGY SEGÍTHESSÜNK
OLCSÓBBAN, SZEBBEN, KEGYELETTEL

Temetkezési és
Szolgáltató Kft.

vízimalmát és Tarpán a száraz
malmot. Elnyerte mindenki tetszé
sét és megcsodáltuk a csarodai és
a tákosi műemlék templomok bel
ső és külső szépségét. Előbbi a
benne ötvöződő négy kor jellegze
tességei, az utóbbi pedig a kicsiny
sége, családias hangulata miatt tet
szett.
Annak ellenére, hogy kétszer
megáztunk, általában kellemes
időnk volt. Ki is használtuk a kí
nálkozó lehetőséget és több alka
lommal fürödtünk a Tiszában. De
nem csak megmártózni volt jó a
Tiszában, hanem elnézegetni is a
méltósággal hömpölygő vizet és
környezetének természeti szépsé
geit. Elkerekeztünk a Nagy Bukó¬

Moziműsor

Az előadások kezdete: szer
dán, csütörtökön, vasárnap 18;
pénteken és szombaton 17 és 19
óra.

megterített asztala várta és fo
gadta a vendégeket a szomszédos
öregek otthonában.
A jubileumi ünnepségek ese
ményeihez tartozik még az, hogy
ebből az alkalomból képekkel is
illusztrálva megjelent a gyüleke
zet eddigi életét, történelét átfogó
és bemutató kiadvány, összefog
ja a múltat és a jelent, s re
ménnyel tekint a jövőbe. A gyü
lekezeti iratterjesztésben és a lel
készi hivatalban megvásárolható.
Helye lenne minden református
család asztalán, hogy minden
időkben példa legyen, s erőt ad
jon! Az Űr körülveszi az ő né
pét! És hordozza!
Nádasdy Lajos
hoz, ahhoz a helyhez, ahol egy
nyári este Petőfi is megállt, ahol „a
kis Tur siet beléje", a Tiszába öm
lik. Csodálatos látvány volt.
Amikor a napi 60-100 kilométer
után hazaértünk, fáradtan láttunk
neki a vacsorának, utána majd' éj
félig beszélgettünk, sőt még ját
szottunk is Imre bácsival. Az esti
beszélgetések jók voltak ana, hogy
jobban megismerjük egymást, s
közelebb kerüljünk Jézushoz, örü
lünk, hogy eljutottunk arra a tájra,
és megismerhettük hazánk másik
felében is a mindennapi életet.
Megköszönjük Imre bácsinak,
hogy elvitt bennünket Kölesére, az
Alföldre, és megköszönjük a
gyülekezetünknek is, hogy támo
gatásukkal elősegítették emlékeze
tes kerékpártúránkat és utazásun
kat
M. Melinda és T. Dóra

22.: Az elhagyott bolygó
24-25.: Las Vegas,
végállomás
26-27.: Az Ördög
háromszöge
30.-nov. 3.: Twister
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Megyei labdarúgó-bajnokság
CVSE-Antók Nyomda-Vép 4:0 (1:0)
Celldömölk, 900 néző'. CVSE-Antók Nyomda: Nagy Z. - Nagy A.,
Horváth L, László (Huszár), Dénes (Varga N.) - Molnár T., Kelemen,
Bognár Z., Varga S. (Vidos), - Balhási, Mészáros. Góllövő: Balhási
(3), Huszár. Kiállítva: Vidos.
A mérkőzést végigtámadó hazai csapat hamar vezetést szerzett,
azonban a lélektani előnyt nem tudta kihasználni. A második játék
részben „Balhási-show"-nak lehettek élvezői a nézők, hiszen a vezető
gólt követően kétszer ismét bevette a vendégek hálóját, ezzel
klasszikus mesterhármast ért el. Az utolsó negyedórára hosszú hetekig
tartó sérülés után becserélt Huszár „come back"-je bravúrosra sikere
dett, mert alig néhány perc után fejesgóllal tette még fölényesebbé a
celli győzelmet
CVSE-Antók Nyomda-Tápián SE 1:0 (0:0)
Celldömölk, 700 néző. CVSE-Antók Nyomda: Nagy Z. - Nagy A.,
Horváth I . , Dénes - Molnár T., László (Bodor), Bognár Z., Kelemen,

J

Horváth R. (Szabó J.) - Mészáros
(Varga N.), Balhási. Góllövő:
Nagy A.
A bajnokság végkimenetele
szempontjából is fontos, „hatpon
tos" mérkőzésen hamar kiderült,
hogy a vendégek az egy pont meg
szerzésére rendezkedtek be. A
masszív tápláni védelmet ritkán
tudta zavarba hozni a meddő me
zőnyfölénybenjátszó hazai együt
tes. Az izgalmak az utolsó öt perc
re sűrűsödtek, ugyanis ekkor egy
szabadrágás után lepattanó labdát
Nagy Antal (képünkön) bombázta a jobb felső sarokba. A tavalyi
bajnok kitámadott, több esélye is nyílt az egyenlítésre, de az eredmérr
nem változott: a két együttes helyet cserélt a bajnoki tabellán és
képzeletbeli dobogón.
Nt

elgondolkodtató abból a szempontból, hogy a gólgyártásban, pedig akár egy-egy góllal is
tavaszi szezonban „ritka vendégnek" számíta leluir mentesíteni lehelne a csapat gólzsákját.
nak a cetliek majd a ligeti sporttelepen... ReErre jó példa a CVSE-Antók Nyomda csa
A CVSE-Antók Nyomda csapata tíz forduló méllielöleg addigra még inkább összeáll az a patkapitányának, a celli csapatban legrégeb
után lapzártakor a második helyen állt a me csapat, amelynek mindig mindenhol a győze ben játszó Nagy Antalnak a példája a Tápián
gyei bajnokságban. Az eddigi mérkőzésekből lem igényével kell pályára lépnie.
SE elleni mérkőzésen. A csupaszív jobbhál- különböző okok folytán - hetet hazai közön
A celii együttes 19:6-os gólaránya tisztele véd az utolsó percekben akkora gólt ragasz
ség előtt játszhattak és mindössze háromszor tet parancsoló, és különösen értékes, hogy a tott a jobb felső pipába, amire az ínyencek
kellett idegenbe utazniuk. Cellben a 4 győze megyei mezőnyben legkevesebb, csupán 6 ka is csak csettinthettek. Ha lesz egyszer gól
lem és a 3 döntetlen (70 százalékos teljesít pott gól. A rúgott gólok megoszlása egyoldalú szépségverseny a helyi televízióban, akkor
mény) elfogadható eredmény egy bajnokságra képet mutat, hiszen Balhási Szabolcs messze a biztosan „toplistára" kerül ez a három pon
törő gárdától, de az idegenbeli 1 győzelem, 1 legeredméynesebb 10 találatával. Feltűnő, tot érő találat.
döntetlen és 1 vereség (44 százalékos mérleg) hogy a többiek közül senki sem jeleskedett a
-bor

Széljegyzetek

^ ^ N B Il-es férfi asztalitenisz-mérkőzés
CVSE-MÁVÉPCELL-Dunaújváros Linde-AIaddin 13:5
Győz: Frei Péter 4, Molnár Balázs 4, Janjic Ame 2, Nyírő József,
Frci-Molnár és Janjic—Nyírő párosok.
A tavalyi bronzérmes ellen jó játékkal, színvonalas mérkőzéseken ma
gabiztosan nyertek a hazaiak.

*p NB Il-es férfi kézilabda-mérkőzés
CVSE-Cellkolor-GyÖri ETO EL 20:24 (8:14)
Celldömölk, 200 néző. Cellkolor: Garray, Lendvai (3), Fonyó (5), Sali
(2), Gulyás (2), Kósa (3), Tóth R. (2). Csere: Horváth, Tamás, Bagics (3),
Pozsonyi, Kiss, Varga. Az első félidőben tetemes hátrányba került hazai
együttes hiába javult fel a második játékrészre, ekkor már csak megkö
zelíteni tudta a győri gárdát

Ha valaki még nem vette meg...
A celldömölki polgármesteri hivatalban korlátozott számban még
megvásárolhatók az alábbi kiadványok:
Porkoláb István: Celldömölk Kismáriacell szabadalmas mezőváros
története. - Ára: 160 Ft
Tungli Gyula: Izsákfa évszázadai. - Ára: 300 Ft
Átalakulás Vas megyében. Szerk.: Csapó Tamás. - Ára: 2000 Ft.
Megrendelhető: Második világháborús emlékmüvek és szobrok
Vas megyében. Ára: 400 Ft.
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CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

KEMENESALJA

A SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT CSALÁDSEGÍTŐ
CSOPORTJA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL
A 6-18 ÉVES FIATALOKNAK
„SOK KICSI SOKRA MEGY" címmel.
PÁLYÁZNI LEHET:
RAJZZAL (bármilyen technika, A/4-es lapon)
IRODALMI ALKOTÁSSAL (rövid próza, vers)
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 1996. OKTÓBER 28,
EREDMÉNYT KORCSOPORTONKÉNT
(6-9, 10-13, 14-18 ÉVES)
KÉT KATEGÓRIÁBAN HIRDETÜNK.
A PÁLYÁZATOT TÁMOGATJA:
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT CSALÁDSEGÍTŐ
CSOPORTJA
OTP BANK Rt.
ÉRTÉKES

NYEREMÉNYEK!!!
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