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Istentől való ü n n e p ü n k ö n 
Nagy és szent ünnep a karácsony, közép

pontjában Jézus áll, Isten Fia, aki értünk em¬
I bérré lett. Az evangélium lapjain át láthatok 
bele ebbe a titokba, és ismerhetem meg Isten 

! ide maj 
vi bajnok 
rünk, Aj 

kispada 

a kispa 
tam, hog 
két külö 
zottabba 
!m volta 
átékostó 
tást, ho2 
reagálás 
:. összes 
/jó érzé 
n ülni. 
ggondo 

a csapi 
változta 
ist illető 
:ünk elé 
ikén vő 
le feltor 
en ezérf 

együtt 
2 pártol 
bennün-
őzésein-
Idömöli 
:ik mér-
pályára, 
CVSE-

I együtt 
lönösen 
sem le-
szurko-
elem és 
mindig 
pedig a 
és dön-
i kíséri 
r a ma-
izönöm 
- tini • 

ránk ragyogó szeretetét. „Úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy 
aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké 
éljen." (Jn. 3, 16) A gyönyörű, titokzatos éj
szakára és Jézus életére nem csak az evangé
listák nyitják fel szemünket, de rácsodálkoz
hatunk erre egy apokrif iratból, Lcntullus le
veléből (Epistola Lentulli), melyet Tibérius 
császárnak írt: „Itt egy ember jelent meg, aki 
rendkívüli hatalomnak birtokában látszik. Az 
emberek nagy prófétának nevezik, hívei Isten 
fiának tartják, és a neve Jézus Krisztus. Va
lóban, nap nap után csodálatos dolgokat hal
lani erről a Jézusról: egyszer halottakat kelt 
életre, máskor betegekel gyógyít, és egész Je
ruzsálemet csodálatba ejti rendkívüli tanai
val!" A hagyományos számítás szerint Jézus 
Krisztus születésének keltőezredik évfordu
lójához közeledünk. Karácsonykor le kell ül
ni és gondolkodni kell, elsősorban mindarról, 
ami történt! 

Eszembe jut egy diák évekkel ezelőtti nyi
latkozata karácsonyról. Nem éppen örömmel 
jegyezte meg: „Nálunk egész esztendőben 
veszekednek a szüleim. Karácsonykor 5 per

cig béke van. Szeretném, ha fordítva lenne." 
Valami történt a karácsonnyal, elveszítette 
forrását, lényegét, titkát. A mai kará
csonyokból hiányzik Isten, akitől az ünnep 
származik. Kell az ajándék, de nem kell az 
ajándékozó. 

A karácsony nem a szeretet ünnepe, hanem 
az isten ünnepe, aki maga a szeretet. Kará
csony Isten megtestesülése. Fontold meg, 
gondolj bele - írja Szent Ágoston - Isten em
berré lelt! Emberré lett, hogy megszülessék 
bennem az Isten utáni vágyakozás. (Vö. Jn. 14. 
9-11) Hozzád emelem az én lelkemet, Uram" 
- tanít imádkozni adventben az egyház - , mert 
kik Téged várnak, meg nem szégyenülnek. A 
bűnbe esett ember vágya megbetegedett. De 
megbetegedett értelme és szabadsága is. Ennek 
fájdalmas következményei még karácsony 
szent ünnepét is beárnyékolják. 

Talán még nem késtünk el, hogy a szívünk
ben igazi helyérc tegyük a karácsonyt. Talán 
még nem késő megérteni, hogy karácsony Is
ten ünnepe, aki maga a szeretet. Talán még 
nem késő elindulni feléje, de nem Ádám vá
gyakozásával, aki elhatározta „olyan akarok 
lenni, mint az Isten". Hanem az Új Ember 
vágyakozásával: „Én Istené akarok lenni. 
Egyre jobban az övé!" Nagy Péter plébános 

Békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk valamennyi olvasónknak és hirdetőnknek: 
Lapunk legközelebb 1998. január 15-én jelenik meg. 
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Elmaradhatatlan 'ár-emelések 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
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December 3-án tartotta ülését 
Celldömölk Város Képviselő
testülete. Az év végi, „menet
rendszerű" áremelések mellett a 
képviselők tárgyaltak a jövő évi 
költségvetésről is, és jelentést 
hallgattak meg a hivatásos tűzol
tóság munkájáról. 

Napirend előtt A KEMÉLYÉP 
Kft. főmérnöke, Győrök István 
szólalt fel. Elmondta, hogy cégük 
a csatornázási munkálatokban al
vállalkozóként tevékenykedik. 
Az utóbbi időben sok panasz ér
kezett hozzájuk az úttestek hely
reállításának hiánya miatt. Eddig 
hét kilométer csatornát építettek 
ki. A rájuk háruló úthelyreállítást 
elvégezték, nem egy helyen több 
munkát is vállaltak, mint ahogy 

a megegyezésben áll. A Széche
nyi utcai állapotokról szólva el
mondta, hogy a végleges vissza
állítás csak egy év múlva valósít
ható meg, mivel az út kezelője, a 
Közútkezelő Kft. előírásai sze
rint csak egy év elteltével lehet a 
végső helyreállítási munkát elvé
gezni. Ok a murvát lerakták, és 
azt állandóan karbantartják. A té
máról szólva Makkos István 
polgármester elmondta: a nem
rég tartott egyeztető tárgyaláson 
elfogadott határozatokat a KE
MÉLYÉP maradéktalanul telje
sítette. Az viszont tény, hogy las
san történnek az útvisszaállílá-
sok. Válaszában a főmérnök ki
fejtette: tévesek azok a híreszte-

(Foiytaíás a 2. oldalon) 

Két kft, is érdeklődik kC^Z 

Vételi ajánlat a Bagolyvárra 
A celldömölki önkormányzat 

több földterülettel is rendelkezik 
a Sághegyen. E földek közül 
most pályázat útján eladásra bo-
csájtanak egy nagy kőépüleLtel 
beépített területet, amely a ba-
zallbányához tartozott, annak 
megszűnéséig. 

Mint azt Dobsonné Vida Zsu
zsannától, az önkormányzat va
gyonügyi szakreferensétől meg
tudtuk, a pályázat alapját egy ko
rábbi értékbecslés képezi, amely 
2,5 millió forintban határozta 
meg a terület értékét. A Bagoly
vár néven ismert épület évek óla 
üresen, kihasználatlanul áll, ezért 
az önkormányzatnak gondoskod
nia kell a további sorsáról. 

Eddig kél budapesti érdekelt

ségű kft. jelezte vásárlási szándé
kát. Az egyik vállalkozás termé
szetgyógyászati oktatási központ 
létesítését tervezi az említett kő-
épülelben, a másik pedig történé
szek, régészek képzéséhez tartja 
ideális környezetnek a Sághe
gyet. 

Az épület a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park területén áll, ezért 
a nemzeti parknak elővásárlási 
joga van. A nemzeti park vezető
sége ez idáig nem jelezte vásár
lási szándékát. Dobsonné Vida 
Zsuzsanna szerint nem valószí
nű, hogy a Fertő-Hanság Nemze
ti Park igényt tartana az épületre, 
hiszen nem tudná gazdaságosan 
kihasználni azt. 

Verrasztó Tibor 
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c/í\idósítás a képviselő-testület üléséről 
(Folytatás az 1. oldalról) 

lések, hogy anyagi gondjai van
nak a cégnek, a lassúbb munka 
műszaki és technológiai okokkal 
magyarázható. 

Az elsó" napirendi pontban a 
polgármester a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló után szólt a két ülés kö
zött történtekről. Egyebek mellett 
elmondta, hogy a RábaCom Ru új 
vezérigazgatója járt nála, és 15 in
gyenes telcfonbekölési kártyát 
ajándékozott a városnak. 

A vérellátó helyzetéről szólva 
elmondta: komoly gondjaik van
nak, mivel az a cég, amely eddig 
átvette a vérkészítményeket, 
ezentúl nem hajlandó erre. Ez az 
érthetetlen lépés komoly bevétel
kiesést jelenthet. 

Celldömölkön járt a MÁV ve
zérigazgatója. A vele folytatott 
beszélgetés során szó esett a vas
út villamosításáról. Ennek kap
csán elhangzott, hogy karbantar
tó részleg telepítését tervezik vá
rosunkban, és így - remélhetőleg 
-megszűnnek a további elbocsá
tások. A másik téma a laktanya 
épületének kérdése volt. A pol
gármester ígéretet kapott: a ve
zérigazgató megvizsgálja annak 
lehetőségét, hogy a város megvá
sárolja az épületet. 

Az évek óta húzódó termál-
programmal kapcsolatosan el
mondta: dönteni kell, hogy szük
ség van-e erre a beruházásra. 

Erdélyi Antul képviselő az 
egyházi vagyon visszaadásáról 
érdeklődött. Válaszában a pol
gármester elmondta, hogy a kér
désben először az önkormányzat
nak kell pontos döntést hoznia. 
Eddig csak a Lázár-házat adta 

vissza az önkormányzat. A Jó
zsef Attila utcai iskolaépületre 
csak használati jogot kapott a ka
tolikus egyházközség. 

Baranyai Atlíláné dr., a vá
ros jegyzője a két ülés közölt tör
téntekről szólva több kérdést 
érintett. Ezek közül az egyik a 
fogászati ellátás problémája volt. 
Gondot jelent a lakosság száma 
szerinti pénzelés. Ugyanígy 
probléma a gyermek fogászai 
működése. Jó lenne új rendelői 
kialakítani a rendelőintézet épü
letében, ha az iskolafogászali ál
lási betöltik. Szólt a közelmúlt
ban a védelmi bizottság által tar
tolt gyakori álról. Az értékelések 
szerint az akció sikeres volt. A 
NATO-csallakozási népszava
zásról beszámolva elmondta, 
hogy az minden rendbontás nél
kül zajlott lc. 

A folytatásban a harmadik na
pirendi pont kerüli megtárgyalás
ra, amely a város hivatásos tűzol
tóságának tevékenységéről szólt. 
Az ülésen megjelent Torma Jó
zsef tűzoltó alezredes, a megye 
tűzoltóparancsnoka és Szíj Kál
mán tűzoltó főhadnagy, városi 
tűzoltóparancsnok. 

Torma József megköszönte az 
önkormányzatnak, hogy méltó 
helyet kapott a városban a hiva
tásos tűzoltóság. Több képviselő 
is alaposnak és jól kidolgozód
nak tartotta az írásban előterjesz
tett anyagot, amely 1993-tól nap
jainkig imitálja be számadatok
kal és az elemzés szintjén is a 
tűzeseteket a Kemenesalján, de 
szól a felszereltségről, a műszaki 
lemaradás kérdéséről is. Nagy 
szükség lenne számítógépre, v i 
deókamerára, magas szintű fény
képek készítésére alkalmas fény-

Sissi királyné arcai 
Szék és magnó. Nem éppen 

megszokott kellékei ezek egy 
királynői udvartartásnak. Am 
ahogy Sissi belépett, a tárgyak 
megbolydultak körülötte. A 
magnó vonallá, majd vonósze
nekarrá alakult, a székből pe
dig trónt faragott a királynő 
jelenléte. 

A királynőé, aki táncolt, gú
nyolódott, magába roskadt, 
hajóra szállt. A szüntelen me
tamorfózis szinte babonás erő
vel hömpölygelte a tróntermet. 

Mert hiszen trónteremben 
érezhették magukat a nézők 
Pálfy Margit színművész önál

ló estjén, és nem egy kultúrház 
kiállítótermében. Pálfy Margit 
harminchárom verssel idézte 
meg Erzsébet királynői, de elő
adásában mégis egyetlen köl
temény töltötte be az alkalmi 
színpadot. És mikor a mozdu
latok elhaltak, a nézők fejében 
tovább zúgott a tenger, másik 
állomásra indult a vonat. 

Sissi kecsesen meghajolt. 
Mikor felemelle a fejét, már 
Pálfy Margitnak hívták. A vo
nalot és a vonószenekart mag
nónak, a trónt széknek. A trón
termet pedig kiállítóteremnek. 

Virrasztó Tibor 

képezőgépre stb. A képviselők 
egyhangúlag elfogadlak a beszá
molót. 

Úgy tűnik, ha nem is pont, de 
vessző került a VOLÁN helyi 
közlekedési szolgáltatásával 
összefüggő ügy végére. A 
vesszőt az - immár hagyomá
nyos-év végi viteldíj-emelés je
lenti. Nagy Kálmán, a pénzügyi 
bizottság elnöke kifcjtcltc, hogy 
a viteldíjemelés további utas¬
szám-csökkenést fog maga után 
vonni, és a VOLÁN hiánya to
vább fog nőni. Futó István 
könyvvizsgáló, akit a képviselő
testület a VOLÁN könyveinek 
átvizsgálásával bízott meg, el
mondta, hogy nem tudott külön 
adalokat kimulatni a celldömölki 
helyi közlekedésre, mivel a cég 
autóbusztípusok szerint vezeti a 
könyvelését. Az viszont tény, 
hogy a cclli buszok régen lefutot
tak, így a karbantartásuk igen te
temes költséget igényel. A pol
gármester ismertette az illetékes 
minisztérium álláspontját, amely 
maximum 16 százalékos emelést 
támogat. A polgármester két sza
vazást rendelt el. Az első a helyi 
közlekedési díjak 16 százalékos 
emelésére vonatkozott. Ezt a 
képviselők három ellenvéle
ménnyel és két tartózkodással el
fogadták. Ezek szerint 1998. ja
nuár l-jétől 62 forintért utazha
tunk a Sághegyre. A másik sza
vazás a VOLÁN helyi járalon ki-
mulatotl veszteségének megtérí
tésére vonatkozott. Ezt egy ellen
véleménnyel és egy tartózkodás
sal elfogadták. 

A folytatásban a képviselők az 
1998. évre szóló pénzügyi terv 
koncepcióját tárgyalták meg. A 
javaslatból kitűnik, hogy a követ-

I 

l : , J i . 
Vajon mit hozott a Mikulás a cel| 
képviselőknek? 

kező év sem lesz könnyű. Még 
nagyon sok a nyitott kérdés, és 
számos állami dotáció pontos 
nagysága sem ismeretes. Több 
beruházás átnyúlik 1998-ra (or
vosi rendelő, szennyvízcsatorna, 
lakások stb. építése). Teljesebb 
adatok és részletes költségvetési 
terv a téma következő tárgyalá
sakor kerül a képviselők elé. 

A folyó ügyekben számos kér
dés között tárgyalták a MÜL-
LEX-Celldömölk Kft. kérelmét 
hulladékpapír átvevőhely és kon 
téneriroda elhelyezéséről. A dön
tés alapján a képviselő-testület 
hozzájárult, hogy a CELL-
SZOLG Kft. telephelyén helyez
zék el a begyűjtŐL 

Egy másik, valóban mindenkit 
érintő áremelésről is döntöttek a 
képviselők. Több lesz a víz- és 
csatornadíj. Az ivóvíz ára köb
méterenként 109 forint, míg a 
csatornahasználati díj 73 fo
rint/köbméter lesz. 

Györe Géza 
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Celldömölk, Ifjúság tér, 

szombat délelőtt 10 óra. 
Vásárolni indulok a városba. 

A hatos számú ház felöl fia
tal nő érkezik futva, pulóver
ben. Ugyanakkor ér oda egy 35 
év körüli magas férfi kerék
párral. A hölgy megállítja. Zi
hálva kéri, hogy segítsen. El
lopták a kabátját, és 6 gyalog 
már nem tudja utolérni a tol
vajokat. 

A „lovag" azt mondja, ő ab
ból az irányból jön, nem fut ar
ra senki. A hölgy ekkor azt ké
r i , adja (tdu a kerékpárját, 
azonnal visszahozza. Ekkor tű

nik fel futva a két gyermekfor
ma tolvaj a Hámán Kató utcá
ban. Az erőviszonyokat tekint
ve a „lovag" játszva elbánhat
na velük. 6 azonban komóto
san továbbhajt. Dehogy adom 
oda - dünnyögi magában. 

A hölgy a Fejestelken át
futva még megpróbálja a lehe
tetlent. A kabát sorsa eldőlni 
látszik. 

Celldömölk kis város. Ekko
ra helyen az emberek Jobban 
odafigyelnek egymásra. Állító
lag még nem olyan közönyö
sek... Állítólag. 

Völgyi 1» 
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IVlodernizációs törekvések a Gáyer iskolában 
a NAT szellemében 

Az oktatás a családok legtöbbjében a min-
nnapok része. Közeledik a Nemzeti Alap

tanterv bevezetésének időpontja, a szülőket 
(prmészetesen foglalkoztatja, hogy a gyer
mekük számára választolt iskola az átalaku
lásnak melyik útját járja. Mivel a helyi tan
terv elkészülte után az iskolának kötelessége 
a szülőket nyilvánosan tájékoztatni, érdeklő
désükre lehetőség szerint folyamat közben is 
válaszolni kell. 

Egy világbanki felmérésből kitűnik, hogy 
a magyar (és általában a kelet-európai) diá
kok tudásra alapuló teljesítményben kiemcl-
kedőek, de problémamegoldásban a leg
rosszabbak között vannak. Fejleszteni kell a 
problémamegoldó készséget, a tanári segítség 
nélkül történő tanulás képességét, a kommu
nikációs készséget, a modern információs 
technológiák használatát. 1993-ban jogsza
bályban megfogalmazódott a NAT bevezeté
se. Az azóta eltelt pár évben az intézmények 
eldönthették, melyik álláspontra helyezked
nek; kivárnak-e vagy valamilyen irányban el
indulnak. 

A Gáyer iskolában fokozatosan tettek és 
tesznek lépéseket a meglévő értékek mellett 
újabbak bevezetésével, amelyek a NAT cél
kitűzései közé tartoznak. Anyanyelvi oktatá
sában a hagyományos leíró magyar nyelvtan 
mellett kommunikációs készségfejlesztést 
folytatnak; német és angol nyelv oktatásával, 
a Socrates-program résztvevőjeként környe
zetvédelemmel foglalkoznak. 

Ebben a tanévben matematika tantárgy ke
retében történik átalakulás. A tehetséggondo

zás rendszerében 7-8. osztályban heti plusz 
egy órában 15-15 fo kap képességeinek meg
felelően emelt szintű képzést. A csoportokba 
mérések után kerültek be a tanulók, termé
szetesen a szaktanár javaslatát figyelembe vé
ve. A tantárgy oktatásában a másik új lehe
tőség a tanulók számára a számítástechniká
val támogatott oktatás a BEST-program be
vezetésével. 2.-tól 8. évfolyamig l - l osztály
ban alkalmazzák a programot, a többi osztály 
kontrollcsoportként működik. Minden prog
ramban adódhatnak hibák, ezért általános el
terjesztése előtt meg kell győződni arról, 
credmenyes-e az alkalmazása, ezt saját méré
si eredmények igazolhatják, 

Pozitív tapasztalatok következményeként 
minden osztályban bevezetésre kerül. Mivel 
az 1. osztályosok túlnyomó többsége tanul 
informatikát, I I . félévtől 1. évfolyamon is be
vezetik. A BEST-program lényege az adott 
anyag gyakorlásában rejlik. Természetesen 
nem veszi át a tanár szerepéi, hiszen az új 
anyaggal továbbra is a pedagógus ismerteti 
meg a tanulókat. A program segítségével a 
gyakorlás egyéni ütemben történik, a felada
tok nehézségi foka mindig az aktuális tudás 
felső szintjét célozza meg. Minden feladatnál 
azonnali reagálást kapnak a tanulók, feladat
típusok szerinti bontásban értékelnek. Opti
mális körülmények között a csoport egyik 
fele a gépeken dolgozik, a másik fele pedig 
a tanár irányítása melleit az elkövetelt hibákat 
javítja. A gyerekek közöli közkedveltté váll, 
pedagógiai ériéke később mutatkozik meg. 
Pozitív hálással van a tanulók személyisegé

re, önálló munkát, koncentrált figyelmet kí
ván. 

A NAT helyi változatának kidolgozásában 
az egész tantestület tevékenyen részt vállal. 
Az iskola 320 ezer forintot nyert pályázaton, 
ezt a pénzösszeget továbbképzésekre fordít
ják. Ezek egy része több éven át tartó, főis
kolai szintű, diplomát adó képzés, másik ré
sze a Pedagógiai Intézet továbbképzése, ame
lyek a dokumentum elkészítéséhez szükséges 
technikák, jártasságok megszerzését biztosít
ják. Ez a középtávú koncepció 8-10 évre szól, 
a pedagógiai elképzeléseket és a tanítandó 
tantárgyak tantervet tartalmazza. 

Október 20. és 22. közölt a gyerekek szá
mára kiadott szünet alatt a pedagógusok belső 
továbbképzéseken vettek részt. A sárvári Ne
velési Tanácsadóból dr. Kirschner Lászlóné 
pszichológus tartott előadást a magatartásza
varokról, azok okairól és összefüggéseiről, a 
Pedagógiai Intézetből dr. Padányi Zsollné a 
NAT-ban rejlő nevelési lehetőségekről be
szélt. 

A nevelőtestület megbeszélése után végső 
formájához közelít a pedagógiai program 
megfogalmazása, a tantárgyankénti tantervi 
egységesítés. Október végén kirándulást szer
vezlek a Budapesti Vásárközpont területén 
nyitott Hungarodidact című kiállításra, ahol 
megismerkedhettek a képzési rendszer, az 
oktatási technológiák korszerű lehetőségei
vel. 

Nem a közoktatás a legfontosabb területe 
az európai integrációs folyamatnak, de a mi
nőségi garanciák meglétével, további fejlesz
tésével többek közölt először az oktatás terű
idén kapcsolódhalunk be egyenrangú part
nerként. 

T . 

A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjének tulajdonosa 

Major Tiborné körjegyző 
A közelmúltban a Magyar Köztársaság 

Ezüst Érdemkeresztje kitüntetést vchctlc ál 
Major Tiborné, Nagysimonyi és Tokorcs 
község körjegyzője Kuncze Gábor belügymi
nisztertől. A több mint 25 éve a közigazga
tásban dolgozó körjegyzőt nagysimonyi 
munkahelyén kerestük meg. 

Major Tibomé 1971 -ben érettségizett 
Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Kereske
delmi Szakközépiskolában. Két hét múlva 
már a nagysimonyi tanácson dolgozott adó-
Ügyi előadóként. Mint mondja, csak azért 
nem kezdett előbb, mert addigra állították ki 
az érettségi bizonyítványát. Mélyvízben talál
ta magát az akkor 18 éves fiatal lány, ugyanis 
akkortájt éppen váltás voli az adóügyi mun
kában, ami elől többen megfutamodtak. Ab
ban az esztendőben 280 fellebbezést kelleti 
szabályosan és megnyugtatóan lerendeznie. 
Sokat jelenteit, hogy lősgyükercs nagysimo
nyi, és mindenkit személyesen ismert. Sike
rült megtalálnia a megfelelő hangot, így az 
emberek hamar elfogadták. 

Közben állandóan fejlesztene szakmai tu
dását. Anyakönyv vezetői szakvizsgát lett, 
majd az államigazgatási alapvizsga követke

zeit. Ezután elvégezte a tanácsakadémiát, és 
1983-ban az Államigazgatási Főiskolán szer
zett diplomát. Idehaza pedig Horváth Károly-
né, akkori gazdálkodási előadótól tanulta cl 
a mindennapi munkában szükséges precízsé
get, alaposságol. 

Unatkozni nem volt ideje, hiszen az isko
lákat a mindennapos munka melleit végezte, 
és olt volt a család, a két fiúgyermek. Abban 
az időszakban sok segítségei kapott az édes
anyjától is, hiszen a munka, a tanulás és a 
gyermeknevelés külön-külön is egész embert 
kívánna. 

1990 végén nevezték ki körjegyzőnek, a 
munka 1991-től ugyancsak megszaporodott. 
Ekkor történt a vagyonmegosztás Tokorcs és 
Nagysimonyi közölt, s a koordináló munka 
az ő feladata voll. Emellett ,Jii kellett szol
gálni" a képviselő-lcslülctckcl is, hiszen azok 
teljesen járatlanok voltak a munkájukban. 
Változatlanul komoly munka a jogszabályok 
állandó változásának követése. Mostanában a 
szociális rendelet módosítása, a gyermekvé
delmi törvényből adódó önkormányzati fel
adatok rendeletbe foglalása adja egyebek 
mellett a munkáját, örömmel mondja, hogy 

a nehézségek ellenére mindkét község fej
lődött. Legfontosabbként a gázközmű elké
szítését, a telefont és a tokorcsi faluházat em
líti. 

A jegyzőnő kél dolgot rendkívül fontosnak 
tart megjegyezni a kitüntetésével kapcsolat
ban. 

Az egyik, hogy ebben nagy része volt a 
közvetlen munkatársainak, a képviselő-testü
leteknek, valamint az intézmények vezetői
nek. A másik pedig a család. Ezt a munkát, 
amit ő végez, csak biztos, segítőkész családi 
háttérrel lehet maradéktalanul elvégezni, 
mondja, és lelkesen beszél 7 hónapos kis uno
kájáról, akiben igen sok öröme telik. 

Völgyi László 
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Itórházi felszerelések Németországból 
A Népjóléti Minisztérium 1996. évi ren

delkezései szerinl törvényben került előírásra 
a kórházak számára osztályonként feltétlenül 
szükséges műszerezettség. A műszerfejlesz
téseket határidőkhöz kötötték, és kilátásba 
helyezték, hogy bizonyos műszerek hiánya 
esetén a kórházak nem kaphatják meg a mű
ködési engedélyt. A kórházi műszerek nagy 
értéke miatt a kórháztulajdonos önkormány
zatok jelentős anyagi eszközöket áldozlak a 
törvényben előírt műszerek beszerzésére, így 
más fejlesztésekre, egyéb berendezések be
szerzésére már nem jutott pénz. Ebből kiin
dulva kereste meg városunk vezetése az OMS 
Hungária Kft.-n keresztül annak német tulaj
donosát, hogy segílsen egy kapcsolatfelvé
telben, amely lehetővé teszi a németországi 
kórházakkal való együttműködést. Bach úr 
nagyon készséges volt - ő az OMS Wiesba¬
den cég tulajdonosa-és a Hcsscn tartományi 
kórházszövetséghez fordult. Címeket és tele
fonszámokat adott meg, melyek segítségével 
lehetővé vált több német kórház megkere
sése. 

Ezek után az ügyek intézését Gaszak Gcrd 
celldömölki vállalkozó vctlc át, hiszen német 
illetőségű lévén perfekt nyelvtudásával 
könnyen rátalált a megfelelő*emberekre, akik 
használt műszerek és más berendezések be
szerzésében segédkezni tudtak. Gaszak Gcrd 

először is Dielz úrral teremtett kontaktust, aki 
a Manz székhelyű Hcssen tartomány kórház
szövetségének titkára, és felajánlotta, hogy 
levélben hívja fel a szóba jöhető kórházak 
figyelmét a használt felszerelések felajánlá
sára. Rövid, de nem bonyodalommentes 
egyeztetések után sikerült az ajánlkozó kór
házakkal időpontot egyeztetni, hogy egy sze
mélyes találkozás köreiében sikerülne a lehe
tőségeket lisztázni. 

Dr. Rakonczai Ervin, kórházunk orvos-
igazgatója és Limpár József gazdasági igaz
gató Gaszak Gerddcl együtt 1997. október 
l-jén Németországba indullak, hogy végiglá
togassák azokat a kórházakat, amelyek jelez
ték: hajlandók használt felszerelésekkel tá
mogatni a celldömölki kórházal. 

A németországi tartózkodás eredményes
nek bizonyult, hiszen a vártnál nagyobb 
mennyiségű és értékű berendezést sikerült 
előzetesen lefoglalni. Ez természetesen a né
metek készségességén, valamint a celldömöl
ki küldöttség leleményességén is múlott, hi
szen Gaszak úr szerinl az utolsó pillanatban 
sikerült egy Oroszországba szánt ajándék-
szállítmányt Celldömölkre irányítani. A kö
vetkező látogatás 1997. november 13-án voll, 
amikor ugyanez a kis csapat - a pakolásban 
személyesen is reszt vállalva - hazaszál líttat-
la a felszerelés nagy részét. Ezulán az akció 

után 29 gurulós, 2 pneumatikus ággyal, 1 ^ 
bilrönlgen-készülékkcl, 1 új röntgenkép, 
lékkel, 2 csecsemőfürdető berendezéssel, | 
szülőággyal lett gazdagabb a_ Celldömölk 
kórház. Imaházára is sikerült j° ^kpMbaj 
lévő szanatóriumi ágyakat, foteleket és szé. 
keket szerezni. 

Ebben az akcióban sokan segítségére vok 
lak a kórháznak, így a Vöröskereszt a határon 
való áljultalást segítette és fuvarozó cégek, 
a szombathelyi Dominó Kft. és egy szentgott. 
hárdi fuvarozó vállalkozás - részben ingyen, 
részben pedig rendkívül méltányos áron váU 
lalták a berendezések hazaszállítását. El¬
mondhatjuk, hogy ez az akció mindenképpen 
példaértékű volt, hiszen a kórház vezetése fj. 
radságol nem kímélve használta ki a leheti, 
séget, és önzetlen segítőtársra leltek Gaszak 
Gcrd személyében is, aki a többi - a celldö. 
mölki kórház sorsa iránt elkötelezettséget ér¬
ző - támogatóval együtt dolgozott az ügy si¬
keréért. 

A kórház gazdasági igazgatója szerint leg
alább 10 millió forint értékű felszerelést si¬
került Németországból elhozni, melyeket re
mélhetően hamarosan a g y ó g y í t szolgálati¬
ba tudnak állítani. Bizakodhatunk abban is, 
hogy a rotenburgi, a marburgi es a herborni 
kórházakkal továbbra sem szakad meg a kap
csolat, hiszen egy ígéret szerit a herbomi 
kórházigazgató hamarosan l á t o g a t á s l tesz i 
celldömölki kórházban. 

M. 

( WT^5 
Karácsonyváró 
December 21-én (vasár

nap) 16 órakor a Kemenesal
jái Művelődési Központ 
előlti téren A szerelelnek 
csillaga címmel ünnepváró 
műsort tartanak. 

Fellépnek a város általá
nos iskoláinak gyermekkó
rusai, a Szent Benedek Ka
tolikus Általános Iskola 
versmondói és a Kemenesal
ja Néptánccsoport. 

Rossz idő esetén az elő
adást a KMK színháztermé
ben mulatják be. 

Munkanap
áthelyezések 

A celldömölki polgármesteri 
hivatalban az ünnepnapok körül 
a munkarend az alábbiak szerint 
változik: 

December 31-c, szerda pihe
nőnap. 

December 24-c, szerda pihe
nőnap, hclyellc: december 20-a, 
szombat munkanap (ügyfélfoga
dás: 9-11 óráig). 

Január 2-a, péntek pihenőnap, 
helyette: január lü-e, szombat 
munkanap (ügyfélfogadás: 9-11 
óráig). 

Demlán Sándor 50 „hektárja" ( H ST4 

A Sághegy és a világpiac 
Idősebb szőlősgazdákkal be

szélgetve gyakran előkerül az a 
gondolat, vagy a gondolatok mö
gül kiolvasható aggodalom, mi 
lesz a szőlővel, lia ők nem tudják 
művelni. Az aggódásban benne 
van az ősök iránti lisztelet, az a 
sok-sok erőfeszítés, amivel a tulaj
doni megteremtették, apáról fiúra 
örökítették, nem egyszer a csalá
don belüli feszültségek közöli is. 
Ma még úgy látszik, az ifjabb nem
zedék egyrésze a könnyebb mun
kál részesíti előnyben. A szőlőter
mesztés nagyon idő-, lóké- és mun
kaigényes feladat. Gyarapodnak a 
lentiek alátámasztását igazoló, fő
leg elhall vagy elköltözött tulajdo
nosok után műveletlenül hagyott 
szőlőterületek. Az utódok egyrésze 
elszakadt a természettől, amihez 
előbb vagy utóbb vissza kellene 
térni. E/. a visszatérés gyorsabban 
megvalósílhaló lenne, ha a mai 
haszonelvű világunkban nagyobb 
biztonsággal lehelne a jó minőségű 
bort értékesíteni. A befektetett 
munka és a bor ára közelítene 
egymáshoz. Újra felfedeznék a 
hegy naponta változó szépséges ar
cát. 

Az értékesítés alapjait ina kell 
lerakni. Szerencsére erre is van pél
da a hegyen. Segíti a folyamától az 

új bortörvény, és talán a hegy
községi törvény módosítása már 
közelít a valósághoz, de még min
dig az egység hiányát mutatja. 

A löivénylxíl azonban csak ak
kor tesz kézzelfogható eredmény, 
ha a mai tulajdonosok azonosulni 
tudnak a törvény céljával: a minő
ségi bortermeléssel. Ebbe az irány
ba kell elmozdulni. Ehhez pedig a 
jó minőség mellett egységes, a táj
ra jellemző fajtákból nyeri bor 
szükséges. Régen a fő fajták nagy 
tömegben fordullak elő. Ma sok új, 
jó minőségei adó fajla ellérő érés-
idővel igen vegyes képet mutat. A 
piacon viszont nagy tömegű, azo
nos fajtájú, illatú, zamatú borokkal 
lehet megjelenni. 

A napokban baráti társaságban 
hallottam: Dcrnjcn Sándor, orszá
gosan ismert nagyvállalkozó szíve
sen áldozna egy 5U hektáros, egy
séges szőlőfajta telepítésére. Ga
rantálná: a ságliegyi bor kikerülne 
a világpiacra. Ismerve a vállalkozó 
eddigi eredményeit nem kétséges, 
szándékai komolyan gondolta. A 
kérdés az, hol lehet a hegyen egy 
50 hektáros, összefüggő területet 
kialakítani. Ha ez sikerülne, ma 
még be nem látható új korszaka 
kezdődne u hegynek. 

Káldus Gyula 

Boldogabb 
karácsonyt 
a mozgás

sérülteknek is 
A címben megfogalmazott 

gondolat jegyében látogatta 
meg és kedveskedett aján 
dékkal a Celldömölkön ésavá. 
ros környékén élö mozgássé
rültekért lé t rehoz"" alapít
vány december elsÖ napjaiban 
az arra rászoruló mozgássérül, 
teknek. 

A kuratórium nevében át¬
adott ajándékok mellé 
ünnepeket és boldog uj eszten
dőt kívántak. 

Ebben a meg t i sz t e , t e t ésben 
részesülhettem több sorstár
sammal együtt én Is, s nagy 
ürömmel töltött el ez a kedves¬
ség, törődés és nem utolsósor
ban az anyagi s e g í ^ S * 

A magam és sorstársaim ne
vében szeretném megköszönni 
az alapítvány kuratoriumának 
e nemes gesztust, további mun
kájukhoz sok eró% egészséget 
és kitartást kívánva: 

Tisztelettel: 

j^cmeth József 
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Gyermekkönyvhét '97 a Kresznerics Ferenc Könyvtárban 
Képes eseménybeszámoló 

Gazdag programot kínált a Celldömölki könyvtár gyermekkönyv
tára az idei Gyermekkönyvhclen 

Csíkszentmihályi Berta grafikusművész kiállítása 
December 2-án Csíkszentmihályi Berta grafikusművész kiállítását 

nyitotta meg Járai Andrásné, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei 
Könyvtár Gyermekkönyvtárának vezetője. A kiállítás megnyitóján 
elhangzott gondolatait az alábbiakban közöljük. 

Kedves, megható ünnepségre jöttünk össze a celldömölki városi 
könyvtár gyermekrészlegében: a többfordulós kutató .feladatmegoldó 
könyvtári verseny eredményhirdetésére. Csupa könyv-, könyvtárbarát 
gyermek, hozzátartozók és kollégák a vendégek. A könyvajándékok, 
az ünneplő kis műsor mellé a gyerekek ma még valami „ajándékot" 
kapnak. Ez az ajándék Csíkszentmihályi Berta illusztrációiból rende
zett kiállítás. 

A művelődés leginkább kezünk ügyében levő eszközei a könyvek, a 
folyóiratok. A szépirodalmi és szakkönyvek jelentős része művészi 
vagy magyarázó illusztrációkkal jelenik meg. A gyermekeknek készült 
könyvek pedig enélkül elképzelhetetlenek. 

Mi is az illusztráció? 
„A nyomtatott szöveg szemléltetését, kiegészítését szolgáló kép. 

rajz, fénykép, ábra." A művészi illusztráció az egyszerű szemléltetésen 
túllépve új művészi élmény hozzáadásával a szöveg mélyebb megér
téséhez, átéléséhez segíti az olvasót. 

Az illusztráció nem közvetlen fordítása a szöveges mondanivalónak. 
Más jelrendszerben szól hozzánk. Képtársítással szolgálja az irodal
mat. Az írott szó mondanivalóját átemeli a képek világába. Képi nyel
ven szól hozzánk és ezen a nyelven is kell megértenünk üzeneteit. 

Sokféle vizuális élmény ér bennünket. A látható világ változatos 
formái, nyugtató, élénkítő színei vesznek körül bennünket. Ebben kell 
megtanulni eligazodni. Nagyon sok gazdagon illusztrált gyermek
könyv jelenik meg - kelleti magát a könyvesboltokban és a könyvtár 
polcain. A bő választék módot ad arra, hogy k't-k't saját ízlésének, 
elképzelésének megfelelően válogasson közülük. 

Mi most Csíkszentmihályi Berta grafikus munkáival ismerkedhe
tünk. A művésznőnek ez a harmadik önálló kiállítása. 

Jó szívvel ajánlom minden érdeklődő figyelmébe az ill látható ké
peket. 

Bizonyára, mint ahogy ez velem is történi, mindenkinek megakad 
a szeme valamelyiken és szereiné magával vinni. Ez lehet a kenyeret 
majszoló kisfiú képe, vagy a magyar népmesék félelmetes macskájáé, 
a népballada kilenc szarvasáé. De választhatnánk az ez idáig nem 
ismert másféle mérhetetlen étvágyú sárkány, vagy az „Agyak és v á 

járai Andrásné megnyitja a kiállí
tást. 

Hárman a műsort adók közül: Or
bán Tímea, Bakunyi Ildikó és Uelez-
nuy Kinga. 

Dr. Lenner Tibor átadja a díjat Németh Gyöngyinek. 

gyak" című alkotási. Valamennyi a fantáziánkat elindító kép saját 
életünk történéseit gondoltatja újra velünk. 

Talán a gyerekek számára még nem igazán érthető Gothár Péter 
filmjéhez készült megdöbbentő grafikákra pedig a felnőtt olvasók fi
gyelmét hadd hívjam fel. A kiszolgáltatottság megdöbbentő erejű meg
fogalmazása a képsor. 

Az alkotóval való személyes találkozás sajnos most elmaradt. így 
kérdéseinket, véleményünket csak közvetve juttathatjuk el hozzá. 

A műalkotásokkal való közvetlen találkozást semmi sem pótolhatja. 
MÍ most ezt a közvetlenséget élvezhetjük. Remélem január 17-ig (a 
kiállítás eddig látható) sokaknak lesz része ebben az élményben. 

A TUDOD-E? ismeretterjesztő vetélkedő 
eredményhirdetése 

A gyermekkönyvtár az év elején lízíordulós pályázatot hirdetett a 
celldömölki általános iskolák (elsős korú diákjai részére. A pályázat 
nem csak a tananyaghoz kapcsolódott és igen széles körű tudást, 
illetve könyviári bűvárkodási hajlandóságot várt el a gyerekektől. A 
kis polihisztorok számot adlak irodalmi, helyismereti, matematikai, 
fizika- stb. tudásukról. Összesen 136 dolgozatot értékeltek. Tizenöt 
olyan pályamunka volt, amely maximális pontszámot ért el. 

A díjazottak: 
1. Kosa Adr ienn, Berzsenyi Dániel Gimnázium 6/2. osztály 
2. Cseke Nóra, Eötvös Loránd Általános Iskola 6/b. 
3. Németh Gyöngyi, Berzsenyi Dániel Gimnázium 6/2. 
4. Lukács Hajnalka. Berzsenyi Lénárd Általános Iskola 8/b. 
5. Szórád Szabina, Berzsenyi Lénárd Általános Iskola 8/b. 
6. Euzsöl Éva, Berzsenyi Dániel Gimnázium 6/2. 
7. Németh Bettina, Berzsenyi Lénáid Általános Iskola 8/b 

és Pá! Gergely Berzsenyi Dániel Gimnázium 6/2. 
8. Portschy Ádám, Eötvös Loránd Általános Iskola 6/b. 
9. Benkő Péter, Eölvös Loránd Általános Iskola 6/b. 

10. Somlói Tamás Eötvös Loránd Általános Iskola 6/b. 
A díjakat - amelyek könyv- és lérképjutalmákból álltak - dr. Len-

ner Tibor, a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára adta át. 
Beleznayné Lukács Erzsébet gyermekkönyvtáros a pályázatok ér-

lékelésekor köszönetét fejezte ki az iskolakönyvtárosoknak és azok
nak a pedagógusoknak, akik segítenék a tanulókat a feladatok meg
oldásában. 

A kiállílásmegnyítót és eredményhirdetést Bakonyi Ildikó tanuló 
és Belcznay Kinga óvodás szavalala és mesemondása, valamint két 
lehetséges gitáros. Király Ildikó és Orbán Tímea gimnáziumi tanuló 
csodálatos hangszeres jáléka lelte még ünnepélyesebbé. 

Györe G. 
Fotó: B. E . 
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Visszatekintés az országos gordonkatalálkozóra 
Október végen Papp László gordonkatanár 

emlékére rendezett országos zeneiskolai gor
donkatalálkozóra került sor a celldömölki 
Ádám Jenó" Zeneiskolában. A fesztiválon be
mutatkozhattak a magyar zeneiskolai gordon
kaoktatás élvonalába tartozó lehetséges csel
lista tanulók és felkészítő' tanáraik. 

Október 17-én délelőtt az Ifjú tehetségek 
fóruma hangversenyen a múll évi országos 
zeneiskolai Friss Antal gordonkaverseny dí
jazottjai mulatták be szabadon választolt mű
sorukat. A meghívoll tanulók Baja, Budapest, 
Várpalota, Szentgotthárd, Szombathely zene
iskoláiból érkezlek. Az ifjú muzsikusok kö
zött volt Sebestyén Pélcr, az Ádám Jenő Ze
neiskola tanulója, aki a tavalyi versenyen kü
löndíjat kapott. 

Délután emlékeztek meg Papp László csel
lóművészről, zenepedagógusról, aki Békés-
tarhoson, Karcagon, Debrecenben, Jászbe
rényben és Szolnokon dolgozva tehetségek 
sorát készíleltc fel a tanári, művészi pályára. 
Sokan itt voltak közülük Celldömölkön, őket 
is köszöntötte Orosz Sándor, a találkozó szer
vezője, így emlékezett volt tanárára: „...Paci 
bácsi évtizedeken ál fáradhatatlanul tanított, 
nevelt, szervezeti, ha kellett, agiláll és har
colt az ügyért. Mint tanár igényes volt, és 
szigorúan követelt növendékeitől, addig haj
totta őket, amíg ki-ki a tőle lelhető maximu
mot nem teljesítene... Ő mint igazi pedagó
gus sohasem a saját érvényesülésével foglal

kozott, hanem azzal, hogy a tanítványaiban 
rejlő tehetséget kibontakoztassa." Az emlék-
hangvesenyen a Szombathelyi Művészeti 
Szakközépiskola és Gimnázium tanulói, Pál-
kövi Antal tanítványai, majd a Debreceni Ko
dály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolá
ból ifj. Papp László tanítványai léplek fel. 

A fesztivál második napján rendezlek meg 
a hagyományos regionális csellólalálkozól. A 
bemutató hangversenyen színvonalas szóló-
és kamaraprodukciók hangzottak el a sárvári, 
a szombathelyi, a kőszegi, a szentgotthárdi, a 
pápai, a várpalotai, a veszprémi és a celldö
mölki zeneiskolák növendékeinek előadásá
ban. Celldömölkről Orosz Sándor felkészíté
sével és irányításával Kovács Balázs, Kovács 
Máté. Makkos Dalma, Sebestyén Barbara és 
Sebestyén Péter tanulók műsorszámai kerül
tek pódiumra. A helyi csellósokat Bcjcziné 
Németh Tünde scgíictte kitűnő zongorakísé-
retévcl. A versenyizgalmakló] mentes légkör, 
a kötetlen beszélgetések segítették a szakmai 
információcserét, a zenei és baráti kapcsola
tok kialakítását. A rendezvény támogatói 
Celldömölk Város önkormányzata, az Ádám 
Jenő Zeneiskola szülői munkaközössége, az 
Apáczai Kiadó, a Gyermek és Ifjúsági Alap
program Tanács és a Vas Megyei Pedagógiai 
Intézet voltak. 

Gárdián Gábor szegedi gordonkatanár egy 
szakmai lapban megjelenő írásában az ese
mény sikerességét emeli ki. „Orosz Sándor, 

a rendezvény fő szervezője és házigazdája 
tökéielcsen kézben tartotta az események fo. 
nalát; mindenütt jelen volt, és mindenkihei 
voll egy-két kedves szava. Személye mesz-
szemenócn hozzájárult ahhoz, hogy a rendet 
vény az ulóbbi évek egyik legnagyszerűbb 
szakmai összejövetele legyen. Azonban 
mindnyájan tudjuk, akik már megvívtuk kii-
lön bűző csatáinkat feletteseinkkel: egy ilyen 
kiválóan sikerült találkozó megrendezéséhez 
nem elegendő egyetlen csellótanár „heroikus 
rohangálása". Nélkülözhetetlen ugyan min. 
dig egy lelkes ember, aki teszi a dolgát, de 
kell az is, aki hagyja, hogy a lelkes ember 
legye, amit „lennie kell". Köszönet illeti tehát 
Süle Ferenc igazgató, sőt még Makkos István 
polgármester munkáját is, akik nemcsalc 
hagyták, de segítenék is Orosz tanár úr nagy. 
szerű célkitűzéseit. Minden résztvevőnek 
csak gratulálni tudok, s ezúton fejezem ki. 
őszinte elismerésem minden tanárnak, diák
nak, szervezőnek és közreműködőnek egy-
aránl." 

A szervezők célja, hogy ezentúl az orszá
gos zeneiskolai cselló versenyt követő esz
tendőkben - háromévenként - megrendezzék; 
a gordonkatalálkozót. Ez a nagyszerű kezde
ményezés egyi ke azoknak a törekvéseknek, 
művészeti, sport- és egyéb rendezvényeknek, 
amelyek kitűnő alkalmat nyújtanak, hogy vi-: 
gyek a hírünket országszerte. 
b J fa Tulok G. 

Emlékezés a csöngei temetőben 
A csöngei temetőben egy dű

lőfélben lévőszürke síremlék lát
ható. Felirata: SASS JÁNOS 
1810-1897. Száz évvel ezelőtt e 
hantok adlak végső nyugvóhe
lyet az egykori „oskolamester
nek", kántortanítónak. 

Köztiszteletben álló pedagó
gus volt, nagy történelmi idők 
szemtanúja, álélője, Csöngc köz
ség 19. századi életének aktív 
formálója. 

ötven (50!) ével állt a csöngei 
evangélikus iskola katedráján. 
Tanítványai zengő hangú, szigo
rú, de jóságos mesterként emle
gették, kinek keze alatt generáci
ók sora nőtt fel a községben. 
Egyénisége, követelménye egy 
falu karakterei alakították. 

Személye körül legendák ke
ringtek. Tanítványait a katona
ságnál fegyelmezett magatartá
sukról és szép írásukról ismertek 
lel, (Néhai Seregély Sándor egy
kori bíró is a tanítványai közé tar
tozott, aki 80 évén lúl is nagy 
tisztelettel mesélt róla.) 

50 éves tanítói jubileuma al
kalmából alapítványt létesítőit, 
melynek kamalail szegénysorsú 
lanulók tanszerei látására hasz

nálták. Az Úti. Sass Alapítvány 
hosszú ideig működön, az I . vi
lágháború idején aztán feledésbe 
merült. Egykori tanítványai az 
alábbi, ma is olvasható szöveggel 
örökítették meg emlékét: 

„Halljuk bölcs beszédid 
Minlha közlünk élnél 
S jóságod emléke 
Állandóbb c kőnél." 
Mini cmlílcllein, történelmi 

idők szemtanúja voll. Működése 
idején, 1839 nyarán vakációzott 
PctŐH OstlTy asszony fán. Ezalatt 
rendszeresen járt a csöngei temp
lomba, s az istentiszteletek áhíta
tában nézhette a földszint első 
sorában ülőCsáfordi Tóth Rózát, 
kamaszkori szerelmét. 

Petőll életrajzírói az esemé
nyek leírásakor többször hivat
koznak Sass János emlékeire 
(Porkoláb István, Dicncs And
rás). Sokszor és közelről láthatta 
az idegen diákot - Salkovicsék 
rokonai - , aki alig karnyújtásnyi
ra tőle, az orgonától balra lévő 
kétszemélyes padban foglalt he
lyei. (Később a helyiek Szabó 
Dezső tanító padjaként ismer
ték.) Nemcsak lát la az ifjút, dc 
azt is észrevehette, hogy ábrán

dos szemei a földszintre tapad
nak. 

Évtizedek múltán Sass tanító 
így emlékezik Petőfire: „Fekete 
hajú, durcás nézésű, vékonydon
gájú legény volt." 

Még ma sem teljesen bizo
nyított, hogy Petőfi versei elju
tottak-e Rózához, vagy csak a 
plátói szerelem megörökítésével 
Ictlck az utókor örökbecsű érié
kei? 

Sass János szoros kapcsolat
ban állt a Tóth családdal, a gyü
lekezet inspektorával. Az „osko-
lamcstcr a családtól hallotta, 
hogy a Rózához írt verseket az 
elköszönés alkalmával nyújtotta 
át az ihlető szépségnek. E z PetJ'S 
úgy történt, hogy Petőfi istentisz
telet után a másik két fiú ( ° r I a i 

P. Soma, Salkovics 
Károly) tár

saságában érkezett a Tóth család
hoz. Eközben talált olyan pdla-
nalot, amikor titkát eljuttatta a 
címzetthez. 

A következmények már ismer
tek. Sass János ezeknek az emlé
keknek a megőrzésével és to
vábbadásával járult hozzá Petőfi 
életrajzának teljesebbé tételéhez. 
Munkájának és jóságának emlé
ke legyen állandóbb, mini a 
nyughelyét őrző kőoszlop-

Balogh Ernőny- tanár 
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A Sághegy és a Kis-Somlyó a jövőben a Somlói Borvidék része 
A közelmúltban módosította a parlament a 

[jegyközségek működését szabályozó tör
vényt, és megalkotta a bortörvényt. A két fon
tos jogszabály számos ponton kapcsolódik 
egymáshoz, egymást kiegészítik: együtt al
kotnak egységes egészet. A hegyközségekről 
szóló törvény Vas megyét és - szűkebben a 
Kemenesalját - érintő" fontos módosítása, 
liogy az eddig csupán bortermőhelyi besoro
lású Ság és Kis-Somlyó hegyeket - önálló 
körzetként - a Somlói Borvidékhez csatolták. 
Az átsorolás jelentőségéről, a törvénymódo
sítás várható következményeiről kérdeztük 
Fehér Tamás, sághegyi szőlősgazdát, aki an
nak idején a két hegy átsorolásának egyik 
kezdeményezője volt. 

- Mit szól a változásokhoz? 
- Először is szeretném leszögezni, hogy a 

szóban forgó kél hegy szőlő- és borkultúrá
jának ugyanolyan hosszú történelmi múltja 
van, mint a somlóinak. A három vulkanikus 
eredetű hegy azonos földtörténeti korszakban 
jött létre, és azonos történelmi korban, a ró
maiak idején kezdték el itt a szőlőtermelést, 
a borkészítést... Árpád-házi királyaink idején 
mindhárom hegy a karakói várispánsághoz 
tartozott. A szőlőfajták összetétele is sok ha
sonlóságot mutat. Semmi sem indokolta te
hát, hogy a két kisebb hegy alacsonyabb bor
termelési kategóriába tartozzon. Mostani 
döntésével a parlament mintegy történelmi 
igazságot szolgáltatott. 

- Milyen utat járt be kezdeményezésük, 
amíg módosító indítvány formájában az or
szággyűlés elé került? 

- E z év augusztusában Majthényi László 
barátommal részt vettünk Keszthelyen, a 

Pannon Agrártudományi Egyetemen rende
zett szőlészeti-borászati tanácskozáson. Ott 
tudtuk meg, hogy a törvényelőkészítők felül
vizsgálták a borvidéki besorolásokat, sőt a 
szomszédos Zala megyében egy új borvidé
ket is létre akarnak hozni. A jelenlévő minisz
tériumi tisztségviselők érdeklődésemre kö
zölték, hogy a Ság és Kis-Somlyó hegyek 
átsorolásáról nem volt szó. Úgy éreztük, cse
lekednünk kell. Hazatérve Majthényi László
val megfogalmaztunk egy beadványt, mely
ben kértük - és egyúttal szakmailag megin
dokoltuk - az átsorolást. Sokat segített Szabó 
Lajos országgyűlési képviselő, aki hatodma
gával végül módosító indítvány formájában 
tolmácsolta kérésünket. 

- Mit jelent majd az átsorolás a szőlősgaz
dák számára? Milyen előnyökkel és milyen 
kötelezettségekkel jár? 

— Nagy a valószínűsége annak, hogy ha
zánk európai uniós csatlakozása után -
Ausztriához hasonlóan - nálunk is csökken
teni kell a szőlőtermő területek nagyságát. 
Nyilvánvaló, hogy ez elsősorban a borvidé
keken kívül eső, minőségi bortermelésre ke
vésbé alkalmas területeket érinti majd. Bízom 
abban, hogy a kiváló minőségű borok idővel 
egész Európában jó áron értékesíthetők lesz
nek. Addig azonban sok teendő vár a gazdák
ra. Mindenekelőtt meg kell akadályozni a 
szőlőbirtokok további elaprózódását. Meg 
kell szervezni - például pinceszövetkezetek 
formájában - a borok korszerű technológiá
val történő előállítását, kezelését, palackozá
sát. A Somló hegyi gazdák ezen a téren jóval 
előttünk járnak, ott már több jónevű pincészet 
működik, boraik jelentős részét palackozva 

értékesítik. Segítségünkre lehetnek abban, 
hogy előbbre lépjünk. Néhány területen vi
szont mi előztük meg a somlóiakat. Gondo
lok itt arra, hogy 1994 óta folynak a Sághe
gyen, a Pannon Agrártudományi Egyetem 
szakembereinek segítségével tájba kihelye
zett fajtakísérletek. 

— Az eddig elmondottakon túl mit vár még 
a megváltozott törvényi előírásoktól? 

- Bízom abban - bár a bortörvényt még 
nem ismerem részletesen - , hogy világos és 
egyértelmű rendelkezésekkel szabályozza a 
szőlő- és bortermelési tevékenységet, így nem
csak az utóbbi időben elharapózott borhamisí
tásoknak lehet majd elejét venni, de talán erősen 
korlátozni fogja majd a minőség helyett csupán 
a mennyiséget favorizáló borszőlőtermelési 
gyakorlatot. Remélem: az új bortörvény záros 
határidőn belül kötelezővé teszi majd az ame
rikai eredetű, de tévesen és helytelenül „haza
inak" nevezett dirckttermő szőlőfajták - Noah, 
Izabella - ültetvényeinek teljes felszámolá
sát. A hegyközségi törvény legfontosabb mó
dosításának azt tartom, hogy az árutermelő 
szőlőültetvény nagyságát a korábbi ezeröt
száz négyzetméterről ötszázra csökkentette. 
Ez a szóban forgó két hegyre nézve azt jelen
ti, hogy a jövőben majd minden szőlősgazdá
nak be kell lépnie a hegyközségbe. 

A tennivalókról első kézből kaphattak 
részletes információkat a szőlősgazdák de
cember 11-én az I . Celldömölki Hegyközségi 
Szakmai Napon, melyen a törvények megal
kotásában részt vevő minisztériumi tisztség
viselők tájékoztatták az érintetteket a válto
zásokról. Az eseményről januári lapszámunk
ban közlünk részletes tudósítást. Kiss V. 

A Boznánszky-műhely marad az, ami... 
Celldömölkön a Boznánszky név csaknem 

fél évszázadon át egyet jelentett a késes-kö
szörűs szakmával. A jó nevű, népszerű ipa
ros, Boznánszky Feri bácsi azonban az idén 
viszonylag fiatalon. 73 éves korában távozott 

tanár 

az élők sorából. Szakmáját szinte az utolsó 
pillanatig művelte a kis főtéri műhelyben. Fe
ri bácsi után nem sokáig maradi zárva a mű
hely ajtaja. A család úgy véli ugyanis, hogy 
a név kölclez, és a legidősebb fiú, László to
vább viszi a szakmát, hisz annak idején tisz
tességgel kitanulta édesapja mellett a késes 
és köszörűs mesterségei. 

- Nem mindennapos szakma ez - mondja 
Boznánszky László - , amikor Budapesten 
vizsgáztam, mindössze heten jelentkeztünk. 
Pár évvel később, 1985-ben a mestervizsgán 
összesen öten voltunk az országból. 

-Jó ideig más területen tevékenykedett. 
- Kőszegen volt üzletem, majd idehaza 

nyitottam egy gazdabollot. Egészségi problé
máim voltak, egyik szemein látását elvesztet
tem. Ez is befolyásolt abban, hogy nem a 
szakmában dolgoztam, bár annak sohasem 
fordítottam hálál. Bizonyíték erre, hogy 
1991-ben hat munkámat zsűrizték a Népi 
Kismesterségek Művészele pályázaton, és 
mindegyikei pozitívan bírálták el. Ezek a da
rabok egy nyáron ál álltak a látogatók rendel
kezésére Siófokon a Dél-Balatoni Kulturális 
Központban - mondja nem kis büszkeséggel. 

- Ön most az édesapja műhelyében dolgo
zik tovább... 

- A helyiség önkormányzati tulajdonban 
van. Apám halála után kértem a bérleti jog
viszony meghosszabbítását. A testület méltá
nyolta a kérést, és fontosnak tartotta figye
lembe venni, hogy „az elhunyt Boznánszky 
Ferenc köztiszteletben álló kisiparosként 
gyakorolta tevékenységét, ezért szolgáltatá
sát a lakosság és a közületek széles köre velle 
igénybe, így a tevékenység folytatása a régi, 
megszokott helyen közérdeket szolgál." A 
képviselő-testület egyhangúlag amellett vok
solt, hogy a helyiség továbbra is Boznánszky 
késes-köszörűs műhelyként funkcionáljon. 

- A név és a szakma továbbvitele egyben 
felelősség is... 

- Bizony az, és ez elég összetett dolog, 
hiszen egyrészt meg akarok felelni, mint az 
„öregem" utódja, mellette pedig vannak saját 
elképzeléseim is. Felelősségem van a kör
mendi Belcncsák késes dinasztia felé is. Ro
konságban vagyunk, és apám náluk tanulta ki 
a mesterséget. Én mindezeknek a kihívások
nak szeretnék majd megfelelni. 

- Ebben a nem túl gyakori szakmában 
mennyire ismerik egymást a mesterek? 

- Vannak személyes ismeretségek is, de 
jobbára inkább a munkáink révén ismerjük 
egymást. Ilyen ismeretségeim vannak Pápán, 
Körmenden, Sárbogárdon és Érden. Szóval 
ismerjük mi egymást, és odafigyelünk a má
sik munkájára. Völgyi 
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Meleg ruhák 
a rászorulóknak 

Szent Erzsébet-napi gyűjtést 
szervezett november 21-22-én a 
Magyar Karilász celldömölki 
csoportja a jótékonyság példájá
nak követésére. Ruhaneműk, tar
tós élelmiszerek és némi pénz ke
rült az adakozóktól a csoporthoz, 
amit aztán Szombathelyre szállí
tottak a megyei központba, ahol 
az eloszlásról gondoskodnak. 
Hetényi Lászlóné, a csoport ve
zetője elmondta, hogy próbál

koztak helyi elosztással is, de a 
rászorulók túl szemérmesek, és 
ez nem vezetett eredményre. 
Megtudtuk, hogy évente két al
kalommal - tavasszal és ősszel -
szerveznpk gyűjtéseket, de részt 
vesznek országos akciókban is. 

A mostani gyűjtés során első
sorban ruhaneműket hoztak az 
adakozók, ami bizonyára jó célt 
szolgál a hideg idő beálltával. 

-gyi 

Gyémántdiplomás pedagógust 
köszöntöttek Nemeskeresztúron 

(•yémáiitdipjomús tanítónőt, a 80 éves Gyuntialhy Miklósné Szekeres Irmát 
köszöntötték nemrég a n emesk cresztúriak. A polgármesteri hivatal ma is 
fagerendás, de már modernizált tanácstermében - uhui 1939-ben a pedagó
guspályát kezdte az ünnepe l t - emlékezett a pályafutás jelentősebb dátumaira 
Szép József polgármester. A gyémántdiploma! Potyák István, a jánosházi Bat
thyány iskola igazgatója adta át meleg szavak kíséretében. Az ünnepi han
gulatot a minden korosztályt képviseld ncmv.skeres7.túri Halálok kedves mű
sora telte teljessé. V. L. 

Köcski polgárőr-közgyűlés 
Valószínűleg kevés olyan település van az országban, ahol a lakók több 

mint 20 százaléka polgárőr. A köcskiek valóban elmondhatják magukról, 
hogy magukénak érzik a község nyugalmát, ugyanis a 340 lelkes faluban 
69 polgárőr van. November közepén ők tartottak közgyűlést, melyen 
megjelent a polgárőrök munkáját nagyra becsülő és segítő polgármester, 
Horváth László is. 

Rozsnyai Dénes polgárőr parancsnok - aki egyúttal Köcsk alpolgár
mestere - számolt be az idei évben végzett munkáról. Megtudtuk, hogy 
KiskŐéskön 36, Nagyköcskön 33 fő teljesített rendszeresen szolgálatot. 
Rendkívüli esemény nem történt a faluban. Az egyetlen (délelőtti) betörés 
tettesét elfogták a rendőrük, és a kár is megtérült. A parancsnok beszámolt 
a Vas Megyei Polgárőr Napokról, ezen az önkormányzat közreműködé
sével kél autóbusszal veitek részt. Kitért a polgárőrség megyei közgyű
lésén elhangzottakra is. Kérte, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel a 
gyanús személyek autóit, írják fel a rendszámukat csakúgy, mint eddig 
tették. Társaitól 1998-ra is az eddig végzeit példás munkát, a feladat 
maradéktalan ellátását kérle. 

Horváth László polgármester hozzászólásában elmondta, hogy az ön
kormányzat szívesen lesz a polgárőrök önzetlen munkájáért. 1997-ben is 
a költségvetés alapján biztosítottak számukra védőfelszerelést. Kérte, 
hogy a községben tulajdont szerzett külföldiek ingatlanaira is ugyanolyan 
figyelmet fordítsanak, mint eddig. (A külföldiek közül 3 tulajdonos 5-5 
ezer forinttal járult a polgárőrök költségeihez.) 

A közgyűlés végén határozatot fogadlak el, miszerint az év folyamán 
elhunyt három polgárőr emlékére tablót készíttetnek, amit az őrszobán 
helyeznek el. y 

Kilencven négyzetméterrel bővül az intézmény ] 
Átalakítják 

az izsákfai faluházat 
Megkezdődött az izsákfai faluház re

konstrukciója, bővítése. A mintegy 8 mil
liós költséget igénylő változtatás után 85¬
90 négyzetméterrel bífvül az intézmény, 
amely így alkalmas lesz nagyobb rendez
vények, gyűlések, közművelődési progra
mok befogadására. 

A létesítményben felújítják a vizesblok
kot, öltözőket és színpadrészt alakítanak 
kl. A bővítés és átalakítás után a faluház 
hasznos területe mintegy 180 négyzetméter 
lesz. 

A munkálatok befejezését május végére 
tervezik - tájékoztatott Farkas Zoltán, a 
részönkormányzat vezetője. 

Völgyi 
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k celldömölki gimnázium alapításának hiteles krónikája 
Gimnáziumunk 50 éves jubileumi ünnepségeinek hatása nyo-

otán több oldalról felmerült annak óhaja, hogy az iskola alapítá
sának részletes és hiteles történetét is hasznos lenne feltárni a mai 
nemzedékek előtt. Igaz, hogy megjelent az iskola Evkönyve, mely 
átfogó ismereteket ad a múltról, s ehhez járul az első, mondhatjuk 
alapító öregdiákok által kiadott ÍGY KEZDŐDÖTT című emlék
könyv, de a részletes ismeretekre is érdemes lenne odafigyelni, 
hiszen egy háborús összeomlás után romokon kisarjadt élet „vi
lágra jötte" a mának is üzen. A következő időszakban megpró
báljuk olvasóink elé tárni mindazt, amit az alapítás küzdelmeiből 
hasznosnak látunk. Mottónk ehhez: „Minden kifejlődés, előme
netel, erő, érték és szerencsének legmélyebb sarkalatja a kiművelt 
emberfő. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi ha
talma." (Széchenyi István: Hitel) 

10. Sorsdöntő fordulat és epilógus 
A járásbírósági épület átengedésére tett kérelem elutasítását közlő 

VKM. 160. &S'6/1948.V.ü.o. irat azonban a felsőbb hatóságok nagy 
jóindulatáról is lesz bizonyságot. Megállapítja ugyanis, hogy a „cell
dömölki gimnázium, fennállásának rövid ideje alatt is életképességről 
és fejlődőképességről tett bizonyságot, minden lehetőséget meg kell 
ragadni, hogy a fontos kulturális hivatást betöltő gimnázium megszű
nésének veszélyéi elhárítsuk." Javaslatot is tesz az elhelyezkedésre: 
„Ezzel kapcsolatban megemlítem például, hogy a Szent Benedek rend 
oltani apátsága épületének egy része - tudomásom szerint - haszná
laton kívül áll. A község bocsátkozzék tárgyalásba az apátsággal oly 
értelemben, hogy az apátság mily szolgáltatás ellenében volna haj
landó a nem használt épületrészt a gimnázium elhelyezése céljára a 
község részére ideiglenesen bérbe adni." A leiratból egészében kitű
nik, hogy a VKM illetékes szervei is látták, miszerint megbocsátha
tatlan bűn lenne e táj kulturális fejlődésével szemben, hanem adnának 
lehetőséget a fennmaradására csak azért, mert elhelyezési megoldá
sokkal küszködik. 

A miniszteri leirat kézhezvétele után nem is késlekedett az elöljá
róság, és haladéktalanul kérelmet intézett az apátsághoz. A kérelem 
és a válasz is ma már kortörténeti dokumentumnak tekinthető, de 
terjedelmük miatt közölni nem tudjuk, bár hasznosnak vélnénk. A 
lényeg az, hogy az apátság is elutasította nagyon udvarias löbboldali 
indoklással és némi érezhető szemrehányással is az elöljár óság kéré
sét. 

A sokféle megoldáskeresésben és a megmaradásért való buzgólko-
dásban olyan próbálkozásról is volt szó, hogy a mozdony futók és 
vontatási munkások olvasókörének bérelt házát próbálta megszerezni 
a község a Széchenyi u. 19. szám alatt. Erre azonban már nem volt 
szükség. A gimnázium elhelyezésének és egyben végső megmaradá
sának, meggyökerezésének gondját megoldotta az időközben bekö
vetkezett fordulat az ország művelődésének történetében: az iskolák 
államosítása! 

Véget ért az iskola megmaradásáért folytatott küzdelem, ámbár egy 
viszonylagosan rövid időszak nehézségekkel való megalkuvások kö
zött telt cl, de ahogyan épült az ország s erősödött a gazdasági helyzet 
a háborús romlás és pusztulás után, úgy egyre több erő jutott az 
iskolaügyek rendezésére is. 

Szólanunk kellene még a gimnázium mellett létesített népi kollé
giumról is, hiszen egy test volt vele. De ennek megírása külön is szép 
feladat. Létesítése, élete, fennállása a gimnázium hősi korszakához 
tartozik. Ezek egyazon testnek két fontos funkciót betöltő tagjaként 
épültek bele Celldömölk társadalmi életébe és formálták is azt. Ezúttal 
en/ől szólni nem feladatunk. 

Viszont úgy gondoljuk, hogy néhány kedves, szívderítő epizódot 
még meg kell említenünk a történelmi hőség kedvéért. Róluk ugyanis 
Keresztúri miniszter is megemlékezik ÚTKÖZBEN című naplójegy
zetében. Idézzük: „C-n bandérium vár a tűző napban, az iskolás gye
rekeksorfala közt megyünk a virággal borított szónoki emelvényhez." 
Itt Celldömölkön valóban lovas bandérium várta a minisztert a nagy
község bejáratánál (erről korábban nem szóltunk) és az kísérte a lassan 
gördülő autót kétoldalt, majd a Kossuth utcán hátramaradva, mert itt 

már az iskolások sorfala várta s azok között, kétoldalas kísérettel 
gyalogosan érkezett az emelvényhez. Délután Jánosházára igyekezve 
Alsóságon is iskolások sorfala várta, majd a falu közepe táján valami 
mulatság vagy bál táncoló közönsége zárta cl az utat és a minisztert 
„kicsalogalva" az autóból, olt az utca közepén a csinos lányok-asz-
szonyok bizony meg is táncoltatlak, szinte alig lehetett a jókedvű 
kacagó társaságból kiszabadulni. Jánosházán bent a faluban már, egy 
zökkenés, egy reccsenés és leült az auló. A részben ide is szóló 
emlékezés: „Az Öreg auló, melyet százszor megjavítottak már, s min
den utazás alkalmával kivet - néha órákra - valamelyik árokpartra, 
döcögve járja az utakat." Itt szerencsére nem az árokpartra vetette ki 
utasait, de hosszú órákra maradi Jánosházán, mert Ostffyasszonyfán 
várták és a jánosházi körorvos autóján tudoll oda is eljutni estefelé. 
A kocsi már este vacsora után érkezett. Az emlékező sorok: „O-n 
(Ostffy asszony fa)... a tömeg a népházzá átalakított kastély előtt gyűlik 
össze bámuló lombú jegenyefák alatt, a Dunántúl halk dombjai közölt. 
De a türelem, a nyugodt figyelem s az izgatott vita ugyanaz, az arcok 
hasonlóak, a kérdések ugyanazok s az összcsúrlódó szenvedélyek 
feszültsége is rokon. A népgyűlés végén panaszok hangzanak a sö
tétben, viták keletkeznek; a lömeg mint egy névtelen száj mondja a 
régi gondot, a régi vcsződséget s a régi ellenségeskedést." Az Alföl
dön és a Dunántúlon a nép ugyanaz, csak a táj változott! A csillag
fényes fáklyalobogásos Őszi estében így hasonul Magyarország, 
amelyben egy nép „a Bibliában mossa meg arcát". 

Összefoglalásul és zárásul elmondjuk, hogy amit a gimnázium 
alapítási sorozatában közzételtünk, abból korábban sehol semmi 
nem jelent meg, és alapvetően forrásanyag lehet a későbbi kutatók 
számára. Mégis ezek csak részletek abból a tanulmányból, amely 
pályázaton különdíjat nyert és kéziratban a saját munkám. Ez a 
kézirat a gimnázium 50 éves jubileumának előkészítésére és a 
készülő gimnáziumi jubileumi évkönyv számára is használható 
volt. Sajnos a kötött terjedelem miatt az évkönyvben nem jelen
hetett meg, így részleteiben a lényeges s fontos részek újságunk 
hasábjain kerültek közlésre. Reméljük, sokak épülésére és hasz
nára. Természetes, hogy a gimnázium alapítás utáni, későbbi min
dennapjaival mi nem foglalkoztunk és foglalkozunk. Ez benne 
van a nagyszerűen összeállított és szépen kiteljesedett évkönyv
ben. Amit mi elmondottunk, az korszaktörténelem, a korabeli 
társadalom és a létforma tükre. El lehet gondolkozni rajta, és 
tanulni lehet belőle a mában: megérteni a kor szavát, helyesen 
felmérni és értékelni a jövő útját, nem riadni vissza az akadályok
tól, és nem meghátrálni az alaposságot, kitartást kívánó harctól, 
szívósan munkálkodni a jóért, és önzetlenül szolgálni a társada
lom, a közösség, egy település jövőjét nemzedékeknek hasznára s 
boldogulására. 

„Nem elég sejteni, 
hogy milyen kor jön el: 
Jövőnket tudni kell." 

(Váczi M.) 

(Vége) 
Nádasdy Lajos 

MAJD MEGLÁTJA: 
ÚJ KEMENESALJA 

1998-BAN IS 

KÉTHETENTE! 
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Kitüntetés a C E L L K O M P Kft.-nek véradásszervezésért 
A véradás Celldömölkön hosszú évek óta igazi közügynek számít. A november 27-én 

tartott országos véradónap tehát nem lehetett közömbös a helyiek számára. Már csak 
azért sem, mert Szombathelyen, a BM-klubban tartott megyei véradóünnepségen a 
CELLCOMP Kft. elismerésben részesült a vérellátó munkáját megkönnyítő szervezett 
segítségnyújtásáért. A véradóünnepség kapcsán kérdeztük a Magyar Vöröskereszt Vá
rosi Vezetősége képviseletében Csótár Csabát, a CELLCOMP Kft-től Mátis Katalint, 
valamint a vérellátó igazgatóját, dr. Marosfalvi Ferencet. 

- Általában Celldömölkön is megünnepel
jük a véradónapot. Idén ez elmaradt, de a 
megyei véradóünnepségen természetcsen 
részt vettünk - mondta Csótár Csaba, majd 
hozzátette - Ennek örömteli apropóját az ad
ta, hogy a CELLCOMP Kft. elismerő okle
velet vehetett át a rendezvényen. Idén ugyan
is ebből az üzemből került ki a legtöbb ön
kéntes véradó. Viszonylag ritka, hogy a ve
zetők ilyen segítőkészen állnak hozzá a kér
déshez, A CELLCOMP-nál évek óta kiemel
kedően sokan adnak vért a kijelölt napokon. 
A szomszédos BAKÓ-TREX Kft. dolgozói 
is a rendszeres véradók közé tartoznak. Ez 
egyértelműen visszavezethető a cclllexcs ha
gyomány oki" a. Teljesítményük nem csak vá
rosi szinten kiemelkedő, hiszen a megye töb
bi területén nem tudják elérni a régi eredmé
nyeket. A véradók mellett kitüntették Katona 
Jenőné kollégánkat, a merseváli vöröske
resztes alapszervezet véradószervezőjet ön
zetlen munkájáért. 

Mint azt Mátis Katalintól megtudtuk, a 
CELLCOMP dolgozói mindig lelkesen ad
nak vért, sürgős esetben akár munka közben 
is. 

- A jó kampánynak köszönhető a lelkese
dés? 

- Inkább a hagyománynak. Az emberekből 
szerencsére még nem „kopott k i " a humá
num, a rendszeres véradók szinte várják, 
hogy mikor lehet vért adni. Cégünk maximá
lisan támogatja a rendezvényt. Egyrészt hoz
zájárult a vezetőség ahhoz, hogy a véradás 
munkaidőben történjen, másrészt a helyiséget 
biztosítjuk, harmadrészt pedig minden vér
adót megvendégelünk a büfében. Az sem 
utolsó szempont, hogy vezetőink példát mu
tatva az állandó véradók közé tartoznak. 

- A véradók száma emelkedett Önöknél az 
tdóbbi időben? 

- 35CMOO fővel indult a kft., jelenleg 800 
embert foglalkoztat. Jelentős eredményként 
könyvelhetjük el, hogy a fiatalok közül is so
kan csatlakoztak a „mozgalomhoz". Ahogyan 
nőtt a dolgozók létszáma, egyre többen je
lentkeztek a megfürdetett napokon. Ebből is 
látszik, hogy nagyon jó a kapcsolat a fiatal és 
az idősebb murik a társaink között, hiszen a 
többszörös véradók hívják el a fiatalokat. A 
vidéki dolgozók is itt adnak vért, alkalmaz
kodva a bejárás okozta nehézségekhez. 

• 
Dr. Marosfalvi Ferenc a celldömölki vérel

látó állomás és a véradók együttműködéséről 
beszélt. 

- Egy évben kétszer rendezünk veradóna-
pot, egyszer nyáron, egyszer pedig télen. Idén 

a második éppen a Véradók Világnapjára 
esett; november 27-én és 28-án tartottuk. 
Elég nagy kampányt folytattunk. Végigjártuk 
az intézményeket, hivatalokat és mindenhol 
plakátokat helyeztünk el. Aki már többszörös 
véradónk, annak külön meghívót küldtünk. A 
legnagyobb sikert a CELLCOMP Kfl.-ben ér
tük cl. Január 9-én száznégyen adtak vért, ami 
rendkívüli teljesítménynek számít. Azért is 
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Véradás — Szol idar i tás 

nagy jelentőségű, mert év elején mindig „dö
cögve" indulunk be, itt pedig „rekord" szüle
telt. Júliusban kilencvcnhárman adlak vért. 
Ennek pedig azért öröltünk, mert a nyári hó
napokban mindig több vérre van szükségünk, 
és a nyaralások miatt kevesebb ember jön el 
hozzánk. Celldömölk valamennyi üzeme, in
tézménye adott már vért az idén. Nem olyan 
kimagasló eredménnyel, mint a CELL
COMP, de nem csalódtunk az ő teljesítmé
nyükben sem. A vöröskereszt és a vérellátó 
ezúlon szeretne köszönetet mondani a vér
adóknak az önzetlen segítségnyújtásért, vala
mint az üzemek vezetőinek, akik a szervezés 
átvállalásával segítették munkánkat. 

- A szervezett véradónapon kívül is bizto
sítanak lehetőséget véradásra? 

- Minden csütörtökön bárki felkeresheti a 
vérellátó állomást. Szinte minden héten je
lentkezik 2-3 fő. Ebben az évben összesen 
75-en jelenlek meg a csütörtöki véradónapo
kon. 

-A vérellátó tétrejötte óta ilyen népszerű
ek a lakosság körében? 

- A celldömölki vérellátó állomás 1966 
február l-jén kezdte meg működését. Addig 
a szombathelyi vérellátó végezte ezt a mun
kál. Három év alalt megdupláztuk a terület 
véradóinak számát. Celldömölk lakosai, üze
mcinek dolgozói évente átlagosan ezer vér
adással járulnak hozzá a betegek gyógyításá
hoz. 

- Milyen a kapcsolatuk a megye hasonló 
intézm ényeivel? 

- A cclli kórház kis kórház ahhoz, hogy az 
itt levett vér mind helyben kerüljön felhasz
nálásra. Vérkészítményeink 70-75 százalékát 
átadjuk a szombathelyi megyei kórháznak. 
Sőt nagyobb hiány esetén a fővárosba is szál¬
lítunk a készletünkből. Ez így természetes, 
hiszen a celldömölki betegek egy részét csak 
Szombathelyen vagy Budapesten tudják el
látni. Az egységes betegellátás érdekében az 
ország vérellátói állandó kapcsolatban állnak 
egymással. Mindig az az állomás látja el a 
beteget, amelyik az adott pillanatban éppen 
segíteni tud. 

- Hogyan oldják meg a váratlan helyzete
ket, a sürgős eseteket? 

- Az már csak ritkán járható út, hogy sür
gősen behívunk megfelelő vércsoportú embe
reket, hiszen ma már a legegészségesebb em
bertől sem vehetünk le vért hosszadalmas 
vizsgálatok nélkül. A megoldás ilyen esetben 
az, hogy egy szomszédos állomástól kérünk 
segítséget. 

-Ezek szerint a véradás kettős célt szolgál; 
biztosítja az egészségügy számára a szüksé
ges vérkészítményeket. és a véradók egész
ségügyi állapotáról is teljes képet kapnak az 
orvosok. 

- A véradást mindig egy általános labora
tóriumi vizsgálat előzi meg. Csak a teljesen 
egészségeseknek engedhetjük meg a vér
adást, amit egy utóvizsgálat követ Ennek so
rán minden betegségre fény derül. Tehát a 
véradás egyben jó szűrővizsgálati lehetőség 
is. Persze a véradóknak az a fő hitvallása, 
hogy sokkal jobb adni, mint kapni. 

Vcrrasztó Tibor 

Egészségügyi közlemény 
Az 1972. évi I I . törvény és annak többször 

módosított 89/1990. (V. 01.) NM r. végrehajtási 
rendelete értelmében a fogmegtartó és protclikai 
szolgáltatásokra „a biztosított 1998. január 01. 
napját követően csak abban az esetben jogosult, 
ha az előző évben szűrővizsgálaton részt vett és 
az erről szóló igazolást bemutatja." 

Továbbá a 103/1995. (VIII. 25.) Korm.r.-ct 
módosító 96/1997. (VI. 11.) Korm.r. ló/A § 
(13) bek. kimondja, hogy: „Az OEP által finan
szírozott fogászati alapellátási szolgálatok orvo
sai a körzetükhöz tartozó lakosok részére - s 
külön jogszabály előírásai szerint - kötelesek 
fogászali szűrővizsgálatot végezni a szakmai elő
írásoknak megfelelően és arról igazolást adni-

Dr. Nagy János városi tisztifóorvos 
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A Trianoni emlékkereszt titkainak kutatásához 
Lapunk 1997. október 9-ei számában A 

Trianoni emlékkereszt titkai címmel írtunk. 
Któl számoltunk be, hogy még számos meg
fejtendő" kérdés akad a kutatók számára. K i 
emeltük, hogy biztosabbat kellene tudni pél
dául az emlékmű megálmodójáról, a valami
kori alsósági tanítóról, KIRÁLYFAJLVY 
GUSZTÁVRÓL. 

Eddigi ismereteink lényegében egy pont
ban utalnak a nevezetes személyre: Alsóság-
iái Budapestre költözött. Fellapozván a fővá
ros telefonkönyvét, sok hasonló vezeteknevű 
családra bukkantunk, és arra gondoltunk, 
hogy módját ejtjük felkeresésükre, levelezés 
útján, esetleges rokoni szálakra lelve. Az em
lített cikk megjelenése után meglepő levelet 
kaptunk, amit ezúton is hálásan köszönünk. 
Nevezetesen Szabó Katalinnak, aki pedagó
gusként dolgozott a sági iskolában, jelenleg 
fiatal nyugdíjasként Vásárosmiskén lakik, 
szülőfalujában. Azt írja: „Segíteni szeretnék: 
Királyfalvy Gusztáv - Hettinger Gusztáv -
bácsi nagy németbarát volt, származásánál 
fogva is. 1945-ben az egész családjával 
Ausztriába menekült. Ő ott is maradt Klári 
nevű lányával, többé nem jöttek haza. A fele
sége, Zsófika néni és a legkisebb lánya Mis-
kerc jöttek a rokonokhoz. A néni miskei lány 
volt. Két felnőtt lányuk Pesten élt. Ők már 
nem élnek, csak keltő unoka. A Sághegyen 
nagy szőlője, pincéje - villaszerű - volt a 
Turistaszálló alatti részen, Hanzsér, Remport-
szőlők környékén. Ezt a visszaköltözött Zsó
fika néni nem kapta vissza. Ezért laktak Mis-
kén a rokonoknál. Végül is azért írok, hogy 
a pesti telefonkönyv nem segít ez ügyben. A 
Hettinger házaspár a múlt században szüle
tett, lányaik nem élnek, a két kései unoka 
aligha tudna adattal szolgálni." 

A levél lényegéhez tartozik még fontos ta
nácsa, hogy Ságon élnek olyan személyek, 
akik Guszti bácsira emlékeznek. Javasolja 
Rosta Sándort felkeresni, talán bővebben tud
na minderről szólni. Figyelmét és kedvessé
gét megköszönve érdemben előbbre jutottunk 
kutatási témánk tekintetében. Dala József 

Adatkiegészítés 
Az 1934. szeptember 23-án, vasárnap déli 

12 órakor felavatott emlékmű igen nagy tö
megeket vonzott. Ma is sokan élnek egykori 
szereplői közül a maradandó emléket nyújtó 
ünnepségnek. Akikkel beszélgettem, ma is 
szinte lejből mondják a Szakály Dezső sza-
valókórusa által előadott alkalmi verset. 

Arról már megoszlanak a vélemények, mi
lyen szöveg szerepelt a kereszt alján elhelye
zett táblán. Pedig de sokszor megnéztük! -
mondták. 

A korabeli sajtó nagyon részletesen beszá
mol az avatási ünnepségről: kik és mivel sze
repeltek, honnan érkeztek, de a keresztre írt 
szöveget nem közlik. Miért érdekes ez most? 
Az idő viszontagságait magán viselő emlék
mű felújításakor az eredeti szöveget akarták 
helyreállítani. 1945 után a táblát megfordítot
ták és úgy bebetonozták, hogy károsítás nél
kül azt nem tudták volna kivenni. Ezért a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park illetékesei - a 
hegy hozzájuk tartozik - kutatták, mi volt 
eredetileg kiírva. A végén hozzám is eljutot
tak, a pontos szöveget akkor csak részben 
ismertem. Fényképekről a nagybetűs felső 
sor olvasható ki egyértelműen, az alatta lévő 
szöveg csak sejtés. Az emlékműveken álta
lában található feliratokon a „miért, kik és 
mikor" megjelölése szerepel. Itt is c három 
kérdésre kellett a választ megtalálni. A sok 

kutatás eredménnyel járt. íme az eredeti szö
veg: 

NAGYMAGYARORSZÁGÉRT Keme
nesalja népe. MCMXXXIV. 

Káldos Gyula 

Kiállítás Nagysimonyiban 

Fennállása óta első ízben rendeztek képzőművészeti kiállítást a 
Dagyslmonyi művelődési házban. Három fiatal amatőr festő -
Baráth Balázs, Boldizsár Zsolt és Dénes Hajnalka - , valamint a 
celli gimnazista, egyébként ostffyasszonyfai fiatal fafaragó, Ha-
tasztovics Róbert munkáiból láthatunk összeállítást az érdeklő
dök. A kiállítást Dénes Lajos Szilveszter művésztanár nyitotta 
niííg, a műsort a helybéli általános iskolások adták. 

Költői ecsetvonások a télről 
Fehér lett a világ, a költő tolla ecsetlé válik és festi a téli miliőt: 

Gyötör a nátha Hívom az orvost 
bacillus-láda Neki sem orr most 
vagyok. orra. 
Szemem a láztól, TüsszÖgünk együtt 
az orrom mástól s tünetet festünk 
ragyog. somi. 
Tüsszögök, mintha Remegek...Hátha 
száz csalafinta elvisz a nátha. 
ördög s szépen. 
piszkálna. Orrom testem nem porrá 
kezemben hordóin, szép szárnyas-orrá 
hörgők. lészen. 
Ami csak bor van s Tüsszögó" Angyal 
az italboltban. szállok a kancsal 
kérem! mennybe. 
Nem használ semmi. s leszek az érző 
bőröm átveri taknyosok védő
vérem. szentje. 

(Soós Zollán: Orr-dal) 

Tájunk szülötte melankolikus soraiban végzetszerűen sejlik föl a tél: 
„óh, a szárnyas idő hirtelen elrepül. 
S minden mive tünő szárnya körül lebeg. 
Minden csak jelenés, minden az ég alatt. 
Mint a kis ncíclejts, enyész. (Berzsenyi: A közelítő tél) 

Nádasdy Lajos 



UJ KEMENESALJA 1997. DECEMBER 18. 

Ezt nem lehet 
elég korán kezdeni! 

Tehát... 
Kezdje On is 

az Uj Kemenesaljával! 

Előfizetőinknek továbbra is kedvezmény 
Áprilistól kéthetente 16 olda- |— 

Ion jelenik meg az Új Keme
nesalja. A lap idei példányonkén
ti árában az oldalszámemclés 
egyáltalán nem mutatkozott meg, 
a plusz 4 oldal ellenére változat
lan áron kínáltuk egész évben a 
lapot. 

1998-tól azonban kénytelenek 
vagyunk emelni a lap árát 7 fo
rinttal. Előfizetőink termé
szetesen kedvezménnyel kapják 
az újságot továbbra is. Ne fárad
jon minden második héten! Elég, 
ha egyszer előfizet, s mindig a 
postaládájában találja az Új Ke
menesalját. 

Töltse ki a megrendelőlapot, s 
juttassa cl a celldömölki postahi
vatalba! A többi már nem az ön 
dolga. 

1998-ban 24 alkalommal a 
postaládájában találja a tizenhat 
oldalas Új Kemenesalját, ha elő
fizeti az újságol. 

Ne feledje: ez a lap közli az 
önkormányzati rendeleteket is. |_ 

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP 

Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 1998-ban 

D egész évre 
D fél évre 

negyedévre 

Kérjük az előfizetés időtartamát X-szel! 

804 forint, 
402 forint, 
201 forint. 

Név:. 

Cím: 

Dátum: Aláírás: 

A megrendelőlapot a celldömölki postaitivatalba kérjük cljullalni. Az előfizetésről ott adnak 
további tájékoztatást. 

J 

Hirdetések: jövő évi megjelenés - idei áron 
Mi nem árulunk zsákba

macskát. Január 1-jétöl emel
kednek az Új Kemenesalja hir
detési tarifái, a pontos díjakat 
alább közöljük. A tarifák eme
lését a lap előállítási költségei* 
nek drágulása tette szükséges
sé, ám hozzá kell tenni: a lap 
kiadója nem kívánja teljes egé
szében az olvasókra, illetve a 
hirdetőkre terhelni az ezzel já
ró többletköltséget, így az eme
lés szerény mértékű. Nem cé
lunk ugyanis olyan áron kínál
ni a lapot, illetőleg a hirdetők
nek a lap felületét, hogy ezáltal 
olvasókat, megrendelőket ve
szítsünk. 

Kedvezménnyel is szeret
nénk kedveskedni. Már most 
közöljük az új díjakat, hogy 

hirdetőink felkészülhessenek a 
jövő évi költségek várható ala
kulására. Megkönnyítendő az 
átállást felajánljuk, hogy aki 
még az idén megrendeli hirde
tésének megjelentetését bárme
lyik jövő évi lapszámunkba, s a 
díjat is kifizeti, annak az idei 
tarifák szerint állapítjuk meg a 
díjat. 

Ez az akció egészen az év 
utolsó munkanapjáig tart. 
Használják ki , megéri! 

Egy másik kedvezmény: aki 
többször, azonos szöveggel kéri 
hirdetése megjelentetését, az 
idei 5 százalékkal szemben jö
vőre - ez a lehetőség csak a ja
nuár 1-je utáni megrendelések
re vonatkozik - 10 százalék 
kedvezményt kap. 

Reméljük, hirdetőink, régi 
és új megrendelőink 1998-ban 
Is bizalommal fordulnak az Új 

Kemenesalja felé, hiszen tud* 
ják: a celldömölki családok 80 
százaléka ezt a lapot olvassa. 

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái: 
1997-ben 

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

600 forint 

1998-ban 
17 000 forint 
9 500 forint 
6 000 forint 
4 500 forint 
2 800 forint 

800 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 
1997-ben 5, 1998-ban 10% kedvezményt kapnak. 
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal Cell

dömölk, Mikes Kelemen utca 14. III . em. 12. szám alatti lakos, a 
polgánnesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 
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elldömölk Város Önkormányzatának 34/1997. (XII. 3.) sz. rendelete 
a menetrend szerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról 

Celldömölk Város önkormányzata az árak megállapításáról szóló 
090. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
japján a menetrend szerinti helyi tömegközlekedési díjak mcgállapí-

1 fsáról a következők szerint rendelkezik: 

1.5 

A rendelet hatálya Celldömölk város közigazgatási területén belül 
j menetrend szerinti helyi tömegközlekedés - nevezetesen a VASI 
VOLÁN Rt. által végzett autóbusz-közlekedés szolgáltatások - dij-
pibására terjed ki . 

2. § 

(1) Az Önkormányzat az autóbusz-közlekedés legmagasabb díjté
tleit a rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 
i megállapított díjak az 1998. január l-jétől hatályos általános for-
ilmi adót is tartalmazzák. 

(2) A VASI VOLÁN Rt. a helyi tömegközlekedési szolgáltatást 
ijcnybc vevőkkel szemben az c rendelet mellékletében foglaltaknál 
magasabb árat érvényesen nem köthet ki. 

3. § 

A rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az autóbusz-közlekedés 
tfazási feltételeivel összefüggő egyéb díjakat és rendelkezéseket. 

4. § 

Ez a rendelet 1998. január l-jén lep hatályba, egyidejűleg a 
37/1996. (XI. 27.) sz. rendelet hatályát veszti. 

Celldömölk, 1997. december 3. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 

1. sz. melléklet 

I . 

Vonaljegy - elővételben és az autóbuszvezetőnél 62 Ft 
Egyvonalas arcképes bérlet, havi 1357 Ft 
Egyvonalas arcképes bérlet, félhavi 896 Ft 
Összvonalas arcképes bérlet, havi 1694 Ft 
összvonalas arcképes bérlet, félhavi 1118 Ft 
összvonalas arcképes tanú ló-nyugdíjas bérlet, havi 551 Ft 
összvonalas arckép nélküli bérlet, havi 5081 Ft 
Jegyváltás: Elővételben, a jcgylerjesztŐ hálózatba bevont elárusító 

helyeken, vagy az autóbusz-vezetőnél. 
Felszállás: Csak az első ajtón át. 
Jegykezelés-érvényesítés: A felszálláskor azonnal, az autóbuszban 

elhelyezett lyukasztókészülékkcl. 
Jegy-, bérletjegy-érvényesség: 
• A vonaljegy a felszállási (érvényesítési) helytől a járat végállo

másáig - , szakaszhatárral rendelkező vonalon a szakaszhatárig jogosít 
egyszeri utazásra. 

• A különböző bérletjegyek - a félhavi bérletjegyeket kivéve a 
naptári hónap, negyedév vagy az év első napjának 0.00 órájától az 
adott időszakot követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek. 

• Az I . félhavi bérletjegy a hónap 4. napja 0.00 órájától 20. napja 
24.00 órájáig terjedő időre érvényes. 

• A I I . félhavi bérletjegy a hónap 19. napja 0.00 órájától a következő 
hónap 5. napja 24.00 órájáig érvényes. 

A kutyaszállításdíj azonos a járatra érvényes vonaljegy árával. K i 
ttéit képez a vakvezető, a rendőrségi kutya, melynek szállítása díj
talan. 

II. 

Az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz-különjáratok 
díjai (Ft): 

IKARUS IKARUS IKARUS IKARUS 
255,256,260,266 280 395,396,415 435 

Kilométerenként 
óránként 
Minimális 

122 166 
610 830 

3660 4980 

195 
975 

5850 

255 
1275 
7650 

2. sz. melléklet 

A helyi autóbusz-közlekedés utazási feltételeivel összefüggő 
egyéb díjak és rendelkezések 

1. Az arcképes havi bérletek a tárgyhó 15-én pénztárzárásáíg 50%-
os árban - kezelési költség megfizetése mellett - visszaválthatók. 

2. A bérlet - bérletérvénycsség kezdete előtti teljesárú, illetve a 
tárgyhó 15-ig történő 50%-os - visszaváltásának kezelési díja 20 Ft. 

3. A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt 20 Ft és 
ugyancsak 20 Ft az elrontott vagy megrongálódott bérlet kicserélésé
nek díja. 

4. A helyi tömegközlekedési eszközön minden utas legfeljebb 2 db 
40 x 50 x 80 cm méretet meg nem haladó egy személy által hordoz
ható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézi poggyászt, illetve 1 db 
ródlit, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db összecsukható gyermek
kocsit szállíthat díjmentesen. 

5. A megállapított viteldíjon felül: 
a) 1000 Ft pótdíjai köteles fizetni az, 
- aki csomagként, kézi poggyászként nem szállítható tárgyat visz 

be a járműbe, 
- ha az utas, vagy az általa szállított kézi poggyász vagy élőállat 

bepiszkítja a járművet. 
b) 2500 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki 
- jegy nélkül, érvénytelen jeggyel - bérlettel - , utazási igazol

vánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jog
talanul vesz igénybe, 

- olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány 
száma vagy a bérlet tulajdonosának személyi igazolvány száma nincs 
tollal olvashatóan rávezetve, 

- kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít. 
c) 5000 Ft késedelmi díjat köteles fizetni 
- a díjon, illetőleg az a)-b) pontban meghatározott pótdíjon felül 

- , aki a tartozását 8 napon belül nem egyenlíti ki. 
6. Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegy 

ellenőrzésénél felmutatni nem tudja, 48 órán, illetve 2 munkanapon 
belül a VASI VOLÁN Rt. állal kijelölt helyen - a Szombathely, Ady 
téri autóbusz-állomáson munkanapokon 7.20-14.20 óra között - tör
ténő bemutatás esetén mentesül a pótdíj megfizetése alól, de 250 Ft 
bemutatási díjat köteles fizetni. 

Ugyancsak mentesül a pótdíj megfizetése alól, aki az 5. b pont 
második bekezdésében megjelölt igazolványszám hiányának a pótlá
sát az előzőekben megjelöltek szerint bemutatja, neki azonban a 250 
Ft-os bemutatási díjon felül a vonaljegy árát (62 Ft-ot vagy 2 x 
62 Ft-ot) is meg kell fizetnie. 

7. A helyi járati I - I I . félhavi bérletjegyek felülbélyegzése megegye
zik a helyközi forgalomban (I. félhavi: 1. I I . félhavi: 2) felülbé
lyegzéssel. 

8. A helyi járatokon korlátlan számú díjtalan utazásra jogosultak: 
a) gyermekek - felnőtt kíséretében - 6 éves korukig, illetőleg is

kolai tanulmányuk megkezdéséig (a kísérő(k)nek érvényes menet
jeggyel vagy bérletjeggyel kell rendelkeznie és 10 fő gyermekenként 
kell felnőtt kísérőről gondoskodni), 

b) a Vakok és Gycngénlátók Országos Szövetségének arcképes 
igazolványával rendelkező vak tagjai, 

(Folytatás a 14. oldaton) 
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0 a hadirokkantak és a hadiözvegyek a hadigondozási igazolj 
nyuk felmutatásával, továbbá a hadirokkant kísérője, ha a hadirokkan 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői 
tézetének szakvéleménye alapján kísérőre szorul, e szakvélemény be 
mutatásával. 

g) a Celldömölkön állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező p0[ 
gárok minden évben a születésnapjukon, melyet diákigazolványuk 
illetve személyi igazolványuk felmutatásával kell igazolniuk. 

Celldömölk Város Önkormányzatának 35/1997. (XII. 3.) sz. rendelete 
M Í J O a gépjárműadó mértékéről 

(Folytatás a 13. oldalról) 

c) 70. életévük betöltése napjától a magyar állampolgárok, ide értve 
a külföldről hazatelepült személyeket és a menekülteket is, 

d) a fegyveres erők sorállományú tagjai, valamint a polgári szol
gálatol teljesítők, szolgálali igazolványuk felmutatásával. 

e) az országgyűlési képviselők képviselő igazolványuk felmutatá
sával, 

A gépjárműadóról szóló 1997. évi CIX. és az 1995. évi XCVIII. 
törvényekkel módosított 1991. évi LXXXII . törvény I I . fejezetének 
l/A § (1) bekezdése alapján Celldömölk Város Önkormányzata a 
gépjárműadó mértékéről az alábbi rendeletet alkotja: 

L§ 

(1) Az évi adótétel - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az 
adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 500 Ft. 

(2) A motorkerékpár, a lakópótkocsi, a lakóautó és a sátras utánfutó 
adója 2000 Ft/év. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti adóalapja-a tehergépjármű kivételével 
- a gépjárműnek a forgalmi engedélyben feltüntetett saját tömege 
(önsúlya). 

Tehergépjármű esetében - ide nem értve a nyergesvontatót - a 
adó alapja a forgalmi engedélyben feltüntetett saját tömeg (önsúl 
növelve a terhelhetőség (raksúly) 50%-ával. 

2 .§ 

Ez a rendelet 1998. január l-jén lép halályba. 

Celldömölk, 1997. december 3. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 33/1997. (XII. 3.) sz. rendelete 
a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról 

VCclldömÖlk Város Önkormányzata az árak megállapításáról szóló 
1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény
ben kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás! 
díjak megállapításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

1. § 

A rendelet hatálya a Celldömölk város önkormányzati tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott ivóvízszolgáltatás, valamint a Celldömölk 
város önkormányzati tulajdonú víziközmű' által biztosított szenny
vízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés szolgáltatás díjszabására 
terjed ki. 

2. § 

(1) Az önkormányzat az ivóvízszolgáltatás, valamint a szenny
vízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés szolgáltatás díját a rendelet 
1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 

(2) A víz- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés 
szolgáltató és szolgáltatást igénybevevőkkel szemben e rendelet mel
lékletében foglaltaknál magasabb árat érvényesen nem köthet ki . 

Ez a rendelet 1998. január l-jén lép hatályba. 
Celldömölk, 1997. december 3. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 

1. sz. mellékle 

Celldömölk Város önkormányzati tulajdonú víziközműből 
szolgáltatott ivóvízszolgáltatás, szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás és -kezelés szolgáltatási díjai 

(Hatályos 1998. január l-jétől - 1998. december 31. napjáig) 

I . Ivóvízszolgáltatás díja: 
97 Ft 

I I . Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés szolgáltatás dí
ja: 

65 Ft 
(A fenti díjak a 12%-os áfát nem tartalmazzák.) 

Orvosi ügyelet Celldömölkön 

18. Csütörtök 
19. Péntek 
20. Szombat 
21. Vasárnap 
22. Hétfő 
23. Kedd 
24. Szerda 
25. Csütörtök 
26. Péntek 
27. Szombat 
28. Vasárnap 
29. Hétfő 
30. Kedd 

December 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kiss Imre 
Dr. Kovács Zollán 
Dr. Panykó Magdolna 
Dr. Sükösd Éva 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Sükösd Éva 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Schrott Olga 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Ádám Hona 
Dr. Szabó Ildikó 

Marton Istvánné 
Hajba Dezsőné 
KörhÖczné K. Izabella 
Kovács Zoltánné 
Hajba Dezsőné 
Körhöczné K. Izabella 
Marsai Gyuláné 
Tóth Zoltánné 
Mar ton Istvánné 
Hajba Dezsőné 
Marton Istvánné 
Körhöczné K. Izabella 
Tóth Zoltánné 

31. Szerda Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné 

December 20-án csak celldömölki ügyelet van. 

Szemészeti szakrendelés 

A celldömölki rendelőintézet szemészetén a szakrendelés a meg
üresedett állás betöltésével megkezdődölt. 

A rendelés vezetője: dr. Gáti Éva alorvos, szemész szakorvos 

Rendelés ideje: 
HÉTFŐ 8.30-14.30 
KEDD 8.30-15.30 
SZERDA 8.30-14.30 
(minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetelj 
CSÜTÖRTÖK 8.30-14.30 
PÉNTEK 8.30-13.30 
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ÉRTESÍTÉS! 
Értesítjük a tisztelt lakosságot és a boltok, üzletek, 

intézmények vezetőit, 
hogy az idén is ellenőrizni fogjuk a közterületek, járdák, 

hócl takarítását és síkosság mentesítését. 

Kérünk mindenkit, hogy az előttük laláiható 
közlekedési útvonalon, járdarészen 

mindenki végezze el a hócl takarítást. 
Amennyiben felszólításunk ellenére sem végzik el 

a hóeltakarítást és a síkosság mentesítést, 
akkor helyszíni bírságot, szabálysértési eljárást 

kell kezdeményeznünk. 
Bízunk együttműködésükben, mint az előző években. 

Polgármesteri Hivatal 
KözteriiM-fel ügy uk te 

RENAULT 
ELMENY VELE ÉLNI 

iván 
Her 

z. mellékle Jet 

zmüböl 
tés, 

apjáig) 

%áltatás dl-

Molnár & Molnár 
Márkakereskedés és szerviz 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kíván valamennyi munkatársunk 

Celldömölk, Tó u. Tel.: 60/376-416 
Tel./Fax: 95/422-302 

:ne 

úés a meg-

zakorvos. 

:s szünetel) 

Á?<ÉSZ 5. Sz. Vas-Műszaki <BoU dolgozói 
keCCemes karácsonyi 
ünnepeket 
és boldog új évet kívánnak^ 
minden 
kedves vasárijuknak] 

A LEGKORSZERŰBB BURKOLATOK 
A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN 

Cell BAU K F T . 
Celldömölk, Építők útja 2. 

(volt Műszaki Ipari Szövetkezet helyén) 
ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR RT., 
ZALAKERÁMIA RT. termékei, 
BAUMIT vakolatok, valamint 
zártszelvények, lemezek, idomacélok kaphatók. 

JÁRÓLAP ÉS CSEMPE 
20 000 Ft feletti készpénzes vásárlás esetén 

S% kedvezményt adunk! 

- Kijelölt temiékeket akciós árakon értékesítünk! 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évei kívánunk 

minden kedves vásárlónknak'. 

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 

^&/% 
Posta 

és bo ldog új esztendőt kíván 

az Ön kézbesítője! 

AKCIÓI 

D e c e m b e r 1-je és 15-e között a m a g á n s z e m é l y e k 
belföldre a képes lapokat jelentós kedvezménnye l , 
20 Ft helyett 16 Ft-ért adhat ják feli 

ARANYKAPU 
VÁSÁR 

CELLDÖMÖLKÖN, A PIACTÉREN 

1997. D E C E M B E R 7-24. 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

POLGÁRMESTERI HIVATAL, 
CELLDÖMÖLK. 

BÚÉK! 

AGRO EN-TA 
MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ SZAKÜZLET 

(Celldömölk, Ncmcsdömölki u. 2.) 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK! 
A jövő évben is rendelkezésükre állnak 
az AGRO EN-TA Mezőgazdasági Gépalkatrész Szaküzlet 
munkatársai 

I VIDEOTECHNIKA s 
Celldömölkön a Sági u. 16. sz . alatt 

Telefon: 95/420-084; központ: 99 /318-587 
Garanciával javítunk: 

- VIDEÓKAT, KAMERÁKAT, 
- TELEVÍZIÓKAT, HI-FI KÉSZÜLÉKEKET, 
- RÁDIÓKAT, MIKROHULLÁMÚ SÜTÓKET 

TV-képcső fel újítás 
Várjuk kedves ügyfeleinket! 
Kellemes karácsonyi ünnepekel és boldog új évet kíván 
a VIDEOTECHNIKA SZERVIZ valamennyi munkatársa! 
December 24-től január 5-ig zárva túrtunk. Fodor Tamás oki. üzemm. 
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SPORT ^ eredmények - események <•> SPORT <0> 

Mazsolázás 

Gólok az NB Ill-ban 
• A hat csoportos magyar NB 

III-ban 96 csapat szerepeit A leját
szott 720 bajnoki mérkőzésen 2282 
gólt láthattak a nézők, A mérkőzé
sek gólátlaga 3,169 volt. A Ba-
kony-csoport gólátlaga pontosan 
megegyezik az országos átlaggal. 

• A Bakony-csoporlban leját
szott 120 bajnoki mérkőzésen az 
őszi fordulóban 383 gólt lőttek a 
csapatok. A gólokon 135 játékos 
osztozott. A 383 gólból a védők 
hét alkalommal saját kapujukba 
továbbították a labdát. 

• A góllüvő Üsta élmezőnye: 
Németh Krisztián (Kőszeg) 13, 
Pápai Szilárd (Kőszeg) 12, Har-
sányi Gábor (Szentgotthárd) 11, 
Baracskai Róbert (Lebeny) 9, Dö
mötör Zoltán (Tihany), Fischer 
Norbert (Hcrend), Németh Attila 
(Csorna) és Pálcsa János (Szent
gotthárd) 8-8, Gulyás László 
(SVSE), Szabó Péter (Tihany) és 
Szálka Péter (Petőháza) 7-7 góllal. 

• A CVSE-Antók Nyomda 
csapatának gólszerzői: Békés 
András, Csákvári Zsolt és Do
hány Gábor 5-5, Pécz Karoly 3, 
Balbási Szabolcs és Molnár Ti
bor 2-2, Bognár Zoltán, Kelemen 
Kornél, Latyak Tamás és Len
gyel Miklós l - l gól. 

• Legtöbb gólt elérő csapatok 
a magyar NB III-ban: Tápiósze-
cső (Mátra-csoport) 49, Jászbe
rény (Mátra) 40 gól. 

• Legkevesebb gólt elérő csa
patok a magyar NB HT-ban: 
Győr-Ménfőcsanak (Duna), 
Bonyhád (Dráva) és Balmazúj
város (Tisza) 9-9 gól. 

• Legtöbb gólt kapott csapatok 
a magyar NB III-ban: Gyöngyös 
(Mátra) 73, Bctka-MÁV DAC 50, 
Szécsény (Máira) 47 gól. 

• Legkevesebb gólt kapott 
csapatok a magyar NB III-ban: 
Szentgotthárd 9, Répcelak, 
ESMTK (Duna), Gyula (Alföld) 
10-10 gól. 

• A Bakony-csoport mérkő
zéscin leggyakrabban előforduló 
eredmények az 1-0 és a 3-0 volt. 
Mindkettő 11-szer fordult elő. 
Második helyen az 1-1-es ered
mény áll. l - l „csak" 10 alkalom
mal volt. 

• A CVSE-Antók Nyomda if
júsági csapatának góllövői: Nyá
ri Norbert 19, Bodor Tibor 12, 
Horváth Roland 9, Kunos Sza
bolcs és Szabó András 8—8, Vass 
Gábor 4, Szabó Szilárd 3, Győr
vári Gábor, Mórocz Tamás és 
Pintér Zoltán 2-2 gól. 

LABDARÚGÁS 
Megyei L osztály 

Befejeződött az őszi évad a megyei I . osztályban is. Az utolsó fordu
lóban mindkét kcmencsaljai csapat idegenben lépett pályára. 

TRIKA KSE-Jánosháza 1:1 (0:1) 
Ikervár, 200 néző, vezette: Lukács. 
Ikervár: Biró - Zugonics, Vitár (Schermann), Németh, Nyéki - Dala, 

Bajnok, Komáromi, Csitkovics - Gombás, Megyeri (Nagy). Edző. Szántai 
lslván. 

Jánosháza: Szenté - Pacsi, Takács T. (Vercbélyi), Szomorkovics, Rét
falvi-Takács Zs.,TÓth, Varga, Závecz-Kiss, Bors. Edző: Józsa Sándor. 
Az első félidőben a vendég-, a másodikban a hazai csapat volt a jobb. 
A döntetlen igazságosnak mondható. Góllövők: Csirkovics, illetve Rét
falvi. Ifi: 0:11. 

Csákánydoroszló-Kemenesalja 2:7 (0:2) 
Csákánydoroszló, 100 néző, vezette: Papp J. 
Kemenesalja: Horváth -Döbröntei, Sebestyén, LŐrincz (László), Vin-

cze - Jánosa (Harkály), Szálai, Fenyő - Rúzsa, Varga, Fűzfa. Edző: Marsai 
József. A Kemenesalja végig fölényben játszott, győzelme ilyen arányban 
is megérdemelt. Góllövők: Fűzfa (4), Varga, Harkály, Fenyő. Ifi: 1:2. 

Tabellaparádé 
Bakony-csoport 1997-98. évi őszi bajnokság végeredménye 

a hazai mérkőzések alapján 
1. Csornai SE 
2. Pclőháza Cukorgyári SE 
3. CVSE-Antók Nyomda 
4. Szentgotthárdi Munkás SE 
5. Tihanyi Petőfi SK 
6. Herendi Porcelán SK 
7. Soproni Vasutas SE 
8. Répcclaki SE 
9. Lébény-Hydro SE 

10. Lenti TE-HBSE 
11. Tapolcai Bauxit ISE 
12. Kapuvári SE 
13. Körmendi FC-Honda Stojtics 
14. Pápai ELC 
15. Kőszegi SE 
16. Győri Bcika-MÁV DAC 

13- 2 
19- 3 
19- 5 
18- 5 
18-12 
12- 7 
16-11 
10- 5 
15-12 
14- 13 
11- 21 
12- 10 
8-19 
7- 7 

10-16 
8- 25 

20 
19 
19 
19 
16 
14 
1? 
12 
12 
10 
10 

9 
a 
5 
? 

Bakony-csoport 1997-98. évi öszi bajnokság végeredménye 
a vidéki mérkőzések alapján 

1. Répcclaki SE 
2. Szentgotthárdi Munkás SE 
3. Herendi Porcelán SK 
4. Lébény-Hydro SE 
5. Csornai SE 
6. Pclőháza Cukorgyári SE 
7. Pápai ELC 
8. Kőszegi SE 
9. CVSE-Antók Nyomda 

10. Soproni Vasutas SE 
11. Tihanyi Petőfi SK 
12. Lenti TE-HBSE 
13. Kapuvári SE 
14. Tapolcai Bauxit ISE 
15. Körmendi FC-Honda Stojtics 
16. Győri Bctka-MÁV DAC 

6 
6 
4 
4 
4 
3 

8 3 
8 2 
8 1 
8 2 
8 1 

1 

1 1 
0 1 

7 
7 
7 
8 0 1 
8 0 1 

1 0 
0 1 

13- 5 
16- 4 
9- 4 

16- 7 
17- 10 
13- 9 
15-16 
19-20 
7-11 
7-16 

10-13 
10-15 
10-18 
4-15 
4-19 
3-25 

Az 1997-98. évi összevont NB III-as bajnokságok 
öszi végeredménye 

1. PVSK-Pccs '96 FC 
2. Szentgotthárdi Munkás SE 
3. Paksi SE 
4. Szigctszcntmiklósi TK 
5. ESMTK 
6. Gyulai West Group FC 
7. Tápiószccső Zrínyi Miklós SE 
8. Taksony-Desta SE 
9. Mezőkövesdi Munkás SE 

10. Csornai SE 
11. Jászberényi SE 
12. Pásztó-Hasznos FC 
13. Makói FC 
14. Gyomacndrődi Barátság SE 
15. Répcclaki SE 
16. Marcali Városi SE 

26. Cclld. VSE-Antók Nyomda 

15 12 1 1 39-13 
15 12 1 2 34- 9 
15 11 2 2 35-14 
15 11 2 2 34-13 
15 11 2 2 28-10 
15 10 4 1 28-10 
15 10 3 2 49-21 
15 10 3 2 39-18 
15 10 3 2 34-12 
15 10 3 2 30-12 
15 10 1 4 40-20 
15 9 4 2 37-18 
15 10 1 4 36-18 
15 8 7 0 29-12 
15 9 4 2 23-10 
15 9 3 3 36-20 

15 7 5 3 26-16 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
33 
33 
33 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
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