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Ünnepi műsorok, kiállítás, kitüntetések, bál 
Celldömölk várossá nyilvánításának 20. évfordulóján 

A várossá avatás 20. évfordu
lójához kapcsolódó ünnep (janu
ár 6-a) előestéjen a Kresznerics 
Könyvtárban Portschy Tamás 
építesz tartott claődást a fejlődés 
lehetőségeiről, majd Szundy 
Kata és Szundy László bemu
tatta Celldömölk honlapját. Ek
kor nyitották meg Dala József 
helytörténeti kiállítását is. 

Az ünnep délelőttjén a diáko
ké volt a Kemenesaljái Művelő
dési Központ színházterme, ahol 
a város négy általános iskolájá
nak tanulói leptek színpadra, s 
másfél órás változatos műsort ad
tak a nézőterel megtöltő társaik
nak. 

Este hatkor kezdődött a gálaest 
ugyanolt pápai, szombathelyi és 
„hazai" fellépőkkel. 

Az eseményen jelen volt töb
bek között dr. Kontrát Károly, 
a Belügyminisztérium politikai 
államtitkára. Kovács Ferenc, a 

térség országgyűlési képviselője, 
dr. Bors Zoltán volt megyei ta
nácselnök, valamint az olasz test
vérváros, Scrra Mazzoni és az 
osztrák Ncudau polgármestere. 

Dr. Szekér Gyula, aki 2U évvel 
ezelőtt miniszterelnök-helyettes
ként várossá avatta településün
ket, betegsége miatt nem tudott 
eljönni. 

Az emlékezetes évfordulón 
Makkos István polgármestertől 
ketten Celldömölk Városért Ér
demérmet, tizenegyen pedig 
Celldömölk Városért Emléklapot 
vehettek át. (A kitüntetettek 
névsora a 4-5. oldalon olvasha
tó.) 

A jubileumi bál színhelye 
ugyancsak a K M K volt. A ren
dezvényen díszvendégként a 
Nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Színház celldömölki származású 
fiatal művésznője, Gosztola 
Adél lépett fel a „hazai" közön
ség előtt szép sikert aratva. 

Az ünnepi műsorokat az 
Ádám Jenő Zeneiskola ifjúsági 
fúvószenekarának hangversenye 
zárta. 

(írásunk a hangversenyről a 2. 
oldalon található.) 

Felvételünkön a gálaműsor 
közönsége. 

Völgyi L . 

Szigeti Krisztina az idei 
„elsőszülött" a celli kórházban 

Szigeti Krisztina január 3-án 4 kilogrammal ós 51 centiméterrel szülelett a 
celldömölki kórházban. Édesanyja Nyirö Gabriella, édesapja Szigeti Károly. 
A csatád Bobán el. Lapunk köszönti Kemenesalja ez évi első kisbabáját, 
akinek hosszú, boldog életet kívánunk. V . L . 

Névváltoztatás, 
igazgatói pályázat 

A 410. sz. Ipari Szakmun
kásképző* és Szakközépiskola 
1999. január elsejétől a Celldö
mölki Műszaki Szakközépisko
la és Szakiskola elnevezést 
használja. 

Amint azt Varga László isko
laigazgató elmondta: az intéz
mény már az új nevét használja 
a gazdasági ügyeket érintő 
nyomtatványokon. Ezek ugyanis 
január elsejétől datálódnak. Az 
oktatást érintő témában minden 
lúvatalos dokumentumot még a 
régi névvel, illetve pecséttel lát
nak el. A névváltoztatásról érte
sítettek minden olyan intéz
ményt, amely az iskolával kap
csolatban áll. 

Mivel az iskola igazgatójának 
megbízása 1999. július l-jén le-

(Folytatas a 2. oldalon) 

Csábító díjak 

Nagy vetélkedő 
Celldömölk 
jubileumán 

Szeretne Ön az idén va
lamelyik déli tengeren 
nyaralni? Nosza, fordítson 
lapunk 7. oldalára, s máris 
megtudhatja, hogy vágya 
nagyon könnyen teljesül
het. 

Csak egy kicsit fel kell 
frissítenie az ismereteit 
Celldömölk, a húsz éves 
város múltjáról és jelené¬
ről. Ja , és kell néhány társ 
a csapathoz! Ez az igazán 
nagy vetélkedő! 

Gyerekek, fiatalok! 
Előttetek is Itt a nagy lehe
tőség. Ennél jobbat most 
nem is ajánlhatunk. 
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Újévi 
fúvóshangverseny 

Az Ádám Jenő Zeneiskola If
júsági Fúvószenekara idei újévi 
hangversenyét az evangélikus 
templomban tartotta január 10-
én. Az érdeklődők Bach, Char
pentier, Fitzgerald és Wyckhuys 
műveit hallhatták. Vezényelt 
Bejczi Károly. 

A műsorban fellépett még a 
többségében egykori celli növen

dékekből álló Győri Fúvósok ka
maracsoportja és Bánhidi Eszter 
is, aki Gounod, Wolf Péter és 
Mozart egyházi ihletésű darabjait 
énekelte. Orgonán Bejcziné Né
meth Tünde kísérte. 

Az estet Celldömölk várossá 
avatása 20. évfordulójának tisz
teletére rendezték. K. N. 

Fotó: Völgyi L . 

perffl FELHÍVÁS 
Y 

A P E R F E K T PÉNZÜGYI S Z A K O K T A T Ó ÉS KIADÓ R T . 
1999. február-március hónapban 

kellő számú jelentkező esetén 

K I H E L Y E Z E T T T A N F O L Y A M O T INDÍT 
Celldömölkön és/vagy Sárváron, 

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ VÁLLALKOZÁSI ÉS 
KÖLTSÉGVETÉSI S Z A K O N . 

Érdeklődni: Kustos Lásziónénál a 95/421-830-as telefonon. 

... JÓ T U D N I Perfekt Rt . 

Képek a bálról és a gáláról 
r 

t á l 
n f i 7 

Névváltoztatás, igazgatói pályázat 
(Folytatás az I . oldalról) 
jár, ezért a közalkalmazottak jog
állásáról szóló, többször módosí
tott 1992. évi rendelet értelmé
ben az intézményvezetői álláshe
lyet meg kell hirdetni. A megbí
zás kezdő napja 1999. augusztus 
l-jén, megszűnésének időpontja 
2004. július 31-én lesz. 

A pályázónak rendelkeznie 

kell egyetemi szintű tanári vég
zettséggel és öt év pedagógus 
munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlattal. Az álláshely meg
hirdetése a Művelődési Közlöny
ben is megjelenik majd. A meg
jelenéstől számított 30 napon be
lül kell beadni a pályázatokat, 
amelyeket 1999. június 30-áig 
bírálnak majd el. 
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Mit kapott ön Celldömölktől? 

Gosztola Adél színművész 
Folytatjuk az Új Kemenesalja jubi

leumi különszámában megkezdett so
rozatunkat, amelyben a Kemenesaljá
ról elszármazottak nyilatkoznak. 
Ezen sohasem gondolkodtam, olyan ma

gától értetődő volt, hogy mennyi mindent 
kaptam. Igazán csak most tudatosul bennem 
minden, most hogy le akarom írni. 

Elsősorban beszélnem kell a gyermekko
romról, a szüléimről, a tanáraimról, a sza
va lóversenyekről. Nagy Márta és Molnár 
Károlyné - Ibi néni - tanárnőkről, akik 
megszerettették velem a verseket. Egy ked
ves barátomról, akivel a barátságunk egy 
ilyen szavaló versen yen kezdődött, ahol ket
ten végeztünk az első két helyen... Aztán a 
többi jelentős pedagógusról, akiktől tisztes
séget, becsületességet, tartást tanultam. Az 

igazgatómról. Rosta Sanyi bácsiról... És ez 
meg csak az első tizennégy évem. 

Aztán jött a gimnázium. Nem akartam 
otthon maradni, de a szüleim erezték: idő 
kell még alihoz, hogy egyedül is boldogul
jak. Jól döntöttek, mint mindig. Négy ke
servesen gyönyörű" év telt el. Szilaj voltam, 
mint egy csikó, akihez rengeteg türelem kel
lett. Vinter igazgató úr szigorúan felnőtt
ként kezelt, a felesége féltő szeretettel, M o l 
nár Margit valami tanácstalan emberséggel. 
Vcnczellák Andris fiatalos, megértő lendü
lettel és Tóth Margó... Nincsenek rá szava
im. Olyan sokféleséggel, ami leírhatatlan. 
És közben persze tanítottak. 

Eszembe jutnak a városi rendezvények, 
ahol - mindenütt - ott voltam. A kamasz
kori szerelmek és azok a rendkívül fontos 

és kizárólagos barátságok. És még valami 
nagyon fontos: a város szeretete és intimi
tása sokszor zavart engem. De kétségtelen, 
hogy biztonságot adott és azt a magabiztos
ságot, amiből azóta is élek. 

Köszönöm! 

Rendezvények a 20 éves jubileum jegyében 

Mit tartogat „Az asztali örömök éve"? 
Mint arról jubileumi szá

munkban is olvashattak, a Ke
menesaljái Művelődési Köz
pont is készül a város húszéves 
fennállásának megünneplésé
re. Léteznek olyan programok, 
amelyeknek már hagyományai 
vannak, és léteznek olyanok is, 

amelyek a jubileumi év tiszte
letére szerveződnek. 

Ez utóbbiak közé tartozik pél
dául a március végén sorra kerü
lő Kemenesaljái Környezet- és 
Tájvédelmi Napok rendezvény. 
A kislcrscgck fejlődési lehetősé
geit veszik majd számba az elő-

Apróhirdetések 

Pénztárgép eladó, ára 35 ezer 
forint. Érdeklődni a 423-834-es te
lefonszámon lehet. 

Két eves plüss ülőgarnitúra 
megkímélten eladó. Érdeklődni 
este 6 után. Telefon: 95/420-158. 

Jó állapotban lévő világos szek
rénysor eladó. Cím: Celldömölk, 
Kodály u. 5/A. (Szakácsné) 

Köszönet a kórházi belgyógyá
szat minden orvosának: Halmosi 
Iinréné. 

Felújításra szoruló egy szobás 
ház eladó Bobán, a Kossuth utca 
6. szám alatt. (Szelesteyné) 

Csecsem ft mérleg kölcsönzés, 
javítás, hitelesítés, árusítás. Sárvár, 
Deák F. u. 5. VI/27. Telefon: 06¬
20-9361-574. 

Autószerelés gyorsan, olcsón, 
szakszerűen. Sebesi, Silke. 

VIDEOTECHNIKAI 

S Z Í E 
Cel ldömölkön a Sági u. 16. sz. alatti 

Ceüi szerviz: 95/420-084; Soproni Központ: 99/318-587 

T V - V I D E Ó - H I F I 
K A M E R Á K , 
M I K R O H U L L Á M Ú S Ü T Ö K . 
C O M P U T E R M O N I T O R O K 

szervizélése és javítása 
garanciával. 

FODOR TAMÁS oki. üzemmérnök 

adók, illetve a résztvevők. Ennek 
tervezett időpontja március 25¬
26-27-e. 

Április elején kerül majd sor 
egy másik fontos rendezvényre, 
amely az „Emlékezzünk, hogy 
építhessünk!" címet kapta. A tu
dományos emléküléseken szám
ba veszik majd az előadók a Ke
menesaljához kapcsolódó évfor
dulókat, jeles napokat. A szerve
zők szándéka szerint olyan em
lékülések zajlanak majd, ame
lyek „elvi- és gyakorlati alapkő
letételnek tekinthetők az utókor 
számárá". Ennek a rendezvény
sorozatnak a tervezett időpontja: 
április 6-7-8-a. 

Az év vége felé keiül majd sor 
egy „kerékasztal" találkozóra, 
amelyen hazai poitikusokat, a vá
ros vezetőit, illetve polgárait 
szándékoznak egy asztalhoz ül
tetni. A november 26-27-ére ter
vezett program a „Celldömölk 
város jövőképe" címet viseli. 

A K M K epületében működő 
Tourinform Iroda különleges, 
egész éven át tartó programmal 
várja az érdeklődőket. Az ezred
vég utolsó előtti esztendejét az 
„Az asztali örömök evének" k i 
áltották k i . 

- Mit is jelent ez a hangulatos 
elnevezés? - kérdeztük Horváth 
Melindát , az iroda vezetőjét: 

- Ha asztali örömökről beszé
lünk, akkor a szépen terített asz
talon sorakozó, jobbnál jobb fa
latok jutnak az eszünkbe. És m i 

vel j ó magyar emberek vagyunk, 
ha innivalóról van szó, mi is le
hetne ez más, mint a bor. 

Az 1999-es esztendő tehát a 
gasztronómia és a bor éve lesz. 

A turisztika nyelvérc lefordít
va: megkülönböztető figyelmet 
szentel a Magyar Turizmus Rt. a 
gasztronómiának és a borturiz
musnak. Kész van már a vendég
látók részére meghirdetett vctél-
kedősorozat, amely a „Terített 
asztallal várjuk Magyarorszá
gon" címet viseli. Az erről szóló 
felhívást már kiküldtcm a celldö
mölki és Cell környéki vendég
látóknak. A vendégek minderről 
a különböző helyekre kitett pla
kátokról szerezhetnek tudomást. 
A Magyar Turizmus Rt. keresi a 
„legvendégszeretőbb vendéglá
tó" címre méltán pályázó vállal
kozót, illetve vállalkozást. „Az 
év vendéglátója" címet lehet így 
elnyerni, mely egy vándorserleg 
átvételével is jár majd. A szerve
zők természetesen gondoskod
nak arról, hogy megfelelő publi
citást kapjon a győztes. 

Kész van továbbá egy ese
ménynaptár is, ami a gasztronó
miai- és borturizmus eseményeit, 
rendezvényeit veszi számba. Egy 
eseménynaptár Kemenesalján 
sorra kerülő borturizmus rendez
vényeit tartja nyilván. Ezek igen 
csábító programok, amelyek ha
vonta l - l gasztronómiai, illetve 
borturisztikai eseményhez kap
csolódnak. Várjuk tehát mind
azokat, akik mint vendéglátók, 
vagy mint a borturizmus résztve
vői, be akarnak kapcsolódni ebbe 
a „munkába". 

N . I . 
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Az önkormányzat jubileumi kitüntetettjei 
Celldömölk Város Önkormányzata 1994-ben rendeletet al

kotott a Celldömölk Város Díszpolgára cím, a Celldömölk Va
rosért Érdemérem, valamint a Celldömölk Városért Emléklap 
alapításáról és adományozásának rendjéről. Eszerint a város 
fejlesztésében, gazdasági, művészeti és kulturális életében, 
vagy egyéb területen a közösség javára kifejtett kiemelkedő 
tevékenység elismeréséül Celldömölk Városért Érdemérmet és 
Celldömölk Városért Emléklapot adományoz. 

Városunk 20. évfordulója alkalmából a képviselő-testület 
305/1998. ( X I I . 16.) sz. határozatában döntött a kitüntetettek 
személyérő) és az adományozandó kitüntetésekről. 

Celldömölk Városért Érdemérem kitüntetésben 
részesült 

Dala József nyugalmazott tanácselnök - a városavatás előké
szítésében végzett kiemelkedő munkájáért. 

Dala József a város első tanácselnöke volt. A várossá válást meg
előzően a Celldömölki Járási Hivatal elnöke. Ebben a minőségében 
részese volt annak az előkészítő munkának, amely a várossá váláshoz 
vezetett. Jelentős szerepet vállalt településünk történeti, honismereti 
kutatómunkájában, melyet nyugalomba vonulása után is folytat. Sokat 
tett és vállalt Celldömölk és Kemenesalja kulturális életéért, a város 
és városkörnyék közművelődési intézményhálózatának kialakításáért 
és fejlesztéséért. 

Zongor Ferenc nyugalmazott Iskolaigazgató - a városi helytör
téneti és honismereti kutatómunkában végzett kiemelkedő tevé
kenységéért. 

Zongor Ferenc több évtizeden keresztül igazgatója volt az Alsósági 
Altalános Iskolának, vezetőként, pedagógusként kiváló nevelő-oktató 
munkát végzett. Alsóság és a Sághegy. a bazaltbányászat volt a hely
történeti kutatómunkájának fő területe. Számos tanulmány jelzi hely
történeti, honismereti kutatómunkájának eredményét, magas színvo
nalát, ő alapozta meg az iskola helytörténeti gyűjteményét. Vezetése 
alatt működött a város legeredményesebb honismereti szakköre. 

Celldömölk Városért Emléklap kitüntetésben 
részesült 

Bakó László ügyvezető igazgató - a város gazdasági életében 
végzett kiemelkedő munkájáért. 

Bakó László 1963-tól a CELLTEX elnökeként dolgozik. 1994-ben 
a CELLTEX átalakult kft.-vé, amelynek azóta is ügyvezető igazgatója. 
Vezetése alatt hatalmas átalakuláson ment át a szövetkezet, új beru
házások és fejlődés jellemezte ezeket az éveket. Egyike azon celldö
mölki munkahelyi vezetőknek, aki a politikai és az azt követő gazda
sági változások ellenére is egyik legfőbb feladatának azt tekinti, hogy 
a celldömölki lakosok számára helyben teremtsen munkahelyet. 

Farkas Zoltán képviselő - az izsákfai városrészen végzett több 
évtizedes kiemelkedő képviselői tevékenységéért. 

Farkas Zoltán tanácstagként és önkormányzati képviselőként több 
évtizeden át Izsákfáért dolgozott. A városrészi önkormányzat vezető
jeként sokat tett a településrész kommunális és kulturális fejlődéséért. 
Közéleti tevékenységét a jó értelemben vett izsákfai lokálpatriotizmus 
jellemzi, melyet mindig megpróbál a közös celldömölki érdekekkel 
egyeztetve érvényesíteni. 

Erdélyi Antal képviselő - az alsósági városrészen végzett több 
évtizedes kiemelkedő képviselői tevékenységéért. 

Erdélyi Antal tanácstagként, majd önkormányzati képviselőként 
több mint 10 éve tevékenykedik. Az alsósági városrész képviseletében, 
részönkormányzat-vezetőként jelentős része volt abban, hogy az el
múlt években fontos fejlesztések valósultak meg Alsóságon. Képviselői 
munkáját választói iránti elkötelezettséggel, lelkiismeretesen végzi. 
Aktivitása és érdekérvényesítő képessége példaértékű és elismerést 
érdemel. 

Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató - több évtizedes pedagó
gusi, szakfelügyelői munkájáért, a város hírnevét öregbítő tan
könyvkiadó tevékenységéért. 

Esztergályos Jenő több évtizedes pedagógusi és szakfelügyelői te
vékenységét Celldömölkön, illetve Vas megyében végezte. Kiemelkedő 
szakmai felkészültségével segítette Celldömölk és a városkörnyék, va
lamint a megye más területén dolgozó pedagógusok munkáját. Az 
ifjúság körében végzett tevékenysége az iskolai kereteken túlmenően 
a szélesebb közművelődést is szolgálta. Klubvezetőként ifjúsági ver
senyek, vetélkedők vezetőjeként éveken át segítette a közművelődési 
intézmények munkáját. Az Apáczai Kiadó tulajdonos-vezetőjeként igé
nyes tankönyveivel, kiadványaival országszerte ismertté tette Celldö
mölk nevét. 

Dr. Hlotyák Katalin gyermekorvos - a városban végzett több 
évtizedes kiemelkedő gyógyító munkájáért. 

Dr. Hlotyák Katalin I96S-ÍÓ! nyugállományba vonulásáig Celldö
mölkön dolgozott körzeti, illetve házi gyermekorvosként. Celldömölki 
működése alatt ellátta a kórház csecsemőosztályán a szakorvosi te
endőket, valamint a bölcsődei orvosi teendőket is. Közel négy évtize
den át a város és városkörnyék felnövő nemzedékének doktornénije
ként nagy szaktudással, áldozatkészséggel végezte munkáját. 

Józsa Márton nyugalmazott evangélikus lelkész - a városban 
végzett több évtizedes lelkészi szolgálatáért. 

Jázsa Márton több mint három évtizeden át városunk lelkésze volt. 
A nehéz évtizedekben is helytállt. A rossz állapotú gyülekezeti épületek 
felújítása és rendbehozása volt az egyik fő feladata. Nem csupán 
felekezete jelentette számára a világot, kiváló kapcsolatteremtő egyé
niségként ismerte a város lakossága. A későbbiekben országos nyil
vánosság előtti megnyilvánulásai is hitet és emberséget sugároztak. 
Kiváló szónoki és pedagógiai képességével a város egyik kiemelkedő 
egyénisége volt. 

Dr. Koitál Jenő katolikus esperes-plébános - a városban végzett 
több évtizedes kiemelkedő lelkészi és helytörténeti tevékenységé
ért. 

Dr. KoltaiJenő 1982-től Celldömölk-Alsóság plébánosa, ellátja az 
izsákfai és a bobai teendőket is. Nagy hivatástudattal végzi e telepü
lések lakóinak lelki gondozását. Jelentős közéleti tevékenységéi jelzi, 
hogy rendszeresen szervezi a Máltai Szeretetszolgálat részére a gyűj
tést a rászorulóknak és a halottak napi emlékműsort. Ezt a hagyó-
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mányt Ő teremtette meg Alsóságon. Irányította a templom felújításá
nak munkálatait. Sokoldalú, nagytudású személyiség. Mind az egyhá
zi, mind a világi tevékenységével Celldömölk város polgárainak ja
vára végzi szolgálatát. 

Kovács Károlyné dr. nyugalmazott vb-tltkár a helyi közigaz
gatásban végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért. 

Kovács Károlyné több évtizeden keresztül szolgálta a községet, a 
nagyközséget és a várost a tanács vb-titkáraként nyugdíjazásáig. Va
lóban elkötelezett szolgálat volt közéleti pályafutása. Nagy szakisme
rettel és gyakorlattal szervezte és végrehajtotta a testületi döntéseket, 
és szolgálatkészen segítette a hozzá forduló állampolgárokat. Tevé
kenysége összeforrt az elmúlt évtizedek tanácsi szakigazgatásával. 
Egyszerűségével, közvetlenségével, szakmai tudásával és gyakorlatá
val kivívta a nagyközség, majd a város lakosságának szeretetét és a 
felügyeleti szervek tiszteletét. Mindig bizalommal fordulhatott hozzá 
bárki. Nyugdíjasként is tevékenyen részt vett a választási bizottság 
munkájában, s vállalt más közfeladatokat is. 

Nádasdy Lajos nyugalmazott református lelkész - a város hely
történeti kutatásában és annak publikálásában végzett kiemelke
dő tevékenységéért. 

Nádasdy Lajos lelkészi hivatása mellett helytörténész, könyvtáros. 
Több évtizeden át tevékeny részese a városunkban folyó honismereti 
munkának. Számos tanulmány, honismereti kiadvány és cikk szerzője. 
Újságíróként is évtizedeken át tevékenykedett, jelenleg is az Új Ke
menesalja munkatársa, a szerkesztőbizottság nívódíjasa. 

Söptei Józsefné ügyvezető igazgató - a város gazdasági életében 
végzett kiemelkedő munkájáért. 

Söptei Józsefné 1972 óta él Celldömölkön. Munkáját technikusként 
kezdte, I9S6-tól előkészítő és vállalkozási osztályvezetői feladatokat 
látott el, 1992-től főmérnöki, majd megbízott igazgatói munkakört 
töltött be. 1993-tól a MÁVÉPCELL Kft. ügyvezető igazgatója, mely 
beosztásában a munkák felkutatásától az előkészítésen át a megvaló
sításig részt vesz a folyamatban. Vezetése alatt a kft. eredményesen 
működik, ezáltal sok celldömölki család számára biztosítja a megél
hetés alapját szolgáló munkalehetőséget. Emellett - mint eredményes 
gazdasági társaság vezetője - támogatja a szervezeteket, a város 
szociálisan hátrányos helyzetben lévő polgárait. 

Dr. Tamás Endre sebész főorvos - a városi kórházban végzett 
több évtizedes gyógyító munkájáért. 

Dr. 'Tamás Endre 1961-tŐl a celldömölki kórház osztályvezető fő
orvosaként tevékenykedett. Kiváló szakorvosként a betegei, kollégái 
tisztelték, becsülték. Irányítása alatt a kórház ezen osztálya jelentősen 

fejlődött. Szakmai munkásságáért 1979-ben az Egészségügyi Minisz
térium Kiváló Orvos kitüntetésben részesítette. 1987-ben megkapta a 
Munka Érdemrend Ezüst fokozatát. Nyugdíjasként ma aktívan segíti 
sebész kollégái munkáját. Dr. Tamás Endre egyike Celldömölk azon 
személyeinek, aki munkásságával, tudásával, az ember iránti tiszte
letével kivívta a celliek szeretetét, megbecsülését. 

* 
A kitüntetéseket a január 6-ai ünnepi gálaműsoron adta át 

Makkos István polgármester. 
Képünkön Söptei Józsefné veszi át az elismerést az ünnepi gá

laműsoron - a Szerk. 

A mezővárostól a mai városig 
Dala József helytörténész sa

ját gyűjteményéből állította 
Össze azt a kiállítást, amely érde
kes fotók, képek, régi újságcik
kek, levelek és egyéb dokumen
tumok segítségével villantja fel 
Celldömölk múltjának különle
ges eseményeit. 

Kedvcsinálóként néhány érde
kesség a tárlók anyagából: 

A Sághegyen a szőlőt a 276¬
282 között uralkodó Probus ró
mai császár telepíttette. 

1908-ban olyan képeslap je
lent meg, amely a jövőbeli cell
dömölki közlekedést ábrázolja. 
A korabeli elképzelések szerint 
függővasűt, léghajó könnyíti az 
életet, de a kép közepén gyalo
gosbalesetet is felfedezhet a fi
gyelmes szemlélő. 

1945. február 18-án a Celldö
mölki Hírlap cikket közölt arról, 
hogy a február 13-i bombázás so
rán elpusztult Celldömölk köz
pontjának számos rangos épüle
te. A hetilap újságírója mégsem 
siránkozott, hanem a talpraállás
ra, az újjáépítésre buzdított. Ha
marosan meg is kezdődtek a tár
gyalások a községközpont fej
lesztéséről. 

1947. január l-jén a községi 
értesítő hírt adott a Celldömölki 
Állami Gimnázium létesítéséről. 

1968-ban a Munkaügyi M i 
nisztérium leveléből sajnos az 
derül k i , hogy a tervezett szak

munkásképző indításához a hi
ányzó összeget nem tudják bizto
sítani. 

1970-ben dr. Gonda György 
ünnepélyes keretek között elhe
lyezte a celldömölki járási műve
lődési ház alapkövét. 

A régi Griff Szálló helyén épí
tették fel a „celli Hiltont", a tér
ség új szociális épületét, amely
nek vázlatterve 1972-ben készült 
el. 

Az építkezéshez a vasutas dol
gozók havi bérük egy százalékát 
ajánlották fel. 

1978-ban a rádió Kóruspódi
um c ímű műsorának évadzáró 
hangversenyén a celldömölki 
énekkar is szerepelt. 

„Ez egy remek masina!" - így 
üdvözölték 1986-ban a Vontatási 
Főnökségen a padló alatti kerék¬
eszterga-gépet. 

Nem csak az események a fon
tosak, hanem az emberek is: a vá
ros őrzi nevezetes szülötteinek és 
az itt alkotó jeles személyiségei
nek emlékét is. 

Ha kedvet kaptak a múltbéli 
kalandozáshoz, látogassanak cl a 
Kresznerics Ferenc Könyvtárba, 
és tekintsék meg a kiállítást. A 
táilók nézegetése közben azon
ban ne felejtsék el, hogy a törté
nelem továbbíródik, de a toll már 
a mi kezünkben van. 

Kovács N. 
Fotó: Völgyi L. 

Ne feledje: 
a tízéves Új Kemenesalja 1999-ben is kéthetente! 
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Huszonkét éve Izsákfa szolgálatában 

Farkas Zoltán az izsákfai részönkormányzat vezetője 

Az izsákfai részönkormányzat tagjai: Horváth Róbert, Horváth István, Kosztolánczi Mária, Farkas 
Zoltán és Bódui József. 

Az októberi helyhatósági választáso
kon Celdömölk 10. sz. választókerületé
ben (Izsákfán) négyen „száll tak ringbe" 
a képviselői tisztség elnyeréséért. A le
adott 217 érvényes szavazatból Farkas 
Zoltán 142-t kapott. Izsákfa lakossága 
tehát ismét mellette voksolt, ö lett a 
részönkormányzat vezetője. 
Farkas Zoltán 1938-ban született Izsákfán. 

Az általános iskolát alsóságon végezte, majd 
a katonaidő letöltése után a cclü gimnázium 
következeit. A szombathelyi mezőgazdasági 
technikumban érettségizett. Később ugyan
csak Szombathelyen minősítő technikusi 
vizsgát tett. 

A Sághegyalja MTSz-ben brigádvezető-
kénl dolgozod, majd a megfelelő gyakorlat 
után agronómusi beosztást kapott. Felesége 
ugyanennek a téesznek a könyvelője volt. Ma 
mindketten nyugdíjasok. Három felnőtt lá
nyuk és négy unokájuk van. 

Farkas Zoltán 1976-ban - időközi válasz
táson - került a közéletbe, tanácstag, majd 
vb-lag lett. 1990-ben az első helyhatósági vá
lasztáson, majd '94-ben második alkalommal 
is neki szavaztak bizalmat Izsákfán. A T98-as 
választás megnyerésével azon kevés képviselő 
közé tartozik az országban, akik több, mint 20 
éves közéleti múlttal rendelkeznek. 

Amikor az elmúlt időszakról esik szó. Far
kas Zoltán úgy vélekedik, hogy Izsákfa végső 
soron nem járl rosszul, amikor az itt élők úgy 
döntöltek, hogy nem szakadnak el a várostól, 
ahová már 20 eve tartoznak. A déli városré
szen, ami végül is egy 380 lelkes kis „falu", 
egyre városiasabbak az életkörülmények. 

Ilyen szempontból fontos volt a gáz gerinc
vezeték megépítése és a telefonhálózat kiépí
tése. Az új orvosi rendelő megépítésével a 
betegek, az önkormányzat hivatali helyiségé
nek létrehozásával a falu elöljárói kerültek 
emberibb körülmények közé. A falu önbecsü
lését jelzi a település monográfiájának kiadá
sa, melyet dr. Tungli Gyula, Izsákfa szülötte 
készített el. 

Fontos az is, hogy Izsákfán minden út por
talanított, mindenfelé kiépített járda van, a 
régebbieknek a felújítását már el is kellett 
kezdeni. Az útfenntartási alapból szeretnék 
ezt folytatni, majd az önkormányzati utakat 
felülkezelni. Ez már a tervek közé tartozik, 
dc mielőtt tovább fűznénk a beszélgetés fo
nalát, a részönkormányzat-vezető fontosnak 
tartja megemlíteni a városrész I abdarúg ócsa-
patát, amely a tavaszi és az őszi időszakban 
a vasárnap délutánonkénti szórakozást jelenti 
az itt é lő embereknek. Mert szórakozási le
hetőség errefelé nem sok van. Legfeljebb az 
iljúsági klub, vagy a kocsma. 

Áz elmúlt év vége felé adlák át a faluházat 
vagy hivatalos nevén a kultúrházat, amely 
sokféle feladatot láthat cl . Nem csak „falu
gyűlésekre", közmeghallgatásra nyílik lehe
tőség, hanem a kultúra, a közművelődés 
visszacserkcszcsérc is, ami ma még hiányzik. 
E téren a KMK-va l szándékoznak konzultál
ni . 

Izsákfán hiányolják a celli tévé adásait, 
ezért ha a felmérések a többség óhajaként iga
zolják ezt, megpróbálják közvetíteni a kábel
tévéadásokat. 

- Van még egy tervünk, bár nem tudom, 
megoldható-e - mondja kétségek között Far
kas Zoltán. - Jó volna járdái építeni a falutól 
a temetőig. A terepviszonyok problémát je
lentenek. Rengeteg földet kellene megmoz
gatni, a szintkülönbség miatt lépcsőkre is 
szükség volna. Ez nagy költség. Nem tudom, 
pillanatnyilag szinte lehetetlennek tűnik... 
Majd meglátjuk. 

Aztán újabb nehéz feladattal hozakodik 
elő: 

- Szeretnénk ilt a faluban kisebb lakásokat 
megvásárolni fiatal házasok részére, ami idő-
Vei aztán a saját tulajdonukba kerülhetne. Az 

ingatlanárak Izsákfán is egyre magasabbak a 
külföldiek ingatlanvásárlásai miatt... 

Sok egyéb apró terv hangzik még el, ami
ből arra következtethetünk, nem lesz tétlen a 
részönkormányzat a következő 4 évben sem. 

A részönkormányzatról - amelynek tagjait 
egytől egyig újraválasztották - elmondja, 
hogy rengeteg részfeladatot vállalnak és vé
geznek el. Igaz, ő a vezető és a felelős, de a 
döntéseiket mindig közösen hozzák. 

- Megtiszteltetésnek, és eddigi munkám 
elismerésének tartom újbóli megválasztáso
mat, ígé rem az izsákfaiaknak, hogy eddigi 
gyakorlatomat felhasználva továbbra is min
den tőlem telhetőt megteszek a településün
kért - zárja a beszélgetést Farkas Zoltán, aki 
még hozzáteszi, hogy nyugdíjasként az eddi
ginél is több időt tud minderre fordítani. 

Völgyi László 
Farkas Zoltán a várossá avatás jubileu

mán a Celldömölk Városért Emléklap ki
tüntetésben részesült - a Szerk. 

Sötétre készülve 
Az „Alapítvány a Sághegyért" készül 

az auguszlusban bekövetkező teljes nap
fogyatkozásra. A Sághegy is beleesik abba 
a sávba, amely e ritka jeleaség megfigye
lésére ad lehetőséget Kérni fogjuk a tudo
mányos intézményeket: nyújtsanak segít
séget ahhoz, hogy a Sághegyen is szerver 
ződjék a témához kapcsolódó rendezvény. 
Az alapítvány képes levelezőlapot ad ki az 
eseményre, elsőnapi postabélyegzést sze
retnénk, majd a témához illőborcímkét ké
szítünk és palackozunk. Akad még néhány 
meglepetés is. D. J . 
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Nagy vetélkedő 
Celldömölk várossá avatásának 20. évfordulójára 

Felhívás a Vetélkedő a városért versenyen való részvételre 
Kedves celldömölki polgárok! Kedves tanu lók! 
1999. január 6-án ünnepeltük Celldömölk várossá avatásának 20. 

évfordulóját 
Bizonyára sokakat érdekel városunk történelmi múltja, jelene és 

jövője, kulturális élete. Alsóság mezőgazdasági fejlődése, vagy éppen 
a sághegyi bor híressége, Celldömölk iparosodása, a vasút helyzete, 
városunk nagy szülötteinek munkássága stb. Mind-mind olyan téma
körök ezek, amelyeket az itt élők valamilyen szinten - felszínesen 
vagy alaposabban - ismernek. Úgy gondoltuk, hogy igen hasznos 
lenne egy nagy vetélkedő meghirdetése Celldömölk múltja és jelene 
címmel. Hiszen ahhoz, hogy jobban otthon érezzük magunkat szű
kebb hazánk, szülőföldünk, Kemenesalja székhelyén, meg kell ismer
nünk múltját és jelenét, hogy a mai fiatalok ennek tudatában tervez
hessék városunk, Celldömölk jövőjét. 

A vetélkedőben a h á r o m ál ta lános iskola felső tagozatos tanulói 
vesznek részt az egyik kategóriában. (A Szent Benedek Katolikus 
Iskolában a felső tagozatban csak 5. osztályosok vannak, ezért ők 
még nem tudnák felvenni a versenyt a másik iskolák 6-7-8. osztá
lyosaival.) A felnőttek kategóriájában indulnak a Berzsenyi Dániel 
G imnáz ium, a Műszaki Szakképző Iskola tanulói . Természetesen 
üzemi, hiatalí közösségek, u tcák , b a r á t i t á r saságok csapatai is 
nevezhetnek a versenybe. Az igazán jó az lenne, ha minél több csapat 
nevezne, hiszen akkor több száz felnőtt és fiatal ismerné meg váro
sunk kulturális életét, gazdasági fejlődését, történelmi múltját. 

Minden csapat 5-5 főből áll. 

A vetélkedő témakörei 
- Celldömölk történelmi fejlődése napjainkig 
- Celldömölk kullurális fejlődése. Nevezetes személyiségeink és 

munkásságuk. 
- Celldömölk művészeti élete: építészeti, képzőművészeti , szob

rászati emlékcink, a város szülötteinek irodalmi alkotásai, a város 
zenei életének jelentős eseményei 

- Alsóság mezőgazdasága, Celldömölk ipari fejlődése (vasút, üze
mek, gyárak) 

- Egyéb: sport, politika stb. 

Nevezés a versenyre 
Minden nevező csapatnak témakörönként tíz-tíz kérdési kell kita

lálni a Vetélkedő a városért 5 témaköréből külön-külön. Tehát ösz-
szesen ötven kérdést kell beküldeni a zsűri számára. 

Ha t á r i dő : j a n u á r 29-e. Cím: Kemenesaljái Művelődési Központ. 

A verseny lebonyolítása 

- Az Új Kemenesalja február, március, április havi e lső számaiban 
megjelenik 5-5 kérdés az egyes témakörökből. A havi második szá
mokban közöljük a kérdésekre adott válaszokat 

- A csapatok az írásbeli pontszámokat magukkal hozzák a májusi 
nagy városi vetélkedőre. Májusban a Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban kerül sor a vetélkedőre külön az általános iskolák és külön 
a felnőttek számára. 

A zsűri e lnöke: Nádasdy Lajos 
Tagjai: Pálné Horváth Mária KMK-igazgató, Molnár Gábor, a 

Polgármesteri Hivatal művelődési szakreferense, a Berzsenyi Lénárd 
Ált. Iskola, az Eötvös Loránd Ál t Iskola, a Gáyer Gyula Á l t Iskola, 
a Szent Benedek Áll. Iskola, a Berzsenyi D . Gimnázium és a Műszaki 
Szakképző Iskola igazgatója - összesen 9 fő. 

A versenyfeladatok összeállítására a beérkezett feladatok alapján a 
Honismereti Körből Káldos Gyula ny. könyvtárigazgatót, a városi 
könyvtárból Dömyci Lászlónét és Szomjú Lászlónét kérjük fel. 

Díjak 
Az Apáczai Kiadó a Vetélkedő a városért verseny csapatainak 

jutalmazására 100 000, azaz egyszázezer forintot ajánl fel. Tisztelettel 
kéri a város hivatalait, üzemeit, kis- és nagyvállalkozóit, hogy min
denki jó szándékkal és anyagi lehetőségeihez mérten támogassa a 
nemes célt! Hiszen saját gyermekeinkért, városunkért (is) tanuló, mű
velt ifjúságunkéri tesszük! Felajánlásaikat írásban tegyék meg a Ve
télkedő a városért szervezőbizottságához! (Csak hivatalos írásbeli fel
ajánlásokról, még nem a befizelclt pénzről van szó!) Cím: Apáczai 
Kiadó, Esztergályos Jenő, Celldömölk, Széchenyi u. 18. 

A felajánlott összegeket egy később megküldött csekken, elkülö
nített bankszámlára fizethetik majd be, amelyet egy erre a célra 
Összeállított kuratórium kezel majd. 

A befizetett összegek arányában az 
- I . helyezett csapatot egy dél- tengeri n y a r a l á s r a 
- I I . helyen végzett csapatot balatonrendesi t á b o r o z á s r a 
- I I I . helyet elért csapatot belföldi j u t a l o m k i r á n d u l á s r a viszi el 

a szervezőbizottság 
A szervezőbizot tságba javaslom: i f j . Bakó Lászlót - Bakotrex 

Művek, Balogh Zsolt vállalkozót, Hetényi Endre képviselőt, Nagy 
Kálmán képviselőt, Tima László alpolgármestert 

Várom további javaslataikat 
Köszönettel: Esztergályos Jenő Apáczai Kiadó 

JELENTKEZESI LAP 
a Vetélkedő a városért versenyen való részvételre 

Az öt tagú csapat veve (fantázianeve): 

A csapat'tagjai: .' 

A csapat kapi tánya: 

c íme: telefonszáma: 

Melyik kategóriában indulnak? (A számot kérjük bekarikázni .) 

1. ál talános iskolás 6-7-8 . oszt. 2. középiskolás , illetve felnőtt 

A Jelentkezési lap (és a ve té lkedő témakörei szerint 5-5 kérdés) beküldendő a Kemenesaljái Művelődés i Közpon t c ímére 
(Dr. Géfin tér 1.) 
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„A kisvárosok az átalakulás folyamatában" 

Akadémiai díjas pedagógus Celldömölkön 
Éppen harminc éve annak, hogy a Magyar Tudományos 

Akadémia lehetőséget ad középiskolai tanároknak tudo
mányos kutatómunka végzésére. Színvonalas tevékenységük 
elismeréseként 1997 óta évente 12 tanár részesülhet 100 ezer 
forintos „Pedagógus kutatói pályadfj"-ban. Az M T A főtitká
ra 1998-ban ezzel az akadémiai díjjal Jutalmazta dr. Lenner 
Tibornak, a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium taná
rának „A kisvárosok az átalakulás folyamatában Vas megye 
példáján" címmel benyújtott pályamüvét. 

1998. december 11 -én az 
M T A Tudósklubjában Keviczky 
László főtitkár adta át a díjat a 
kiválasztottaknak, köztük Lenner 
Tibornak (képünkön). A kitünte
tés értékét jelzi, hogy Nyugat-
Dunántúlról mindössze hárman 
vehették át az elismerést. A díj 
három évtizedes történetében ku
riózumnak számít, hogy Celldö
mölk-kategóriájú kisvárosban 
dolgozó pedagógus lett az egyik 
díjazott. 

Lenner Tibor egy évtizede sze
rezte meg diplomáját Szegeden 
földrajz-történelem szakon, s az
óta tanít Kemenesalja fővárosá
ban. Már egyetemi szakdol
gozatában is Celldömölk kisvá
rosi fejlődésének szellemi hátte
rét vizsgálta, majd é témakör 
egyre melyebb rétegeit és tágabb 
Összefüggésrendszereit tárta fel a 
kilencvenes évek folyamán. Az 
M T A Regionális Kutatások Köz
pontja Nyugat-magyarországi In
tézetének külső kutatójaként be
hatóan foglalkozott a térség kis
város-hálózatának társadal

mi/gazdasági viszonyaival az át
menet időszakában. Módszere
sen elemezte Nyugat-Dunántúl, 
Vas megye s ezen belül különö
sen Celldömölk és Sárvár eltérő 
fejlődési modelljét. Társada
lomföldrajzi összehasonlító vizs
gálatainak hangsúlyos elemét ké
pezte az értelmiség szerepének 
meghatározása a modernizáció 
folyamatában. 

A kutatásból leszűrt következ
tetéseit tudományos publikációk
ban közölte a „Földrajzi Értesí
tő", a „Tér és Társadalom", vala
mint a „Vasi Szemle" című fo
lyóiratok hasábjain, és addigi 
eredményeit 1995-ben megvé
dett egyetemi doktori értekezésé
ben összegezte. 

Az M T A pályázatára készített 
dolgozatában a Vas megyei kis
városok társadalmi és gazdasági 
térkapcsolatainak hálóját felvá
zolva egyúttal mélyreható funk
cióanalízist is végzett. E rendkí
vül aktuális problémakört szer
vesen beágyazta az urbanizációs 
folyamat keretei közé. A kisvá

rosok központi szerepkörének 
feltárása során a széles körű sta
tisztikai forrásbázis felhasználá
sán túl az átalakulást kérdőívek
kel is elemezte, s így szerencsé
sen ötvözte a „kemény" adatokat 
a „puha", a különféle döntésho
zói vélemények árnyalatait is 
tükröző vizsgálati módszerrel. A 
helyi érdekviszonyok ismerete a 
kutató globális látókörével páro
sulva egy kiforrott kutatói egyé
niség szintetizáló képességéről 
tett tanúbizonyságot. Külön érté
ke a pályamunkának a település
marketing jelentőségének felis
merése cs egy gyakorlatban hasz

nosítható arculatterv elemeinek 
kidolgozása. 

A kisváros-problematika té
makörében a szegedi József At
tila Tudományegyetem Termé
szettudományi Karán benyújtott 
Ph. D . értekezésében a fejlődési 
trendek bemutatása után hangsú
lyozza, hogy a vidékfejlesztés 
egyik legfontosabb területe a kis
térségi centrumok funkcióinak 
erősítése a településhálózatban. 
A dinamikus változások korsza
kában a stratégiai tervezés szem
pontjából alapvető jelentőségű a 
kisváros identitásának meghatá
rozása. A megyeszékhely-köz

pontú térszerkezet és kapcsolat
rendszer oldásában fontos szere
pet kell kapnia a középfokú szol
gáltató funkciók bővítésének. A 
polgárosult társadalmi környezet 
megteremtése csak a magasan 
képzett munkaerő révén lehetsé
ges, amely cselekvő lokálpatrio
tizmusával képes a társadalmi 
mozgástér kereteinek kitágítá
sára. 

Lenner Tibor vallja: „A kisvá
rosi ranghoz a magyar település
hálózatban igen fontos szerepkö
rök tartoznak, polgáraik számára 
a városhoz tartozás markáns lé
lektani tényező, ezek pedig ki in
dulópontként kell, hogy szolgál
janak ahhoz, hogy a kisvárosok a 
jövőben jobban megbecsült sze
replői legyenek a magyar területi 
politikának." 

Németh Tibor 

Lenner Tibor pályamüvének 
kivonatát az Új Kemenesalja 
jubileumi különszámában kö
zöltük - a Szerk. 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

UR. LENNER TÍBŰST 
PEDAGÓGUSI MUNKÁJA MELLETT ELÉRT 

ÉRDEMES TUDOMÁNYOS EREDMÉNYÉÉRT 

PEDAGÓGUS KUTATÓI PÁLYADÍJBAN 

RÉSZESÍTEM , v / £ - í % 

I U D A P E S T . ifié. A c u r f r « . ^ " "FŐTITKÁR/ 
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Edvi Illés Pál búcsúverse 
A közelmúltban emlékeztünk Edvi Illés Pál nemesdömölki tu

dós pap munkásságára, aki szolgálta gyülekezetét, élen járt kora 
nevelésügye érdekében, s írásain keresztül az ország olvasóközön
ségére is igyekezett hatni. Szerette a kemenesaljai embereket, ne
héz volt számára a kényszerű búcsú, ami látásának elvesztése 
miatt következett be. 

Az alább közreadott verse az érzelmek megjelenítésén túl hely
történeti adatokat is tartalmaz. A Pápán kinyomtatott költeményt 
utolsó vasárnapi szolgálata után, 1S63. november 8-án felolvasták 
és kiosztották a hívek között. 

Búcsú-szózat 
Megnyitom szájomat utolszor Hoznátok, 
Harminckét évig kik híveim valátok, 
S elléptetem lelki szemeitek előtt. 
Mind azt a szépet, ját, vigasztalót, kellőt. 
Miken e sok éveken vitettetek volt át. 

Nemes-Dömölk, Isten hozzád. 

Az Evangélium alá izenete. 
Ama Kathedráról mily hangon zengett le, 
Ttzenkilencz Ifjúval meg-megújítva. 
Közöttük maga is az Illés palástja. 
Messzünnen is jöttek figyelmezni reád. 

Nemes-Dömölk, Isten hozzád. 

És jöttek szép sorban sátoros ünnepek. 
A feldíszített sok oltári jelvények. 
Az ezerre rúgó hallgatók serege, 
Alsó-felső székek mind zsúfolásig tele, 
E vidéken a szem másutt ilyet nem lát. 

Nemes-Dömölk, Isten hozzád. 

De jött a templom évszázad örömnapja, 
Mely nagy sok újságnak vala nemző atyja, 
Orgona, kerítés s emlékirat róla. 
Úgy hogy a házakban máig is szól a, 
Ezt is ünnepelték ritka eklézsiák. 

Nemes-Dömölk, Isten hozzád. 

Itt néztem hazánknak változatos sorsát, 
Itt villanva nálunk is szabadság harciát, 
A nép felkelését, s futását Sárvárrul, 

Tündérvölgyi hírcsokor 

Mellyel nemzet-Őrség serege is párul. 
Itt a Világosvár hozzánk futott fiát. 

Nemes-Dömölk, Isten liozzád. 

Hát a cholerának gyászos áldozatit. 
Elfelejteném-e kik sűrűn hulltak itt. 
Kikhez bátran mentem, gazdaghoz, szegényhez. 
Midőn a hivatal rendelt valakihez. 
S Isten erősített, s látom búcsúm napját. 

Nemes-DÖmolk, Isten hozzád. 

Nézzetek pedig e felgyúlt nyájon végig, 
Krisztus kicsinyei, aprótól a vénig. 
Lám mind saját kezem szent müvei vagytok. 
Akár születtetek, vagy házasultatok. 
Itt hagylak én népem, szemem többé nem lát. 

Nemes-Dömölk Isten hozzád. 

Pénz és gazdagodás, mindnyájan tudjátok 
Nem volt törekvésem, csak a szent írások, 
Hivatal, tudomány, olvasás, nevelés, 
Könyvek, tisztes élet, itthon vesztegelés, 
Ezekben mutattam híveimnek példát. 

Nemes-Dömölk, Isten hozzád. 

Életemnek minden öröme, bánatja, 
Ez órában szívem át meg által hatja, 
Egy maga kísér el, életem hü pára. 
Sűrű bánátimban szívem erős vára. 
Velem jön fiához, és lép a Dunán át. 

Nemes-Dömölk, Isten hozzád. 

És most Pest városa, Hazánk dicsősége, 
Hol rám szép lakás vár, örömház és béke, 
Itt kezdődik nekem az igaz nyugalom, 
Oda nem ér hozzám, üldözés s fájdalom. 
Fogadd be fiadat, hagyván Kemenes-Alját. 

Nemes-Dömölk, Isten hozzád. 

S így nyitottam szájam utolszor Hozzátok, 
Harminckét évig ktk híveim valátok. 
írjátok be ma ezt szívetekben mélyen, 
Éljetek boldogul mind, és szerencsésen. 
Isten áldd e népet és ez eklézsiát. 

Nemes-Dömölk, Isten hozzád." 

Közreadja: Káldos Gyula 

Karácsonyi gyertyagyújtási ünnepséget 
tartottak december 20-án a Tündérvölgyi Ba
ráti Társaság tagjai. Az ünnepélyességet a fe
nyőfa és az 1998. évi - már fejtett - borok 
kóstolása jelentette. A korábban közös must
ból erjesztett millecentcnáriumi palack meg
bontása igazi ajándék volt. A bor kiváló mi
nőségről tanúskodott. 

A társaság 1999. január 9-én tartotta évad
nyitó összejövetelét. Elhangzott a szokásos 
újévi köszöntő, megemlékeztek a húsz éve 
alakult városról és arról, hogy ekkor alakult 
a társaság is. Külön megemlékezlek Gyürüsy 
Dezsőről, a lelkes alapító tagról. Szó volt 
több tervről is, amelyeket 1999-ben kívánnak 
megvalósítani a társaság tagjai. 

December 12-én volt a sághegyi szőlős
gazdák hagyományos évzáró találkozója a 
Krisztina Csárdában. Megemlékeztek az év 
során elhalálozott társaikról, emlékükre ha-
rangkondítás és gyertyagyújtás volt a csárda 
udvarán. Értékelték az 1998-as év munkáját. 
Elhangzott egy előadás Fehér Tamás gazda 
részéről, aki azokról a kísérletekről beszélt, 
amelyeket folytat. Számos új tapasztalatról, a 
fajták első vizsgájáról adhatott számot. Az 
1998-as évjáratú borok a körülményekhez ké
pest elfogadhalónak minősüllek, a korábban 
érő fajták bizonyították ígéretes jövőjüket, 
ö römmel állapíthatjuk meg, hogy a gazdata
lálkozónak növekszik a szerepe, jelentősége. 
Az érdeklődés fokozódik, hiszen mintegy 
negyven gazda tartotta fontosnak a jelenlétét. 
A korábbiakhoz képest a létszám megduplá
zódott. 

DJ. 

Történelmi 
évforduló 

a kártyanaptáron 
Örömmel vehettük kézbe a Jánoshá

záért alapítvány küldeményét, amely 
tartalmazta a szép kivitelezésű 1999. évi 
kártyanaptárukat is. Ezen egy nagyon 
fontos történelmi eseményre utalnak, ne
vezetesen Batthyány kiszabadítási kísér
letének ISO. évfordulójára (1849-1999). 
A Jánosházán lezajlott eseményt emlék
tábla őrzi. Hiteles történet tanúsítja, 
hogy 1849. április 28-án Jánosháza és 
környékének népe ki akarta szabadítani 
a bilincsben Bécsbe szállított Batthyányt 
és fogolytársait. A most kiadott, az év
fordulóra utaló kártya naptáruk bizako
dást előlegez arra, hogy ebben az évben 
is méltóan fognak megemlékezni a törté
nelmi eseményről. 

DJ . 
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Balázs-járás 
Ez a régi eredetű, egykor kemenesalján is 

ismert népszokás ma már csak az öregek em
lékezetében él. A versek, mondókák a nép¬
költésgyűjtők munkája révén hagyományo
zódnak az utókorra. Népszokásaink nagyobb 
része az úgynevezett jeles napokhoz, de min
denekelőtt a teli, a tavaszi és a nyári napfor
dulókhozkapcsolódnak. A téli napforduló ta
lán utolsó, vidékünkön egykor előforduló 
népszokása a Balázs-járás. Időpontja február 
3-a, Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. 

Szent Balázs a gyermekek védőszentje, ta
nította, a betegségtől óvta őket. A legenda 
szerint Szent Balázs egy fiúgyermeket, aki
nek torkán akadt a halszáka, imájával mentett 
meg a fulladástól. A fiú édesanyja hálából 
ételt és gyertyát ajándékozott a püspöknek. A 
hatodik századtól a püspök nevét a torokfájás 
gyógyítójaként emlegetik. 

A Balázs-járó csapat általában három főből 
állt. Egyikük volt a püspök, fején piros süveg, 
kezében pásztorbot. A két vitéz fején piros 
csákó, kezükben fakard, nyárs, a hátukon ta
risznya. Az első vitéz előremegy és megkér
dezi: szabad-e Balázst köszönteni. Ha igen, 
visszamegy és együtt beköszöntének. 

A közreadott mondókát Sándor József ke-
menesmagasi tanító gyűjtötte. 

ElsŐ vitéz: 
Én vagyok az elöljáró vitéz, 
Hogy kelmétek szobája hamar legyen kész. 
Mert ha Balázs katonái 
Püspök úrral bejönnek. 
És ha rokkát, orsót félre nem tesznek, 
A szorosság miatt nagy károkat tesznek. 

Ha szómmal nem vétek, 
A püspök urunknak 
Pedig széket kérek, 
Aki püspök urainkat meg meri bántani. 
Arra rögtön kardot 
Fogok rántani. 

Második vitéz: 
Állj félre barátom, . 
Én is hadd beszéljek, 
Mert hidd el, hogy ilyen 
Legénytől nem félek. 
Püspök urunk mellett 
Annyira harcoltunk, 
S lovaink hátáról 
Hasra lefordultunk. 

M i n d : 
Emlékezzünk házigazda, 
Ma van Balázs napja, 
Hogy többször is megérhessük. 
Az Úristen adja. 
Kérjük szent malasztját. 
Nyújtsa ajándékát. 
Távoztassa mi torkunknak 
Igen nagy fájását. 

Püspök : 
Ide mellém katonáim, 
Most azt parancsolom. 
Beszéljetek jól hangosan. 
Amint tudva vagyon. 
Megvédelmezzetek, 
Kardra a kezetek, 
Aztán csak mondogassátok 
És zengedezzetek. 

A két vitéz: 
Oh, szent Balázs, torokfájás 
Ellen légy védelmünk. 
Hogy a házi orvosságtól 
Szabadok lehessünk. 
Melyre nincs jobb haszon. 
Csak adjon az asszony 
Nyers szalonnát, egy pár tojást 
Hogy jobban nyelhessünk. 

Házigazda, kelj fel gyorsan. 
Hozz minekünk jó bort. 
Valamid van a háznál. 
Mindenedet csak hord. 
Lásd a nyársunk üres, 
A hasunk is éhes. 

Ha sajnálod a szalonnádat. 
Légy hát mindig éhes. 

Szűz leányok kívánságtok 
Tudjuk mire.céloz, 
Megmondjuk, ha mindegyitek 
Egy nagy szál kolbászt hoz. 
Kinek illik félni, 
Annak meggondolni, 
A legények fortélyával 
Hogy tudjatok élni. 
A víg farsang már elmúlik, 
De meg se könnyezzük, 
Csak sirassák a vénlányok, 
Pártában a fejük. 
Múlik a szépségük, 
Ráncosul a képük. 
Pedig már a sok sírástól 
Kifordul a szemük. 

Jaj, özvegyek, jaj, szegények. 
Miért szomorkodtok, 
Talán, hogy ily szerencsétlen 
Lett a ti sorsotok? 
Nem kell férjhez menni. 
Ily galibát tenni. 
Vegyétek az imakönyvet, 
S abból imádkozni. 

Nekünk is van szabadságunk, 
Most egy kis tréfára. 
Hogy majd jobban tanulhassunk 
Benn az iskolában. 

Most szabad a táncra, 
Egy kis mulatságra, 
Lábainkat egyengetjük. 
Táncolók módjára. 
Mi most azért fáradozunk, 
Hogy teljék kosarunk 
Azért, hogy ily sok jót mondunk. 
Ajándékot várunk, 
Es ha sokat kapunk, dicséretet hagyunk, 
Házukból mi seregestől 
Szomszédba ballagunk. 

Közreadja: Káldos Gyula 

Történetek 
Történt egy alkalommal, hogy megkér

dezték és megkérték Einsteint, magya
rázza el röviden a relativitás elméletét és lé
nyegét. 

-Nagyon egyszerű - válaszolta a tudós. -
Képzelje, hogy csupán csak egy másodpercig 
kell ülnie egy forró kályha tetején. Örökké
valóságnak fogja érezni. És tegyük fel, hogy 
egy negyed óráig csókolózik Marlcnc Diet-
richhel. Az lesz a benyomása, hogy csak egy 
pillanatig tartott az egész! Ez a relativitás! 

* 
Egy újságban két héten át minden nap 

megjelenik egy hirdetés: „Géza, gyere vissza, 
kérlek, megbocsátok. Bözse." Á harmadik 
héten megjelenik alatta a következő hirdetés: 
„Géza, az Isten szerelmére menjen már haza 
Bözséhez, hiszen megbocsát magának! Egy 
idegroncs olvasó!" 

Egy száguldó sportkocsi csikorogva lefékez 
egy gyalogos mellett, s kiszól a vezetője: 

Itt a farsangi 
Mondja uram, hogyan jutok cl a temetőbe? 

Mire a gyalogos: 
- Egészen egyszerűen, menjen csak így to

vább! 
* 

Jaj! Szomszéd úr, jöjjön segíteni. Svábbo
gár van az előszobában. 

- Keressen mást, szomszédasszony. Én 
nem tudok németül! 

Sírversek 
Szegény Kántor Pista. 
Szerette a halat, 
igen mohón ette, 
megölte a falat. 
Halász életének azért leve vége, 
mert a halszálkánál szűkebb volt gégéje. 

* 
Itt nyugszik Csorba Jóska, 
18 éves korba verték orrba, 
disznótorba. 

Itt nyugszik a kis Jánoska, 
Ökör Jánosnak a kisfia. 
A jó Isten nem engedte, 
hogy nagy Ökör legyen belőle. 

Itt nyugszik Tóth Áron, 
K i volt sok vásáron. 
Addig csereberélt, 
míg egy ló, egy herélt, 
úgy ágyékon rúgta, 
hogy itt fekszik azóta. 
S itt van róla a nyugta. 

Itt nyugszik Gulyás Tóth Pista, 
agyontaposta egy mérges bika. 
Ha jobban futott volna, 
nem került volna a sírba. 

Asztalos Gizella fekszik 
e sírban eltemetve, 
először történt meg vele, 
hogy senki sem fekszik mellette. 
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1600 pályamunka érkezett a meghirdetett rajzversenyre 

Újabb országos verseny az Apáczai Kiadóban 

A győztes, Horváth Barbara és felkészítő tanára 

A tavalyi évben már rendeztek országos versenyt az Apáczai 
Kiadó székházában. Akkor három témakörben mérhették össze 
tudásukat a tanulók. Idén folytatódnak a versenyek, a meghirde
tett rajzpályázatnak már a díjkiosztó ünnepsége is lezajlott. 

ve a rosz időjárás is nehezítene a 
közlekedést. Mégis jöttek a gye
rekek és kísérőik az ország távoli 

pontjáról is: Berettyóújfaluból és 
Kazincbarcikáról is megérkeztek 
akis alkotók szüleikkel, felkészí
tő tanáraikkal együtt. Jól esett hát 
mindenkinek a reggeli: szendvics 
és tea várta a messziről jött ven
dégeket. Megilletődött gyerekek, 
meghatódott szülők és pedagó
gusok népesítették be a nagyter
met. Az ünnepség végére mindez 
feloldódott és vidám kis gyer
mekszemek, kritikus felnőtt te
kintetek nézték végig a pálya
munkákból készült kiállítást. A 
program zárásaként egy közösen 
elköltött ebéd következett. 

A résztvevők úgy búcsúztak el 
egymástól, hogy tudták: jövőre 
újra találkozni fognak. A tehetsé
ges kis alkotók a j ö v ő évben is 
megkapják a lehetőséget a pálya
munkák elküldésére, a díjak el
nyerésére. Jó lenne remélni: sok 
kis Munkácsy-utód teszi meg el
ső próbálkozásait ezen a verse
nyen! 

Németit I. 
Fotó: Hetényi László 

Még az ősszel jelent meg a fel
hívás a Szivárvány hetedhét ha
táron című gyermekújság hasáb
jain. Két korcsoporthoz: 3-4., i l 
letve 5-6. osztályosokhoz szólt a 
felhívás A magyar történelem 
nagy eseményei címmel. A részt
vevőknek „a magyar nép 1100 
éves történelme dicsőséges vagy 
tragikus eseménycinek" egyikét 
kellett megörökítenie tetszőleges 
technika alkalmazásával. 

Az ország minden pontjáról 
érkeztek pályamunkák. 1600 al
kotásból kellett kiválasztani a 
legjobbakat. Nem volt könnyű 
feladat, hiszen minden gyerek-
munka önmagában egy kis re
mekmű volt. A szakmai hozzáér
tésről a jól megválasztott zsűri 
gondoskodott. Tagjai Skriba 
Zsoltné (a zsűri elnöke, a Ber
zsenyi Lénárd Általános Iskolá
ból), Horvá th Lászlóné (a 
Gáyer Gyula Általános Iskolá
ból), Samu Mariann (az Eötvös 
Loránd Általános Iskolából) és 
Venczellák A n d r á s (a Berzsenyi 
Dániel Gimnáziumból). 

A díjak idén is nagyon csábí
tóak voltak. A korcsoportok első 
helyezettjei 100 ezer forint jutal
mat vehettek át, melyből 40 ezer 
a tanulót illette, ugyanennyit ka
pott a felkészítő tanár, a fennma

radó 20 ezer forintot pedig az is
kola kapta. A második helyezett
nek 80 ezer forint járt, melyből a 
pályázó 30 ezer forintot, a felké
szítő pedagógus is 30 ezret ka
pott, az iskolának pedig 20 ezer 
forint jutott. A harmadik helye
zettek jutalma 60 ezer forint volt, 
amelyből a kis alkotó, a felkészí
tő és az iskola is egyformán ré
szesedett. A 4-10. helyezettek 
egységesen 15 ezer forint jutal
mat, színes oklevelet és könyvet 
kaplak ajándékba. (Elismerő ok
levelet minden pályázó kapott.) 

• A 3-4. osztályosok versenyé
ben pörbölyi, budapesti, illetve 
kazincbarcikai gyerekek osztoz
tak a dobogós helyezéseken. Az 
5-6. osztályosok korcsopoltjá
ban a szentgotthárdi és a hevesi 
gyerekek mögött a harmadik he
lyezést egy celldömölki pálya
munka ért el. A bronzérmes al
kotás „csapatmunka" volt, a 
Gáyer Gyula Általános Iskola ta
nulói küldték be: Cságoly Tibor , 
Fekete A n d r á s , H o r v á t h Ra
m ó n a és Pál L é n á r d . 

A díjkiosztó ünnepséget janu
ár 9-én tartották a kiadó díszter
mében. Sok izgalom előzte meg 
ezt az ünnepélyes alkalmat, h i 
szen az időpont egybeesett a vas
utassztrájk utolsó napjával, illet-

Nálunk ingyen hirdethet 
Március végéig ö n ingyen teheti közzé apróhirdetéseit az Új Kemenes

aljában. Töltse ki az alábbi hirdetési bonuszt, és küldje el szerkesztősé
günk címére: Új Kemenesalja, Celldömölk, Szentháromság tér 1. (9500). 
A borítékra kérjük ráírni: APRÓHIRDETÉS. Csak azokat a hirdetéseket 
fogadjuk cl ingyenes közlésre, amelyekéi a lapból kivágott, eredeti bonu
szon juttatnak el hozzánk. 

Ez a legolcsóbb, mert ingyen van! 
Csak arra kell figyelnie, hogy beleférjen a szöveg a betűk részére 

készített négyzetrácsokba. (A hirdetésben közöllek valódiságáért a szer
kesztőség és a lap kiadója nem vállal felelősséget.) 

-_s^— - - - - - — — — -

Hirdetési bonusz - Új Kemenesalja 

A hirdetés feladója: 

c í m e : 

dátum aláírás 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
38/1998. (XI. 26.) sz. rendelete 

a víz- és csa tornaszolgál ta tás i díjak megál lap í tásáró l 

Celldömölk Város önkormányzata az árak megállapításáról szóló 
1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi L X X X V I I . törvény
ben kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz- és csatomaszolgáltatási 
díjak megállapításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

l-§ 
A rendelet hatálya Celldömölk város önkormányzati tulajdonú ví

ziközműből biztosított ivóvízszolgáltatás, valamint Celldömölk város 
önkormányzati tulajdonú víziközmú" által biztosított szennyvízelveze
tés, szennyvíztisztítás és kezelés díjszabására terjed k i . 

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
gáltatója a szolgáltatást igénybe vevőkkel szemben e rendelet mellék
letében foglaltaknál magasabb árat érvényesen nem köthet k i . 

Ez a rendelet 1999. január l-jén lép hatályba. 
Celldömölk, 1998. november 26. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 

1. sz. melléklet 

Celldömölk város önkormányzati tulajdonú víziközmüből 
biztosított ivóvízszolgáltatás, szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás és kezelés szolgáltatási díjai 
(Hatályos 1999. január l-jétől 1999. december 31. napjáig) 

Ivóvízszolgáltatás díja: 108,30 Ft 
Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és 

kezelés szolgáltatás díja: 73,20 Ft 
(Fenti díjak a 12%-os áfát nem tartalmazzák.) 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
39/1998. (XI. 26.) sz. rendelete 

2. § 
A rendelet 5. § 1/B bekezdése az alábbi új 0 ponttal egészül k i : 
f) utazási támogatás 

3. § 
A rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(3) Természetbeni ellátásként elsősorban az alábbi ellátási formák 

nyújthatók: 
- lakbér 
- k ö z ü z e m i díjak 
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részleteinek kifizetése 
- gyermekintézmények térítési díjának átvállalása 
- tankönyvsegély 
- utazási támogatás 
- vásárlásra utalvány adása 

4. § 
A rendelet 17. §-a 17/A §-ra, a 18. §-a 17/B §-ra változik, a 18. § 

pedig átveszi a 19. § rendelkezéseit és a 19. § helyére az alábbi új 
cím és rendelkezés kerül: 

Utazási támogatás 

19. § (1) Az önkormányzat a településen állandó lakcímmel ren
delkező, a 287/1997. ( X I I . 29.) sz. kormányrendelet 25. § és 26. §-a 
szerint érintettek részére szociális segélyként utazási támogatást nyújt 
a helyi, menetrend szerinti közlekedésben érvényes, kedvezményes 
bérletjegy árának erejéig, amennyiben az érintettek ezt írásban 
igénylik. 

A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályára -
Alsósági városrészben lakók az Alsósági Kirendeltségre - nyújthatják 
be. 

(2) Az utazási kedvezmény az 1993. évi I I I . tv. 45. § (2) bekezdése 
értelmében olyan más ellátási formaként nyújtott átmeneti segélynek 
minősül, ahol a 3/1998. ( I . 28.) sz. rendelet 11. § és 14. §-ban meg
határozott feltételek figyelmen kívül hagyhatók. 

(3) Ezen támogatási forma juttatását más szociális segély igénybe
vétele nem zárja k i . 

5. § 

Ez a rendelet 1998. december l-jén lép hatályba. 

Celldömölk, 1998. november 26. 
Baranyai Attiláné dr. 

jegyző 
Makkos István 

polgármester 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 
valamint a gyermekjóléti szolgálatról és 
a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 

3/1998. (I. 28.) sz. rendeletének módosításáról 

A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátások
ról, valamint a gyermekjóléti szolgálatról és a gyermekvédelmi támo
gatásról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

l.§ 
(1) A rendelet 4. § (3) bekezdés és a (4) bekezdés a) pontja helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 
(3) A pénzbeli ellátások megállapításáról szóló határozat 1 példá

nyát meg kell küldeni a Népjóléti Szolgálatnak - kivéve a rendszeres 
és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapító határozatot, 
melynek egy példányát a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának 
kell átadni - az ellátás folyósítása, a járulékok levonása, átutalása és 
a szükséges nyilvántartó lapok kiállítása, illetve a Megyei Egész
ségbiztosítási Pénztár felé a havi és éves jelentési kötelezettség telje
sítése végett. 

(4) a) a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, termelési se
gély, köztemetés, lakásfenntartási támogatás, lakbértámogatás, rend
szeres szociális segély, időskorúak járadéka, rendszeres gyermekvé
delmi támogatás, utazási támogatás és a krízissegély esetén a polgár
mestert. 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
40/1998. (XII. 16.) sz. rendelete 

a gépjárműadó mértékéről 

A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi L X X X I I . 
törvény I I . fejezetének l / A § (1) bekezdése alapján Celldömölk Város 
önkormányzata a gépjárműadó mértékéről az alábbi rendeletet al
kotja: 

1. § 
(1) A évi adótétel - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a 

törvény 6. §-ában meghatározott adóalap minden megkezdett 100 
kg-ja után 600 Ft. 

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

2. § 
Ez a rendelet 1999. január l-jén lép hatályba. Egyidejűleg hatályát 

veszti az önkormányzat 35/1997. ( X I I . 3.) sz. rendelete. 
Celldömölk, 1998. december 16. 

Baranyai Attiláné dr. Makkos István 
jegyző polgármester 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
41/1998. (XII. 16.) sz. rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 27/1998. (V. 27.) sz. rendeletének 
módosításáról 

Celldömölk Város önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szó
ló 27/1998. (V. 27.) sz. rendelete az alábbiak szerint módosul: 

1. § 
A rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 
(Az önkormányzat az évi adó mértékét): 
(1) Az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbe

vételének 1.4%-ában állapítja meg. 
(2) Azon vállalkozások esetében, amelyek az eladott áruk beszer

zési értékének levonási jogával nem élhetnek, az árbevétel 1,3%-ában 
határozza meg. 

A rendelet 8. § (3) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül 
ki : 

(A vállalkozó kedvezményekkel csökkentett fizetendő adójának 
7%-át az alábbi célokra engedményezheti): 

- önkéntes Tűzoltó Egyesület 

3. § 
A rendelet 8. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül k i : 
(7) Az adóalany 1 ezreléknek megfelelő fizetendő adóját közvetle

nül teljesítheti az önkormányzat által alapított közalapítványba történő 
befizetéssel. 

4. § 
A rendelet 12. § (3) bekezdése hatályát veszti. 

5. § 

Ez a rendelet 1999. január l-jén lép hatályba. 

Celldömölk. 1998. december 16. 
Baranyai Attiláné dr. 

jegyző 
Makkos István 

polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
43/1998. (XII. 16.) sz. rendelete 

az élelmezést nyújtó intézményeknél alkalmazandó 
nyersanyagköltségekről 

l.§ 

Az élelmezési nyersanyagköltségeket a képviselő-testület az aláb
biak szerint hagyja jóvá: 

Gayer Gyula Általános Iskola 
- gyermekétkeztetés (napi 3-szori) 130-145 Ft/nap 
- felnőttétkeztetés (napi 3-szori) 145-165 Ft/nap 

Eötvös Loránd Általános Iskola 
- gyermekétkeztetés (napi 3-szori) 144-175 Ft/nap 
- felnőttétkeztetés (napi 3-szori) 158-190 Ft/nap 

Berzsenyi Lénárd Általános Iskola 
- óvodai étkeztetés (napi 3-szori) 120-130 Ft/nap 
- iskolai étkeztetés (napi 3-szori) 140-145 Ft/nap 
- felnőttétkeztetés (napi 3-szori) 150-155 Ft/nap 

Népjóléti Szolgálat 
- bölcsődei étkeztetés (napi 3-szori) 120-140 Ft/nap 
- felnőttétkeztetés (napi 3-szori) 265-305 Ft/nap 

Berzsenyi Dániel Gimnázium 
- diákétkeztetés (napi egyszeri) 76-85 Ft/nap 
- felnőttétkeztetés (napi egyszeri) 81-90 Ft/nap 

Kemenesalja! Egyesített K ó r h á z 
Celldömölki egység: 

- belgyógyászat, sebészet 
szülészeti osztályok (napi 3-szori) 

- alkalmazottak: normál (napi 3-szori) 
diétás (napi 3-szori) 

hxtaháiai egység: 
- rehabilitációs osztály és szociális 

otthoni elhelyezés (napi 3-szori) 
- alkalmazotti (napi 3-szori) 

Koptik O. Utcai Óvoda 
- gyermekétkeztetés (napi 3-szori) 
- felnőttétkeztetés (napi 3-szori) 

Szalóky S. Utcai Óvoda 
- gyermekétkeztetés (napi 3-szori) 
- felnőttétkeztetés (napi 3-szori) 

Vörösmar ty Utcai Óvoda 
- gyermekétkeztetés (napi 3-szori) 
- felnőttétkeztetés (napi 3-szori) 

1999. évi üdülési időszakra 
üdü lő tábor (napi 4-szeri) 

2 . § 
Ez a rendelet 1999. január l-jén lép hatályba, egyidejűleg a 6/1998. 

( I . 28.) sz. rendelet hatályát veszti. 

233-242 Ft/nap 
174-181 Ft/nap 
243-253 Ft/nap 

233-242 Ft/nap 
174-181 Ft/nap 

120-126 Ft/nap 
140-146 Ft/nap 

120-126 Ft/nap 
140-146 Ft/nap 

120-126 Ft/nap 
140-146 Ft/nap 

400 Ft/nap 

Celldömölk, 1998. december 16. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGALAT 
Központi orvosi ügyelet 

Cím: Csontváry-patika - Telefon: 95/423-742 

FEBRUÁR 

1. hétfő Dr. Ádám Ilona Hajba Dezsőné 
2. kedd Dr. Nagy János Kurányiné K. Szilvia 
3. szerda Dr. Frommer Barnabás Horváth Katalin 
4. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Hajba Dezsőné 
5. péntek Dr. Kiss Imre Kurányiné K. Szilvia 
6. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
7. vasárnap Dr. Mesterházy Gábor Kurányiné K . Szilvia 
8. hétfő Dr. Kovács Zoltán Horváth Katalin 
9. kedd Dr. Sükösd Éva Hajba Dezsőné 

10. szerda Dr. Ádám Ilona Kurányiné K . Szilvia 
11. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
12. péntek Dr. Kovács Zoltán Hajba Dezsőné 
13. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
14. vasárnap Dr. Szabó Ildikó Hajba Dezsőné 
15. hétfő Dr. Frommer Barnabás Kurányiné K . Szilvia 

S Z A K R E N D E L É S E K 

Szemészet 
Vezetője: dr. Gáti Éva szemész adjunktus 
Rendelés ideje: naponta 8-14 óráig 
(Minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel.) 

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.) 
Bőrgyógyászat 

Vezetője: dr. Molnár Ildikó bőrgyógyász adjunktus 
Rendelés ideje: Hétfő 8-14 óráig 

Szerda 8-14 óráig 
Csütörtök 8-14 óráig 



ÚJ KEMENESALJA 1999. JANUÁR 28. 14 

Tücskök az egri újságban 

Az Ifjúsági Ház adutl olthont a hét végén az 
V. Gyepnekbábosok Országos Fesztiváljának. 

Az eseményre az idén 16 együttes érkezett, 
melyek tagjai életet leheltek marionett és botos 
bábuikba, elkápráztatták a közönséget maszkos 
és jelmezes játékaikkal, s parádés műsort mu
tattak be a keszlyüsbábok segítségével. A zsűri 

döntése alapján végül is a szegedi Pipitér Báb
csoport bizonyult a legjobbnak, akiket a miskolci 
Zsarátnokok követtek. A harmadik helyet meg
osztva a viszneki Csibészke és a celldömölki Tü
csök Bábcsoport kapta. 

(Az esemény 1998. október 23-24-én volt 
Egerben - a Szcrk.) 

Szilveszteri 
füttykoncert 

Meghatóan szép szokás volt Celldö
mölkön minden év szilveszter éjszaká
ján, amikor elütötték az éjfélt a város 
templomtornyainak órái és a tv-ben el
hangzott a Himnusz, megszólaltak a celli 
állomáson éppen ott tartózkodó mozdo
nyok síphangjai, kürtjei. Ilyenkor ro
hantunk az ablakokhoz, az erkélyekre, 
és hallgattuk az óévet búcsúztató, az új 
évet köszöntő mozdonyok „szavát". 
Meghatóan ünnepélyes volt mindez, mél
tó a vasutas városhoz. 

Évtizedekkel korábban ez az év végi 
búcsúztató - sok mozdony lévén még -
különös „koncertként" hatott. Jelezve 
azt is, hogy a vasutasok közül többeknek 
a szilveszteri éj éppenséggel szolgálat 
volt. Ünnepi hangulat szállta meg a szí
veket ilyenkor Celldömölk városában. 
És csak a gyönyörű „éji-zene" után dur
rantak a pezsgők. 

Sajnálom, sajnáljuk: 1998 szil
veszterén csak a petárdák dörrenései 
hallatszottak a celli éjszakában, „elalud
tak", némák maradtak a vasutasváros 
mozdonyai. 

Utóbb többen is jelezték, hogy szóltak 
most is a mozdony kürtök. Kár, hogy ke
vesen hallották. 

DJ. 

MEGNYÍLT A 
K JNIX r t . 

TÜZELŐ ÉS ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS 
Celldömölk, Kolozsvári út (Mesteri felé vezető út végén) 

Tel.: 95/423-994 

KÍNÁLATUNKBÓL: 
- Porotherm rendszer 
- B R A M A C cserepek 
- J A M I N A cserepek 
- E T E R N I T termékek 
- E T E R N I T palák 
- U K R Á N hul lámpalák (960 Ft/db) 
- U B . gerendák 
- Nyí lászárók 
- Szigete lőanyagok 
- M ű a n y a g lefolyócső 

Pl.: 110-es 2 m-es 600 F t 
- Betonvasak 
- Beledi betonáru 

N Y I T V A TARTÁS: 
Hétfőtől péntekig 7.30-16.20 
Szombaton: 7.30-12.00 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

Szeretettel 
a szeretet ünnepe előtt 

Túlnyomó részben idős embereket hívtak és vendégeltek meg a 
celldömölki karitász munkatársai. A Szent Márton Otthonban tavaly, 
december 20-án megtartott karácsonyváró ünnepi délutánon Nagy 
Péter plébános és Hetényi Lászlóné vezetőasszony kedves köszöntő 
gondolatai után a jóízű meleg tea, valamint a többféle sütemény el
fogyasztása közben közösen énekeltek, egymással beszélgettek a 
résztvevők. Ezt az ünnepi összejövetelt a Szent Benedek Római Ka
tolikus Általános Iskola tanulóinak szép szereplése tette teljessé. 

Vadady György 
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^ SPORT <£> eredmények - események ^ SPORT ^ i 
Kik és hányszor szerepeltek a legjobb celli csapatokban? 

Egy-egy év vagy egy bizonyos időszak 
befejeztével többen készítenek szám
adást. Jómagam is készítettem egyet, 
mégpedig azok számára, akik szeretnek 
Celldömölk labdarúgásának múltjára 
visszatekinteni. 

A korabeli sajtó és a mérkőzések jegyző
könyvei alapján azt vettem számba, hogy a 
celldömölki csapatokban - amikor még a ke
rületi í. osztály számított a magyar labdarú
gás harmadik vonalának, valamint az NB I I I -
ban, illetve „Területi" bajnokságokban - k ik 
öltötték magukra a bajnoki találkozókon leg
többször az egyesületek mezét. 

Összesen 20 és fél évadot (ebből 1950 
őszen csak egyfordulós bajnokságot) játszot
tak a fent meghatározott bajnoki rend

szerekben a celli csapatok. 555 mérkőzést 
kellett volna lejátszaniuk, de ebből 6 mérkő
zés elmaradt, így 549 mérkőzésen 263 játékos 
lépett pályára, akik közül 27-en a kapusposz
ton. 98 játékos tíznél kevesebb mérkőzésen 
játszott, míg 30-an csupán egy mérkőzésen 
voltak tagjai a csapatoknak. 

A legtöbbször Szentgyörgyi József a 
CVMSE volt játékosa szerepelt, aki 1986. au
gusztus 17-én debütált a területi bajnokság
ban, és 1992. június 13-án játszott utoljára az 
NB III-ban. Összesen 124 alkalommal lépett 
bajnoki mérkőzésen a pályára. Szentgyörgyit 
Balhási István követi 121 mérkőzéssel. A to
vábbi sorrend azokról, akik a fenti bajnoksá
gokban több mint hatvanszor játszottak baj
noki mérkőzést: Sebestyén Allila (119), Hor

váth József (repülős) (116), Mészáros József 
(110), Kiss I . Lajos (Sági Kiss) (106), Tarczi 
Ferenc (105), Csákvári Zsolt (99), Szabó 
László (95), Varga István (94), Pukler István 
(88), Horváth Lajos (86), Marton Vince (85), 
Katona László (82), Pécz Károly (78), Süle 
László (78), Dobány Gábor (75), Hanzsér Fe
renc (75), i f j . Geícsnek László (74), Németh 
I I . József (Cingár) (73), Pék József (72), Vass 
János (66), Zsolnai Gábor (66), Hetyési Zol
tán (65), Jobb János (65), Vadász József (64), 
Németh I . József (Buci) (63), Gyürüsi Zsig
mond (62). - t i m -

Az 50 évvel ezelőtt az NB III-ban először 
szerepelt, kitűnő erőkből álló C V S E csa
pata. Állnak: Börzsönyi Kálmán eln. tag, 
Nagy Géza titkár, Szabó István partjelző, 
Nyirő Lajos, Gyürüsi Zsigmond, Potyi Já
nos játékvezető, Létai László, Mórocz T i 
bor, dr. Valent Gusztáv partjelző, Tóth 
Géza, Kiss I I . István, Nagy István főtitkár, 
Wéber Ernő eln. tag. Guggolnak: Vajda 
József, Süle László, Varga János, Kiss L a 
jos, Molnár László. 

HELYESBÍTÉS 
Az Új Kemenesalja jubileumi számában 

megjelent „Sport - kisvárosi minőségben" 
című írásomban a CVMSE labdarúgóiról 
az jelent meg, hogy 1979-ben a Népstadi
onban megrendezett Szabad Föld Kupa or
szágos döntőben Bonyhád együttesével ját
szottak. Sajnos a jó nyilvántartásom ellené
re is - megmagyarázhatatlan okból - Bóly 
helyett Bonyhádot írtam, amiért olvasóink
tól és az adott mérkőzés szereplőitől is szí
ves elnézést kérek. Tarrósy Imre 

MEGNYÍLT 

a celldömölki 
Szent Márton Patika 

Celldömölk, Sági u. 3. (a kilencemeletes mellett) 
Tel.: 95/420-333 

Az Uj Kemenesalja 
hirdetési tarifái: 

egész oldal 
fél oldal 
negyed oldal 
nyolcad oldal 
tizenketted oldal 

17 000 forint 
9 500 forint 
6 000 forint 
4 500 forint 
2 800 forint 

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli 

A többször, változatlan szöveggel hirdetők megjelenésen
ként 

10% kedvezményt kapnak. 

Lapunk megbízot t , hivatalos hirdetésszervezője Nagy A n 
tal Cel ldömölk, Mikes Kelemen ulca 14. I I I . em. 12. száni 
alatti lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztá lyának ügy
intézője. 
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^ ^ ^ P O f l T ^ ^ r e d r r r é r i ^ 

Elszálltak 
a bajnoki 

esélyek 
Boznánszky Gáborra l , a 

CVSE-Antók Nyomda ifjúsági lab
darúgócsapatának edzőjével be
szélgettünk az őszi bajnokság ese
ményeiről. Az edző véleménye 
szerint az 1998-99. évi NB Iü-as 
ifjúsági bajnokság színvonalában 
jobb, mint az előző évi volt. Igaz, 
a MÁV-DAC ifi kikerülésével egy 
nagyszerű csapattal lett szegé
nyebb a bajnoki mezőny, de az 
újonc ajkai és keszthelyi ifik új 
színt hoztak a bajnokságba. Sokat 
lépett előre a tabellán az SVSE, a 
Pápa és Tapolca utánpótláscsapata. 
A vezető szerepet azonban a csor
nai együttes az ősszel sem engedte 
ki kezéből, játékával és eredmé
nyességével továbbra is kiemelke
dik a Bakony-csoporlban, végig 
egyenletes teljesítményre volt ké
pes. Ezért nagyszerű fegyvertény
nek tartotta csapatának a Csornán 
elért döntetlen eredményt. Addig, 
amíg az edző a csornai eredményre 
szívesen emlékezett, a Lentiben és 
Petőházán „kiharcolt" döntetlenre 
szomorkásán gondolt vissza. Sőt, 
úgy fogalmazott, hogy ezzel az el
vesztett négy ponttal a csapat baj
noki esélye elszállt. 

Az ifjúsági edző becsületére le
gyen mondva, hogy a hét pontos 
lemaradást nem az őszi kedvezőt
len időjárásra fogta, pedig az szinte 
megbénította a szakmai munkát. 
Az Ősszel az edzések sokaságát a 
kapuk mögötti játszadozás jelentet
te, sőt a hazai mérkőzésekből egyet 
később, míg kettőt Vönöckön kel
lett a pálya kímélése miatt lejátsza
ni. Ezért fejezte ki örömét amialt, 
hogy épül az új pálya, aminek el
készültével az utánpótlás-nevelés 
feltételei is javulni fognak. Tény
ként közölte, hogy négy meghatá
rozó játékosától kellett megválnia. 
Mórocz Tamás és Nyári Norbert 
sorkatonai szolgálatra Tapolcára 
került, és ott is játszanak. Szabó 
Szilárd a Tanárképző jálékosa lett, 
míg Somogyi Ferenctől tanul
mányai mialt kellett megválni. Ter
mészetesen három meghatározó já
tékos is érkezett Asbóth István, 

Horváth Roland és Pintér Zoltán 
személyében. A két utóbbi játékos 
.kölcsönből". Jánosházáról jött 
vissza, Asbóth pedig, aki 14 góljá
val a csapat gólkirálya lett az 
ősszel, a Nagysimonyi együttesé
ből, ahová most visszatért. Rajtuk 
kívül ínég a csapat meghatározó já
tékosa lett a ínég serdülőkorú, saját 
nevelésű Szabó Levente, aki a ta
vasszal került a serdülőktől az ifi 
csapathoz, és az ősztől kezdve már 
a felnőtt csapattal végzi az edzés
munkát. Róla annyit: csak rajta 
múlik, hogy milyen eredményeket 
ér el a labdarúgásban. Amennyiben 
szorgalmas és fegyelmezett életvi
telt követ, akkor Leventéről még 
sokat hallunk a labdarúgás berkei
ben. A lavaszt illetően a játékosál
lomány alakulása még képlékeny 
állapotban van, mindeneseire As
bóth gólerős jálcka hiányozni fog. 

Az edző tárgyilagosan kijelen
tette, hogy a körülményekre való 
figyelemmel a csapata második he
lyezésével elégedett, és a szezon 
végén is kiegyezne az ezüstérem
mel, aminek teljesüléséért remél
hetőleg mindent elkövetnek a játé
kosai. Elégedett azzal, hogy csapa
ta fegyelmezeiten, különösebb 
probléma nélkül fejezte be az őszi 
szezont. Az ifjúsági csapat az clő-
mérkŐzéseken a legtöbb cselben jó 
színvonalú játékkal örvendeztette 
meg híveit. A jövőben is szerelné
nek megfelelni a szurkolók elvárá
sainak, és szeretnének közremű
ködni a tehetséges fiatalok felszín
re hozásával, akik remélhetőleg 
erősíteni fogják Celldömölk labda
rúgását, - t i m -

A lényképen állnak: Pintér 
György kapus-edző, Gosztonyi 
Csaba szakosztályvezető. Pintér 
Zoltán, Szabó Levente, Kunos Sza
bolcs, Baráth Tamás, Bera Gábor, 
Szabó András, Vass Gábor, Szabó 

Máiyás, Boznánszky Gábor edző. 
Guggolnak: Sebestyén János, Hor
váth Roland, Fáró Gábor, Asbóth 
István, Balhási Ákos, Nagy And
rás, Mórocz Róbert, Németh Ró
bert, Kiss Csaba. 

A Z NB I I I I F J Ú S Á G I B A J N O K S Á G 
Ő S Z I V É G E R E D M É N Y E 

1. Csornai SE 15 14 1 0 7 6 - 8 43 
2. CVSE-Antók Nyomda 15 11 3 1 53-11 36 
3. Ajkai SE 15 11 1 3 62-23 34 
4. FC Keszthely 15 11 1 3 56-22 34 
5. Lébény 15 9 2 4 30-27 29 
6. Soproni VSE-GYESEV 15 9 1 5 29-27 28 
7. Tapolcai Bauxit-Honvéd SE 15 8 2 5 55-28 26 
8. Pápai ELC 15 6 3 6 30-37 21 
9. Kapuvári SE 15 5 2 8 19-38 17 

10. Kőszegi SE 15 5 1 9 23-24 16 
11. Lenti TE 15 4 2 9 25-23 14 
12. Jánossomorjai SE 15 3 4 8 33-70 13 
13. Petőházi Cukorgyári SE 15 3 3 9 27^13 12 
14. Répcelaki SE 14 3 0 12 14-45 9 
15. Herendi Porcelán SK 15 2 2 11 29-65 8 
16 Cscprcgi SE 15 1 2, 12 18-74 5 

ASZTALITENISZ 
Szondi S E - C V S E - M Á V É P C E L L 14:4 
Celldömölk, NB Il-es férfi mérkőzés. 
A listavezető ellen nem volt esélye a hazai csapatnak. Győztek: 

Felleg Gábor (2), Nagy Gábor (1) és a Felleg-Ölbei páros. A csapat 
az őszi szezont a 6. helyen zárta a 10 csapatos mezőnyben. 

Bük T K - C V S E - M Á V É P C E L L I I . 9:9 
Bük. NB III-as férfi mérkőzés. 
Óriási küzdelmet, színvonalas mérkőzéseket hozott a találkozó. A 

celliek 9:6-ra vezettek, de nem tudták megszerezni a győzelmet. A 
csapat az Őszi szezonban a 2. helyen végzett jobb mérkőzésaránnyal 
az ugyancsak 15 pontos Bük és Zalaegerszeg előtt. 

-vl-

CELLDÓMOLK VAROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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