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Békés 
karácsonyi ünnepeket, 

boldog új évet 
kívánunk 

minden kedves 
olvasónknak! 

Az Új Kemenesalja 
következő, 

újévi első száma 
január 16-án jelenik meg. 

» 3 3 
Nem épül öltöző 

Alsóságon 
A celldömölki önkormányzat képviselő

testülete egy korábbi ülésén foglalkozott az 
Alsósági Sportegyesület öltözőgondjainak 
megoldásával. Tekintettel arra, hogy a most 
átadott sportcsarnok öltözőjének használata 
igen költséges, felvetődött egy olyan ötlet, 
épüljön a sportegyesület céljait szolgáló öltö
zőépület. A testület a kérdést a városfejlesz
tési, városüzemeltetési és környezetvédelmi 
bizottság hatáskörébe utalta. A bizottság 
olyan döntést hozott, hogy ne épüljön újabb 
épület, hanem az új tornacsarnok infrastruk
túráját használják azzal, hogy a felmerülő 
költségeket az ASE kapja meg támogatás
ként. Ez az összeg 1997-ben előreláthatólag 
130 ezer forint 

Harmincéves^ ^ 
a Liszt Ferenc Vegyeskar 

December 8-án ünnepelte fennállásának 30. 
évfordulóját a celldömölki Liszt Ferenc Vegyes
kar. A szakmunkásképző aulájában megtartott 
másfél órás hangversenyen az ünnepeltek mel
lett fellépett a külsővati kórus és a Kemenesalja 
Néptáncegyüttes két szőlőtáncosa, Kovács Szil
via és Jankó Péter is. 

A kórus 1966-ban alakult Kisipari Szövetke
zetek Kórusa néven, majd három év múltán ki
egészült a pedagógusokkal. így a létszám már 
70-80 főre duzzadt. A karnagy kezdettől fogva 
Sülé Ferenc tanár volt. A megalakításban jelen-
tűs szerepet vállalt a kórus két - jelenleg is aktív 
- alapító tagja, Balogh István és Döbörhegyi 
László. A kórus kibővítésében pedig elévülhe
tetlen érdemei voltak Németh Lászlónak, az 
akkori művelődési osztályvezetőnek. Közülük 
most Balogh István és Döbörhegyi József em
léklapot vehetett át Makkos István polgármes
tertől Süle Ferenc társaságában a város kórus-
mozgalmában kifejtett tevékenységéért. Hason
ló elismerést kapott a vegyeskar is. 

A kórusban folyó igényes munkát számtalan 
(Folytatás a 2. oldalon) 

Közmeghallgatás a városrendezési tervről 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

November 27-én tartotta rendes képviselő
testületi ülését Celldömölk önkormányzata. 
Az első napirendi pontban közmeghallgatás 
szerepelt a városrendezési tervről. A szoká
sostól eltérően ezen szépszámú érdeklődő is 
megjelent. 

Az eddigi, javaslatokkal módosított elkép
zeléseket lényegretörően, de minden szüksé
ges részletre kitérően ismertette a Schömer 
Urbanconsult Kft. vezetője, a terv készítője. 
A közmeghallgatás résztvevői néhány kér
dést tettek fel, míg két szakember, Portschy 
Tamás és Kovács Ferenc építészek részlete
sen kifejtették szakmai véleményüket néhány 
kérdésről. Főleg a Sárvárt Pápával összekötő 
közút gondjáról szóltak, mivel az elképzelt 
vasúti felüljáró még hosszú ideig nem épül 
meg. 

Makkos István polgármester zárszavában 
kifejtette, hogy a terv módosítására még van 
lehetőség, a rendeletet az esetleges konstruk
tív módosítások beépítése után a testület ja

nuárban fogja tárgyalni és - remény szerint 
- elfogadni. 

A folytatásban egy, mindannyiunkat érintő 
áremelésről szóló rendeletet fogadtak el a 
képviselők. A Volán helyi járatának jegyárai
ról van szó. Az új árak, amelyek 1997. január 
l-jétől lesznek érvényesek, a következők: a 
vonaljegy 54, a havi arcképes bérlet 1170 fo
rint. 

A két ülés között töréntekrŐl szólva a pol
gármester beszámolt a VASTÁVHŐ és a 
Pharmaco Rt. közgyűléséről. Baranyai Atti-
láné dr. jegyző e napirendi pont keretében 
szólt a folyószámlára beérkezett pótelőirány
zatok összegéről. A továbbiakban ismertette 
a hóeltakarításra és egyéb téli szolgáltatások 
elvégzésére megkötött szerződéseket, a Tu
risztikai Egyesület megalakításának az előké
születeit és a vadászati törvény végrehajtását 
illető döntéseket. 

A következő napirendi pontként az 1997. 
(Folytatás a 2. oldalon) 

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ 9500 Celldömölk, Tompa M. u. 19. Tel.: (20) 214-658. 
Nyitva: páratlan: H-P 9.00-13.00. páros: H-P 14.00-18.00, Szo 14.00-18.00 Tudja már Ön, hogy mit tesz a karácsonyfa alá? ITTA LEHETŐSÉG! 

LOGO Hűmé AT 486 DX PCI 256K Cache, 4MB RAM, 850 MB HDD, 60 850 Ft 
AMD 5x86/133 1.44 FDD, VGAcard PCI 1 MB, Mini ház + táp, bili., egér 
LOGO Optimal (Officê  INTEL TRITON VX PCI 256K Cache, 8 MB RAM, 850 MB HDD, 77 250 Ft 
AMDK K5-P 100 1,44 FDD, VGAcard PCI 1 MB, Midi ház + láp, bilL, egér 
LOGO Professional INTEL TRITON HX PCI 256K Cache, 16 MB RAM, 1,3 GB HDD, 121 000 Ft 
PENTIUM 133 1.44FDD. VGAcard PCI 2 MB, Midi ház + táp, bili., egér 
Természetesen az általunk javasolt konfigurációtól eltérő kiépítéseket is összeállítunk. Az árak az áfát nem tartalmazzák! 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK! 
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•/Közmeghallgatás a városrendezési tervről 
(Folytatás az 1. oldalról) 

évi pénzügyi terv koncepciója került megvi
tatásra. A tervezetet a polgármester ismertet
te, külön kitérve a bizottságok és a részön
kormányzatok részérói érkezett módosítási 
javaslatokra. A pénzügyi terv nem jósol köny-
nyű évet, a gazdálkodási fegyelem szintjének 
tovább kell emelkednie, további megszorítá
sokat lesznek kénytelenek foganatosítani stb. 
Erdélyi Antal képviseli szerint újra át kell 
világítani az intézményeket, és a városgond
nokság kérdésével is újra kell foglalkozni. 
Biztosan lehet még találni rejtett tartalékokat. 
Vinter József szerint a pénzügyi terv készí
tésekor magasabb Összeget kell biztosítani a 
városi szintű rendezvények pénzelésére. 
Ugyanígy ügyelni kell a dologi kiadások ter
vezésére is, hiszen ezek esetében évek óta 

nincs figyelembe véve az infláció. Külön ki
emelte a kÖ/alkalmazottak béren felüli jutta
tása felülvizsgálatának szükségességét, hi
szen az évek óta igéi t ruhapénzkérdést sem 
sikerült ez idáig rendezni. Válaszolva Erdélyi 
képviselő felvetésérc elmondta, hogy csak a 
nem kötelező tevékenységi formáknál lehet 
csökkentést eszközölni. 

Fontos és a város kórházi ellátásának át
szervezéséhez elengedhetetlen döntéscsoma
got fogadtak el a képviselők. Ez alapján meg
szüntetik a Celldömölki Városi Kórház-Ren¬
delőintézet nevú intézményt, és helyette 
1997. január 1-jei hatállyal, közösen a me
gyei önkormányzattal megalakítják a Keme
nesaljái Egyesített Kórház Celldömölk nevú 
egészségügyi intézményt, amely magában 
foglalja a kórház mellett az intaházi Pszichi
átriai Rehabilitációs Intézetet is. 

A folytatásban a zárt ülés 1. számú na 
rendi pontját, az érintett belecgyezésév 
nyílt ülésen tárgyalták meg. A Kreszneri 
Ferenc Könyvtár igazgatói állására meghj? 
detett pályázat elbírálása volt a téma. A tiszt 
ségre egy jelölt, dr. Bellérné Horváth Cecj 
lia, a jelenlegi igazgató pályázott. Az üle^ 
kes bizottság véleménye szerint a benyújt,* 
program alapos és realitásokon alapszik, úpV 

hogy a jelenlegi vezető kinevezésének a meg 
hosszabbítását javasolta a képviselő-testiilet. 
nek. Ezt a javaslatot a képviselők egyhangú, 
tag el is fogadták. 

A helyi televízió műsorkészítési szerződé¬
sének a meghosszabbítása is napirendi pou 
volt a folyó ügyek között. A képviselők egy. 
hangú döntése alapján a jelenlegi vállalkozó 
val, Tarczi Csabával az érvényben lévj 
megállapodást néhány apró változtatása mel¬
lett, meghosszabítják a műsorkészítési szer¬
ződést 1988. december 31-éig. 

Györc Céa 

Harmincéves a Liszt Ferenc Vegyeskar 
(Folytatás az I. oldalról) 
előkelő minősítés mellett 20 rádiós, 3 televíziós 
és egy kazettafelvétel is jelzi. A Liszt Ferenc 
Vegyeskar 16 alkalommal lépett fel külföldön, 
8 országban öregbítve a magyar kultúra, ezen 
belül a kórusmozgalom hírnevét. 

- Szakmailag a néemt és a spanyol utat érté
kelem a legmagasabbra - mondja Süle Ferenc 
karnagy, akit arról kérdeztem, hogyan lehet 30 
évet eltölteni egy kórus élén. 

- Nagyon egyszerű oka van: azt csinálom, 
amit nagyon-nagyon szeretek. Munkámat nagy 
szakmai alapossággal végzem, s így a fejlődés, 
az eredmények sem maradnak el. Az eredmé
nyek pedig egyre többre sarkallnak mindenkit. 

Az örökifjú Süle Ferencre tekintve nehéz el
képzelni, hogy a nyugdíjhoz közeleg, pedig az 
az idő is egyre közelebb jön. Addig is: kórus és 
karnagy lelje még sok-sok örömét egymásban, 
a kórusmúvészet kedvelőinek boldogságára! 

Völgyi L. 

Búcsúest a telefonkezelőknek 
A távközlési hálózat korszerűsödésével sokunk .ismeretlen ismerősei", 

a telefonos kisasszonyok és hölgyek Celldömölkön is átadták a helyüki 
az automata rendszereknek. A nehéz pillanatokat megkönnyítendő, mi 
június óta folytak az előkészületek az Őket köszöntő búcsúestre. 

November 16-án a Kemenesaljái Művelődési Központban Pálné Hor
váth Máriának, az intézmény igazgatónőjének és Sághy András evan
gélikus lelkésznek a bevezető gondolatai után színes, tartalmas músor 
következett. Előbb az evangélikus óvodások léptek a színpadra, majd a 
zeneiskolások ragadtatták tapsra zongora- és fuvolajátékukkal a közönsé
get. Az „Új Barát" Alkoholellenes Klub színjátszóinak jelenetét „A néma 
levente" egy részlete követte Fonyó Roberta előadásában. Megható zá
róakkordként Kiss Flóra és Tóth Ferenc tolmácsolásában hangzott el az 
örökzöldnek számító Sír a telefon című sláger. 

A műsor végén a RÁBACOM Rt. által felajánlott két telefonkészüléket 
sorsolták ki a nézők között, majd fogadás következett az egykori telefonos 
hölgyek és asszonyok részére. Fotó: Vadady György 

Decemberi 
moziműsor 

18-22. Kábelbarát; 
20-21. A halál napja (csak este); 
27-29. Bujtor István: A három testőr 

Afrikában. 
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napi. 
iéséve^ 
znerid 
"eghir. 
A tisa. 
iCecf. 
' illeté-
'yújtott 
k, úgy. 
a meg. 
Jstület. 
hangú-

Mit fogtok készíteni az ünnepnapra, 
az Ur Ünnepnapjára? 

flóseás ótestamentorni próféta kérdezte 
«g ezt Izrael népétől akkor, amikor az eltért 
g Űrtől és a kegyelem hívása - „szeretetet 
^arok" - , de hitetlenség miatt az ítélet szavai 
j , zúdultak fiilükbe. Időszerű kérdés ez ma-
jjpság is számunkra a karácsonyi ünnepre 
^szülőben. Szívemhez úgy ütődnek e sza-
„k, mint a harangnyelv a haranghoz, és régi, 
gi emlékeim úgy sorjáznak elém, mint 
ermekkoromban az ünneplők a falusi 

£nplomokba ballagtak zsoltárokkal a kezük
én komótosan. Akkor valami csöndes áhítat 
tiltotté be a falvakat, de még a városokat is. 
tfa, ebben a démonivá lett világban nincs 
flu'tat, a külső világ harsány zaja túlkiabál 
tnindent. A kereskedők egymást túlharsogva 
•jj fortélyokkal igyekeznek becsalogatni ben
nünket, hogy sovány pénztárcánkból is költ-
sünk minél többet drága ajándékokra. Ma is 
sodor az újabban megszokott pogány kará
csonyi kényszer: eszem-iszom, költekezem. 
Bírjuk még idegekkel, erővel, pénzzel?! 
Fortyog bennünk a keserűség, és rezignál-
lan mondogatjuk inkább indulatosan, mint-
tem alázatosan a prófétai kérdésre a vá
laszt: nehéz, nagyon nehéz most az ünnepre 
készülés! 

Bizony nagyon nehéz meghallani az an
gyali üzenetet: Megtartó született ma néktek! 
Isten legelső karácsonyi üzenetének ez a 
magva. Az első karácsony ajándéka a Meg
tartó Úr, Jézus Krisztus, akit maga az élő Is
ten készített örök ajándékul a mindenkori bű
nös embervilágnak, minden embernek, ne
künk is. Ez azt is jelenti, hogy a földről nem 
vezetett út felfelé, csupán Isten szeretetéből, 
Isten kegyelme trónusától lefelé volt és van 
út 

Mi lehet, mi legyen a válaszod a prófétai 
kérdésre? Az, ami azon az éjszakán a pász
toroké volt, miután az angyalok elmentek tő
lük a mennybe, így szóltak egymáshoz: men
jünk el egészen Betlehemig. Magadat kell fel
készíteni, és el kell menni, el kell indulni Bet
lehembe. Betlehembe eljutni azt jelenti, eljut

ni a békességet, erőt, bűnbocsánatot, üdvös
séget adó Krisztusig, el egészen a golgotai 
keresztig! A prófétai szó és az evangélium 
egy döntő irányvonalat szab, és mindenkinek 
magának kell eldöntenie, hogy saját élethely
zetében mit készít az Úrnak ünnepnapjára. 

A pásztorok amikor pedig meglátták, elbe
szélték mindazt, amit e gyermek felől mond
tak nekik az angyalok, s dicsérték az Urat. 
Áldjuk, dicsérjük, hirdessük mi is az Úr Jé
zust, akin botránkoztak a farizeusok és az 
írástudók, s ma is ezt teszik a hozzájuk ha
sonlók. Áldassék és dicsértessék az arany-
szandálos előkelőségek és adidas cipőkben 
divatozók között a mezítlábas Krisztus. Ál
dassék és dicsértessék Isten Fia, aki nem rab
szolgáktól cipelt, drágakövekkel kirakott 
hordszéken és nem Mcrcedesen, BMW-n, ha
nem kölcsönszamár hátán haladt pálmaágas, 
virágesős úton a hozsánnázó nép között. Áld
juk Jézusunkat, aki az őt háromszor megta
gadó Péternek megbocsátott, és nekünk is 
megbocsát, elfedezi vétkeinket vére hullásá
val. Áldjuk Jézust, aki betért a megvetett vá
moshoz, és szállást vett nála, s aki ott áll a 
mi ajtónk előtt is, hogy megnyíljék előtte és 
velünk vacsoráljon. Kövessük Jézust, ha tö
viskoszorút kell is hordanunk, erejéből jut ne
künk is. Kérjük Jézust, segítsen, hogy elhor
dozhassuk s megnevelhessük a farizeusokat, 
róla bizonyságot téve, és jó szándékukat va
lóra válthassák a mai pilátusok. Áldjuk Jé
zust, aki szeretett engem és feláldozta magát 
értem. 

Mennyei seregek örömhimnuszával meg
hirdetett karácsonyi gyermek, betlehemi já
szolbölcső szalmaágyán pihegő kisded, ke-
Tesztre feszített megváltó Krisztusunk: jöjjön 
el immár a Te országod, ahol békességben 
egymást szerető népek s emberek, boldog 
emberiség bírja ezt a gyönyörű földet, és él 
annak meg nem szennyezett jóízű gyü
mölcseivel, így élhessen az idők szorításában 
lélegzet után kapkodó magyar népünk is! 

Nádasdy Lajos 

VASI JÓZSEF 373 a 

Esti hóesés 
Csillan a csillag a hóban 
s pilünkéz pehely-pillcteg. 
Hópihe, száz téli lepke, 
bódult, csapongó, szép, beteg. 

Hullnak, s ha fénykörbe érnek 
lelkükben megcsillan a láng. 
Sár-halállal se törődve 
terítnek szőnyeget alánk. 

Szállnak a légből a földre, 
hogy ne lássék meg a nyomort. 
Ám a fagyban, hó alatt is 
emberben, földben forr, csak forr. 

De most ne a szegénységről, 
a szépről szóljon téli dal. 
Hullongázz hó és lelkem vidd 
az esti égbe magaddal. 

Mert kell a szép. A hó alatt 
látatlan is csak egyre fut, 
távol gyönyörét csodálni 
csal magával az országút. 

S hogy udvarol az esti ég! 
Kékké becézi a havat. 
A tér narancs-villanysora 
szerelemfényébe avat. 

Háztömbök ablaksor-tüze 
pihék elé hódolva hull. 
Hány fényes gyermekszem nézi 
torzonborz üstöke alul. 

S a hő csak száll, libeg, esik... 
Fehér lesz minden reggelig. 
De akkor majd a téli táj 
gyermekzsivajjal megtelik. 

Kristály, hány csillog a hóban? 
Pillinkéz... csendesül hullta... 
Kihuny az ablakok fénye... 
Perc perceg... ahogy tanulta... 

S a torony Őrző magányán 
öblösen kondul az óra... 
a bongás fázósan száll még... 
s fagyottan hull le a hóra... 

Az Isten számít rád 
Egyedül az Isten tud alkotni, 
de az alkotást te tudót érvényre juttatni. 

Egyedül az Isten tud életet ajándékozni, 
de te tudod tovább adni és vigyázni rá. 

Egyedül az Isten tud egészséget ajándékozni, 
de te tudod megtartani és a beteget gyógyítani. 

Egyedül az Isten tud hitet ajándékozni, 
de te tudod a bizonyosságodat adni. 

Egyedül az Isten tud reménységet plántálni, 
de te tudsz a testvérnek bizalmat szavazni. 

Egyedül az Isten tud szeretet ajándékozni, 
de te tudsz mást szeretetre tanítani. 

Egyedül az Isten tud békét ajádnékozni, 
de egyedül te egy mosolyt. 

Egyedül az Isten tud erőt adni, 
de te tudsz az elcsüggedtbe erőt önteni. 

Egyedül az Isten az Út, 
de te tudod azt másnak megmutatni. 

Egyedül az Isten a fény, 
de te tudsz mások szemébe ragyogást hozni. 

Egyedül az Isten tud csodát tenni, 
de te tudod ehhez az Öt kenyeret és a két halat hozni. 

Az Isten egymagában mindenre képes, 
mégis úgy látta jónak, hogy rád is számítson. 

(Egy brazíliai közösség imája) 
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Karácsonyi miserend 
Celldömölk 

Római katolikus egyház 
December 21-én este 6 órakor: ünnepélyes adventi gyertyagyújtás. 
December 22-én vasárnapi miserend; a fél 9-es szentmise keretében 

gyermekbeszámoló a betlehemi útról. 
December 24-én du. fél 3-kor: óvodások és alsó tagozatosok szá

mára Az első magyar királyi család karácsonya című játék a rninist-
ránsok előadásában; fél 5-kor: az ifjúság zenés karácsonyi műsora. 

December 25-én éjfélkor: ünnepélyes éjféli nagymise Jézus szüle
tésének emlékére. 25-én reggel 7 órakor a szentmise elmarad. Utána 
vasárnapi miserend. 26-án: teljes vasárnapi miserend. 

December 27-én, 28-án és 30-án du. 2-6 óráig: a gyerekek jótékony 
célú háromkirály-járása. 

December 31-én este 6 órakor: ünnepélyes év végi hálaadás. 
Január l-jén: teljes vasárnapi miserend. 

Szent Márton Otthon 
December 19-én du. 3 órakor karitász karácsony az idősek és nyug

díjasok számára. 
Evangélikus egyház 

December 20-án, pénteken délután 15 órakor a GÁYER iskola 
ádventi és karácsonyváró kórushangversenye. 

December 22-én, vasárnap délelőtt 10 órakor: ádvent 4. vasárnapi 
istentisztelet az iskolások karácsony-szentesti műsorával. 

December 24-én, kedden délelőtt 10 órakor kórházi kórtermi isten
tiszteletek. 

December 24-én este 6 órakor szentesti istentisztelet 
December 25-én délelőtt 10 órakor karácsonyi istentisztelet úrva-

csoraosztással. 
December 26-án délelőtt 10 órakor karácsonyi istentisztelet úrva-

csoraosztással. 
December 29-én délelőtt 10 órakor az esztendő utolsó vasárnapjá

nak istentisztelete. 

December 31-én este 6 órakor óév esti istentisztelet. 
Január l-jén délelőtt 10 órakor újévi istentisztelet úrvacsoraosj. 

t ássál. 
Minden vasárnap és ünnepnap estéjén 6 órai kezdettel esti isten 

tiszteletet tartunk. 

Alsóság 
Ökumenikus karácsonyi hangverseny az evangélikus templomban 

december 22-én, vasárnap du. 5-kor. Közreműködik a Berzsenyi U-
nárd Általános Iskola énekkara. 

Római katolikus egyházközség 
December 24-én, kedden du. 4 órakor: Jézuska-várás; éjjel 12 óra¬

kor: éjféli mise. 
December 25-én, szerdán de. 10 órakor ünnepélyes nagymise. 
December 26-án, csütörtökön de. 10 órakor ünnepélyes nagymise. 
December 31-én, kedden du. 5 órakor évzáró ünnepélyes nagynűse, 

Izsákfa 
Római katolikus egyházközség 

December 25-én de. 1/2 9 órakor: ünnepélyes nagymise, ennek 
keretében a hittanosok pásztorjátéka. 

Evangélikus egyházközség 
December 20-án, pénteken du. 4 órakor: Alsóság: ifjúsági kará

csony - gyülekezeti terem. 
December 21-én, szombaton du. 3 órakor: Kemeneskápolna: 

ökumenikus istentisztelet (karácsonyi műsorral) - római katolikus 
iskola. 

December 24-én, kedden du. 4 órakor: Alsóság: gyermekek kará
csonya. 

December 25-én, szerdán de. 10 órakor: Alsóság (úrv.); du. 2 óra
kor: Kemeneskápolna (úrv.) - ökumenikus kápolna; du. 3 órakor 
Kisköcsk (úrv.) - római katolikus iskola. 

December 26-án, csütörtökön de. 10 órakor: Alsóság (úrv.) 
Deccember 29-én, vasárnap de. 1/2 9 órakor: Izsákfa (úrv.) - ifjú

sági terem. 
December 31 -én, kedden este 5 órakor: Alsóság: óév esti hálaadás. 

Felszentelték a Szent Márton Otthont 
Már hetek óta folyt a lázas ké

szülődés Celldömölkön a volt 
Lázár-ház épületében. A celli ka
tolikus hívek - kicsinyek és na
gyok - a „legszebb ruhájába" 
akarták öltöztetni új otthonukat, 
mire eljön a felszentelés napja. 
November 23-án kora délután 
zsúfolásig megtelt a tágas terem 
a házigazdák lelkes seregével: a 
Szent Benedek Katolikus Általá
nos Iskola tanulóival, a rninist-
ránsokkal, a Fiatalok és szülők 
közösségeivel. S ahogy ez a világ 
bármely pontján lenni szokott, ha 

házszentclŐre készültek, jelen 
voltak a közelebbi és távolabbi 
barátok, akik kapcsolódni kívántak 
a celliek öröméhez. A vendégek 
között köszönthettük a neudaui 
testvér egyházközség plébánosát, 
Alois Tiebert és munkatársait, 
Güssing polgármesterét, Burgen
land tartományának ország
gyűlési képviselőjét, Péter Va
dászt. A helyi önkormányzat 
képviselői között pedig Vlnter 
Józsefet ós Süle Ferencet. 

Három órakor megérkezett, 
akit különösen vártunk, dr. Kon

koly István megyés püspök, 
hogy az egyház áldását adja az új 
közösségi házra, a Szent Márton 
Otthonra. A püspök örömmel 
ajánlotta a jelenlévő papok f i 
gyelmébe a celli példát, hiszen 
egy ilyen ház által új tartalmat 
kaphat kereszténységünk. Már 
nemcsak a templom falai között 
vallhatjuk meg hitünket, hanem 
kilépve onnan, elkezdődhet az 
apostoli munka, s a hívőkön kí
vül minden szeretetre éhezőt be
fogadhatunk új otthonunkba. 

A szentelési ünnepség után 
Nagy József plébános háláját és 
köszönetét fejezte ki az áldozat
kész híveknek, akik idejüket és 
anyagi forrásaikat nem kímélve 
azon fáradoztak, hogy összeko
vácsol ódott közösségük szép 
környezetben működhessen to
vább. Közülük tizenegyet - jel
képesen - oklevéllel is jutalma
zott 

De szép példáját adva, hogy a 
celldömölki egyházközségben 
nem csak a felnőttek munkája ha
tékony, a felszentelés után a ka
tolikus iskolások és fiatalok ad
ták elő zenés színdarabjukat 

Szent Márton fénye címmel. A 
kisgyerekek nagy boldogságot 
szereztek szüleiknek és a jelenlé
vőknek Őszinte, odaadó játékuk
kal. Az előadás végén a püspök 
atya nemcsak elismerően szólt a 
látottakról, hanem meleg szavak
kal köszönte meg József atya fá
radozását, és bátorította: íme, ér
demes volt annyi áldozatot hozni 
a nehezen induló egyházi iskolá
ért, hiszen a boldog gyermekar
cok már a beérett gyümölcsei. 
Továbbá megjegyezte, hogy Jé
zus sosem hagyja cserben a ben
ne bízókat. 

Aztán eltelt a délután, a ven
dégek hazamentek. A gyerekek, 
fiatalok és szüleik pedig - most 
már igazi családi légkörben - ott 
maradtak, hogy önfeledten meg
ünnepeljék új, közös otthonukat 
Boldogságukban volt valami 
idilli, ami nem a finom vacsora 
vagy a minden korosztály igé
nyét kielégítő zene gyümölcse 
volt csupán. Midegyikük szívé
ben mélyen beleírva ott lakozott 
ajézusi kérés: „Szeressétek egy
mást, ahogy én szeretlek titeket!" 
Ezáltal tudott együttlétük mara
dandó fénnyé válni, ahogy Szent 
Márton fénye világít ma is. 

Hetényi Rita 
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Kemenesaljái községek, polgármesterek 

Karakó nemcsak a Kemenesaljának, hanem Vas megyének is 
az egyik legrégebbi települése. Nevével már az Árpád-kori okle
velekben is találkozunk. A legősibb ilyen okmány 1257-böl való. 
A település területén megtalálhatók a kurucok által készített sán
cok, melyeket később Karakó-vár néven emlegettek. Történelmi 
múltjában említhetnénk Magyar Bálint és végvári vitézeinek 
harcát a törökkel, a település szerepét Bocskai dunántúli harca
iban. 1707-ben Bottyán János az osztrákoktól hódította vissza a 
területet. A 18-19. században kedvelt területe volt a betyároknak 
is, mint Sobri Jóska, Patkó Jancsi és Savanyu Józsi. Karakó 
lakóinak száma még 1945 körül is 1200-1400 volt. Ma 256-an 
lakják... 

Elekes János polgármester 
1955-ben született, tősgyökeres 
karakói. Autószerelő szakmája 
van, amelyet 1971-ben szerzett Aj
kán. Kezdetben a helyi téeszben 
dolgozott, 14 év óta pedig a vízmú 
karbantartója. A polgármesteri te
endőket tiszteletdíjasként látja el 
1990 óta. Alpolgármester: id. Tol
nai Imre. A képviselő-testület tag
jai: Horváth Tamásné, Németh 
Istvánná, Németh Sándor és Ta
kács János. Jegyző: Varga Sán
dor. Háziorvos: dr. Kiss Imre. 

Amikor Jánosházánál rákanya
rodunk Veszprém irányába a 8-as 

legalább a vendég nem érzékeli. 
Az az igazság, hogy 1990 óta az 
önkormányzat nagyon sokat tett 
azért, hogy szebb, jobb, rendezet
tebb legyen a falu. Minden fillér 
sorsát többször is megfontoljuk, 
mert csak így juthatunk előbbre. 
Valamivel könnyebb lenne a dol
gunk, ha mint más, hasonló adott
ságú kis falu, mi is megkapnánk az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetű 
település minősítést. 

- Talán a főútvonal közelsége is 
akadályozza ezt... 

- Lehet, hogy vannak, akik így 
gondolják, de ebből sajnos nincs 
előnyünk még az autóbuszjáratok 
tekintetében sem. Sokan el is tá
voztak tőlünk Jánosházára, Celldö
mölkre, Sárvárra vagy Ajkára. Hál' 
isten, 1990-ben megállt ez a folya
mat. Sőt! Most 22-vel többen va
gyunk, mint akkor. 

Rita 

számú főútra, szinte még fel sem 
gyorsul a kocsink, máris Karakó 
határában vagyunk. Nem kell sokat 
autóznunk, hogy a falu szép, ren
dezett központjában találjuk ma
gunkat. A vadonatúj faluházat 
megpillantva automatikusan cset
tint az ember, hogy ez igen! Egy 
pillanatra el is felejtjük, hogy egy 
megyeszéli kis településen járunk. 
Ezt az érzésünket talán egy kicsit 
Jánosháza közelsége is okozza. 

-Elég, ha mi érezzük - mondja 
Elekes polgármester -, s örülök, ha 

- S milyen a lakosság éleikor 
szerinti összetétele? 

— Mintegy 20 százalék a 18 éven 
aluliak aránya. 40 az óvodás- és is
koláskorúak száma, és mintegy 10 
középiskolásunk van. A faluban 
sem óvoda, sem iskola nincs. Min
den gyermekünk Jánosházára jár. 
A felnőttek közül is többen az ot
tani üzemekben találnak munkát, 
vagy éppen a kertai faüzemben. A 
közelmúltban idetelepült Jánoshá
záról egy vállalkozó, 6 is ad mun
kát több embernek itt helyben. A 

nyugdíjasok aránya, ugyanúgy, 
mint a többi faluban, nálunk is ma
gas, mintegy 60-65 százalék, óket 
gyógyszertámogatással, rendkívüli 
segélyekkel segítjük. November 
10-én szerveztünk számukra egy 
jól sikerült nyugdíjastalálkozót, 
ezen 54-en vettek részt. Az iskolá
sok 4-5 ezer, az óvodások 2-2 és 
fél ezer forint beiskolázási segélyt 
kapnak évente, és autóbuszbérletet. 
A fiatalok lakásépítését most 50 
ezer forint kamatmentes kölcsön
nel tudjuk támogatni. 1990 óta 3 új 
ház épült a faluban, és 4-5 új család 
települt le nálunk. Ezen kívül sok 
házat felújítottak, modernizáltak. 

-Milyen intézmények működnek 
a faluban? 

- Az új faluházban kapott helyet 
a polgármesteri hivatal, az orvosi 
rendelő és a könyvtár. Ezen kívül 
van postahivatalunk - bár ezért 
több esetben is harcot kellett vív
nunk és van egy önkéntes tűzol
tóegyesületünk is. A lakosság ellá
tását vegyesbolt, italbolt, élelmi
szerdiszkont szolgálja. Utóbbinak 
nagy előnye, hogy nyitva van este, 
és szombat-vasárnap is. Többféle 
szakember is található a faluban. 
Vannak esztergályosaink, varrónő, 
ács, lakatos, autószerelő, és gyógy
növény-feldolgozó is lakik a tele
pülésen. Ezen a téren tehát nem pa
naszkodhatunk. 

-Mik azok az eredmények, ame
lyek a rendszerváltás óta születtek 
a faluban? 

- A faluközpont új képét 1992-
ben alakítottuk ki. Erre az időszak-

Karakó 

ra tehető a Kossuth utca vízelveze
tő árkainak betonozása is. A celü 
áfészzel közösen felújítottuk a Pá
los-kolostort, utakat, járdákat beto
noztunk. Bevezettük a kábeltévét, 
ami a lakosságnak egy fülérbe sem 
került. A lakosság tájékoztatása ér
dekében hangosbemondót építet
tünk ki a falu egész területén. A 
falu történelmi múltját és a jelen 
önbecsülését jelzi, hogy '93. au
gusztus elsején zászlót és címert 
avattunk. Az előbbrelépést szolgál
ta a közvilágítás bővítése és mo
dernizálása, a játszótér felújítása és 
bővítése. Korszerűsítettük és fej
lesztettük a temetői ravatalozót is. 
A legújabb, a közelmúltban felava
tott faluház, ami 5 millióba került. 
Hozzá kell tennem, sok önzetlen 
munkavégzés is volt, elsősorban 
asztalos- és kőművesmunkában, 
amit nem is tudunk kellőképpen 
megköszönni a mestereknek. Ha 
körülnéz a szemlélődő, rengeteg 
tuját láthat a faluban. Ezeket is az 
utóbbi időben telepítettük. 

- Milyen terveik vannak a jövő 
évre? . > . 

-Tovább akarjuk javítani és be
tonozni a vizesárkokat, szeretnénk 
teljesen berendezni a faluházat. 
Továbbra is megoldásra vár a falu 
eázrendszerrel való ellátása. 3 mil
liót kellene befizetnünk, ez túl sok. 
Más megoldás után nézünk, és meg 
foeiuk oldani ezt is. 
I o g J U Völgyi László 
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Celldömölk évszázadai 
11. Izsákfalva, más néven Bókod 

A millecentenárium sokrétű rendezvényeihez kapcsolódóan, sze
retnénk áttekintést adni olvasóink számára városunk történetéről, 
mú l t j á ró l , fejlődéséről azért, hogy Jobban otthon érezzék magukat 
benne, egészen magukénak érezzék, és az érte való felelősségtudatuk 
egyre jobban szívükbe gyökerezzék. Ha olvassák és kérdéseik me
r ü l n e k föl, s azokat megírják: hiteles feleletet is kapnak. 

A település ma városunk alko- wa, Isaakfalwa al. nom. Kis-Bo-
t ó része, mondhatjuk: harmadik 
k e r ü l e t e . Ezért mindenképpen i l 
l ő n e k , sót szükségesnek tartjuk, 
h o g y sorozatunkban erről is szól
j u n k . Igaz, hogy megjelent a falu 
monográfiája (Tungli Gyula: 
I z s á k f a évszázadai), mégis úgy 
v é l j ü k , lesz hasznos kiegészítő, 
sőt űj mondanivalónk, hisz olva
s ó i n k közül nagyon sokan nem 
i s m e r i k a kiadványt. Rögtön 
h o z z á t e s s z ü k azonban azt is, 
h o g y a könyv anyagát semmi
l y e n formában nem használtuk, 
h i s z e n a szerző a felhasznált 
i r o d a l o m forrásanyagában két 
t a n u l m á n y u n k felhasználásáról 
a m ú g y is szól. 

A jelenlegi falu nagyon késői 
e r e d e t ű , bár határrészei ősi em
b e r i települések nyomait hordoz
z á k é s őrzik a rézkortól a római 
k o r o n át a mai napig. Sőt, az 
1 9 9 5 . évi régészeti feltárások ős

k o r i , újkőkori településnyomok
r ó l is hírt adnak. A település neve 
— I S A A K F A L V A al. nom. (= 
m á s néven) BÓKOD elnevezés
s e l — hiteles okmányban 1402-
b e n fordul elő először! Különbö
ző" névvariációk léteztek: Izakfal-

kod, Isakfa, Saagfo vei Isákfalva, 
a végleges IZSÁKFA névig (a 
variációkat nem soroltuk föl 
mindet!). Keletkezése előtt két 
élő falu volt: a mai Bokod-puszta 
és En (Eny), melynek nevét az 
erdő és az elpusztult malomhely 
őrzi. EN (Eny) nevével hiteles 
oklevelekben 1252-ben, 1283. és 
1311. években találkozunk. A 
Héder-nembeli Mark János bir
toka Bókoddal együtt, majd Ná-
dasdy Tamásé, enyingi Török 
Istváné, Tallián Sándoré, végül a 
Somogyiaké. Még előbb a SÁN
DOR családé. 

BÓKOD nevével 1278-ban ta
lálkozunk először hiteles okirat
ban a BOKODI család törté
netével kapcsolatban. A család 
egyik ősének, ISAAKnak fia 
Jekkel (= Jakab) leányát vette 
feleségül (Erzsébetet) DE-
MENKBELI Mihály fia Antal. 
Jekkel fia Bokodi Andrásnak fe
lesége: Dömölki Lőrinc fia Jakab 
leánya Ilona. A kapcsolatos ese
ményekkel 1391. és 1397. évek
ben találkozunk. 

Az Izsákfa falunév tehát sze
rintünk ennek a Bokodi Izsáknak 

nevével kapcsolatos, és valószí
nűsíthető is az, hogy valami ok
ból a család ősi faluját odahagy
va, attól kisebb távolságban ala
kította ki allodiumát, építette föl 
családi kúriáját, s ezzel lerakta 
egy újabb település alapjait Eb
ből a különálló családi uradalom
ból fejlődött ki a mai település. 
Ezt igazolja az, hogy 1599-ben 
Isáákffalwán Laurentius Literá
tus és Petrus Szabó taxatus ne
mesek l - l forint adót fizettek, 
Bókodon Pauli Krakkay bír 1/1 
portát, ugyanakkor Bókodon de¬
serta, azaz elhagyott 6 (hat) porta 
van és egy malom, melynek tu
lajdonosa Joannais Szalay. 

Az említetteken kívül birtoko
sok voltak itt a Chóron, a Dö-
mölky, a Himfy, a Hosszutőthy, 
a Liszthy családok és a 17. s 18. 
században került szinte teljes 
egészében a Sándor, majd a So
mogyi család birtokába. Az 
izsákfalvi (sághfai) Sándor csa
ládmegalapítója, Sándor György 
és felesége Nyikos Anna 1622. 
július 7-én kapták nemességüket 
I I . Ferdinándtól. A család címe
re: a fiait keble vérével tápláló 
pelikán, kék mezőben. Három f i 
uk István, László és Ferenc, a két 
utóbbi híres kuruc ezredes. Sán
dor Ferenc másodszor nősülve 
Pázmándy Évát vette feleségül, 
az ő Judit nevű leányukat vette 
nőül Ásvai Jókay Sámuel. Sán
dor Juditnak unokája Jókai Mór. 
Ennek másodunokatestvére 
Thaly Kálmán, és így a híres 
izsákfa lvi-sághfalvi származású 
kuruc óbesternek két országos hí

rű, sőt Jókaiban világhírű magŷ  
író ivadéka van! 

Az 1627. évi Vauban tarty 
lustrán megjelent és összeírt n t 

mesék (egytelkesek) között G Q ^ 
Jánost és Szabó Imrét jegyey^ 
föl. Az 1720. évi összeírásba 
curiális községként szerepei 
négy magyar nyelvű nemesi csa. 
Iáddal. Az 1741. évi nemesi 
összeírásban Isákfa lakosai közű] 
nemesek: Micháél Vörös, Geor. 
gius Szabó, Benedictus Cso-
masz, Andreas Banyo, Micháél 
Vecsey, Stephanus Vecsey ^ 
Martinus Baliko. A Mária Téré-
zia korából való úrbéres viszo. 
nyokat feltáró adatok szerint 
Izsákfán a földesúr: Somogyi F& 
renc, tiszta magyar lakosságú falu, 
melyben szabadköltözésű jobbá
gyok laknak. Egész telek szám: 
2,32-ed. Telkes jobbágy: 8. Zsel-
lén 0. Az összes úrbéresek: 8, 
Egész telekhez járó szántó: 18, rét-
8. A teljes úrbéres földterület: 54, 
telkes jobbágyoké. Somogyi Fe
renc birtokos még Mersén és Ren
deken (Zala vm.). A faluban örö
kös jobbágy nincs! 

A I I . József korában tartott 
népszámlálás Izsákfalva népes
ségéről a következő adatokkal 
szolgál: magyar község, birtokos 
Somogyi János és mások. A há
zak száma: 34, családok száma: 
62, jogi népesség: 287, távol van: 
4, lakos 283, házas férfiak szá
ma: 55, nőtlen férfi: 95, Össze
sen: 154, nők létszáma: 133, ne
mes: 27, polgár: 2, paraszt: 12, 
polgár és paraszt örököse: 16, 
zsellér: 41, egyéb: 8, sarjadék 1¬
12 évesig 36, 13-17 évesig: 12. 

Ha ezeket az adatokat szám
szerűleg összevetjük az akkori 
Kis-Czell adataival, Izsákfa fe
lülmúlja ez utóbbit, és mégis ma 
az egyik város, a másik pedig e 
városnak csupán kerülete, de al
kotó része. 

Az 1784-ben megejtett megyei 
egyházi összeírási adatok szerint 
Izsákfa Alsóság filiája, ahol is a 
birtokos katolikusok száma: 80, 
a birtok nélkülieké: 40, az összes 
katolikus 120. A birtokos evan
gélikusok lélekszáma: 58, a bir-
toktalanoké: 35, az összes evan
gélikus 93. A két felekezethez 
tartozók lélekszáma 213. Paro-
chiális ház a faluban nincsen. 

Bokod-En (Enyi) - Izsákfa 
történelmi viharok után többször 
települt falu, határában ősi múlt 
Örökségét őrzi. A régészek szer
számai vallatása nyomán 1962-
ben római őrhely nyomait, 1995-
ben avar kori falusi temető sírjait 
tárták föl. A temető a 7. század 
végére s a 8. század elejére kel
tezhető! Nádasdy Lajos 
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Egészségnevelési délutánt tartottak november 22-én az alsósági Iskolában. A 
toiagyobb érdeklkődés Tompa Kálmánné természetgyógyászattal kapcsoia-
| előadását kísérte. Az 5-6 osztályos kislányok a serdülőkor egészségügyi 
I higiénés problémáiról kaptak hasznos és megszívlelendő tanácsokat Mar-
(oniezné Németh Éva védőnőtől. Szó esett a fogápolás fontosságáról Is. !>oK 
N | t az érdeklődő azon a vldeovetftésen, amely a droghasználat káros naia-
alról szólt. völgyi 

Az Új Kemenesalja 
hirdetési tarifái 1997-ben: 

16 000 forint 
8 800 forint 
5 600 forint 
3 900 forint 
2 100 forint 

600 forint 

- egész oldal 
- fél oldal 
- negyed oldal 
- nyolcad oldal 
- tizenketted oldal 
- apróhirdetés 

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 polgár
mesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője 

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

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 

F I G Y E L E M ! 
Autópiacot rendezünk 

KORONA ABC előtt lévő piactéren minden páros hét 
szombatján. 

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET. 
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk 

Rendelje meg a lakására az Új Kemenesalját 1997-ben is! 
Tisztelt Olvasóink! p 

A lapáremelést - sajnos -
1997-ben sem kerülhetjük el. Az 
üj Kemenesalja tulajdonosa és 
kiadója, a Celldömölki Polgár
mesteri Hivatal jelentős mérték
en részt vállal a lap előállításá-
°ak tetemes költségeiből, ennek 
^lenére kénytelenek vagyunk 
lapszámonként 2 forinttal emelni 
*z árat. Az előfizetők a januártól 
esedékes 27,50 helyett lapszá
monként csak 26 forintot fizet
ek, így éves szinten - 24 meg
jelenéssel számolva - 36 forintot 
Megtakarítanak. Ráadásul nem 
k l l fáradniuk. Ha előfizetnek, a 
Postaládájukban találják a lapot, 
^z áremelés ellenére bízunk ab-
j*h, hogy Önt továbbra is az Új 
^menesalja olvasóinak széles 
óborában tisztelhetjük 1997-ben. 

A Szerk. [_ 

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP 
Ezennel megrendelem az ú j Kemenesalja eímú lapot, amelynek e t e t é s i díja 1997-ben 

• egész évre 
• fél évre 
• negyedévre 

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel! 

624 forint, 
312 forint, 
156 forint. 

Név: 

Cím: 

Dátum: 
Aláírás: 

A megrendelőlapot a c 
további tájékoztatást. 

elldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott adnak 

J 
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Anyanyelvek dicsérete 
Az anyanyelv mindenki számá

ra más, és mégis ugyanaz. A fran
cia anyanyelve a francia, a néme
té a német, a magyaré a magyar, 
az aranyosszéki magyaré az ara
nyosszéki magyar, az erdélyié az 
erdélyi. Mindenki beszédében van 
valami újszerű, valami, ami a má
séban nincsen meg. De az anya
nyelv mindenki számára a legjob
ban ismert nyelv, amit kiskora óta 
beszél, amit édesanyjától, szülei
től tanult. 

Egy nyelv minden zegét-zugát, 
titkát, ízét, zamatát csak úgy ért
heted meg, ha az a nyelv anya
nyelved - mondta Lőrincze Lajos. 
Kosztolányi szerint a rossz dol
gokról, kellemetlen körülmények
ben, idegen nyelven lehet legjob
ban beszélni, az anyanyelvet a 
kellemes dolgok elmondására, ki
fejezésére kell tartogatni. Ka
zinczy Ferenc így fogalmaz a 

nyelvről: „A nyelv az legyen, ami
nek lennie illik, hív, kész, tetsző 
magyarázója mindannak, amit a 
lélek godol és érez." Lennie illik 
menedéknek, bevehetetlen vár
nak, ostromollxatailan kastélynak, 
olyan erődnek, aliol árulók nin
csenek. 

Egy ilyen várban a fegyvert is 
maga a nyelv jelenti. Tamási 
Ábeljéhez hasonlóan nyelvünkkel 
bosszút állhatunk és életet ment
hetünk. De ezt a fegyvert meg kell 
tanulnunk használni, meg kell ta
nulnunk úgy bánni vele, ahogy 
hatalmas ereje megkívánja. Hi
szen a nyelv maga a világ, szókin
csünk bővülésével világunk is szé
lesedik, mind nagyobb és na
gyobb világot mondhatunk ma
gunkénak. Mert ahány szót birto
kolunk, annyi fogalmat is isme
rünk, az olyan tárgyakat, melyek
nek nevét nem fiallottuk, valójá

ban magukat a tárgyakat sem is
merjük még. 

A kisgyermek világa még na
gyon kicsi, hiszen szókincse sem 
olyan gazdag még. Legnagyobb 
talán a költők, írók világa, mert 
szókincsük legbővebb, ők mozog
nak legotthonosabban az anya
nyelv útvesztőiben, ők ismerik a 
lielyes utakat, legelrejtettebb ös
vényeket, várurai e bevehetetlen 
várnak, kincsét, gazdagságát úgy 
értékesítik, hogy egyetlen gyöngy
szemszól sem hagynak földre 
hullni, nem engedik leperegni a 
csillagokat. 

E csodálatos világba az anyák 
vezetik be gyermekeiket, ők taní
tanak az első szavakra, világisme
retre. 

Ha az anyanyelv világ, akkor a 
legszebb világ mindenki számára 
anyanyelve, amelyben otthon érzi 
magát, aliol a szavak mosolyog
nak, sírnak, mulattatnak. Saját 
nyelvünkön a szavakat annyira 
találónak érezzük, liogy szinte le-

lietetlen arra gondolni, máskép, 
pen, más szóval is e l l e n e t mon
dani ugyanezt. A nyelv egyben ba-
rátáink, rokonaink nyelve, azoké, 
akikkel megosztjuk Örömünket, 
bánatunkat, olyanoké, akiket min
dig magunk mellett tudunk. 

Beszédünk ünneppé varázsol-
fiatja a hétköznapot, megszürkít-
heti az ünnepet, Örömöt lophat a 
bánatba, gyógyírul szolgálhat a 
sebre, élesztő fűként, fiatalító for
rásvízként hatfiat. Belesürült a 
fiegyi patak csobogása, a meghaj
ló fűzfa bánata, fészkét építő fecs
ke öröme, a meghasadó szikla fáj
dalma. 

Anyanyelvünk legnagyobb kin
csünk. Vigyázni kelt rá. megőriz
ni. Anyanyelv nélkül silánnyá vál
na örömünk, bánatunk elviselhe
tetlenné. A nyelvünk Őrzi barátko-
zásainkat, harcainkat, benne van 
a múltunk, történelmünk, s fia vi
gyázunk rá, a jövőnk. 

Keszeg Anna 
Torda (Románia) 

Gimnazistáink sikere az Én iskolám című pályázaton 
A magyar államalapítás 1100., az elsó" magyar iskola alapításának 1000. 

évfordulója tiszteletére a Vas Megyei Pedagógiai Intézet iskolatörténeti 
pályázatot hirdetett 1995 szeptemberében. A pályázók - egyénileg vagy 
csoportosan - iskolájuk történetét különböző" módon dolgozhatták fel. 
Megírhatták egy meghatározott időszak történetét, vagy az iskola kisu
gárzó hatását a benne végzett jelentősebb személyek, vagy az ott tanított 
tudós-művész tanárok, tanáregyéniségek életútján keresztül. Feldolgoz
hatták az iskola tanórán kívüli tevékenységét is: diákmozgalom, sport stb. 
Fontos feltétel volt az, hogy a kutatásnak meg kellett felelnie a hitelesség, 
ellenőrizhetőség követelményének. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 1996. november 30-án Szombathe
lyen került sor a III . Vasi Pátria Nap keretében. A 13 beérkezett pálya
munka közül hatot az 50 éves jubileumra készülő celldömölki gimnazisták 
készítettek. 

A pályázaton szép celli siker született: I I . helyezett: Vinter Krisztina 

(6/4.) Egy tanárlegenda: Jónás Márton című dolgozatával. I I . helyezett: 
Horváth Eszter (6/5.) Vétségek és büntetések - fegyelmi esetek a cell
dömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 1946-1981 között című dol
gozatával, ül. helyezett: Makkos Dalma (6/5.) Üzenet egykori iskolámba 
- Kósa András életműve című dolgozatával. 

Dicséretben részesült: Kocsis Edit-Kovács Kornélia (IV. A) Testne
velés és honvédelmi oktatás a celldömölki gimnázium 50 éves törté
netében című dolgozatával, Bedy Csilla (IV. B)-Bedy Eszter (6/5.) Az 
iskola is ad talán pogácsát - interjú Lendvai Szabolccsal, valamint Bo-
rovszky Tamás-Csite László (6/4.) Diákmozgalmak a Berzsenyi Dániel 
Gimnáziumban című dolgozatával. 

A Vasi Pátria Napon a falukrónika-író pályázaton is eredményt hirdet
tek. A még nyomtatásban meg nem jelent munkák közül ifj • László Ervin 
Nemcskocs község története és demográfiai helyzete című munkáját ré
szesítették jutalomban. Dr. Lenner Tibor 

Ne feledje: 

új 
Kemenesalja 
1997-ben is 
kéthetente! 

A celldömölki 
családok 

80 százaléka 
ezt olvassa. 

Joó Andrea rajza 
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Világjáró kemenesaljaiak 
Amikor indulóban vagyok 

^lldömölkön a Berzsenyi utca 
I, számú házához, hogy becsen-
pssék, Adyt olvasok. Célomnál 
jgva Az Ertól az óceánig című 
erset szemezgélem Tudom, 
pgy más hangzat ez, de felme-
•gít, mint a kíváncsiság. Nem 
illtetem, nem akarom - másról 
an szó - , de a vers valahogy a 
íándékhoz tartozó. „S ha rám 
k51 a szittya magasság, / Ha száz 
lok fogja a vérem, / Ha gátat tűr 
51 ezer vakond, / Az Óceánt 
íégis elérem, / / Akarom, mert 
i bús merészség, / Akarom, 
aert világ csodája, / Valaki az 
írtől indul el / S befut a szent, 
agy Óceánba." így Ady! 
Beszélgetünk a már nyugdíjas 

tonaságtól hadnagyként szerelt 
le, és a MÁV Ferencvárosi Kul-
túrotthonában volt könyvtáros, 
ahol az akkori közlekedési mi
niszter is megfordult, amikor 
1958-at írtak. Gyula fiatal, karak
teres legény volt már. Menjetek 
tengerésznek - mondta a minisz
ter, így lett hajósinas a TOKAJ 
nevét viselő hajón a Duna-tenger 
Hajózási Rt.-nél. Tanfolyamok 
következtek, alkalmassága meg
felelt az előírásoknak, és a Bor
sod névre keresztelt hajón dolgo
zott. Mindez kezdete a harmincöt 
évet kitevő tengerészéletnek. 

A celli fiú hajóparancsnok
ként, kapitányként fejezte be pá
lyafutását, négy aranycsík a tiszti 
zubbonyán, elsőtiszt a parancs-

!

ete kikötőjébe érkező Pőcze 
yulával lakása meghitt csend
ben. Mögötte van már a tenge

tek megjárt világa. Budapesten 
piletett, de ahogy mondja, ő cel
li, nem is akar más lenni. Szüle-
fcsi helyét véletlennek gondolja, 
pint vasutasszülők gyermeke 
Jítta ott meg a napvilágot, ahol 
fe édesapa éppen szolgált. A ka

noki poszton. Közepes nagyságú 
tengerjáró hajókon dolgozott, a 
neveket sorolja: HAZÁM, SO
MOGY, DUNA, BUDAPEST, 
LINA, KRISZTINA és a többiek. 
Minden hajón jól érezte magát, 
nem tesz kivételt. A legutolsó 
szolgálati helyén, a LINA névre 
külön is figyel. A fényképek ren
getegében válogatva az élmé
nyek áradata hullámzik, akár a 
tenger. Arra a kérdésre, hogy a 
hajózási évek alatt mennyi mér
földet szeltek át, nem tud vála
szolni. - Ez lehetetlen - mondja. 
Bejárta a földrészeket, kikötött 
Argentínában, Brazíliában, Afri
ka számos országának kikötői
ben. Amikor minderről szó esik, 
kérdezni kell - talán naivul, an
nak a részéről, aki nem látott na
gyobb vizet a Balatonnál: félt-e 
valaha a nagy tengerek hulláma
in hajózva? - Igen - mondja egy
szerűen, hisz tart az ember a hajó 
meghibásodásától, mert ha vala
mi baj, illetve hiba akad, akkor 
nincs mozgásban, nem lehet kor
mányozni, és a hullámok felbo-

Pőcze Gyula hajóskapitány 
ríthatják. Félni azonban nem na
gyon lehet, nincs rá idő. Ha az 
ember dolgozik, nem ér rá külö
nösebben félni. Volt eset, hogy 
aknára futottak, de megúszták. 
Tudni kell, hogy a tengerészek 
nagyon vigyáznak a hajóra, azt 
nem lehet elhanyagolni. 

Közben más kérdés kívánko
zik. Az időtöltés milyen a hajón, 
a munka mellett? Míg nem ada
tott televízió, addig a társasjáték 
segített az időtöltésben. És az 
ital? - fogalmazok óvatosan. - A 
tengerész az tengerész! Az ital 
nem volt tiltva, étkezéshez járt 
azoknak, akik nem voltak szolgá
latban. Három deci jó bor napon
ta. - És a szilveszter? - Akkor a 
koccintáshoz pezsgő is előkerült, 
sőt megünnepeltük a név- és szü-
linapokat. Mint parancsnoknak 
volt úgy, hogy háromszáz liter 
borom tartalékon rejtőzött. De a 
szolgálat szigora betartatta a ren
det. 

A fotókon bemutatta a hajós
élet számos szép pillanatát: szol
gálatot, ünnepi tortás asztalt, a 
társaságot, az összetartozást, a 
barátkozást. Ennyi év után el
mondhatja, hogy olyan személyt, 
akikre haragudhatna, nemigen 
tudna említeni. A politika egyál
talán nem zavarta hangulatukat, 
ki volt az iktatva az életükből. A 
hajós életforma, szellemisége az 
mindenben más. És a csillagok? 
- kérdezem. - Megtanultuk érté

süket, mert amíg rádiós irányítás 
nem volt működőben, a tájékozó
dás a csillagok alapján történt. 
Három csillag kellett a számítás
ban. Ma már műholdas lehetősé
gek szolgálják a támpontokat, de 
a csillagok mindig célba vezettek 
minket. Különben is a nagy ten
geren egy-két százméteres elté
rés nem okozhat gondot, célba 

értünk. - Honvágy? - Az mind
annyiunkban munkált, de azért 
átsegített, hogy időközönként ha
zaértünk. A feleségem is sokszor 
hajózott velünk, 38 országban 
járt. No meg voltak otthonra em
lékeztető kedves vendégeink is. 
Például a költöző madarak. A fá
radt fecskék ellepték a fedélzetet, 
senki nem bántotta őket. Az 
egyébként ragadozónak számító 
sólyom a kezünkből fogadta el a 
falatokat. És az okos kísérőink, a 
delfinek felejthetetlenek. 

A beszélgetést csak abbahagy
tuk, előkerültek a tengerész
egyenruhák, a fotók halmaza az 
asztalon. Még egy kérdés: visz-
szavágysz a tengerre? - Ez már 
bennem él, a hajós életforma át
hatja minden napomat - vála
szolja. - Sok országot bejártam, 
de a hazámat nem cseréltem föl, 
magyar vagyok, Magyarország 
az első és egyedüli hazám. Szí
vesen megyek, ha hívnak az is
kolás gyerekek közé, elmondani 
a hajósélményeket. Különben -
dobozokat vesz elő - modelle
zek, témám a vasút, hisz ilyen 
családból származom. Most egy 
évet szentelek annak, hogy gyö
nyörű vitorlás hajót szerkesszek, 
minden alkatrész megvan ehhez, 
így is hajózom tovább, no meg 
kapok üdvözlő képes levelezőla
pokat a valamikori társaimtól, 
beosztottaimtól, a tenger tehát je
len van a celli lakásunkban. 

így hullámzik az emlék. 
Dala József 

Sorozatunkat 
1997-ben folytatjuk 

világjáró 
kemenesaljaiak 
bemutatásával 
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Hová lett a telefon(ígéret)? 
Celldömölk is bekerült (végre!) a telefonnal 

jól ellátott és a távhívás rendszerébe bekapcsolt 
települések sorába. Igazán csak pénz kérdése 
bármely lakásban, házban a távbeszélő". De ho
gyan telefonáljon az a halandó, aki valamilyen 
ok miatt nem tudott magának beszereltetni egy 
távbeszélő"-állomást? Az ő részére találták ki a 
nyilvános telefonfülkéket 

Lapunk ez évi augusztus 15-ei számának 10. 
oldalán szó volt a nyilvános állomásokról is. A 
cikkben leírtak alapján reménnyel vártuk a nyil
vános fülkék folyamatos cseréjét, vagy például 
a Sághegyen akár csak egy segélykérő állomás 
felszerelését is. Telt-múlt az idő... Engedjék 
meg, hogy a jelenlegi tarthatatlan helyzetre egy 
velünk megtörtént eset kapcsán hívjam fel az 
illetékesek figyelmét! 

A napokban - hazaérve a városból - sághegyi 
lakásunk ajtaján egy cetlire írt üzenet várt ben
nünket: távollétünkben kerestek minket, és hív
juk vissza őket sürgős ügyben köcski lakásu
kon! A szomszéd Turistavendéglőbe nem me
hettünk, tudjuk, hogy hetek (hónapok?) óta nem 
működik a telefonjuk, mert a sághegyi busz
végállomástól nem messze leszakadt a légveze
ték. Akkor, körülbelül 1 hét után megjavították 

ugyan: egy vékony fehér szigetelt vezetéket fek
tettek a fűbe és a bokrok közé, de nem tartott 
egy hétig sem, mert elszabta valaki. Azóta már 
legalább 50 méter hiányzik is belőle... 

Autóbusszal mentünk a Hegyi úton lévő, 
úgynevezett Fabolt előtti nyilvános fülkéhez. 
Bár ne szálltunk volna le az autóbuszról! Nem 
volt telefonkészülék a fülkében. Mit tehettünk? 
Maradt lehetőségnek a Sági utca és a Mátyás 
király utca sarkán lévő 3. számú postahivatal. 
Odagyalogolt unk. 

A postahivatal bejárata mellett, a kapuszín 
alatt van (volt) egy telefonfülke. Oda nyitottunk 
be először. Penetráns szag csapott meg bennün
ket, szemetet és pókhálót láttunk, de telefonké
szüléket sehol. Bementünk a hivatalba, ahol a 
hivatalvezető sajnálattal adta tudtunkra, hogy a 
bent lévő telefonfülkében sincs telefon, ezért te
lefonálni onnan sem tudunk! A visszahívás el
maradt, s egy régi, de jól bevált módszerhez 
folyamodtunk: lapot írtunk, amiben arra kértük 
ismerőseinket, hogy szíveskedjenek levelet írni! 

Nem folytatom. Ugyanis a folytatás nem tő
lem, tőlünk, a Ságon és Sághegyen lakóktól 
függ. Arra gondolni sem merek, hogy mi történ
ne akkor, ha orvosra, mentőre, tűzoltókra, rend

őrökre lenne szükség. Talán egy nagy T-betűt 
kellene festeni minden olyan házra, ahol van 
telefon, és a bajban szívesen segítenének? 

Mihók Tamás 

p&fi Karácsonyi rendezvények 
a Kemenesaljái 

Művelődési Központban 
December 18-án Keresem a karácsonyt címmel ünnepi műsor be

mutatása lesz 14 órakor az Eötvös Loránd Általános Iskola, 15.30-kor 
a Gáyer Gyula Általános Iskola tanulói részére. 

19- én 17 órakor az Ádám Jenő Zeneiskola tartja karácsonyi hang
versenyét a színházteremben. 

20- án 9 órakor a 410. Sz. Szakmunkásképző és Szakközépiskola 
tanulói diáknapi rendezvényt tartanak a színházteremben. 

21- én 18 órakor a Keresem a karácsonyt című összeállítás bemu
tatása felnőtteknek. Ekkor tartják a képzőművészeti nyereményjáték 
sorsolását 

Mély fájdalommal értesülünk róla, 
hogy sporttársunk, barátunk 

WÖRÖS SÁNDOR 
nincs többé! 

Szeretnénk részvétünket nyilvánítani, és megköszönni 
családjának, hozzátartozóinak, hogy támogatták 
kedvenc elfoglaltságában Sanyi bácsit és egyúttal 

a Cetli kutyásokat is. 

MEOE Celldömölki Szervezetének tagjai 

ÁfÉSZ 5. Sz. Vas-Műszaki bolt dolgozói 
kellemes karácsonyi 
ünnepeket 
és boldog új évet kívánnak^ 
minden 
kedves vásáslójuknakj 

Becsületességből jeles 
December elején S. Miklós-

né azzal kereste meg szerkesz
tőségünket, hogy köszönetét 
szeretné kifejezni a Celldö
mölki 1. Sz. Postahivatal egyik 
dolgozójának. 

A következő történt: S.-né 
valamelyik nap pénzt adott fel 
az 1. sz. postán, és elfizette 
magát 1000 forinttal. Akkor ő 
ezt észre sem vette. A posta 
egyik becsületes dolgozója, 

Dugmanics Istvánné azonban 
még aznap este a lakására vitte 
a pénzt. (Ugye nem kell külön 
hangsúlyozni, hogy rokkant
nyugdíjas esetében ezer forint 
is igen nagy pénz (S.-ék na
gyon sokra értékelték a postai 
dolgozó cselekedetét 

Vele együtt kívánunk mi is 
a munka terén megbecsülést, 
sok sikert és jó egészséget a 
becsületes postásnak! V. L. 

ÖLTÖZTESSE 
ABLAKAIT 

GARDÉNIÁBA 
a Celldömölk, 

Sági u. 6-8. sz. alatti 
márkaszaküzletböl! 

Széles választékban 
kaphatók 

függönyök, karnisok, 
terítők, frottíráruk 

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket kívánunk 

kedves vásárlóinknak! 

Jl MÁRVÁNY l* 
MUNKARUHA, 

C S E M P E , J Á R Ó L A P 
K I S K E R E S K E D É S 

Celld., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaníterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, csempe-, 
járó lap ragasztók. 

Minden kedves 
vásárlónknak 

kellemes 
. karácsonyi > 
\ ünnepeket I 
il kívánunk! I 
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I <v> SPORT eredmények - események ^ SPORT ^ 

rerematlétika - 181 indulóval 

i T-betűt 
ahol van 
ek? 
ik Tamás 

mban 
i vitte 
külön 
[kant
forint 
k na-
lostai 

mi is 
ülést, 
get a 
V. L. 

I December 7-én a Kisiskolák 
Iportversenye sorozatban terem-
Uétikai versenyt rendeztek az 
Isósági tornacsarnokban, me-
len 181-en álltak rajthoz. Ered-
tényék: 5-6. osztályosok - 20 
l-es rajtverseny: 1. Oszkó Éva 
L76 és Gyürüsi Zsolt 3,52; 2. Tá
lai Veronika 3,81 és Enzsöl Jó-
bef 3,55; 3. Fenyő Friderika 
1,93 és Elekes Szabolcs (E.he-
[e) 3,80. 
I ötösugrás: 1. Bódai Szilvia 
,19 és Lendvai Gábor 10,15; 2. 
Molnár Krisztina 8,65 és Hor-
áth Balázs (N.simonyi) 9,42; 3. 
(zigethy Teodóra 8,92 és Sületz 
lichárd (K.rnihályfa) 9,42. 

Magasugrás: 1. Tanai Verorü-
\i 120 és Zsédenyi Gábor (E.he¬
ye) 120 cm; 2. Farkas Barbara 
E.hetye) 110 és Hanzsér Bálint 
20 cm; 3. Szigethy Teodóra 110 
s Kovács Tamás 120 cm. 

Súlylökés: 1. Tanai Veronika 
110 és Lendvai Péter 10,80; 2. 
•arkas Barbara 7,90 és Kovács 

Tamás 10,80; 3. Szigethy Teodó
ra 7,70 és Nagy László 10,10 m. 

7-8. osztályosok - 20 méteres 
rajtverseny: 1. Ebergényi Andrea 
3,56 és Vánkos Tamás (K.rni
hályfa) 3,42; 2. Tóth Veronika 
3,65 és Katzser Ádám (E.hetye) 
3,48; 3. Ferencz Adrienn (N.si
monyi) 3,78 és Szabó Levente 
(K.mihályfa) 3,7Z 

ötösugrás: 1. Tóth Veronika 
10,78 és Vánkos Tamás 11,92; 2. 
Kovács Katalin 9,73 és Németh 
GergÓ 11,33; 3. Lang Tünde 9,65 
és Kiss Tibor (K.mihályfa) 10,74. 

Magasugrás: 1. Tóth Veronika 
125 és Vánkos Tamás 140; 2. Öl-
bei Georgina (K.mihályfa) 120 és 
Szabó Levente 140; 3. Ebeit Zsa
nett 120 és Tóth Miklós 140 cm. 

Súlylökés: 1. Tóth Veronika 
7,80 és Birkás Jenő 11,30; 2. Ölbei 
Georgina 7,30 és Németh Gergő 
11,20; 3. Ebért Zsanett 7,10 és Kiss 
Tibor 10,30 m. (Ahol nem jelöltük 
az iskolát, a Berzsenyi iskola ver
senyzői.) -vl-

,Karácsony szívünk édes reménye" 

Ők. 

Advent és a karácsonyi ünnepek közötti négy hét 
a szeretet és a megbékélés időszaka az egész világon. 

A Magyar Posta - mint minden évben - így az idén is megnyitja 
a Karácsonyi Posta kapgit a Fejér megyei Nagykarácsony postáján. 
Itt látják el a világ bármely pontjára küldött ünnepi jókívánságokat 

azzal a különleges bélyegzővel, amely a gondoskodás, 
a szeretet, az egymásra való nagyobb odafigyelés szimbóluma lehet. 

Ha különleges meglepetést szeretne nyújtani 

szeretteinek, üzleti partnereinek, feladáskor 

10 Fi-ért külelem 1 1 íye; kéi jc , 

az ország valamennyi postáján. 

.Nagykarácsonyon keresztül küldje a szeretet jeléti" 

Alapfokú kézilabda-bajnokság 
Alsósági tornacsarnok, női mérkőzések: 
Berzsenyi-Jánosháza Szent Imre 10:1 Egyértelműen jobb volt az 

alsósági csapat. 
Eötvös-Jánosháza 16:12 Az Eötvös a második félidőben saját dolgát 

nehezítette meg a magára találó egyházi iskolával szemben. 
Berzsenyi-Eötvös 5:5 Idegtépő mérkőzésen a küzdelem dominált, 

mint ez az eredményből is kitűnik. 
5-6. osztályosok mérkőzésén: 
Berzsenyi-Eötvös 7:7 A ságiak 4:l-re is vezettek, de aztán feljött az 

Eötvös, és döntetlenre mentette a mérkőzést. 

Birkózás 
Az ostffyasszonyfai egyesület 

versenyzői remekül szerepeltek a 
JÁnosházán megrendezett diák 
,A" és „B" kategóriájú szabadfo
gású viadalon. 

Eredményeik: 
„A" kategória 24 kg: 2. Pongor 

Zsolt, 28 kg: 2. Kovács Zsolt, 32 
kg: 1. Somogyi Ernő, 35 kg: 2. 
Horváth Róbert, 38 kg: 1. Pongor 

Zoltán, 2. Smidéliusz Balázs, 50 
kg: 1. Csőre Szabolcs. 

, 3 " kategória 33 kg: 1. Ádám 
Zoltán, 50 kg: 3. Keszthelyi Ottó. 

A kemenesaljai utánpóüásbázis 
töretlen fejlődését mutatja, hogy óri
ási küzdelemben, egyetlen ponttal si
került megelőzniük a csapatverseny
ben a nagy hagyományokkal rendel
kező Haladás VSE gárdáját. 

Végeredmény: 1. Ostffyasz-
szonyfa 38 pont, 2. Haladás VSE 
37 pont, 3. Bük 33 pont. 

NB Il-es férfi asztalitenisz-mérkőzés 
CVSE-MÁVÉPCELL-Győri Széchenyi FSC 15:3 
Győz: Molnár Balázs 4, NyírŐ József 4, Frei Péter 3, Ölbei Péter 

2, Molnár-Frei és Nyírő-ölbei párosok. 
Könnyed játékkal magabiztos győzelem a győri főiskolások ellen. 

NB III-as^Férfi asztalitenisz-mérkőzés 
CVSE-MÁVÉPCELL Il.-Sümeg 14:4 
Győz: Máthé Gyula 4, Balázs Béla 3, Tekét Attila 3, Balázs Gyula 

3, Máthé-Szabó páros. 
A kiesés ellen küzdő Sümeg nem tuda megszorítani a cellieket. 

Arany Kupa - 3. a Gáyer 
Szentgotthárdon az Arany Ku

pa I I . korcsoportos fiú kézilabda 
tornán a Gáyer iskola csapata 3. 

helyezést ért el. A torna legered
ményesebb játékosa címet Geier 
Gábor kapta. 

Molnár & Molnár Kft, 
9500 Celldömölk, Tó u. 

Tel./Fax: 06/60/376-416 

RENAULT 
ÉLMÉNY VELE ÉLNI 

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván 
minden meglevő és leendő ügyfelének a 

Renault Molnár-Molnár Kft. 
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Lesz-e sportcentrum a ligeti pályából? 

Szponzori értékelés a labdarúgó-bajnokság őszi idényéről 
A kitűzött célt végső" soron teljesítette a me

gyei bajnokságban szereplő CVSE-Antők 
Nyomda labdarúgócsapata, hiszen elsó' helyről 
várhatja a tavaszi folytatást. Antók Zoltán, a 
névszponzor képviselője lapunk számára adott 
nyilatkozatában tágabb összefüggésekbe ágyaz
va már az NB ffi-as követelményrendszerre és 
helytállásra tekintettel értékelte az őszi idényt, 
és felvázolta a formálódó nagyszabású fejlesz
tési elképzeléseket 

- Hogyan értékelhető az őszt idény alapvető
en sikeres, de eléggé hullámzó teljesítménye? 

• Az Őszi idény közepe után volt egy huszá
ros, hétgyőzelmes időszakunk. Minden sorozat
nak vége szakad egyszer, és az utolsó néhány 
meccsre bizonyos szellemi fáradtság érződött a 
csapaton, valamint a koncentrálás is csökkent a 
hat pont előny birtokában. A gond a Csepreg 
elleni találkozóval kezdődött, ami hiába végző
dött 1:1-re, ha a bíró igazságos, akkor elveszít
jük a mérkőzést. (Meg kell jegyeznem, hogy ez 
volt az egyetlen őszi találkozó, amikor javunkra 
tévedtek a játékvezetők.) Ezzel újra egy rossz 
szériába esett a csapat, de ennek különösebb 
jelentőséget nem tulajdonítok. Mindennek meg
van az előnye: így felnagyítva látjuk a hibákat 
és a kiküszöbölendő hiányosságokat. 

- Változik-e a keret a bajnokság második fe
lére? 

• A márciusi startnál már azzal a játékosál
lománnyal akarunk kezdeni, amely az NB Hi
bán is gond nélkül képes lesz helytállni. Egy 
kész, összeszokott gárdát szeretnénk létrehozni 

a tavasz folyamán. E célt szolgálja a játékoske
ret 18 főre szűkítése, hogy mindenkinek több 
esélye nyíljon a szereplésre. A 22-es keretre év 
elején szükség volt, de az eddigi tapasztalatok 
alapján mindenképpen indokolt ez a lépés. 

- A kulcsemberek kiesése rögtön érezhető 
volt... 

• Az őszi idény második felében Nagy Ist
vánnal, Kelemen Kornéllal és Pécz Károllyal 
erősítettünk, akik stabil pontok lehetnek, de ter
mészetesen idő szükséges a beépülésükhöz. 

— Tavasszal hét mérkőzés itthon, tíz pedig 
idegenben lesz. 

• Ez csak a celli közönség szempontjából kel
lemetlen. Támadó szellemű csapat vagyunk, és itt
hon meg kell küzdenünk az ellenfelek sündisznó
állásával, idegenben viszont a hazaiaknak is szinte 
„kötelező" támadniuk, ezért nekünk is több lehe
tőségünk van a fellazuló védelmekkel szemben. 
Ilyen nézőpontból a tavaszi sűrű vendégjárás nem 
igazi hátrány, mert a legszebb meccseinket Ősszel 
éppen idegenben játszottuk a Vasvár, az Uraiújfalu 
és a Sárvári Vasas ellen. 

—A csapatépítés javában zajlik, a menedzse
lés egyéb területein hol tart a folyamat? 

• A működéssel kapcsolatos feladatokat a 
szakosztály képes ellátni. Képtelenség azonban, 
hogy az NB Hl-ba felkerülve edzőpálya nélkül 
létezzünk. Aki picit is ért a labdarúgáshoz, az 
tudja, hogy egyetlen pályán mérkőzéseket, 
edzéseket tartani a gyerekfocitól a serdülőkön 
és az ifiken át a felnőttekig szakmailag védhe
tetlen álláspont. így az NB III szégyene lesz 

Celldömölk, mert a pálya fel lesz „szántva", és 
a lelátót is rendbe kellene tenni. 

- Mi leltet a megoldás kulcsa? 
• Makkos István polgármester úrhoz fordul

tunk azzal az indítvánnyal, hogy a celli sport 
jövője érdekében költöztessük ki a sporttelep 
mellett fekvő kertészetet, és építsünk egy szab
ványos edzőpályát a helyén. Szeretnénk levenni 
a terhet a város válláról, s ezért cserébe azt kér
jük, hogy a területet kerítse be és hosszú távra 
adja bérbe az egyesületnek vagy a szakosztály
nak. Ha ez megtörténik, akkor a labdarúgó-
szakosztály nem kér több pénzt, tehát az eddigi 
támogatást sem. 

- Bizonyára sürget az idő e kérdésben... 
• 1996 végéig mindenképpen illene dönteni 

e kérdésben, hogy tavasszal megkezdhessük^ a 
munkát. Sajnos, e nélkül nagyon nehéz helyzet
be kerülne a szponzor. A kialakítandó létesít
ményben építenénk kosárlabdapályát, futópá
lyát, és az iskolai és szabadidősport lehetőségeit 
kibővítenénk, tehát természetesen a város gaz 
dagodna egy többfunkciós sportkomplexum
mal. Úgy érzem, ha megkapjuk a területet, ak
kor Celldömölk vállalkozóit is lehetne mozgó
sítani e nemes cél érdekében. Amennyiben fej
lesztési tervünk nem részesül támogatásban az 
önkormányzat részéről, akkor lehet, hogy hiába 
lesz bajnok a Celldömölk... Ha viszont felépül 
a ligeti sportcentrum, akkor nagy minőségi ug
rás következhet be Kemenesalja fővárosának 
verseny-, diák- és szabadidősportjában, évtize
dekre megalapozva azok fejlődését. N. T. 

Megyei serdülő labdarúgó-bajnokság 

Harmadik éve folyamatosan az első helyen a Celldömölk 
CVSE-Antók Nyomda-Jánosháza 6:1 Góllövők: Szita G. 3, Győr-

vári, Mórocz, Szabó M. 
Sárvári Kinizsi-CVSE-Antók Nyomda 1:3 Góllövők: Szita G., 

Győrvári, Németh R. 
CVSE-Antók Nyomda-Sárvári Vasas 7:0 Góllövők: Győrvári 2, 

Szabó M. 2, Németh R. 2, Portschy D. 
Uraiújfalu-CVSE-Antók Nyomda 1:11 Góllövők: Németh J. 3, Né

meth R. 2, Nagy R. 2, Hajós 2, Hajba T., Szita G. 
Kemenesalja-CVSE-Antók Nyomda 0:6 Góllövők: Szita G., Győr-

vári, Szabó M., Németh R., Németh J., Nagy R. 
CVSE-Antók Nyomda-Répcelak 6:0 Góllövők: Szita G. 5, Nagy R. 

,A Sárváricsuport öszi végeredménye 
1. CVSE-Áhfók Nyomda 
2. Sárvári Kinizsi 
3. Jánosháza 
4. Linde SE / 
5. Kemenesalja 
6. Uraiújfalu 
7. Sárvári Vasas 

39-3 
46-5 
31-9 

22-16 
12-23 
20-63 
3-54 

18 
13 
13 
9 
6 
3 
0 

• A celldömölki serdülőcsapat immár harmadik esztendeje kibérelte ma
gának a sárvári csoport első helyét. Az eredményesség mellett a csapat
játékban és a taktikai fegyelem terén is előrelépett a Szabó István edző 
irányította gárda, amelynek legnagyobb fegyverténye a Sárvári Kinizsi 
idegenbeli legyőzése volt 

Az együttesből az őszi idény folyamán Győrvári Gábor, Szita Gergely, 
Hajba Tibor, Szabó Mátyás, Nagy Róbert, Sebestyén János és Baráth 
Tamás voltak a legjobbak. A csapat négy játékosa vett részt megyei 
korosztályos felmérésen, akik közül Németh József és Sali Ákos tagja 
maradt a szűkebb keretnek. A megyei serdülőválogatott szakvezetőjének 
bizalmát Celldömölkről Győrvári Gábor, Nagy Roland, Hajba Tibor, 
Hencz Péter és Szita Gergely élvezi. Az együttes a bajnoki idény elején 
a Hoffmann Rt.-től új garnitúra minőségi felszerelést kapott szponzori 
támogatásként. 

Köszönet jár az egyesület vezetőinek, a támogatóknak, az iskoláknak 
és nem utolsósorban a szülőknek, hogy a gyermekek megfelelő körülmé
nyek között tudtak sportolni, ami az első hely magabiztos megtartását 
eredményezte. 

N.T. 
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