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it kínál az evangélikus teológiai gondolkodás a ma emberének?

Tisztelgés Edvi Illés Pál emléke előtt
A jubileumi ünnepségre szóló meghívó
már scjlctte: rangos rendezvényre készül a
város, amikor múlt századi tudós papjának
emléket állít. Az ünneplésre három esemény
szolgáltatott alapot: Az 1848/49-es forrada
lom és szabadságharc 150. évfordulója (a kor
kemcncsaljai eseményeit Edvi Illés Pál örö
kítette meg); a felújított evangélikus templom
újraszentclésénck 101. évfordulója; valamint
a Celldömölki Honismereti Munkaközösség
megalakulásának 25. évfordulója. A megem
lékezés követendő példáját adta az evangéli
kus egyház, az önkormányzat, a könyvtár és
a honismerettel foglalkozók együttműködé
sének.
A városháza dísztermében Makkos István
polgármester köszöntötte a termet megtöltő
közönséget, az elnökségben helyet foglaló D.
Szebik Imre püspököt és dr. Radnai Endre
megyei közgyűlési alelnököt.
(Folytatás a 4. oldalon)

.Szebik Imre püspök leplezte le az emléktáblát

Békés
karácsonyi
ünnepeket
és boldog új évet
kívánunk
Olvasóinknak!
Lapunk következő száma
január 14-én
jelenik meg.

Támogatás várható,
de a forráshiány marad
Sajtóhír: „A kormány több mint
134 millió forinttal hitt „vasi - ön
hibáján kívül hátrányos helyzetbe
került - önkormányzat támogatását
javasolta a parlament illetékes bi
zottságának... E szerint Celldö
mölk 47 millió 780 ezer forintra
számíthat..."

- Mi is a sajtóból értesültünk a
hírről - mondja Kustos Lászlóné,
a polgármesteri hivatal pénzügyi
osztályának vezetője. Ez még csak
javaslat, tehát a pont még nincs
fent az ,j"-n. (Remélhetőleg, mire
e sorok az olvasó elé kerülnek, már
(Folytatás a 3. oldalon)

Húszéves a város

Jubileumi
kiadás
Húszéves
Celldömölk,
ebből az alkalomból jubi
leumi színes különkiadással
jelentkezik az Új Kemenes
alja január 6-án. A lapot
minden celldömölki család
ingyen kapja.

A családügyi miniszter
válaszolt a kérdésekre
JA Vas Megyei Munkaügyi
2pont Celldömölki Kirendcltp felújított épületének ünneJves átadása után Harrach Pé¬
szociális cs családügyi mi*" sajtótájékoztatót tartott,
JJ celldömölki vállalkozók'hadaim!, szociális és:mun
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kahelyi vezetőkkel találkozott. A
miniszter arra kérte a jelenlé
vőket, hogy mondják el a sa
játos helyi gondokat, a továbblé
pés lehetőségeit, a különböző
problémákat, mert személyesen
is szeret ezekről meggyőződni,
(Folytatás a 3. oldalon)
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Karácsonyi gondolatok
Mit hoz nekünk ez az új karácsony? 1998
karácsonyának szelleme mit mutat nekünk?
Mit mutat a pedagógusoknak, a papoknak,
az orvosoknak, az oktatóknak és a tanulók
nak? Mit mutat a munkanélküli színésznek,
a megrendelő nélküli művészeknek, a kiadó
nélküli íróknak, az építészmérnököknek, a
mezőgazdászoknak, a gazdálkodóknak, a
szerteszéledt kohászoknak? Mi van az ölben
hordott kicsi gyermek létfeltételeivel? Mire
tudjuk őket majd felkészíteni, és mit tesz a
tarisznyájukba a társadalmunk: erőszakot,
önzést, kriminalitást? Mikor tanítjuk meg
gyermekek százezreit arra, hogy ne a Miku
láshoz imádkozzanak? Mivel biztathat ben
nünket ennek az eljövendő karácsonynak a
szelleme? Lelki békességet, anyagi bizton
ságot, tiszta levegőt, tiszta ivóvizet, mérge
zetlen ételt, csalástól, önzéstől, eldurvulás
tól és torz indulatoktól mentes életet ígér?
Kegyes szellem volna, ha ezt jósolná, de
nem lenne igaza. Az elmúlt évtizedekben lét
rehoztunk egy szellemi-anyagi űrt, s a hu
mán kultúra szinte letörlődött Európa tér
képéről. A politikusok, a katonák, s a ban
károk csupán a pénz hatalmát tisztelik, a
tudásét már jó ideje nem.
És itthon. ebben a kicsiny országán? Tud
ják-e ennek az országnak a mindenkori fő
könyvelői, hogy amit a tanítók nem taníta
nak meg. az elvész az ország kultúrája, ci
vilizációja számára? Ismerünk-e még olyan
fogalmakat, hogy hazaszeretet, önfeláldo
zás a „haza oltárán"? Van-e még politika,
filozófia, amelyben nem csalódtunk? A földi
törvények, az ember alkotta jog és az igaz
ság rendre csődöt mondanak. A társadalom
sok helyütt serri megvédeni, sem eltartani
nem tudja tagjait, mert nem rendelkezik

olyan morális erővel, mely az ember közös
ségi életét áthatná és jó irányba terelné. A
morális erő pedig egyrészt belülről, a lel
künkből fakad, abból az érzelmi, gondolati
tartalomból, amit az életünk során szüléink
től, tanítóinktól, környezetünktől elfogad
tunk. Másrészt a morális erőt felülről is
megkapjuk, hiszen Isten jól látja emberlé
tünk és mindenfajta földi viszonyaink csőd
jét. Igen, jól látta ezt a csődtömeget az első
karácsony idején. Krisztust azért küldte
hozzánk! A karácsony ezért kíséri lassan
kétezer éve olyan hűségesen az emberisé
get! Akik felnéznek a betlehemi csillagra,
azok előtt a születés, a kereszthalál és a
feltámadás íve ragyog fel, a megváltás fé
nyében. Minden tanulságok és történetek
között a legfőbb reményt, a legfőbb bizako
dást az Ember Fia születésének története
sugározza. Bármilyen sors-várjon is ránk a
közeli vagy távolabbi jövőben, sivatagokon
és szakadékokon át a három királyok útját
kell követnünk hitben, érzésben, gondolat
ban. Ez az egyetlen út, amely valóságos,
belső békességhez vezet.
Isten emberré leit, hogy az ember Istenné
legyen! A megváltott embernek istenivé,
krisztusivá kell válnia. „Christianus altér
Christus" - a keresztyén ember második
Krisztus! „Akik pedig befogadták Őt, azokat
képessé tette arra, hogy Isten gyermekeivé
váljanak, mindazokat, akik hisznek az ő ne
vében." (Ján. ev. I;12.) Önzésünktől, önközpontúságunktól megszabadulva, önma
gunkat kiüresítve Krisztus élete tölthessen
be minket.
így pedig már nem is azt kel! fürkésznünk,
hogy mit hoz, hanem hogy kit hoz nekünk ez
az új karácsony. Megdöbbentő a testet öltés

Ünnepi istentiszteletek
ROMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

csodája. Jézus nem ruhaként veszi fel az
emberi testet, hanem teljesen emberré lesz
Nem föld felett lépkedő Istenként mutatko
oly
zott be a világnak. Nem is távoli magaslat
cm
rólfigyeli az emberek küszködését, hanem
11.
emberi módon eljön közénk. Teljes sorskö
A
zösséget vállalt örülő és síró kortársaival. -,
Még megdöbbentőbb, hogy ezt a közénk K
telepedő Jézust az emberek azonnal el- \
utasítják - azóta elutasítják! Nem kell a ve¬
lünk szolidáris Isten! „A szálláson nem volt -\
számukra hely." (Luk. ev. 2;7). „...de az ° í,
Emberfiának nincs hová fejét lehajtania."
(Luk. ev. 9;5S.) Jézust, az áldottai, a sze-f .
retettel teljeset, az értünk életével fizetőt
ü[in
ellenséges érzület veszi körül. De mindig
It
van néhány tanítványa, barátja, akik nem áll:
hagyják el őt. Hiszik, hogy Jézus az Isten gitt
Fia és ebben a hitben életük. Örök életük •ler
van.
: ZC
Ö
A Krisztusban htvŐ ember karácsonyi L Un
öröme nem az ünneppel mértéken felülien ill! i
együttjáró evés-ivás öröme, hanem az 6 res;
öröme végtelenül egyszerű, tiszta forrásból '
csörgedez: ez az ő megváltottságának ünne- rjo
pi öröme. Isten gyermeke lehetek! Isten sze- .
ret engem, mindent megtesz értem! Jézus
megváltott engem és Ő vezet a homályon át-,
az örök mennyei hazám felé! - Ezt már ér- ]L ^
demes megünnepelnem otthon is, de a hívek
ünnepi gyülekezetében is. Zeng a földön élő
krisztusi gyülekezet karácsonyi kórusa; ve
lük együtt énekel az a másik kórus a menny
ben. Ez a Krisztusnál megpihent, üdvözült
sereg mennyei kórusa: Krisztus megszüle¬
tett!
Spe
Békesség legyen a földön —, mert már bé
:g.
kesség van a mennyben!
S;
Isten áldja meg mindnyájunk kará
t
csonyát!
isz
Sághy András
ki
evangélikus lelkész
w
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Délután 3 órakor; kisgyermekek megáldása, közös imádság a gondvisel rj
Isten kegyelméért.
December 31-én, este 6 órakor: év végi hálaadó szentmise. .
•ot>
REFORMÁTUS EGYHÁZ

Alsóság December 24-én, délután fél 5-kor: a hiltanos gyermekek pász Celldömölk December 24-én, este 5 órakor: gyermekek karácsonya
December 25-én, délelőtt 10 órakor: istentisztelet úrvacsoraval, legáti
torjátéka. Éjfélkor: szentmise.
szolgálatával.
December 25-én, délelőtt 10 órakor: ünnepi nagymise.
December 26-án, délelőtt 10 órakor: ünnepi nagymisc (SzentIstván vértanú Délután 2 órakor Bobán, 3 órakor Ncmeskocsban, 4 órakor Jánosh
W
5 órakor Kissomlyón és Borgátán istentisztelet.
ünnepe).
va
December
26-án,
délelőtt
10
órakor:
istentisztelet
úrvacsorával.
December 27-én, délelőtt 10 órakor: szentmise az alsósági családokért
n
December 27-én, délelőtt 10 órakor: istentisztelet.
(Szent Család vasárnapja).
ill:
December 31-én, este 5 órakor: hálaadó szentmise Te Deummal (Szent
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Szilveszter pápa napja).
Január l-jén, délelőtt 10 órakor: ünnepi nagymise Alsóság lakóiért.
Celldömölk December 24-én, este 6 órakor: szentestei istentisztelet
Izsák fa December 24-én, este 10 órakor: előéjféli szentmise.
December 25-én, délelőtt fél 9-kor: ünnepi nagymise, a hittanos gyermekek December 25-én, délelőtt 10 órakor: istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 26-án, délelőtt 10 órakor: istentisztelet úrvacsoraosztással.
pásztorjátéka.
December 27-én, délelőtt 10 órakor: vasárnapi istentisztelet.
December 26-án, délelőtt fél 9-kor: ünnepi nagymise.
December 31-én, este 6 órakor: óévesti istentisztelet.
December 27-én, délelőtt fél 9-kor: ünnepi nagymise Izsákfa családjaiért.
December 31-én, délután 4 órakor: év végi hálaadó szentmise Te Deummal. December 25-én, 26-án és 27-én este 6 órakor: esti istentisztelet az í
teremben.
Január l-jén, délelölt 9 órakor: ünnepi nagymisc Izsákfa lakóiért.
Kegytemplom December 24-én, délután 4 órakor: Jézus ka-várás, ünnepi
Alsósáj;-Izsákfa December 24-én, délután 4 órakor: gyermekek
műsor. Éjfélkor; szentmise
December25-én ünnepi miserend: reggel 7-kor, délelőtt fél 9-kor és 10-kor, csonya Alsóságon.
December 25-én, reggel negyed 9-kor: istentisztelet úrvacsorával Izsák!
este 6 órakor szentmise.
avai msosuguii.
.
Alsóságon.
December 26-án ünnepi miserend: reggel 7-kor, délelőtt fél 9-kor és 10-kor, Délelőtt 10 órakor: istentisztelet úrvacsorával
December 26-án, délelőtt 10 órakor: istentisztelet úrvacsorával Alsóság »
este 6 órakor szentmise.
"
December 27-én ünnepi miserend: reggel 7-kor, délelőtt fél 9-kor és 10-kor, December 31-én, délután 5 órakor: hálaadó istentisztelet Alsóságon.
Január l-jén, délelőtt 10 órakor: istentisztelet úrvacsorával Alsóságon- .
este 6 órakor szentmise.
:

ÚJ K E M E N E S A L J A

1998. DECEMBER 17.

A családügyi miniszter válaszolt a kérdésekre
•fllytalás a: I. oldalról)
:m csak a munkatársain kcrcszAmbrus László, a Ccllkomp
jyvezető-igazgatója kifejtette,
jgy a regionális központtal
-ervezett továbbképzéseket és
képzéseket jónak tartja, és ezt
,vább kellene folytatni. Helyi
robiémaként jelölte meg, hogy
jk szakcmbcíTc lenne szükség,
t a rendelkezésre álló munkaerő
íjnos más képzést kapott.
Bakó László arról szólt, hogy
íllalatánál munkaerőhiány je
gyezik, mert a régióban meglenő „multik" ciszívják a dol)zókat - jóllehet azok sem f i :tnck többet - , aztán 3 hónap
idiva a többségüket szelnek
Esztik. Véleménye szerint a
clldömölkön jelen lévő 600¬
30 munkanélküli egy része nem
. akar dolgozni, vagy olyan
lunkát szeretne, amire nincs le;tőség. Vállalata munkaerőhimyal küzd, és az sem elképzel
teden, hogy román és osztrák
lunkavállalókkal lesz kénytelen
ítolni a hiányzó létszámot.,
zt is elmondta, hogy véleménye
'.érint nem jó az itteni szakképís, mert olyan szakembereket
Speznek. akikre már nincs szűk
igSzabó Viktória, a családscgíí központ munkatársának taiisztalata szerint Celldömölkön
; kezd kialakulni a többgenerá

ciós munkanélküliség. Akikkel
ók kapcsolatban vannak, azok
nak általában nincs meg a 8 álta
lánosuk sem, legtöbbjük semmi
lyen támogatást sem kap, és egy
re inkább a perifériára szorulnak.
Sokan szeretnének dolgozni kö
zülük, nekik is meg kellene talál
ni a helyüket.
A vasvári munkaügyi kiren
deltség vezetője arról szólt, hogy
a személyiségi jogok védelme
miatt a kirendeltségek között saj
nos nem jöhet létre kapcsolat. A
helyi munkáltatók a nyilvántar
tottakra nem tartanak igényt.
Munkaerőmozgást kellene bein
dítani, mert így a képzett munka
erő is nagyobb eséllyel dolgoz
hatna a képzettségének megfele
lő helyen.
Baranyai Attiláné dr., a vá
ros jegyzője három kérdést inté
zett Harraeh Péterhez: Várható-e
a szociális szférában az eddigiek
nél kiszámíthatóbb pályázati
rendszer? A szociális törvényben
lesz-e változás a rendszeres szo
ciális segélyezések területén?
Várható-e. hogy az Önkormány
zatok figyelembe vehetik a valós
kereseti viszonyokat a rendszeres
gyermekvédelmi támogatások el
bírálásánál?
Harraeh Péter az észrevételek
re, javaslatokra és kérdésekre
adott válaszában egyebek közt a
következőket mondta:
- A kisebbik probléma az.

CELLDÖMÖLK
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hogy a szakmunkás nem a szak
májában tud dolgozni. Komo
lyabb problémaként látom, hogy
a munkavállalói képviselet nem
jelenik meg elég markánsan. Hi
ányolom, hogy a munkavállalói
képviselet nem jelenik meg a
munkatörvénykönyv változtatá
sainál egy konkrét csomaggal,
pedig erre szükség volna... Nem
biztos hogy az említett vállalat
munkaerőhiányát román vagy
osztrák vendégmunkásokkal kell
megoldani - folytatta. - Magyar
országon belül is lehet munka
erőt átcsoportosítani. Komoly
társadalompolitikai következmé
nyei lesznek, ha nem teremtődik
meg a közép- és kisvállalkozások
támogatása, hiszen a hőn óhajtott
polgári réteg részben az Ő, rész
ben az alkalmazottaik köréből
kerülhet ki. Nem biztos, hogy

kedvező következményekkel jár,
ha a „multik" határozzák meg a
munkaerőpiac mozgásait. Nem
véletlen, hogy részben járulék
csökkentéssel, részben más esz
közökkel igyekszünk erősíteni a
vállalkozásokat, hiszen ezeknek
van igazán munkahely terem tő
képességük...
A családsegítő és a munkaügyi
központok közös feladata, hogy
teljes értékű" munkaerőt kínálja
nak, mert a vállalkozótól nem
várható el, hogy a saját érdekei
ellen cselekedjen. Ez nem kis fel
adat, de az is bizonyos, hogy
mindig lesznek olyanok, akik
szociális segítségre szorulnak...
- A pályázati rendszert összehangoltabbá kell tenni - mondta
a miniszter. - Ennek egységesíté
sére szükség van. ami azonban a
jövő évben még nem várható. Va
lószínűleg két év múlva kerül rá
sor, ez komoly tárcaközi együtt
működést igényel... A szociális se
gélyezések területén egyelőre
nem várható törvényi módosítás.
- A gyermekvédelmi támoga
tásokra 21 milliárd forint áll ren
delkezésre. Ezt az összeget sok
kal jobban lehelne elosztani, ha
azok kapnák, akik valóban rászo
rultak. Szerintem "sem reális,
hogy a gyermekek negyed része
rászorult. E téren rendet kell ten
ni az országban! - hangzott el a
miniszteri válaszadások során
Celldömölkön.
VMgyl László

- hangsúlyozom - nem az esetle
ges támogatás miatt.
- Kell-e intézményt megszüntetni,
nek a mi önkormányzatunk meg esetleg intézményeket összevonni?
-Erről én nem tudok nyilatkoz
felel.
~ Milyen beruházásokról kell ni, ez a képviselő-testület kompe
emiatt esetleg lemondania a város- tenciája. Azt azonban el kell mon
rutk?
danom, hogy ez a támogatás a for
- Ennek az összegnek a terhére ráshiányt alapvetően nem szünteti
ini nem terveztünk beruházásokat. meg. Már látható, hogy jövőre
Ennek ellenére több mindenről le ugyanebben a helyzetben találjuk
kell mondani. Ilyen például utak magunkat, így kénytelenek leszünk
építése, lakásépítés, intézmények a vagyonunk egy részét felelni...
felújítása, és még sorolhatnám. De
-völgyi-

Támogatás várható, de a forráshiány marad
[olytatás az l. oldalról)
'.a bizonyos pont is a helyén lesz.
.L.) Egyébként ez évben a hálráyos helyzet miatt egy alkalommal
iár kapott a város 30 millió forinft pályázat útján. Remélhetőleg
pből az újabb ígéretes összegből
valóság lesz, mert nagy szükség
fn rá. Az egész évre prognosztiSlt forráshiány ugyanis 124 millió
kint, és ez realitás.

- Mire lesz elég. egyáltalán mire
fordítható ez a várható összeg?
- Előírás, hogy ezt a pénzt csak
működési kiadásokra fordíthatjuk.
Az említett összeg a város műkö
dési költségeinek egy havi része.
Szerencsés esetben ennyi lehet a
könnyítés.
- Kell-e új ailókat kivetni, ha a
pénzhez hozzájutunk?
- Nem, ezeknek a feltételek

Megyei második hely
A Magyar Vöröskereszt által rendezett egészségnevelési vetélkedő meyci döntőjén a várost és városkörnyéket a Gáyer Gyula Általános Iskola
sapata képviselte. November 27-én Szombathelyen szép eredmény szü
reti: a DöhörhegyiNóru, Horváth Mónika, Varga László összeállítású
»pat második helyezett lett.
A jó eredményt alapos felkészülés előzte meg: a döntő előtti héten
Ehden délután közösen készült a csapat Jankó Zoltánné tanárnő vezeffjvcl. A mennyisége miatt szinte megfoghatatlan anyagot témánként
olgozták fel. Átnézték a régebbi versenyek anyagait, könyveket elcmezk. Foglalkoztak az egészséges táplálkozással, gyógynövényekkel, káros
ícnvedélyekkel, betegségekkel, a Vöröskereszt történelével. Könnyen
Si

:

megbirkóztak az egészséges életmódról, drogokról tanultakkal, kedvenc
témájuk a káros szenvedélyek vollak. A sokszínű feladatsorban volt totó,
kakukktojás, de szóban is szerepelhettek, amikor kifejletlék.'hogyan győz
nék meg osztálytársukat a drog veszélyeiről. Érdekességként említik a
feladatot, amelyben a teljes köri 100 százaléknak tekintve be kellelt jelölni
az étkezések arányát, úgymint ebéd 35, reggeli 25, vacsora 20, tízórai és
uzsonna 10-10 százalék.
Mónika és Nóra egészségnevelési szakkörbe járnak, ismereteiket a min
dennapokban szeretnék hasznosítani, ők is és László is szeretnék letenni
az elsősegély-vizsgát. Szerintük kortársaik átlagban vagy keveset tudnak
az egészséges életmódról, a káros szenvedélyekről, vagy ha tudnak is,
nem veszik azt tudomásul. Kevés az, amennyit elméletben foglalkoznak
a témával, a felnőnek példamutatása hiányzik. Pedig a gyerekek esélye
is nagyobb, ha a felnőttek egészségesebben élnek.
T.G.
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Tisztelgés Edvi Illés Pál emléke előtt
(Folytatás az I. oldalról)
Az emlékülést D. Szebik Imre, az Északi
Evangélikus Egyházkerület püspöke nyitotta
meg. Mit kínál az evangélikus teológiai gon
dolkodás a XX. század emberének? - tette lel
a kérdést. Beszédében a tudomány és a hit.
az istenszeretet és a humánum, az egyház- és
a hazaszeretet egységét hangsúlyozta.
Ezt követően Káldos Gyula Ki volt Edvi
Illés Pál? címmel tartott előadást. Bevezető
jében a magyar nyelv és irodalom ápolásá
ban, a tanítói, népművelői munkában jeleske
dő elődökről és a müveit kemenesaljai ne
messég szerepéről szólt. Vázolta az 1793-ban
Rétiben (Győr m.) született Edvi Illés Pál éle
tének főbb állomásait. Németországi egyete
mi éveit követően, amikor a teológia mellett
a neveléstudománnyal is kapcsolatba került,
Nagygcresd és Vanyola után érkezett Nemesdömölkre. Oda, ahol Perlaky Gábor püspök
mellett apja segédlelkész volt, és ahol ő 1831
és 1863 között a jobbítás szándékával cselek
vő emberként tevékenykedett. Sokat írt, mert
az írásra állandó késztetést érzett.
Ki volt ő valójában? Evangélikus lelkész,
kemenesaljai esperes, iskolai felügyelő, író,
levelező tagja az Akadémiának, Vas és Győr
megye táblabírája, de elsősorban a háromezer
lelket meghaladó egyházkerület életének irá
nyítója, ami önmagában is adott feladatot bő
ven számára.
Az előadó ezután a lelkész írói munkássá
gából hozolt*példákkal utalt sokoldalúságára,
írásainak nagyobb részét az egyházi tárgyak
adják, közülük sok nyomtatásban is megje
lent. Világi tárgyú terjedelmes munkái közül
több kéziratban maradt. Például a Vas megyei
krónikák, a Fénygolyók a nősülésre című, és
Oberlinről, az óvodák megalapítójáról írt
munkái. Nagy sikert hozott számára az Első
oktatásra szolgáló kézikönyv megírása,
amely az Akadémia pályázatán első díjat
nyert, és négy kiadást ért meg. Ezzel a köny
vével a mostoha körülmények között dolgo
zó, kevésbé felkészült tanítóknak kívánt se
gíteni. (Az állami tanítóképzést később vezet
ték bc.)

Káldos Gyula előadását tartja

Az emlékülés résztvevői, középen a püspök
Edvi Illés Pált sok minden érdekelte, s a
megszerzett ismereteket a közjavára igyeke
zett hasznosítani. Érdekelte az orvostudo
mány, a gazdálkodás. Például a fejlesztések
hez szükséges tőke előteremtésére és az uzso
rák visszaszorítására Kiscellben egy takarék
pénztár szervezésében vett részt, és annak 10
éven át vezetőségi tagja volt. Érdekelte a szí
nészet, mint a saját korában a magyar nyelv
fejlesztésének eszköze. Kedvelte és művelte
a költészetet. Közben gondja volt arra is,
hogy a templomba egy új nagy orgonát
építsen, a templom köriili mocsarat lecsa
polja, a teret kőfallal bekerítse. Magyarorszá
gon az első, aki a nép életével foglalkozott,
értsük ezalatt az egyszerű emberek minden
napi életét, jó és rossz szokásait, életkörül
ményeit.
Eletének nagy részét a nevelésüggyel
töltötte. A porosz rendszerű nevelést támo
gatta, ahol a gyermek először óvodába és in
nen az iskolába kerül. Ennek hazai feltételei
megteremtése ügyében tett javaslatokat, pél
dául megyénként egy-egy tanítóképző felál
lítását szorgalmazta. A gyakorlatban pedig a
falvainkban óvodák felállítása ügyében fára
dozott. Iskolát indított Kisköcskön, Tokorcson, SÖnijénben és másutt. Nemesdömölkön
egy bentlakásos iskolát tartolt fent,- diákjai
közül - miután Pápán a Református Főisko
lán vizsgát tettek - sokat tanítónak válasz
toltak.
A sok munka, gyertyafény mellett eltöltött
éjszakák megviselték egészségét. Látását tel
jesen elvesztette, ezért 1863-ban kénytelen
volt lemondani hivataláról. Pesten élő fiához
költözött, itt halt meg 1871. június 22-én. Az
Akadémia közgyűlésén emlékezett meg mun
kásságáról.
Az előadó összegezésként egy olyan fához
hasonlította Edvi Illés Pált, amelynek ágai
különböző nemes gyümölcsöket .teremnek.
Találónak érezzük a hasonlatot.
Ezt követően Tóth Péter Helytörténeti

Edei Illés Pál, a sokoldalú lelkész
adatok Edvi Illés Pál írásaiban címmel tartó
előadást, amire később visszatérünk.
Az emlékülés után a templom falán elh
Iyezctt emléktábla leleplezésére került s
Elhelyezlek a koszorúkat, majd kezdetét vett
a templomszentelő istentisztelet.
Ezután kettévált a program, a templomi*
közgyűléssel folytatódott a hitélet.
A Vas Megyei Honismereti Egyesület né
pes küldöttsége a Kresznerics Könyvtárban
megtekintette a Németh Tibor által készített
kiállítást, amely láttatja mindazt a sokolda
lúságot, amit az előadások érintettek. A kiál
lítás jól tagolt, s/ép munka. Horvaü
György, a Vas Megyei Honismereti Egyesü
let titkára köszöntötte a jubiláló közössege
Dr. Radnai Endre, a megyei közgyűlés a«J
nöke átadta a kiemelkedő munkát vegzo ^
zösségek részére alapított emléklapot es p
kettet.
Jó érzéssel írhatjuk le: 1998. »
~
én ecy tartalmas, s/.ép ünnepe volt av
0
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Hogyan dolgoztak a részönkormányzatok?
Alsóság
Az októberi helyhatósági
választások előtti Időszakbán az alsósági és az Izsákfai
részönkormányzat Is beszá
molt az elmúlt négy évi
munkájáról. Előző lapszá
munkban már adtunk is
mertetőt az izsákfai beszá
molóról, most az alsósági
Összeállításunk következik.

«

Az alsósági részönkormányzat
vékenységct Erdélyi Antal, a
is/önkormányzat vezetője négy
) területre bontotta. Lcgfonloibb feladatnak azt tartotta, hogy
iszt vegyenek a képviselő-lcslüi döntéseinek előkészítésében,
rjüA minden olyan testületi elő
erjesztésről véleményt alkottak,
nely valamilyen szempontból
rintette az alsósági lakosságot.
,rra törekedtek, hogy a városssz jogos igényeit közvetítsék,
s a megvalósításukhoz szükséss pénzek betervezését elősegít
ik. Minden évben határozatban
Srték az út-híd keret fclosztásasr az Alsóságon építésre, fclújíísra szoruló utcák, járdák rendtételét.
Másik fontos terület a városísz fejlesztési lehetősége, a
icglévő problémák megoldása
olt. Ezek között szerepelt az alísági orvosi rendelő állapota, a
ondozóház bővítésének lehctq*Sge, a bányatelepi településrész
ízclvezetése. a Marx utcai ravailozó sorsa, a szociális hérlaká>k építése és á többéves hagyoíányokkal rendelkező kulturális
mdezvények szervezése.
A következő, talán Icgnayobb terület az átruházottliatásörök gyakorlása volt. A részönormányzat joga dönteni a terü:tén élő gycmiekcs családok, a
íocíális védelem alá tartozók át-

! M

Az ősszel készült cl az új orvosi rendelő
meneti segélyezéséről, valamint
a rendszeres nevelési segélyek
odaítéléséről. A hozott határoza
tok azért minősíthetők jónak szól a beszámoló - , mert az
előkészítést végzők és a döntést
hozók ott élnek a kérelmezők kö
zött, cs így alaposabban ismerik
élethelyzetüket...
Látszólag jelentéktelen, de
mégis fontos, hogy a részönkor
mányzat tagjai ott voltak minden,
a városrészen történt megmozdu
láson, rendezvényen, sok esetben
részt vállaltak a szervezésben és
a lebonyolításban is.
Az időszak egyik legfontosabb
eredménye a tornacsarnok meg
építése és a városrész gázhálóza
tának 100 százalékos kiépítése
volt. A részönkormányzat műkö
dése alatt készült el az első világ
háborús emlékmű a Somogyi Bé
la utcában. Az elmúlt négy évben
építettek járdát a Somogyi Béla,

Celldömölk Város Önkormányzatának
38/1998. (XI. 26.) sz. rendelete
a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról.
Celldömölk Város Önkormányzata az árak megállapításáról szóló
993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény
en kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz- és csatornaszolgáltatisi
íjak megállapításáról az alábbiak szerint rendelkezik:
l.§
A rendelet hatálya Celldömölk város önkormányzati tulajdonú ví
zközműből biztosított ivóvíz-szolgáltatás, valamint Celldömölk város

a Hegyi, a Fazekas Mihály utcá
ban. Teljes hosszában leaszfal
tozták a Kresznerics és a Barát
ság utcát, illetve a Puskin és a
Bem utca egy-egy szakaszát.
Mellette elvégezték több utca
burkolatának egyengetését és ká
tyúzását.
A negatívumok között említi a
beszámoló azt, hogy a klub
könyvtár - részben a mostoha
körülmények miatt (V.L.) - nem
tudott a városrész művelődési,
kulturális centruma, „motorja"
lenni. A részönkormányzat ezt
az intézményt megszüntette, te
vékenységét a KMK és a Berzse
nyi iskola feladatai körébe sorol
ta.
A részönkormányzat ügyveze
tését több személyi változás ne
hezítette, ennek ellenérc a kiren
deltség cl tudta látni a feladatát.
Létjogosultsága már csak azért is
igazolt, mert az alsósági lakosság

elfogadta, és örül a helybéli ügy
intézésnek.
A részönkormányzat az elmúlt
négy év során folyamatosan mű
ködölt, végezte a testülettől ka
pott és önmaga által meghatáro
zott feladatát. Helyzete nehéz
volt, mert a településrész nagy el
várásokkal fordult feléje. A la
kosság nyomása közvetlenül rá
nehezedett. Ugyanakkor a döntés
jogát nem, vagy csak részben
gyakorolhatta.
A négy év alatti tevékenységé
vel, elért eredményeivel maga
mellé állította a településrész
polgárainak nagy részét. Munká
ja a hibák és kudarcok ellenére is
eredményesnek mondható. Meg
tette a szükséges lépéseket ah
hoz, hogy Alsóság részleges
önállóságát megteremtse - olvas
ható az előző ciklusról szóló be
számolóban.
Völgyi L.

önkormányzati tulajdonú víziközmű állal biztosított szennyvízelveze
tés, szennyvíztisztítás és kezelés díjszabására terjed ki.
2.§
(1) Az önkormányzat az ivóvízszolgáltatás, valamint a szennyvíz
elvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés szolgáltatás díját a rendelet 1.
sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A víz- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés szol
gállatója a szolgáltatást igénybe vevőkkel szemben e rendelet mel
lékletében foglaltaknál magasabb árat érvényesen nem köthet ki.
Ez a rendelet 1999. január l-jén lép hatályba.
Celldömölkül 998. november 26.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester
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Szobabelsők és lakberendezési

tárgyak

Alomból valóság lett a KMK-ban
„Világítsd meg a tárgyakat a
magad napjával, amely nem a
természet napja; tanítványa légy
a szivárványnak, ne rabszolgá
ja"
(DIDEROT)
Új kiállítás látható a KMKban három celldömölki fiatal Galovich József, Simon Zsolt
József és Varga Gábor - mun
káiból. Ötvöztek a hideget a me
leggel, a törékenyét a szilárddal,
a porcciánt a fával. Az eredmény:
szobabelsők és lakberendezési
tárgyak a meséből. Egyedi min
tázatú cs formájú porcelánlám
pák, képek, asztaldíszek, porcelánbcrakású szoba- és étkezőbú
torok. A megvalósuló álom.
Galovich József Herenden ta
nulta a porcelánfcstést, ahol az
tán három évig dolgozott is kínaifestőkent. Majd Ajkára került,
ahol mint „egyedi kivitelező" kí
sérletezhetett a porcelánnal. Köz
ben elvégezte Celldömölkön a
gimnáziumot, és nagy tervet dé
delgetett magában: saját mód
szerrel saját porcclánalapanyagot
készíteni. 1996-ban elnyerte az
„Életpálya alapítvány" pályáza
tának első helyét, és megkapta a
'96 legígéretesebb vállalkozója
címet.
- Négy évig kisebb-nagyobb
sikerekkel próbálkoztam porce
lán előállításával. Sokan le akar
lak beszélni, hogy hagyjam abba
ezt a munkát, mert úgysem lesz
belőle semmi. Az életpálya-pá
lyázat viszont - melynek meg

nyerésében egyáltalán nem hit
tem - nagy lökést adott további
tevékenységemhez.
Hármunk
közös célja, hogy az emberek íz
lésvilágát jó, jobb irányba befo
lyásoljuk. Sokaknak észre kelle
ne venniük, hogy ők magyarok,
és életükhöz nem a külföldi, ha
nem a hazai készítésű tárgyak i l 
lenek a legjobban.
Simon Zsolt József a herendi
iskolát a porcelán festés szakma
kiváló tanulójaként fejezte be.
Mialatt a gyárban dolgozott, el
végezte Veszprémben a gimná

ziumot. Később a Jelenlét Sza
bad Művészeti Iskolában a cell
dömölki származású Döbröntci
Zoltán tanította. Most Bothmergimnaszlikával is foglalkozik.
- Egy celldömölki keramikus
nál szerettem bele a kerámiába.
Egy ideig festettem tojásra, ruhá
ra, de rájöltem, a tudásomat még
is csak a porcelánfestésben tu
dom igazán kamatoztatni. Volt
időszak, amikor íjakra festettem
magyaros motívumokat. Ezek
hez a mintákhoz szeretnék a ké
sőbbiekben mindinkább vissza-

Egy hamisítatlan tükörkép a kiállí
tásról

Újra a szoba dísze lesz a porcelán?

térni. Örülnék, ha egyre többen
megtanulnák tisztelni az emberi
kéz munkáját, és rájönnének,
hogy az igazi érték nem a gép
szalagról lefutó sabloncikkekben
van.
Varga Gábor - miután leérett
ségizett a Berzsenyi Dániel Gim
náziumban - a Miskolci Egyete
men tanult egy évig, de úgy érez
te, nem az az ő világa, inkább
valamilyen szakmát szerelne ki
tanulni. A családi hagyományok
hoz híven bútorasztalosnak ta¬
m
nult a Hefele Menyhért Szakkö
zépiskolában gyorsított képzése Ma
bó
Szombathelyen.
lye
- Két és fél évet töltöttem Tal Bö
lér János bútorasztal os-mesteiiZsc
keszthelyi műhelyében. Tallér és
mesternél láttam meg, mi minden Dai
rejlik a fában, és olt tanultam
meg egyedi cs minőségi munkákat készíteni. Próbálkoztam fafa- jj
rágással, faragott bútorok készfa™:.
lésével is, de ehhez még sokat ij^j
kell tanulnom. A porcelán- és J j j ^
toripar sokezer éves múltra lekint ^ '
vissza. Ezekben az iparágakban ^
nagyon nehéz, szinte már lehetet- j j
len új utat keresni, újat kitalálni. ; ,
Kisebb méretű tárgyaknál már
volt, hogy együtt alkalmazták a ^
fát a kerámiával, de bútoroknál Xai
ez sosem voltjellemző. Mi mind má
a hárman úgy érezzük, hogy ez a rák
két teljesen ellentétes anyag n ; j á
gyon jól támogatja, kiegészítíjnik
egymást.
, !'
Hogy Galónak, Zsoltnak éslKác
Gábornak mennyire igaza
J >
arról mindenki meggyőződhet ajj,'
KMK galériájában, ahol decem- .
ber 22-éig gyönyörködhetünk ^
1 J n
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munkáikban.
Kulhi Márta nyitotta meg a kiállítási, mellette a három fiatalember

,, J
Kovács Nóra
Fotó: Völgyi L-
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Levelet hozott
a bobai Mikulás
A bobai óvodások ugyan
olyan örömmel várták a Miku
lást, mint eddig minden évben.
Felcsendültek a jól ismert da
lok is, és ugyanolyan feszült
várakozás töltötte be a műve
lődési ház nagytermét, mint
eddig bármikor.
Mégis: amikor megérkezett
a Mikulás, óriási puttonyából
először egy különleges levél
került elő. így szólt:
„Kedves Gyerekek!
A várva várt ajándékok kö
zött találtam egy érdekes borí
tékot. Az van ráírva: Óvoda.
Talán még nem értitek, de eb
ben a borítékban egy százezer
forintos csekk van. Ajándék,
amellyel játékaitok számát sze
retné gyarapítani az ajándéko
zó. Reményei szerint ezek a
majdani játékok szabadidőtök
hasznos és kellemes eltöltését
fogják szolgálni. Ehhez kíván
ja a Mikulás és a bobai önkor

mányzat
képviselő-testülete,
hogy egészségben, megértés
ben nőjetek nagyra!"
A tanév elején minden isko
lás gyerek kapott a faluban be
iskolázási segélyt. Akkor az
óvodás korosztály kimaradt
ebből a segítségből. Az önkor
mányzat határozata alapján
nem egyéni segélyt nyújtottak
most ennek a korosztálynak,
hanem az óvoda vezetésére
bízták: hogyan lehet hasznosan
és mindenki számára elérhető
en elkölteni ezt a pénzt.
Kellemes gondok előtt áll
most a bobai óvoda vezetése.
Gondjaikat újabb húszezer fo
rint „gyarapítja". Ennyi pénzt
sikerült még kiárusítani azok
ból az ajándékokból, melyet az
óvónők és a szülők készítettek
a karácsonyi vásán-a.
Adjon az ég minden telepü
lésen hasonlóan kellemes gon
dokat!
Németh I .

Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
ázasság: Németh Péter és Varga
agdolna. Ángyán Zoltán és Szaí Anna, Nagy Péter Ferenc és Pi¬
er Gabriella Judit, Papp Tibor és
öröcz Zsuzsanna, Hajba László
;oit és Benkő Lilla, Dénes Ernő
Kiss Emőke, Szegedi Gábor és
ankovics Mónika, Fazekas Sán>r és Szabó Tímea, Zsédenyi Zol
ii és Baranyai Tímea, Nagy Kály és Kamondy Adrienn Eleonó, Rába Péter és Gaál Éva, Soino'i Gyula és Gyürüsi Rita Anna.
tületés: Huszár Tamás és Szabó
calrix fia: Tamás, Duminel Ottó
Hegyi Zsuzsanna fia: Dámján
ence. Lábos Zoltán Péter és Kusi Edina fia: Soma Olivér, Gruber
ászló és Hajinási Rita leánya:
óra Rita, Rózsás Péter és Holler
suzsa fia: Dávid, Kosztolánczi
amás és Szakács Erika fia: Taás. Rózsás Miklós és Nagy Mó
ka Krisztina fia: Joel, Csay Taás és Közép Katalin fia: Domik, Anczuberger István és Asbőlh
iinea Piroska leánya: Laura, Luies Róbert és Fenyvesi Virág IIkó leánya: Adél Virág, Sebestyén
Wdor és Rokk Zsuzsanna leánya:
nni, Kiniczky István és Csite
ára Valéria fia: István,
alálozás: Horváth Béla, Németh
'Zsef, Csirkovics JenŐ, Kiss La' »é sz. Szabó Rozália, Horváth
;

a

s

Géza, Dömölki Lajosné sz. Erdélyi
Gizella, Dénes József, Szélesi Sán
dor.
VÖNÖCK
Születés: Nagy Lajos és Csöngei
Orsolya leánya: Vivien, Horváth
László és Farkis Ibolya fia: Patrik
Dávid.
JÁNOSHÁZA
Születés: Neszvecskó Péter Sán
dor és Varga Irén leánya: Petra
Eszter, Szepessy Endre László és
Kovrig Ágnes Enikő fia: László,
Kiss Miklós és Molnár Mária And
rea leánya: Roherta Bettina, Szabó
Imre és Horváth Renáta leánya: Li
liána.
Halálozás: Gyarmati Ferenc Já
nos.
KEMENESMAGASI
Születés: Reczetár Szabolcs és Kemenes Réka fia: Szabolcs.
Halálozás: Kótai Elemér Józsefné
Oláh Terézia.
NAGVSIMONYI
Születés: Pados Gyula és Dankovics Gabriella Borbála leánya:
Viktória.
Hallózás: Hegedűs Imre, Sulyok
Endre.
BOBA
Születés: Szépi Antal Attila és Im
re Erzsébet fia: Antal András.
MESTERI
Születés: Rozsnyai Dénes és Dobai Judit leánya: Boglárka.

ÜJ K E M E N E S A L J A

A Kresznerics Könyvtár
Internet-használati szabályzata
A Kresznerics Ferenc Könyvtár a Soros Alapítványtól a „Könyvtári
informatikai program" pályázat keretében 5 db multimédia számító
gépet és egy éves időszakra térítésmentesen 64 Kbit/sec-os bérelt
vonalas Internet elérést nyert el a szükséges hálózati eszközökkel.
A szabályzat célja a korlátozott kapacitásokhoz való egyenlő hoz
záférés biztosítása.
1. A hálózat használata díjtalan.
2. A szolgáltatást csak beiratkozott olvasó, csak olvasójeggyel
veheti igénybe a könyvtár nyitva tartási ideje alatt:
- a felnőtt részlegben hétfőtől péntekig 9-12 és 13-18 óráig,
szombaton 9-12 óráig,
- a gyermekkönyvtárban hétfőtől péntekig 13-18 óráig,
szombaton 13-16 óráig.
3. Felhasználási idő: - heti előjegyzés alapján történik, amely a
bejelentkezést követő hétre érvényes,
- egy olvasó maximum hetente 2 x 1 órára veheti igénybe
(ha előjegyzés nincs, a használati idő további egy órával
kiegészíthető),
-> az előzetesen bejelentett géphasználati időt ne lépje tűi,
- ha előjegyzését senki nem kérte, akkor az éppen jelentkező
igény szerint, az érkezés sorrendjében vehető igénybe ez a
szolgáltatás, ugyancsak maximum 1 óra időtartamra.
4. Egy gépnél maximum 2 olvasó Ülhet.
5. Az 1. sorszámú gépet a könyvtári tájékoztatás céljára csak
könyvtáros használhatja.
6. A felhasználók más munkáját ne zavarják (pl. hangoskodás
sal).
7. A bevezető időszakban 1999. március 31-ig a könyvtár összes
gépén kérjük, hogy a játék-, e-mail programokat még ne hasz
nálják.
8. A felhasználó csak keresésre veheti igénybe az Internet-vo
nalat, csak keresési célú regisztráció a megengedett, adatokat
nem tölthet le, azaz floppy lemezt nem tehet a gépbe.
9. CD-ROM adatbázis csak a könyvtár gyűjteményéből fiasználható.
10. Bármely visszaélés, vagy a ne tikett általános normáiba ütköző
tevékenység tilos, a használati jog megvonásával jár.
11. Az Internet használatát szíveskedjen úgy befejezni, hogy a
képernyőn az eredeti ikonállapotot találja a következő olvasó!
12. Minden gép mellett egy-egy nyilvántartási füzet van, amely
ben előjegyezhető a Itasználat időpontja, illetve annak doku
mentálása. Ezért az igénybevétel után kérjük a fő keresési
címeket vagy a keresett témát bejegyezni, a megjegyzés rovat
ba szíveskedjen véleményét, javaslatait közölni, vagy azt, hogy
sikerült-e a kérdésére választ kapnia.
Ez a regisztráció közös érdekünk, ugyanis félévente be keil
számolni a SOROS ALAPÍTVÁNYNAK a használat mér
tékéről, amelytől függ az Internet vonal térítésmentes
igénybevételének további 1 évre történő meghosszabbítása.
13. Aki a szabályzatot nem veszi figyelembe, az kizárja magát az
Internet használók köréből.
14. A szabályzatot tudomásul veszem és elfogadom a nyilvántar
tásifüzetbe bejegyzett aláírásommal.
A szabályzat a tapasztalatok alapján változhat, ehhez kérjük Olva
sóink véleményét, segítségét.
Jó kalandozást kívánunk a világhálón!

A MŰLLEX K F T .
ÉRTESÍTI A T I S Z T E L T LAKOSSÁGOT,
hogy Celldömölkön
a pénteki szállítási nappal érintett városrészen
1998. december 25., péntek helyett
1998. december 24-én, csütörtökön,
1999. január 1., péntek helyett 1998. december 31-én,
csütörtökön lesz hulladékszállítás.

A társulat már három tagozatból áll

Sitke, a színházszeretet szigete
Közel húsz évre nyúlnak vissza a gyökerek a sitkei színját
szás történetében. Ekkor alakult meg a Sitkei Színjátszó Cso
port. A név mára Sitkei Színkörre változott, a társulatot jel
lemző lelkesedés és színházszeretet azonban mit sem veszített
erejéből.
Az-alapító tagok között volt élelmezési hozzájárulást kapnak.
Nagy Gábor, aki ma „direktori" Saját maguk készítik a jelmezei
és rendezői teendőket is ellát a ket és a díszleteiket is. („Magad
uram, ha szolgád nincs!") Igye
társulatban. Szavaiból lassan
keznek könnyen szállítható, jól
elénk tárul egy nem mindennapi
erőfeszítésekkel működő, ám an variálható, többfunkciós díszle
teket kitalálni és használni. Fel
nál sikeresebb színház élete. A
társulat három tagozatból áll: ajánlásokat kapnak és fogadnak
gyerek, diák és felnőtt csoport el a falu idősebb tagjaitól, ha kor
ból. Az elsőbe általános iskolás hű jelmezekre van szükségük.
korú gyerekek, a diákcsoportba Megannyi dolmány- és csizma14-18 évesek járnak. A felnőtt ta aiándek jelzi: a falu lakói is olt
gozat átlagéletkora is mindössze
25 év. Amatőr színjátszókról van
szó, akik a hétköznapokon
ugyanolyan „civil életet" élnek,
mint a közönség soraiban ülő
emberek. Nem egyszerű dolog a
gyermekcsoportot összefogni és
működtelni. Síikén jelenleg csak
alsó tagozatos iskola van, a na
gyobbak a környék tíz(!) másik
iskolájába szóródnak szét. E kor
osztály számára a színház nem
csak színi tanoda, hanem közös
ségformáló erő is.
Figyelemreméltó adat, hogy a
felnőtt csoportban két felsőfokú
végzettségű tag is van, miközben
nyolc másik „színész" éppen
most végzi valamelyik főiskolát
vagy egyetemet.
A színjátszó kör pályázatokon
nyert pénzekből, évi 70-80 elő
adásuk bevételéből és a silkei
művelődési ház támogatásából
tartja fenn önmagát. Ott fogják
meg a pénzt, ahol csak lehet. A
lagok nem kapnak fizetést a szín
háztól. Vendégszereplések alkal
mával mindössze utazási, illetve

segítenek, ahol tudnak. Bár
mennyire költséges dolog, még
sem
szeretnének
lemaradni
egyetlen fesztiválról sem. Ilyen
megmutatkozási, és megmérettetési lehetőségeket nem szabad ki
hagyni! Örülnek a határokon túli
szereplési lehetőségeknek is. A
Vajdaságban, illetve Erdélyben
rendszeresen szerepelnek, átérez
ve a magyar szó súlyát ezeken a
területeken.
Munkahelyi kötöttségek, csa
ládi kötelezettségek és a szűkös
anyagi lehetőségek ellenére a
gazdag repertoár minősíti a szín
ház munkáját. Felnőtteknek Gár-

Felhívás országos színjátszó táborra
Bocsárdi László sepsiszent
györgyi főrendezővel valljuk,
hogy Sitke - 1998. augusztus 111-ig tartó, rendezőket és szín
játszókat képző tábora idején valóban a szeretet szigetévé vál
tozott. E szigeten a szeretetet napi 18. órás munkával - a szín
ház és az emberi kapcsolatok je
lentették.
A képzést 3 évesre terveztük.
A színházművészet kezdeteitől az
abszurdig kívántunk eljutni 2000ig. Sajnos több tábor is zajlott a
sitkei rendezvénnyel párhuzamo
san, emellett Sitke még nem élt

a köztudatban, mint színház
szakmai képzőhely.
A kiváló tanári karnak kö
szönhetően - Bocsárdi László,
GŐZ István, Lengyel Pál, Soltis
Lajos - mégis eljött hozzánk 60
ember! Sokan csatlakozni kí
vánnak hozzánk jövőre. Ez egy
módon lehetséges: a már lezaj
lott táborunkat főpróbának te
kintjük, és 1999-ben (ismét) el
kezdjük a három éves ciklust a
„görögökkel".
A Szabad
Színjátszásért
Egyesület terve, hogy 16, a tag
együttesek által kijelölt, a jelen

legi rendezők utánpótlását biz
tosító rendező-jelölt képzéséhez
nyújt a részvételi díj fele részét
fedező támogatást. Táborunkat
elvi támogatásáról biztosította a
Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma, a Magyar Mű
velődési Intézet, a Magyar Szín
játékos Szövetség is. Bízunk ab
ban is. hogy jövőre a határain
kon túli magyarok támogatására
hivatott magyarországi szerve
zetek sem zárkóznak el a még
ideinél is nagyobb számban ér
deklődő magyar anyanyelvű
rendező- és színészhallgatók

donyi-művektől a vásári koméi
diáig széles műsorválasztási Q
hetŐséget kínálnak. Mostanábad
két másik - szintén felnőtteknél
szóló - darabot próbálnak. ^
egyik Synge-től A szentek kútja
a másik egy örökzöld Örkény-d
rab: Tóték. A gyerekek is számi
hatnak új bemutatóra: A kisher
céget állítják színpadra a gyér,
mektagozat tagjai.
a

A társulat tagjai még ennél
előbbre néznek. Szeretnék, ha
idén megkezdett nyári műhel
munka tovább folytatódna. E„
nek érdekében kérték, hogy fel
hívásukat tegyük közzé. Kérésíiket szívesen teljesítjük, hisz í '
még biztosabbnak látszik a
megvalósulása: Sitke a színhá
szeretet szigetévé válhat.
Németh Iboty

részvételének
támogatásától.
Tisztelettel és szeretettel hí
vunk, várunk mindenkit Sitkére
1999 nyarán! (Ennél közelebbi
időpontot csak az országos
szakmai képzések egyeztetése j
után tudunk közölni, remélhető
leg hamarosan.) Az idei tábo
runk fő támogatói voltak: Soros
Alapítvány, GYIA tanácsa és Sit
ke Község Önkormányzata. Re
méljük, a többiekkel együtt - jö
vőre is számíthatunk rájuk.
Az érdeklődőknek bővebb in
formációval szolgál Herczeg Ta
más társulati titkár a 06-30/9863859-es telefonon, vagy a Sitkei
Színkör levelezési címén: 9671
Sitke, Hunyadi J. u. 1.
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HARMONIA
Ki „nevel" itt egészséget?
November az egészségnevelés hónapja volt. Mihez kell több
pénz? A baj megelőzéséhez, a tájékoztatáshoz, a kezdődő be
tegségek szűréséhez, vagy a gyógyításhoz, a gyógyszerekre?
Nem kérdéses, hogy melyik elfogadhatóbb a test és a lélek
egészsége szempontjából. Ki foglalkozik Celldömölkön egész
ségneveléssel?
ennek szervezésére. Termé
Dr. Rakonczai Ervin kór¬
szetesen Örülnék, ha dolgozna
lázigazgató-főorvos:
- Néhány éve főállású egész- egészségnevelő a városban, hi
cgncvclő dolgozott Celldömöl- szen a további hanyatlás megál
lításában fontos szerepe lenne.
Ön, a kórház alkalmazásában
|lt. Ekkor meg az alapellátás is Állami feladatként az egész
kórház feladata volt, ma már ez ségnevelés is a TB által finanszí
em így van. Szervezési, gazda rozott, a megyében az ÁNTSZ
ági okok miatt szüntették meg a vagy a Népjóléti Szolgálat alap
látuszt. A kórházat a TB az el- ellátási feladatkörébe tartozik.
ílott betegek száma szerint f l Dr. Nagy János városi tiszti
anszírozza, ebből működtetjük főorvos:
z intézményt, ebből kerül ki az
- Régebben a városi vezető
szközök, a gyógyszerek költsé- védőnő végezte ezt a tevékeny
e, a dolgozók fizetése. A kórház séget másod fel adatként, majd fő
em egészségnevelési funkciót
iskolát végzett kórházi szakdol
ít cl, igazából nincs lehetősége gozó látta el teljes munkaidőben.

Nincs tériszonyuk

Később a feladatkör megszűnt
Celldömölkön, a státusz a Me
gyei Tisztiorvosi Szolgálatnál
van, ók nevezhetnének ki egész
ségnevelőt, de nem vetődik fel
bennük a gondolat. A feladatok
ból a védőnők vettek át, az intéz
mények kérésének megfelelően
látják cl a tennivalókat az óvo
dákban, az iskolákban. Felnőttek
számára a mi szervezésünkben
nincs ilyen tevékenység, talán a
Vöröskereszt, a TIT keretében
folytatnak hasonlót. Fontosnak
tartom az egészségnevelést, de
státusz létesítése bérgondokat
von maga után. Kérdés az is,
hogy találnánk-e rátermett sze
mélyt. Akkoriban három dolgo
zónak volt ilyen irányú egész
ségügyi végzettsége, de egy főis
kolát végzett személynél ez a
munkakör a szakmai ambíciókat
nem nagyon elégíti ki. Az egész
ségnevelési tevékenység során a
társszervekkel való együttműkö
dés 10-15 évvel ezelőtt gördülé
kenyebb volt.
Csizmaziáné Hubert Mária,
a Népjóléti Szolgálat igazgatója:

ÚJ K E M E N E S A L J A
- Néhány éve, amikor még fő
állású egészségnevelő dolgozott
Celldömölkön, könnyebb dol
gunk volt, hiszen kész program
mal, aktívan végezte munkáját.
Most mindenki a saját területén
szervezi ezt a tevékenységet, ná
lunk is eléggé összetett ez a mun
kakör. Foglalkozunk az öregek
kel, a kismamákkal, a családok
kal, a gyerekekkel. Általános
dolgokkal is segítünk, például
filmvetítéssel, előadásokkal, de
igyekszünk egyénre szabott se
gítséget is adni. Hangsúlyozni
kell az egészségre nevelés, az
egészséges életmód fontosságát.
Főleg a lelki egészséggel nem
foglalkoznak az emberek, pedig
erre hivatott szakemberek meg
felelő szakismerettel, empátiával
segítséget nyújthatnak. Sok a
magánéleti gond, csak nincs szó
róla, nem szívesen beszélünk
ezekről. Szakmákra irányítva jó
lenne csoportokat is vezetni, hi
szen több szakmában áll fenn a
kiégés veszélye. Szükség lenne
egy főállású pszichológusra is...
Tulok G.

Felvételi tájékoztató
Az 1999 szeptemberében induló rendészeti szakképzésről
A budapesti, csopaki, miskolci és szegedi rendőr szakközépiskola
érettségire épülő, kétéves nappali tagozatos képzést indít, amely rend
őr szakképesítést ad, és a rendőrségen belül tiszthelyettesi munkakör
betöltésére - elsősorban közterületi szolgálat ellátására - jogosítja fel
a végzett hallgatókat.
A rendőr szakközépiskolák a 18-23 év közötti (az életkor megál
lapításának alapja a tanév kezdete, azaz 1999. szeptember 1-je) fia
talok jelentkezését várják, akik a jelentkezési feltételeknek megfelel
nek, és vállalják a hivatásos rendőri szolgálatot. A jelentkezés további
feltételei:.
- érettségizett, vagy a felvételi évében, 1999. június 30-áig érett
ségizik,
- magyar állampolgár és állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik,
- büntetlen előéletű,
—vállalja a fegyveres szolgálatot,
- hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, továbbá lakó- és
családi körülményeinek, illetve korábbi büntetéseire vonatkozó
adatainak előzetes vizsgál a tához,
- csatolja közeli hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élők
nek az írásbeli hozzájárulását személyes adataik kezeléséhez,
- befizeti az 1900 Ft felvételi adminisztrációs költséget.
A rendőr szakközépiskolákra az Országos Rend őr főkapitányság ál
tal szerkesztett, a rendőr szakközépiskolákon és a rendőri szervek
személyzeti osztályain beszerezhető jelentkezési egységcsomagban
található jelentkezési lappal és az előírt dokumentumok becsatolásá
val kell pályázni. A jelentkezési lapot és mellékleteit a rendőr szak
középiskolákba legkésőbb 1999. január 1-jéig kell eljuttatni! Az egy
ségcsomag a Celldömölki Rendőrkapitányságon is beszerezhető Né
meth Zoltán rendőr őrnagynál.

^- KDÁSZ megbízásából egy fővárosi cég szakemberei festették - ínég a
lóesés előtt - a kandelábereket Celldömölkön, őket nem szédítette a magas
ig) keményen dacoltak széllel, szorgalmasan végezték a munkájukat.
V.L.

A csopaki és budapesti rendőr szakközépiskola, valamint a Vas
Megyei Rendőr-főkapitányság címe és telefonszáma:
Csopaki Rendőr Szakközépiskola, 8229 Csopak, Nosztori major
Tel.: 06-87/446-344
Budapesti Rendőr Szakközépiskola, 1101 Budapest, Kerepesi út
47^9. Tel.: 06-1/2601-100
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, 9700 Szombathely, Petőfi S.
u. 1/C. Tel.: 06-94/311-011

Egycsalád, amelyet a megértés tart össze

Huszonöt éve működik az asszonyklub
A Kemenesaljái Művelődési Központban számos szakkör, klub működik. Alakulnak,
majd megszűnnek, és ismét újabbak követik a megszűnteket. Csak egyet nem kezdett ki
az idő: az asszonyklubot. Huszonöt évvel ezelőtt vette át a vezetését Dora Józsefné, a
Gáyer Gyula Általános Iskola volt rajztanára.

- Mi tart össze ennyi éven ál egy klubot?
- gondolkodom cl ezen a - számomra is hosszúnak tűnő időn. Huszonöt év - egy ne
gyed század! Mennyi minden történt ez alatt
a világban, az országban vagy Celldömölk
életében! A klub azonban élt, miíködött, és
még ma is 20-25 tag vesz részt a keddenként
megtartott összejöveteleken.
- Mi a titka ennek a meg nem szűnő érdek
lődésnek, részvételnek? - Dora Józsefné, so
kak Irma nénije, csak mosolyog a kérdése
men.
- Titok? Nincs itt titok, „csak" szeretet mondja. Majd maga elé idézi a kezdeteket, és
mesélni kezd. - Huszonöt évvel ezelőtt meg
rajzot tanítottam a Gáyer iskolában. A manu
ális tevékenységek szeretetét két nagyapám
tól örököltem. Hatan voltunk testvérek. így
már kisgyermek koromtól fogva nyitott vol
tam a mások gondja-baja iránt. Ennek előnye
it aztán kamatoztatni is tudtam a szakkör ve
zetésében. Amikor elkezdtem ezt a munkát,
a csoport még csak szakkör jelleggel műkö
dött. Azért jöttünk össze, hogy az ügyes kezű
asszonyoknak helyet és lehetőséget biztosít

sunk az együttlétre, az együttmunkálkodásra.
Kezdetben azt a célt tűztem ki magamnak,
hogy a Kemenesalján megtalálható, de nem
túl gazdag népi hagyományokat átmenekít
sük. Foglalkoztunk a fafaragástól kezdve a
fazekasmunkákon keresztül mindennel. Majd
kezdtek letisztulni az igények, és a következő
években már tájegységek szerint dolgoztuk
fel a jellegzetes népi motívumokat. Lassan
megismerkedtünk az egész ország népművészetéyel. Amikor már jártasak voltunk majd'
az egész ország néprajzában, akkor (ertünk
vissza Kemenesaljához. Összejöveteleinken
tanulmányoztuk, és ki is próbáltuk a jelleg
zetesen erre a tájra jellemző „fehér vagdalásos" motívumokat. Ennél aztán meg is álla
podtunk, sokáig találtunk benne lehetőséget
- és Örömet - a megörökítésére. Varrás köz
ben persze unalmas lenne az élet, ha nem
beszélgetnénk. Eleinte egyik kedves klubta
gunkat kértük meg, hogy versmondásával
szórakoztasson berniünket. Aztán jöttek az
igények: ne csak verset hallgassunk, hanem
mást is, ami mellett persze lehet varrni. így
hívtunk meg például orvost, aki az időskori

EGÉSZSÉGÜGYI S Z O L G A L A T
Központi orvosi ügyelet
Cím: Csontváry-patika • Telefon: 95/423-742
JANUÁR
1. péntek
2. szombat
3. vasárnap
4. hétfő
5. kedd
6. szerda

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Mesterházy Gábor
Pánykó Magdolna
Kovács Zoltán
Bérdi Gusztáv
Frommer Barnabás
Nagy János

Hajba Dezsőné
Kurányiné K. Szilvia
Horváth Katalin
Hajba Dezsőné
Kurányiné K. Szilvia
Horváth Katalin

7. csütörtök
8. péntek
9. szombat
10. vasárnap
11. hétfő
12. kedd
13. szerda
14. csütörtök
15. péntek

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Di .
-

betegségekről tartolt előadást. Járt nálunk
gyógytornász,
kozmetikus,
természet¬
gyógyász, egyszóval mindenki, akinek a sz&
vaira kíváncsiak voltak az asszonyok. Inne:
tői számítom azt az időt, amikor már ne
csak szakkörként, sokkal inkább klubki
működtünk.
- Tudnak még újat, érdekeset mondi
egymásnak az évek óta együtt lévő tagok?
- Hogy tudnak-e? Hallaná csak, micsoda
receptcsere zajlik egy-egy ünnep előtt! Kará- ^
csonyt megelőzően, szaloncukrot főzünk, a
húsvéti ünnepek előtt tojást festünk... Mindig
van mire készülni! És ha éppen csendesebi]
napok következnek, akkor meghallgatjuk
egymás gondját-baját. Sok olyan idős embei ^
jár ide, aki alig várja már a keddet, hogy
együtt lehessen a klubtársaival. Nekik szinte
ez az egyetlen lehetőségük a külvilággal való
kapcsolattartásra. Van közöttünk egy reumás
asszony, akinek nehezére esik a varrás. Mégis
jön, mert úgy érzi: jó közöttünk lenni. Egy
másik társunk 86(!) éves. Megromlott látásá
val már csak a nagyobb mintákat tudja meg
varrni. Ő is jön rendszeresen, mert mi jelent
jük neki a társaságot, a közösséget. Ennek
ellenére sem érzem, hogy „öregednénk".
Képzelje csak! Van olyan tagunk is, aki
mindössze 14 éves, mégis nagyon szeret kö
zénk járni, jól érzi itt magát. Együtt megyünk
kirándulni, TIT-előadásokra, moziba, szín
házba... Olyanok vagyunk, mint egy nagy
család! Ahogy a családot a szeretet és a meg
értés tartja össze, úgy tartanak össze bennün-f
kel is ezek az egyszerű, emberi érzések.
N. I . Fotó: Völgyi
1

Pánykó Magdolna
Gayer Tatjána
Pánykó Magdolna
Szabó Ildikó
Ádám Ilona
Sükösd Éva
Gayer Tatjána
Pánykó Magdolna
Kiss Imre

Marton Istvánné
Hajba Dezsőné
Horváth Katalin
Kurányiné K. Szilvia
Horváth Katalin
Kurányiné K. Szilvia
Horváth Katalin
Hajba Dezsőné
Kurányiné K. Szilvia

Psychiátria
Vezetője: dr. Tóth Katalin psychiáter adjunktus
Rendelés ideje: mindennap 8-14 óráig
(Minden második és negyedik hét péntekén szakmai továbbkép
zés miatt a rendelés szünetel.)

Az alsósági részönkormányzat tagjai
'

MUNKARUHA,
C S E M P E , JÁRÓLAP
KISKERESKEDÉS
Celld., Mikes K. u. 27.
Munkaruhák,
munkavédelmi cipők.
Csempék, járólapok
széles választéka.
Fürdőszoba-berendezések,
szaniterek. csaptelepek,
fugázóanyagok, csempe-,
járólap rag asztok.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
\
új évet kívánunk
,
minden kedves
I
vásárlónknak/
I

Apróhirdetések
• Kétéves plüss ülőgarnitúra
J+2+1) megkímélt állapotban eldó. irányár 60 ezer forint. ÉrdekJdni este 6 után: 95/420-158.
• Autószerelés gyorsan, olfcÓn, szakszerűen. Sebesi, Sitke.
• Széchenyi u. 13. szám alatti
áz eladó, üzlethelyiségnek jó. ÉrcklcTdni: Celldömölk, Ostffy tér 3.

nn
UÜL

Hátsó sor: ltoznánszky László, Vörös Imre, Döme László, Tarczl Sándor, Biró Gábor, Pálfiy Zoltán. Első sor: Oszkó
László, Erdélyi Antal és Géczy Zoltánné.
Fotó: Völgyi

Új Kemenesalja 1999-ben is kéthetente!

•

I n g . Hermann •
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S Z E R K E Z E T E K

Mérlegképes könyvelőt
keresünk
Csöngén létesülő üzemünkbe
önálló munkavégzésre
Jelentkezni telefonon: 94/336-888
Szendi Zoltánnál
A LEGKORSZERŰBB B U R K O L A T O K
A L E G N A G Y O B B VÁLASZTÉKBAN
Viz, gáz, villany, telefon, vagy közös költség.
a régi lemez, amely sohasem
szereplök

^ílAU KFT
Celldömölk, Építők útja 2. Telefon: 95/420-105
- ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR RT.
- ZALAKERÁMIA RT. termékei
- BAUMIT vakolatok
- zártszelvények, lemezek, idomacélok
- AGA ipari gáz (CO2O2), acetilén, kevert gáz (CCbAr)
- élelmiszeripari gáz (CCb) kaphatók
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánunk minden kedves vásárlónknak!

a háztartások

tartoznak az igazi kedvencek

Mindig

ér vóget. Bar állandó

havi

listáin,

mégsem

közé.

Ha már unja őket, válassza az örökzöld OTP Bank
örökmozgóját!
kedvenc

A Lakossági Folyószámla

fordulatszámán

hB december
az átutalási

teljesíti átutalásait.

31-ig új, rendszeres
díj felét

megbízást

megtakarítja'

-

az Ön
Sót,
ad,

egészen

2000-ig.
Átutalás slágeráron a leggyorsabb
•Al OTP Bankon bem áluiiltsoi

J

LAKOSSÁGI

fordulatszámon!

d^mnuiek.

FOLYÓSZÁMLA
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Csapadékbőség a hegyen
Tragikus esztendő" tanúi és szenvedői voltak a népek szerte a világban
1998-ban. Országunkban is hasonló, embert próbáló, lehetetlen helyzete
ket előidéző körülmények alakultak ki. Mindehhez a mi vidékünk sze
rencsésnek mondhatja magát, nagyobb megrázkódtatás nem esett. A ta
pasztalatokról talán nem mellékes beszámolni.
A szólészkedés és a borászat az eredményességet illetően függ a „te
remtő hónapok" időjárási viszonyaitól. Érdemes erre figyelni, és ha már
jegyezzük például a csapadék alakulását, szükséges összegezni is azt.
Nyilván az lenne a legjobb, ha az időjárás valamennyi Összetevőjének
változását rendszeresen feljegyeznénk, mert így nyerhetnénk jobban hasz
nosítható képet. Ehhez viszont már egy felszerelt, kisebb meteorológiai
állomásra lenne szükség. Legtöbben - így ini is - az esőmérő segítségével
csak a csapadékot mérjük és jegyezzük, ez sem érdektelen.
Gyakorlatunk az, hogy a szőlőmetszéstől - inkább áprilistól - a szüretig
vezetjük naplónkba a mért csapadék mennyiségét. 1998-ban április 7-étől
október 19-éig gyűjtöttük az adatokat, lehetőség szerinti pontossággal.
Mindannyiunk számára - különösebb mérés nélkül is - az a bizonyosság,
hogy az 1998-as esztendőre az esős évszakok a jellemzőek.
Az előző tél hó nélküli volt, a hiányzó csapadékot bőven pótolta a nyár
és az ősz. ÁPRILIS: 51,5 mm. MÁJUS: 42 mm. JÚNIUS: 124,5 mm.
JÚLIUS: 79 mm. AUGUSZTUS: 85 mm. SZEPTEMBER: 147 mm (!).
OKTÓBER: (19-éig) 69 min. Utána még nagyón sek csapadék hullott.
Számításaink és adataink szerint az említett időszakban a Sághegyen
csaknem 600 mm eső esett. Mindez nagymértékben befolyásolta az úgy
mond nevelő időt, a munkálatokat, ami természetesen nemcsak negatív
hatást váltott ki, hozott hasznot is. Például az újültetésű vesszők eredését
és nevelődését kimondottan segítette, a frissen trágyázott területeknek is
jól jött. Azonban a végeredményt károsan befolyásolta a sok csapadék.
Volt olyan időszak (június 11-^2.), hogy 70 mm-t mértünk. A legnagyobb
gondot azonban a szeptember okozta, amelyet szinte napfény nélküli
hónapként jegyezhetünk fel!
A szőlő érésében a szeptembernek alapvető szerepe van. Nyilván min
den hónapnak megvan a maga hatásértéke, ami befolyásolja a mun
kálatokat, a betegségek elleni védekezést és sok mást. A tények mégis
azt mutatják, hogy ebben az évben a szeptemberre „neheztelünk" leg
inkább.
E jegyzet csupán emlékeztetni próbál, hiszen mindannyian tudjuk,
hogy rengeteg más körülmény is a szőlészet kérdéskörének a lényegéhez
tartozik. Ezúttal a csapadék „grafikonját" kíséreltük meg „kivetíteni".
DJ.

Ügyfélfogadás
Minden hónap első csütörtökén 9 és 11 óra
közölt Makkos István polgármester, minden
hónap második csütörtökén 9 és 11 óra között
Tima László alpolgármester, minden hónap
harmadik csütörtökén 9 és 11 óra közölt Ba
ranyai Attiláné dr. jegyző, minden hónap ne
gyedik csütörtökén 9 és 11 óra között Ériyin-

giné dr. Batári Borbála aljegyző tart fogadó
órát a hivatalban.
*
Kihelyezett ügyfélfogadás (Baranyai Atti
láné dr. jegyző) Alsóságon minden hónap
utolsó csütörtökén 9-11 óráig, Merscváton
minden bónap utolsó keddjén 9-11 óráig,
Izsákiam minden héten szerdán 9-11 óráig.
* '
A Celldömölki Rendőrkapitányság Igazga

tásrendészeti Osztályának ügyfélfogad
rendje - hétfő: 8-16 óra között folyamatos"
kedd: 8-12 óra között; szerda: 13-17 óra k
zött; csütörtök: 8-13 óra között; péntek: 8óra között.
*
A Vas Megyei Munkaügyi Központ ce
dömölki kirendeltségének ügyfélfogad
rendje: - hétfő, kedd és csütörtök: 8-15.3
péntek: 8-12.15 óra között.

VIDEOTECHNIKA
OPTIKA
Celldömölkön a Sági u. 16. sz. alatti
Celli szerviz: 95/420-084; Soproni Központ: 99/318-587
- TV - VIDÉO - HIFI - KAMERÁK,
- MIKROHULLÁMÚ SÜTÖK,
- COMPUTER MONITOROK
szervizelése
és
javítása
garanciával.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet
kívánunk
minden kedves
ügyfelünkiiek!
FODOR TAMAS oki. ü z e m m é r n ö k

CELLDÖMÖLK, VASÚTÁLLOMÁS
Telefon: 95/423-800)
- INGYENES SZEMVIZSGÁLAT
- SZEMÜVEGKERETEK NAGY VÁLASZTÉKA,
KARÁCSONYKOR IS
- AJÁNDÉKVÁSÁR
karácsonyfa- és asztali díszek,
lakástextíliák, gyertyák
karácsonyi üdvözlőlapok és egyéb
nagy választékban!

ajándéktárgyak
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Madarak télidőben

„Zúg immár Boreas a Kemcncs fölött.
Zordon férgeiegek rejtik él a napot.
Nézd, a Ság tetejét hófavatok fedik,
S minden bús telelésre dőlt."
(Berzsenyi: Horác)
természel ved ók egyik kiuclkedő teendője a nálunk tele
lj madarak segítése. Hazánkban
s szűkebb pátriánkban nagy
núltja van, hogy a hasznos és
yöny örköd tető madárvilágért
jjlcat tesznek az emberek. Ez
lapjainkban is így van, ami meglyugtató.
Már harmadik telét tölti Celllöniólkön a vándorutat nem válaló gólya. Tollászkodik a melectadó kéményeken, lámpateste
ién és a környéket szemlélve a
jmplom tornyain. Tenni akar
unk érte, de befogni aligha sikcillne. Ezúton köszönöm meg a
ele fonál óknak a figyelmét, sze
rié aggódását. Azt kérdezik, mi
;

£ a gulya elrepüli, dc az egyik társa
Mradr

lesz a gólyával? Igen, mi is lesz
vele az idei télben? Csupán az
okosságában bízhatunk és abban,
hogy akik megtehetik, adnak étket neki, s elfogadja. Mondjuk a
vágóhidak környéken és másutt.
Előző években kapcsolatot te
remtettem a veszprémi állatkert
tel, az idén a Fertő-Hanság Nem
zeti Park kőszegi kirendeltségé
vel. A nálam járt fiúk azt mond
ták: „Jaj, Jóska bácsi, cz egy re
pülni tudó gólya!" Ez arra utal,
hogy nehéz befogni, nem úgy,
mint a sérülteket.
Hidegebbre fordult az idő,
nagy hó esett, a kis énekesek em
berközelbe gyülekeznek. A ker
tes házakban sok madáretetőt lá
tunk, a gondoskodási készség
szinte minden utcában tapasz
talható. Akad egy régi tervem,
vagy inkább vágyam', itt utalok
erre: jó volna kideríteni - élmény
lehetne az iskolásoknak is -,
hogy milyen egy kisváros madár
védelme. (Odúk, etetők összeírá
sa, madáreledelek beszerzése, fo
tózások elvégzése,.kérdőívcs fel
mérés stb.) Az összegezéssel biz
tosan elérnénk valamiféle támo
gatás elnyerését az erre hivatott
szervezetektől, a természet
védelmi intézményektől - gon
dolom.
A hegyen is próbálkozunk, itt
az ideje, hogy kirakjuk a madár
etetőinket. Nálunk régről a ko
baktök etetők váltak he, írhatom.

armelengctés - cz a cinege bajba jutott

Kobaktokbul készült madáretetők
hogy „madárközelick". Öreg pin
cénk gádercnek gerendáján függ
nek, több bejárattal vannak ellát
va (kialakított lyuk), hogy egy
szerre három-négy madár is az
eledelhez férjen. A látvány gyö
nyörű élményt nyújt.
Az ember szívesen néz termé
szetvédelmi, természetrajzi fil
meket, olvas ilyen jellegű irodal
mat, és forgat szakmai könyve-

ket. Emlékbe kaptam egy füze
tecskét, neves szerzője, az ornitológiában közismert Csörgey
Titus a M. Kir. Ornitológiai Köz
pont titkára volt. A tanulmány cí
me: Madárvédelem a kertben.
Kiadták Budapesten a Pallas ki
adó gondozásában 1913-ban.(!)
Csörgey Titusról lappang valahol
fényképem is, szerény, nehéz kö
rülmények között élő tudós volt.írásából idézek: „Minthogy tél
idején a szűkös rovartáplálékot
olajtartalmú magvakkal pótolják
ki s megcsipegetik a szabadon
hagyott szalonnaféléket is, leghe
lyesebb, ha napraforgó-, tök- és
kendeirnagot meg faggyút adunk
nekik. Ám arra nagyon ügyel
jünk, hogy a táplálék mindenkor
hozzáférhető legyen. Mert az
olyan etetőberendezés, mely csak
szép időben szolgál, hófúváskor
meg el van temetve, többet árt
mint használ, mert az odacsődí
tett madársereget éppen az ínség
idején hagyja cserben."
Ha tehetjük, fogadjuk meg a
tanácsát, gondoskodjunk kertje
ink természetet és embert szolgá
ló madaraikról.
(Csörgey Titus füzetét olva
sásra minden érdeklődőnek aján
lom és kölcsönzőm.) o | József
a a
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KÉZILABDA NB I I
Az elvárásnak megfelelően
szerepelt a női csapat
A CVSE női kézilabdázói az
1997- 98. évi NB II bajnoki évad
befejezésekor kiesésre álltak. A
sportegyesület vezetése azonban
kérelmezte a Magyar Kézilabda
Szövetségnél, hogy amennyiben
mód van rá, a csapat vállalja a
további NB Il-es szereplést.
Egyesületek megszűnése, fúziója
és csapatok visszalépése lehe
tővé tette a női kézilabdacsapat
NB H-bcn való maradását az
1998- 99. bajnoki évben is. A női
csapat őszi szereplése azt bizo
nyítja, hogy jól döntöttek
Cellben, amikor elküldték a kér
vényt. Az őszi szezon befejez
tével kértük nyilatkozatra a csa
pat játékosedzőjét, Salamonná
Csótár Adrienn testnevelő ta
nárnőt.
- Hogyan (téli meg az őszi sze
replési a játékos-edző?
-Először is örömmel vettem a
játékosokkal együtt a Magyar
Kézilabda Szövetség döntését.
Mint edző tudtam - a szakosz¬
tályvezetéssel együtt - hogy a
játékosállomány erősítésre szo
rul. Ez volt a legkeményebb fel
adat, amit végül Somlai Sándor
szakosztályvezetőnek köszönhe

tően sikerült eredményesen meg
oldani. Bajnokság közben került
a csapathoz újra vissza Tokorcsi
Edit és Horváth Csabáné, majd
pedig Búza Anikó is hozzánk
igazolt. Ok hárman meghatározó
játékosai a csapatnak, amely vé
gül az elvárásoknak megfelelően
a 7. helyen végzett. A helyezés
nek a játékosokkal együtt nagyon
örülök, mint edző úgy is mond
hatnám, hogy összességében elé
gedett vagyok a csapat teljesít
ményével.
- Milyen céllal kezdték el a
bajnokságot?
- Mélypontról indultunk neki
a bajnokságnak, hiszen az előző
bajnoki évben mindössze 5 pon
tot tudtunk szerezni. Szükség
volt a játékosok lelki erejének
helyreállítására is. Mikor eldőlt,
hogy mégis meg tudjuk erősíteni
a csapatot, akkor 8-10 pont meg
szerzését tűztük ki célul, amivel
elképzeléseink szerint a közép
mezőny második felében lehet
végezni. Sajnos két kötelező
győzelmet (Győri Gárdonyt DSE
és Sárvár) elszalasztottunk, de
ennek ellenéré sikerült a minimá
lis 8 pont megszerzése.

- Milyen oka volt a gyenge
kezdésnek?
- A kezdet kezdetén kevesen
látogatták az edzéseket, aminek
következtében gondok voltak az
erőnléttel, arról nem is szólva,
hogy néha a vidéki mérkőzésein
ken csere nélkül kellett kiállnunk. Erősítés szempontjából a
tárgyalásaink nem vezettek ered
ményre a Tanárképzővel, így új
ra nagykanizsai játékosok erősí
tik csapatunkat, akikkel megkés
ve tudtunk megegyezni. Tokorcsi
és Hörváthné a harmadik, míg
Buza csak a hatodik fordulótól
állt a csapat rendelkezésére.
- Milyen egyéb személyi válto
zások voltak?
- A nyár folyamán két nagyon
tehetséges fiatal elment tőlünk.
Kustos Judit a Vasasnál, míg
Farkas Boglárka a Dunaferrnél
folytatja. A Szomorkovits-testverek sajnos hátat fordítottak a
kézilabdának. Kár, hogy így dön
töttek. A város kézilabda-élete
mindenesetre szegényebb lett ve
lük. Az ősszel már bekerültek
volna a csapatba, különösen
Andreára számítottam. Sámson
Andrea is leadta a szerelést. A
nagyon tehetséges ifjúsági játé
kos. Keresztes Linda került a
csapat közelébe, szorgalmán mú
lik további kézilabdás sorsa.
- Végül egy huszáros hajrával
sikerült javítani az eredményen.
Ezt hogyan sikerült összehúzni?
- Mérkőzésről mérkőzésre ja-

Alinak: Keresztes Linda, Mendel Helga, Foglszigor Csilla, Salamon né Csótár Adrienn játékos-edző, Somlai Sándor
szakosztályvezető, Balogh Bibiána, Horváth Csabáné, Geiger Szilvia. Ülnek: Tánczos Andrásné, Buza Anikó, Nagy
Krisztina, Emin Abigél, Geiger Csilla, Tokorcsi Edit, Kiss Annamária.

vult a teljesítményünk, amit ki
szönhetünk annak, hogy a játekt
sok rendszeresen kezdték lát
gatni az edzéseket, és a közösséd
í
szellem is egyre jobb lett, va]
mint a meghatározó játékosain Ké>
teljesítménye az elvárásokna °?
megfelelően alakult. Nem utolst itáná
sorban a szezonvégi három méj J?"
közősünket hazai pályán játszol ömöl
tuk. Ugyanis a celli mérkőzési Tan
ken egyszer sem voltunk játékoi sapat
szűkében. A kitűnő erőket felvi ÍVOZÍÍ
nultató Hegykő csapata ellen a /ako;
őszi szezon legjobb játékát nyújt csttie
va szereztük meg második gyíntihet
zelmünket, amit aztán újabb ke sapat
tő követett, és máris nyugodta zárná
térhettünk pihenőre.
rfente
- A jó szerepléshez biztosi - &
tottak-e a feltételek?
aképi
-Sajnosvidékenmindigkevf - I
sen vagyunk. A játékosoktól e té cslnc
ren jobb hozzáállást várok. Játé ;igyc
koskeretünk akkor lenne ideális elese
ha legalább 14 személy látogatn Caniv
az edzéseket. Ez esetben tudnán ián ti
az edzések során javítani a csa>it kc
patmunkán. Több edzésleheti! ibd á
ségre lenne szükség, de sajno lánp
ennek is személyi problémái vamiller
nak. A munkahelyi, iskolai ék fői
egyéb elfoglaltságok nem teszijnnk
egyelőre lehetővé az edzésefcdzőj
számának növelését. Az azonba 997
mindenképp megoldásra vá lestn
hogy elkülönüljön a fiú ifjúsáj ász;
csapat és a mi edzésünk idejí skoh
Szükség lenne a csapat mellé cg adta:
önálló technikai vezetőre, aki It üiol
venné az edzők válláról mindaztl998
ami nem a szakmai munkáho ékos
tartozik. Remélem, hogy a sport egyesület vezetése továbbra i •apa
biztosítja a szükséges fclszcrelé ékos
seket a játékosok részére. Kül
nősen fontos lenne a labdák s öbb
mának növelése, a különböző V elli
dőfel szerelések beszerzése,
• jái
fentieken kívül panaszra niií 'unj
okunk, a feltételekre nem p. íéztc
naszkodhatunk.
nérk
{
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ég
- Milyen elképzelésekkel,
lókkal vágnak neki a tavaszi s. eriil
ek,
zonnak?
- A felkészülési idŐszakbi lőtt
feltétlenül javítani kell a csan öltii
védekezésen, különösen a gyo n.
visszarendeződést illetően, val clk,
mint átlövőink játékát kell m erj
eredményesebbé tenni. A téli «m,
tavaszi villámtornák mindehhi _iiltj
lehetőséget nyújtanak. Ha sikenyilah
e két területen előbbre lépnünjehel
akkor helyezésünket meg tudjul őrizni a bajnokság végéig, sót, ta ntve
Ián még javíthatunk is rajta. A tavaszi idényben 10-12 poriPi, h
megszerzése a célunk.
- dm t P
s a
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A férfi együttes
az élmezőnyhöz tartozik

nyitja az, hogy mi kaptuk a baj
nokságban a legkevesebb gólt.
-A csapat milyen célokkal vá
gott neki a bajnokságnak?
- Ismerve az előző bajnoki
évad 4. helyezését és azt, hogy
Gocze Imre, Kósa Ottó és Bagics László nem áll a csapat ren
delkezésére, az 1-6. hely meg
szerzését tűztük ki célul az őszi
idényben. Terveinket az őszi 6.

nérc mindketten - Dénes Ákos
sal együtt - kimagasló játékra
képesek, és a csapat húzóembe
rei. Az őszi szezon második felé
től kezdve irányító poszton Koronczai Gábor nyújtott megbíz
ható teljesítményt. Fonyó Laci
nak, Tóth Robinak és Suli Ta
másnak voltak kiemelkedő telje
sítményei, végig jó átlagot tudtak
nyújtani. Ludvig József védekc-

^ézilabdabcrkekben köztudott,
y a CVSE férfi NB II-es csa
jánál a bajnokság kezdete előtt
feóváltás történt Az öt évig Cclljjnölkön edzősködött Kósa Ottó
Tanárképző NB I/B-ben játszó
sapatának lett az edzője. Az edző
fcozása után kezdett tárgyalást a
lakosztályvezetés Mátés István
gttievelő tanárral. A fiatal szakmber szívesen vállalta el a cclli
sapat irányítását, ami egyúttal
lírnára is az első komoly kihívást
ilenlette a kispadon.
- Megkérdezhetjük, hogy volíéppen ki is Mátés István?
- A Savaria Szakközépiskola
stnevelő tanára vagyok. Nős
iryok, Szombathelyen élek,
:leségem szintén testnevelő, a
lanizsai Dorottya Gimnázium
án tanít. Győrben születtem és
II kerültem kapcsolatba a keziibdázással. Az ETO valamennyi
lánpótlás csapatát megjárva ke
rtiem a Tanárképző csapatához.
főiskolán évfolyamtársak volink a cclli női csapat jelenlegi
Bőjével, Csótár Adriennel. Sőt,
997- ben együtt végeztük el a
eslnevelcsi Egyetem tanárkepSszakát is. Szombathelyen a fő

alapja ennek a játéknak. A fiatal
csapattal a védekezésből történő
gyors, de tudatos támadásveze
tést szeretném fejleszteni, ami
nek a lényege lenne az eredményes
támadásbefejezés. Feladatomnak

itől a elvégzése után is hű ma-

Állnak: Dénes Ákos, Varga Szilárd, Mátes István edző, Lőwinger György teehnikai vezető, Fonyó László, Németh
I.ás/lii, Horváth Gábor. Guggolnak: l'óth Róbert, Csizmazia Károly, Sali Tamás, Lendvai Roland, Bakonyi Szabolcs,
Ludvig József, Koronczai Gábor.

idiam a főiskola csapalához,
hol súlyos sérülésem miatt
998- ban fejeztem be az aktív jáíkos pályafutásomat.
- Mennyi idő alatt sikerült
apcsolatot teremtenie a cclli já
rásokkal?
- A Tanárképző csapatában
Übb alkalommal is játszottam a
elli csapat ellen. Igaz, a régi ccl¬
i játékosok közül ma már csak
otiyó Laci és Tóth Robi emléElet a mindig parázs hangulatú
mérkőzésekre, ugyanis ellenük
% játszottam. A felkészüléskor
criiltcm a cclli csapalhoz edző
ik, és az első bajnoki mérkőzés
'ott mindössze nyolc gyakorlást
Jöttünk együtt az edzőterem
en. Tehát egy jó hónap állt ren
dezésemre arra, hogy megis^rjern a játékosokat. Úgy érni, hogy c rövid idő alatt sike
rt jó kontaktust teremteni a ké'lahdázásra fogékony fiatal és
•hetséges játékosokkal.
r

e

- Hallhatnánk valamit edzői
mállásáról?
E Celldömölkön cl akarom ér"'hogy az együtlcs jól védekező
apáttá váljon, hiszen ez az

tekintem a csapat taktikai reper
toárjának továbbfejlesztését.
- Mit tapasztalt a mérkőzése
ken a csapat játékával kapcsola
tosan?
- Játékosaim szerencsére a
győzni akaró típushoz tartoznak,
a mérkőzéseken hajtanak, és
mindent elkövetnek a legjobb
eredmény érdekében. Fejleszteni
szükséges a képességbeli dolgo
kat. A rendszerjáték híve vagyok,
ezért fontosnak tartom a játék
készség fejlesztését a folyamatos
támadójátékban. Minden játékost
képessé kell tenni árrá-, hogy
mérkőzés közben el tudja dönte
ni az adóit helyzetben, szituáció
ban, hogy mit kell tennie és mi a
feladata. Ezért edzéseken sokat
gyakoroljuk a figurális játékot,
melyben az utolsó döntés mindig
a játékosra vár. Úgy érzékelem,
hogy lassan letisztulóban van ez
a játék, a játékosaim a helyzetek
től és a védekezéstől függően
kezdenek ráérezni arra, hogy mit
és mikor kell termi. A védekezés
ben sokat fejlődtünk, ezt bizo-

helyezés realizálta úgy, hogy a
dobogós helyezéstói mindössze 3
ponttal maradtunk le, viszont az
utánunk következő Székesfehér
vári MÁV Előre 4 ponttal szakad
le tőlünk. Ez egyúttal azt is bizo
nyítja, hogy a CVSE erősen az él
mezőnyhöz tailozik most is. A he
lyezéssel elégedeti vagyok, külö
nösen ha figyelembe vesszük,
hogy két kimagasló játéktudással
rendelkező csapat, a Szondi SE és
a FOTEX II. érkezett csoportunk
ba, s Ők az clsőés második helyet
foglalják cl a tabellán.
- Hogyan ítéli meg játékosai
nak a teljesítményét?
— Elöljáróban
kijelentem,
hogy a játékosaim hozzáállása áz
edzéseken példaértékű, a mérkő
zéseken nyújtott teljesítményük
kel pedig elégedett vagyok. Igaz,
az edzéseken egy kissé zavaró
körülmény, hogy a gyakorlások
során Lendvai Roland katonai
szolgálat miatt hiányzik. Varga
Szilárd pedig Győrbejár főisko
lára, így hetente csak egy edzé
sen lud részt venni. Ennek éhe

zésben kulcsfigurája a csapatnak.
(Csak ekkor van pályán a játé
kos.) Németh Laci védekezése
megbízható, remélem, a táma
dásban tavasszal még aktívabb és
eredményesebb lesz. A kiegészí
tő játékosok közül Bakonyi Sza
bolcs általában jó teljesítményt
nyújtott, fejlődnie kell, és akkor
tavasszal reményeim szerint még
többre lesz képes. Horváth Gá
bor a kapuban remek teljesít
ményt nyújtott mindig, amikor a
játékára szükség volt. Mindig hoz
zá tudott járulni a csapat jó tcljesíüményéhez. Csizmazia Károly
kevés lehetőséget kapott arra,
hogy a képességeit bizonyítsa,
viszont ha pályára lépett, az el
várásoknak megfelelt. Az ősz fo
lyamán az ipúsági játékosok kö
zül Danka Akos, Kovács Balázs
és Kormos Tamás is kapott já
téklehetőséget, ők a közeli jövő
reménységei. A bajnokság köz
ben Pozsonyi Mihály úgy dön
tött, hogy nem kíván egyelőre
Celldömölkön játszani, visszatért
a Tanárképzőhöz.
-tim -
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Celldömölk első szuperbajnoka: Pozsonyi Mihály kézilabdáz
Celldömölk sporttörténetében első alka
lommal rendezték meg a szuperbajnok ve
télkedőt. A város 12 sportolója vívott meg
egymással 10 kemény próbában, hogy el
döntsék a cím sorsát.
Végeredményként a következők végez
tek a rangos lista első hat helyén:
1. Pozsonyi Mihály kézilabdázó, CVSECELLKOLOR
2. Márczi Győző testnevelő tanár, NB
l-es kézilabda-játékvezető.
3. Pozsonyi Zsolt labdarúgó, CVSE-An
tők Nyomda
4. Tóth Róbert kézilabdázó, CVSE
CELLKOLOR
5. Skriba Zsolt NB l-es kézilabda-játék
vezető
6. Jankovics László atléta, Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium
-vl-

KÖzépen Pozsonyi Mihály, a szuperbaj
nok.

ASZTALITENISZ
CVSE-MÁVÉPCELL-Veszprém 10:8
NB Il-es férfi mérkőzés, Veszprém.
A végjátékban jobban összpontosítottak a ccllick, és megérdemel
ten nyertek a mérkőzést.

Karácsonyi programajánló
Kemenesaljái Művelődési Központ
December 18-án 16.30: Kicsinyek karácsonya - a Szent Benedek
Általános Iskola műsora
December 20-án 18 órakor: Karácsonyi látogatók-ünnepi műsor
a nagyteremben. (Versmondók, zenészek, láncosok műsora Rozmán
László szerkesztésében.)
December 21-én 15 órakor: Szabad-e bejönni Betlehemmel?
A Kaláka együttes koncertje.
Belépőjegyek 200 forintos áron válthatók a KMK jegypénztárában.
Január 9-én 19 órakor: 20 éve város Celldömölk - jubileumi
városi bál.
Belépőjegyek váltása és asztalfoglalás 1500 forintos áron. Svédasz
talos vendéglátás. Zene: Buborékok.

Ádám Jenő Zeneiskola
December 19-én, délelőtt 10 órakor: Hangszeres szólisták kará
csonyi hangversenye. Helyszín: a zeneiskola kamaraterme.
Wff

V
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CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

HE9WSESALJA

Délután 16 órakor: Zcncóvodások és előképzősök karácsot
hangversenye.
Helyszín: KMK nagylerme.
December 20-án: Karácsonyi koncert a katolikus templomba
Liszt Ferenc Vegyeskar előadásában.

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái:
egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal
tizenketted oldal

17
9
6
4
2

000
500
000
500
800

forint
forint
forint
forint
forint

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli
A többször, változatlan szöveggel hirdetők megjelenésenkén
10% k e d v e z m é n y t kapnak.
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 14. ül. em. 12. szám alatti
lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője.

Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester. • A szerkesztőbizottság tagjai: Dal
József, Györe Géza, t Horváth Lajos (örökös tag), Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nag
Antal, Nádasdy Lajos (nívódíjas), Németh Tibor, Völgyi László. • Felelős szerkesztő
BURKON LÁSZLÓ. Szerkesztőség: Celldömölk, Szentháromság tér 1. <• Nyomdai élők
szítés: Szignatúra Kft., Szombathely. Nyomás: Antók Nyomda, Celldömölk. ISSN 0865-117

