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Békés 

karácsonyt 

és boldog 

új évet 

kívánunk 

olvasóinknak 

és hirdetőinknek! 

Januártól hetente jelentkezünk 
Az Új Kemenesalja kétszázadik lapszámát 

tartja most a kezében a kedves Olvasó. Tizenegy 
évfolyam termésének utolsó darabját. 1989-ben 
még negyedévente, aztán előbb havonta nyolc, 
majd tizenkettő, később kéthetente nyolc, aztán 
tizenkettő, két év óta pedig kéthetente tizenhat 
oldalon, Idén májustól plusz színes hirdetést mel
léklettel jelent meg a celldömölki várast lap. 

2000 mérföldkő lesz az újság életében, hiszen 
Januártól hetente eljut az olvasókhoz, s tartal
mában, formájában is megújul. Egyelőre hetente 
nyolc oldalon, s ha igény lesz rá, továbbra is 

színes melléklettel jelenik meg a lap. A rövidebb 
nyomdal átfutás és a korszerűbb előállításnak 
köszönhetően frissebbek lesznek az Információk. 
Némiképp megváltozik, korszerűsödik az újság 
arculata is. megtartva mindazokat az erényeket, 
amelyeket a szerzőgárda az elmúlt több mint egy 
évtized alatt felhalmozott és felmutatott, s kikü
szöbölve azokat a hibákat, amelyeket akaratla
nul elkövettünk. Reméljük, mindez találkozik az 
olvasók Igényeivel. 

Kérjük, keressék a hetilap első számát a szo
kott helyen január 13-án! A Szerk. 

Imaházat avattak Izsákfán 

Az izsákfai evangélikus hívek
nek régi igénye, hogy helyben is 
tartsanak istentiszteleteket. Kez
detben családoknál gyilltek össze 
könyörgésekre, majd egy volt 
tsz-iroda lett az „otthonuk". 
Amikor azt lebontották, a kultúr
ház fogadta be óket, aztán a sza
baddá vált orvosi rendeli követ
kezett, de az sem volt igazi meg
oldás. A hányattatás időszakának 
vége. Advent első vasárnapján 
imaházat avattak a községben. A 
használaton kívüli tejházat vásá
rolták meg a kisköcskí evangéli
kus hívek segítségével egy jelké
pes összegért. Lázas munka kez
dődött ezután. Szúk 3 hónap kel
lett hozzá, hogy a lerobbant épü
letből egy szép imaházat vará
zsoljanak. 

- Sokak keze munkáját dicséri 

ez a szerény kis hajlék - mondta 
Vető István esperes, aki név sze
rint is kiemelte Bedy Zsolt vál
lalkozót, a Somogyi családot, 
valamint a Sághegyalja Mező
gazdasági és Ipari Szövetkeze
tet. Példa értékűnek nevezte, 
hogy a helyi evangélikus és más 
vallású hívek több mint 100 ezer 
forint adománnyal járultak hozzá 
az imaház kialakításához. 

A szentelési szertartáson -
amelyet D. Szebik Imre, az 
Északi Evangélikus Egyházkerü
let püspöke végzett Fehér Ká
roly nyugalmazott esperes és 
Vető István közreműködésével -
jelen volt Sághy András celldö
mölki és PŐcze István körmendi 
lelkész, valamint dr. Koitál Je
nő alsósági esperes plébános is. 

Völgyi L. 

Gyermekek átmeneti otthona 
A celldömölki képviselő-tes

tület helyettes szülői hálózat és a 
gyermekek átmeneti otthona mtf-
ködéséről döntött. A tevékenység 
szakmai irányítását a Népjóléti 
Szolgálat gyermekjóléti csoport
ja végzi. Jelenleg egy személy jár 
tanfolyamra, ami a helyettes szü
lői gondozási-nevelési tevékeny

ségre készít fel. A gyermekek át
meneti otthonában azok a család
ban é lő gyermekek helyezhetők 
el ideiglenesen, akik átmenetileg 
felügyelet nélkül maradtak, vagy 
ellátásuk veszélyeztetetté vált. 
Az otthon az Idősek Klubja épü
letében biztosítható. 

T. 

Mozgással a boldog gyermekkorért 

Tornaszoba az óvodában 
Jó negyedéve, augusztus else- az 55 négyzetméteres helyiség 

jén eggyel csökkentették a cso- nem sokáig állt kihasználatlanul, 
portok számát Celldömölkön a 
Vörösmarty Úti Óvodában, ám (Folytatás a 2. oldalon) 
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Elbontják az állomáson a vasúti felüljárót 
A celldömölki képviselő

testület november 24-1 ülé
sének első részében rövid 
ünnepség zajlott. Siarkó Pé
ter, a Vas megyei közgyűlés 
elnöke és Csikós Nagy József 
alezredes, a megyei védelmi 
bizottság titkára köszöntöt
ték Baranyai Attiláné dr.-t, 
majd miniszteri kitüntetést 
adtak át a város jegyzőjé
nek. A jegyzőnő a helyi vé
delmi bizottság titkáraként 
végzett munkájáért a Hon
védelemért kitüntető címet 
kapta a honvédelmi minisz
tertől. További köszöntök 
következtek, amikor Mak
kos István polgármester az 
idén 50 éves képviselő-testü
leti tagoknak, Géczy Zoltán-
nénak, Erdélyt Antalnak és 
Somogyi Gyulának emlékla
pot adott át. 

Alagutat építenek 
Az ülés érdemi részében elő

ször a vasúti gyalogos felüljáró 
átépítésével foglalkozott a testü
let. A vasútvonal villamosítása 
miatt az állomás területén lévő, a 
celli és a pityervári városrészt 
összekötő felüljárót az eredeti 
tervek szerint meg kell magasíta
ni. Ez maga után vonja, hogy a 
törvény értelmében a mozgás
korlátozottak számára lifteket 
szereljenek a felüljáróhoz. Az át
építés a villamosítási program ré
szeként a M Á V feladata, a lift 
működtetése viszont jelentős 
költségvonzattal az önkormány
zat dolga lenne. Szabó László, a 
MÁV Rt. Szombathelyi Területi 
Igazgatóságának igazgatóhelyet-

(Folylatás az 1. oldalról) 
Az intézmény óvónői - kicsit 
elémenve a pillanatnyi követel
ményeknek - tornaszobát alakí
tottak k i az elárvult helyiségből. 

A döntés nem volt véletlen, hi
szen az óvoda programja - Moz
gással, játékkal a boldog gyer
mekkorért - eleve sugallta ezt a 
megoldást. A mozgásfejlesztő 
eszközök beszerzését pályázati 
pénzekből és a szülők aktív köz
reműködésével oldották meg. A 
sok és ötletes, kis és nagy, szí
neiben és formájában is a korosz
tályhoz közelálló eszköz változa
tos módon segíti a kisgyermekek 
mozgáskultúrájának csiszolását, 
fejlesztését. 

tese előzetes tárgyalások ered
ményeként újabb lehetőséget vá
zolt fel. Eszerint a vasúti felüljá
rót lebontják, helyette a Pápai úti 
közúti aluljáró mellett alagutat 
fúrnak a gyalogosan közlekedők 
számára. A testület elfogadta a 
felüljáró lebontására és az alagút 
kialakítására tett javaslatot. 

Mozi vállalkozásban 
Ezután a Kemenesaljái Műve

lődési Központ öt éves tevékeny
ségéről szóló beszámolót tár
gyalták a képviselők. Az intéz
mény közművelődési feladatokat 
lát el, külön szakfeladatként a 
Szikra Filmszínház üzemelteté
sét végzi, és intézményi összevo
nással az Alsósági Klub is a 
KMK-hoz tartozik. A Pálné 
Horváth Mária igazgatónő által 
készített beszámoló és az átfogó 
ellenőrzés alapján összeállított 
revizori jelentés ismeretében tet
ték meg észrevételeiket a képvi
selők. Hetényi Endre képviselő 
összegezte, hogy az intézmény 
átadása óta a térség kulturális 
központja, ahol átalakulások vol
tak, de a fő feladatok maradtak. 
Az elkövetkező időszak feladatá
nak tekinti, hogy a portai szolgá
latot információs szolgálattá bő
vítsék. Kiemelte, hogy az öt 
szakalkalmazott közül kettőnek 
van felsőfokú végzettsége. Az 
igazgatónő elmondta, hogy a má
sik három népművelő közül ket
ten diplomások, most végzik a 
kiegészítő szakirányú tanfolya
mot. Erdélyi Antal és Farkas 
Zoltán képviselők a részönkor
mányzatok nevében szóltak. Sze
retnék, hogy a létszámleépítés ne 

A „tornaórán" szemmel látha
tó volt, hogy az apróságok ottho
nosan mozognak a szereken, s az 
óvónéni nagy hozzáértéssel irá
nyítja őket; mozgásbiztonságuk 
és mozgáskultúrájuk fejlesztése 
jó kezekben van. 

Csó tá r C s a b á n é , az intéz
mény vezetője elmondta, hogy 
heti 2 „tornafoglalkozás" van 
minden csoportban, ami 10 órát 
jelent, ám a tornaszoba egy p i l 
lanatra sincs kihasználatlanul. A 
fennmaradó időben itt tartják a 
fejlesztő foglalkozásokat, a zene
óvodai órákat, a német nyelvi 
szoktató foglalkozásokat, vagy 
éppen a hittanórákat. 

Völgyi L. 

Alsóságot hozza hátrányos hely
zetbe, illetve ha Izsákfa is szer
ves városrésszé válna a kultúra 
terén, megtöltenék programokkal 
az ottani kultúrházat. Mo lná r 
G á b o r szakreferens szerint nem 
a népművelők száma a leglénye
gesebb probléma, az önkormány
zatnak áldoznia kell az intéz
ményre. Nagy K á l m á n képvise
lő a revizori jelentés egy intézke
dési javaslatát emelte k i , mely 
szerint a létszámgazdálkodásban 
szorosabb együttműködést kell 
kialakítani a K M K és a városi 
könyvtár között. A testület töb
bek között elfogadta, hogy kidol
gozzák a mozi vállalkozási for
mában történő üzemeltetésének 
feltételeit. 

Nincs jelentkező 
orvosnak 

Következő napirendi pontként 
Makkos István polgármester szá
molt be a két ülés között történ
tekről. Az önkormányzat nyolc
millió forintot nyert ismét a Me
gyei Területfejlesztési Tanácstól 
a szennyvízhálózat kiépítésére. 
Elkezdődtek a szociális otthon 
átépítésének munkálatai, a tervek 
szerint májusban fejeződnek be. 
Fehér László képviselő szülők 
véleményét tolmácsolta, misze
rint az önkormányzatnak meg 
kell oldania a gyermekorvosi 
rendelés pótlását, hiszen közel 
egy éve egy gyermekorvos dol
gozik Celldömölkön, ez az influ
enzás időszakban különösen 
nagy problémát okoz a beteg 
gyermekek gyógyításában. Bara
nyai Attiláné dr. jegyző szerint 
megfelelő kártyaszámmal mű
ködhetne a körzet, lakást is aján
lanának az idejövő orvosnak, de 
nincs jelentkező az orvosi helyre. 
Mivel csak szakorvos dolgozhat 
gyermekorvosként, és vállalko
zásban sem lehet megoldani a 
rendelést, fel kell kutatni az oko
kat, miért nem jön senki keve
sebb kártyaszámmal rendelkező 
településrőt sem Celldömölkre 
dolgozni. Egyelőre helyettesítés
sel próbálják megoldani a gyer
mekorvosi rendelést. 

Hiányoznak a pályák 
Ezután a szabadidősport hely

zetével foglalkozott a testület. 
Lakossági szabadidős sportren
dezvényeket szerveznek labdarú
gás, kosárlabda és asztalitenisz 
sportágakban, ezek nagy népsze
rűségnek örvendenek. Fehér 
László, a sport albizottság elnöke 

szerint az oktatási intézmények 
pályáin ügyeleti rendszer kialakí
tásával lehetne a sportolni vágyó 
fiataloknak lehetőséget biztosí
tani, erre már volt is kezdemé
nyezés. A hiányzó pályákat is pó
tolni kellene, például a ligeti ké
zilabdapálya mellett egy kosár-
labdapályát kialakítani. 

Millenniumi emléknap 
Végezetül a folyó ügyeket tár

gyalták a képviselők. A Magyar 
Millennium és a 2000. év rendez
vényeiről szóló tájékoztatóból 
kiderült, hogy a Millenniumi 
Kormánybiztosi Hivatal a szep
tember 22-23-ra tervezett mi l 
lenniumi emléknapot pályázati 
pénzzel támogatja. A testület 
döntése szerint az ekkor rende
zendő Trianon és keresztje, illet
ve az egy héttel korábbi Sághe
gyi Szüreti Napok programokat 
összevonja. A rendezvénysoro
zatban szerepelnek a Kresznerics 
Ferenc Anyanyelvi Verseny, a 
Bárdos Lajos Kórusfesztivál, a 
Kemenesalja EXPO, az Alsósági 
Tavaszi Napok, a Cell CUP fesz
tivál, a Szent István Napok, a 
Celli Búcsú és a 100 éves a cell
dömölki sportegyesület évfordu
lója alkalmából meghirdetett ren
dezvények. A tervek szerint is
mét találkozót szerveznek a Cell
dömölkről elszármazottak szá
mára. 

Nincs döntés 
a vízdíjakról 

Foglalkozott a testület a víz-
és csatornadíj emelésével, de 
döntés nem született. A kalkulá
ció szerint a vízdíj 15, a csator
nadíj 27 százalékkal emelkedne. 
Móger József képviselő az or
szágosan javasolt emelkedések
hez képest soknak tartja a helyi 
díjemeléseket. Fehér László kép
viselő emlékeztetett arra, hogy a 
VasiVíz Rt.-tői kilépve olcsóbb 
megoldást ígértek a celldömölki-
eknek. Makkos István javasolta, 
hogy hozzanak létre egy pénz
alapot azok számára, akik később 
nem tudják fizetni a díjakat. Er
délyi Antal képviselő tiltakozott 
az alap létrehozása ellen, úgy vé
l i , lesznek, akik majd nem akar
nak fizetni, ha az önkormányzat 
úgyis kifizeti a tartozásukat. M i 
vel sem a pénzügyi bizottság 
nem tudott egységes javaslattal 
élni, és a képviselő-testület sem 
tudott dönteni, elnapolták a té
mát. 

Tulok G. 

Tornaszoba az óvodában 
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Karácsonyi köszöntő 
„És az IGE testté lett..." (Ján 1, 14) 

Az egész kereszténység ezek
ben a napokban a világ Megvál
tója születésének 2000. évfor
dulójára készül. Nekünk, ma
gyaroknak különösen is kedves 
ez az ünnep: a magyar keresz
ténység és államiságunk 1000. 
évfordulójához érkezünk el. I I . 
János Pál pápa a katolikusok ré
szére Jubileumi Szent Évet hir
detett meg, hogy még jobban át
éljük hitünk eme szent titkát, és 
méltóképpen hálát adhassunk a 
gondviselő Atyának kitüntető 
jóságáért. 

Karácsonykor ismét átéljük, 
hogy „az Ige testté lett, és kö
zöttünk lakozott. M i pedig lát
tuk az ő dicsőségét, mint az 
Atya Egyszülöttének dicsősé
gét, akit kegyelem és igazság 
tölt el." (Ján 1,14). Az idők tel
jességében a mennyei Atya be
fejezte Fia érkezésének előké
szítését. „Sok ízben és sokféle 
módon szólt egykor Isten az 
atyákhoz a próféták szavával. 
Most, a végső napokban Fia ál
tal szólt hozzánk." (Zsid 1, 1¬
2). Egyszülött fiát mint szere
tetének legnagyobb jelét adta 
nekünk. 

Ezért ezen a szentséges éjsza
kán felhangzik az angyalok éne
ke: „Dicsőség a magasságban 
Istennek, és a földön békesség a 
jóakaratú embereknek!" Ezt a 

himnuszt énekli kétezer éve az 
Úrban örvendő Egyház, hogy 
ezt az istendicséretet a menny
ben majd örökre zenghesse. Is
ten teológiájában a két fogalom 
- dicsőség és békesség - telje
sen összetartozik. Az Összhang 
akkor bomlik meg, amikor az 
ember az elsőről szándékosan 
elfeledkezik, és ez magával 
rántja a másodikat is. Az igaz 
Ábel vérétől napjaink minden 
szenvedésén keresztül a világ 
végéig minden könny, fájda
lom, bánat és szomorúság az 
igazi béke után kiált, amire csak 
Krisztusban van reményünk. Ő 
a Béke Fejedelme. 

Karácsony lelkisége és szel
leme talán még a legkonokabb 
embereket is megérinti. Vala
hogy mindenki megérti, hogy a 
könyörtelen Önzésen, egymás 
letiprásán, a lelketlen intrikán és 
a haragvó bosszúálláson túl van 
egy más világ is, amiért érde
mes élni, és nemcsak kará
csonykor, így vall erről nagy 
költőnk: 

„A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el ifjak, vének. 

Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
a magasság Istenének. 

Mint fia itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna. 

Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma." 

(Ady Endre) 

Karácsony lelkületéhez azon
ban két tényező kell: az Isten és 
az ember. Az előbbivel „nincs 
gond": ő mindig eléje megy az 
embernek, még akkor is, amikor 
nyílt elutasítás lesz az osztály
része. Elküldte karácsonykor 
Szent Fiát, aki „a tulajdonába 
jött, de övéi nem fogadták be." 
(Ján 1, 11). - Éppen ezért az 
embernek mindig válaszolnia 
kell az isteni hívó szóra. Ennek 
maradandó példáját adják a bet
lehemi pásztorok. Éjszaka őrzik 
a nyájat, megrettennek az an
gyalijelenésre és szózatra, még

is kételkedés nélkül mennek a 
jászolhoz. így és ebben nyerik 
el jutalmukat: megtalálják a 
Gyermeket, anyjával, Máriával 
és Józseffel együtt. 

A Betlehemi Kisded minket, 
a harmadik évezred küszöbén 
élő kemenesaljai keresztény hí
veit is hív és vár a jászolához. 
Feleljünk hívására azzal, hogy 
hozzá sietünk, mi is fenntartás 
nélkül neki adjuk szívünket, lel
künket, szándékainkat és egész 
életünket. 

ő viszonzásul kegyelmeivel, 
Örömeivel, a benne megnyug
vás adományával és szere
tetével gazdagít minket, sze
mély szerint, valamint családja
inkat, a ránk bízottakat, váro
sunkat, falunkat, édes magyar 
hazánkat, sőt az egész általa 
megváltott emberiséget is. 

Dr. Kottái Jenfi 
alsósági plébános 

Asztali 
örömök 

1999 az asztali örömök 
éve. Ebből az alkalomból 

felújítottuk egy régebbi rovatunkat, 
amelyben Kemenesalja konyhája címmel 
ételrecepteket adtunk közre. 

A karácsonyi ünnepek alkalmával sok család
ban kerül az asztalra pulyka. Ilyenkor összegyű
lik a rokonság is, ezért most egy 10-12 személy
re szóló receptet adunk közre, és süteményként 
természetesen az elmaradhatatlan bejgliét. 

Töltött pulyka piemonti módra: Hozzáva
lók: Egy 4 kilogrammos bébipulyka, 25 dkg 
rizs, 2,5 dl száraz fehérbor, 22 dkg vaj, 8 db 
csirkemáj, 2 db zöldpaprika, 1 nagy fej hagyma, 
5 dkg zeller, 1 babérlevél, 1/4 citrom, 2-3 szeg
fűszeg, 3 dkg liszt, 1 dl tejszín, 5 dkg parmezán 
jellegű sajt, szerecsendió, só. Őrölt és szemes 
bors. 

A pulykát megmossuk, eltávolítjuk a mell-
csontját, kívül-belül bedörzsöljük a só-bors-sze
recsendió keverékével. A paprikát megsütjük, 
felkockázzuk. A csirkemájat elkaparjuk, 2 dkg 
yajon kissé megpirítjuk és félretesszük. A rizst 

forró sós vízben 5 percig előfőzzük, leszűrjük, 
egy mélyebb tálba tesszük, összekeverjük 10 
dkg vajjal, majd hozzáadjuk a sültpaprikát és a 
májat. Megtöltjük vele a pulyka szárazra törölt 
hasüregét, majd mindkét végét bevarrjuk. 

Egy mély tepsiben felolvasztjuk a maradék 
vajat, rádobjuk a babérlevelet, a felszeletelt zel
lert, a felkockázott hagymát, a szegfűszeget, 4-5 
szem borsot, egy kis sót. Összekeverjük, kissé 
megpirítjuk. Beletesszük a pulykát, aláöntjük a 
bort. Forró sütőben hirtelen megkapatjuk. Ha a 
bor elpárolgott, alufóliával letakarjuk, a sütést 
mérsékeljük, a húst locsolgatjuk. Ha a pulyka 
megpuhult, fólia nélkül pirosra süljük. 

Elkészítjük a mártást. A pecsenyelét leszűr
jük egy lábaskába. Húslevest adunk hozzá. A 
lisztet Összedolgozzuk 2 deka vajjal, apránként 
a léhez adjuk, és Összeforraljuk. Citromlével és 
tejszínnel ízesítjük. A pulykára öntjük, meghint
jük reszelt sajttal és 5 percre visszatesszük a 
sütőbe. Azonnal tálaljuk. 

Diós és mákos bejgli: Hozzávalók: 1/2 kg 
liszt, 25 dkg vaj vagy margarin, 2 egész tojás, 
5 dkg cukor, 2 dkg élesztő, 2 dl tej, pici só. 

Az élesztőt langyos tejjel és cukorral felfut
tatjuk. A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, hozzáad
juk a jól felvert egész tojásokat, az élesztőt, 
majd porcukrot, sót, tejet. Gyorsan összedolgoz
zuk, és 2 órán át deszkán letakan pihentetjük. 

Utána 2 nagyobb, vagy 4 kisebb cipót formá
lunk belőle, és 1/2 cm vastag téglalapokra nyújt
juk őket 

Rákenjük a tölteléket, a széleit 2 cm szélesen 
üresen hagyva, összecsavarjuk úgy, hogy a csa
varás vége alul legyen. Sütőlemezre fektetjük, 
egész tojással megkenjük, és 1 órán át langyos 
helyen kelesztjük. Most megkenjük tojásfehér
jével, és 1/2 órára hideg helyre tesszük. Sütőbe 
helyezés előtt oldalait hegyes villával gyengén 
megszurkáljuk. 25-30 percig sütjük. A sütő aj
taját ne nyitogassuk! 

Diótöltelék: 30 dkg dióbél, 20 dkg porcukor, 
10 dkg finom édesmorzsa, citromhéj, 10 dkg 
mazsola. 3 dl vízből a cukorral sűrű szirupot 
főzünk, ebbe beleöntjük a diót, összekeverjük, 
levéve a tűzről hozzákeverjük a morzsát és a 
többi anyagot 

Máktöltelék: 30 dkg darált mák, 20 dkg cu
kor, 3 dl tej, 1 csomag vaníliás cukor vagy cit
romhéj, 5 dkg dara vagy liszt. A tejet felforral
juk, hozzáöntjük a darával elkevert mákot, és 
végül a cukrot. Ehhez is adhatunk mazsolát 

Mikor reped meg a bejgli tésztája? Ha a tész
tát puhára készítettük fúl sok tejjel; ha a tölte
lékben túl sok a cukor; ha túl sok a töltelék; ha 
meleg helyen túlkelt a tészta, vagy ha a sütő 
nem volt elég forró. 

Jó étvágyat! 
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A hívó szó ereje 

Ifjúsági csendesnap 
Celldömölkön 

Az embereket egy adott cél érdekében 
összehívó kezdeményezésnek csak akkor le
het igazi ereje, ha az eredendően őszinte, és 
egyetlen pontban találkozik az elfogadók örö
mével. A celldömölki evangélikus gyüleke
zet kitűnő szervezőmunkájának köszönhető
en - e meggyőződésben - találkozott a me
gyéből és az ország egyéb részeiből meghí
vott mintegy háromszáz Fiatal a november ha-
todiki ifjúsági csendesnapon. 

A megérkezésükkor nemcsak a program 
kezdetére vártak e fiatalok. Nem akarták ma
gukat úgymond , jól érezni". Nem akartak az 
idő sodrásának áldozataivá válni, és ezzel 
kényszerű válaszfalak építőivé lenni. Vágya

koztak e gyerekek valamire. Vágyakoztak a 
minden kapocsnál erősebb összhangra. Eb
ben nem csalódtak, hiszen sokak gondos és 
segítő közreműködésével ezek a vágyak va
lóra váltak. Ehhez leginkább a nap témája, az 
ajándékozás járult hozzá. Hiszen milyen dol
gokra is vágyakozik egy gyermek? Őszinte 
szándékkal előteremtett, szerető szívvel me
legített, gondoskodó kézzel átadott ajándé
kokra. 

Ez a nap fontos töltekezés volt e fiatalok 
számára, mert lényegi betekintést kaptak a 
„helyes ajándékozás" műhelytitkaiba. Ottho
naikba vihették, szüleiknek és ismerőseiknek 
elmondhatták, amit tapasztaltak. 

A napi vendéglátásból természetesen nem 
maradhatott ki a szabadtéri gulyásfőzés sem. 
Amilyen jókedvű várakozással nézték a gu
lyás főlését, ugyanolyan jó étvággyal fo
gyasztották el azt. Sok-sok további finomság
gal kedveskedtek még a helyi gyülekezet fel
nőtt tagjai. 

E csendesnap igazán maradandó, felemelő 
pillanatait az orosházi fiatalok szerezték szép 
záró vendégszereplésükkel. 

A celldömölki evangélikus gyülekezet hí
vó szava tehát eléggé erős volt ahhoz, hogy 
elősegíthesse e gyerekek folyamatos lelki 
gazdagodását. 

Vad adj György 

Korunk hangszere, 
a szintetizátor 

Az 1999/2000-es tanévben új szakként indult 
el a szintetizátor oktatása az Ádám Jenő Zene
iskolában. Megyénkben a celldömölki zeneis
kola az egyetlen, ahol ez iskolán belül megva
lósult. Lehotka Gábor orgonaművész szerint „a 

szintetizátor a X X . század egyik hangszere, 
mely a könnyűzenében éppúgy, mint az elekt
ronikus zenében már elfoglalta megillető he
lyét". Ennek jegyében indítottak szintetizátor 
továbbképzést Székesfehérváron, melyre Né-
methné Bodnár Zsuzsanna tanárnőt javasolta 
az iskola, hiszen ő az, aki szabadidejében hob
biként foglalkozik a hangszerrel. 

- A Zeneiskola részéről nagyon fontosnak 
tartom a nyitottságot az új szak irányába. A 
szintetizátor, mint a könnyűzene egyik alap
hangszere és az azon való játék korántsem olyan 
egyszerű. Annak, aki ezen a sokoldalú hangsze
ren élményszerűen szeretne játszani, komoly el
méleti tudásra kell szert tennie - hangsúlyozta 
a tanárnő. A szintetizátor oktatása párhuzamo
san történik a zongoráéval, ezért jelenleg 12 (9¬
18 éves korú) növendék tanulja mindkettőt az 
órák keretén belül. Sajnos az iskolának még nin
csen saját hangszere, ez valamelyest megnehe
zíti a dolgot abban, hogy az oktatás gördüléke
nyebben folyhasson. Talán jövőre ez a probléma 
is megoldódik. A célok között szerepel, hogy a 
tanulók saját egyéniségüket vigyék bele a játékba, 
valamint idővel a repertoárkészletük is kialakul
jon. Ebben segítenek a Gorsium Szintetizátorisko
la tanára. Fehér József által összeállított kották, 
melyek a komoly darabok mellett örökzöld sláge
reket is tartalmaznak. Némcthné Bodnár Zsuzsan
na tervez egy bemutatkozó fellépést is, mellyel 
reméli, sok örömet fognak szerezni az érdeklődők
nek. Sok sikert és eredményes munkát kívánunk! 

Sípos Nóra Fotó: Völgyi 
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VARGA SAROLTA 

Karácsonyi történet 
Réges-régen történt. Kegyetlen 

hideg tél volt, a szél tombolva ka
varta a havat, magas hóbuckák ke
letkeztek, az utak járliatatlanok let
tek. Amerre a szem ellátott, vakító 
liómező takarta a tájat. 

A tanyavilág egy külön élet
forma volt, a házak nagy távol
ságra voltak egymástól, az ottani 
lakóknak magányosan kellett 
megküzdeni mindenféle nehézsé
gekkel. 

A házikó kéményéből sürü füst 
szállt a magasba, jelezve, hogy 
odabent jó meleg lehet. 

Karácsony szent estéje volt. A 
szeretet és az öröm ünnepe. 

A ház lakóit ezen az estén elke
rülte az öröm, a nagy csendesség
ben a bánat uralkodott. Szemük fé
nye, a kétéves Jánoska magas láz
zal feküdt a bölcsőjében. Arcocská-
ján lázrózsák piroslottak, kicsi szá
ját néha szóra nyitotta: vizet, Anya, 
hol vagy? Apa? Mami? Papi? Az
tán újra csend lett, csak a kis beteg 
kapkodó légzése fiallaíszott. Mind
nyájan némán zokogtak. Az édes

anya vizes ruliával törölgette a be
teget, sajnos, a láz makacs volt. 

Az apából kitört a fájdalom: 
nem bírom tovább ezt a tétlensé
get! Megyek orvoséri, ha kell, a há
tamon hozom ide, de tenni kell va
lamit. A gyermekem életéről van 
szó. 

- Az igaz, én is repülnék segít
ségért, de hogyan? A szívem majd 
megszakad, kicsi fiam, életem - sírt 
az édesanya. - Hogyan tudnál a 
faluba menni? Hisz az úton fagynál 
meg, és az orvos sem indulna el 
ebben a pokoli időben. Várjunk 
még, talán csendesedik az idő. 

Az asztalon lévő földíszített ka
rácsonyfa árván csillogott, nem 
volt, aki örüljön a szépségének. 

Az édesapa állandóan az aj
tóra tapasztotta a fülét, úgy hall
gatta a vihar gonosz játékát, Iwgy 
mikor csendesedik. Talán órák, 
vagy percek teltek el, az apa meg
szólalt. 

- Úgy veszem észre, hogy a szél 
már nem rázza úgy az ablakot, az 
ajtón valami kaparászást hallok, 

S ü l e D á n i e l (Az Eötvös iskola tanulója) 

A karácsony 
Jön a karácsony, 
egy hosszú gyertya van a kalácson. 
Megnézem, mi van a fa alatt, 
az asztalon sok jó falat. 

Sok ajándék: cukor, autó, labda, 
jaj, de szép a karácsonyfa! 
Angyalok repülnek liázról-házra, 
szegény koldusok bolyongnak fázva. 

Karácsonyfán sok színes gyertya, 
milyen szép a karácsonyfa. 
Hóember áll a kert alatt, szeme szén, orra répa. 
Bentről mosolyog rá a karácsonyfa. 

Hópihe száll a tetőre, 
jön a kis Jézus egy-kettőre. 
De sok fény: sárga, fehér, piros, 
a fa alatt egy papiros. 

Papiroson szép írás, 
mellette arany trombitás. 
Kati, Aliz, Nándi, Dani, 
beteljesült a vágyatok, egy plüss maci. 

de örülök, 
itt a kedvenc kalácsom, 
remélem, 
mindenkinél boldog a karácsony. 

most megint... a kutya lenne? Az 
nyüszítene? Gyere ide - szólt a fe
leségének -, fiallgasd te is. 

- Igazad van, ez nem szélzör
gés, jól hallom, valami kopogást 
hallok. 

Ahogy a házigazda kicsit meg
nyitotta az ajtót, egy hóember 
esett a szobába, félig megfagyva. 
Gyorsan letakarították róla a ha
vat, dörzsölték, mire észliez tért, 
nehézkesen lábra állt, arcát ősz 
szakáll takarta. Lángoló tekinteté
vel körülnézett, meglátta a böl
csőben fekvő gyermekei, lialkan, 
de határozottan szólt: lavórba vi
zet! 

Az asszony pattant, hozta a vi
zet, az ember kezet mosott. 

- Lepedőt kérek és tiszta vizet! 
Mustár van? Azt is hozzon - És 
nekilátott a kezelésnek, ügyesen és 
szakszerűen. 

A ház lakói reménykedve figyel
ték az idegen magabiztos mozdula
tait. Egy idő után a fiúcska légzése 
egyenletes lett, a lázrózsák eltűn
tek, helyükben apró izzadságcsep-
pek gyöngyöztek. Mély sóhaj hal
latszott az idegentől: Meggyógyult 
— mondotta. 

A család tagjai mind a bölcső 
köré rohantak, szavaikkal ontották 

a magukból feltörő feszültség örö
mét, az aggódást, szeretetet. 

- Az Isten áldja meg, Iwgy meg
gyógyította a gyermekünket, mit 
adhatok?' Mivel szolgáljuk meg a 
tettét? - így beszélt az édesanya. A 
székre nézett, üres, míg örvendez
tek, a férfi szép csendben eltűnt az 
éjszakában. 

A kicsi fiúcska kinyitotta szép 
szemeit, melyek fölragyogtak az 
örömtől, mikor meglátta a kará
csonyfát: - Anyu, ez az enyém? 

- Tied, drága, kicsi fiam. 
És mégis lett örvendezés a sze

retet ünnepén. Együtt énekelték a 
legszebb karácsonyi éneket: Krisz
tus urunknak áldott születésén... 

Az ünnep első napján ebédhez 
készült a család, szokás szerint 
meghallgatták a déli híreket. Arra 
lettek figyelmesek, hogy a rádió kö
zölte: előző nap az egyik tébolydá-
ból megszökött egy Örült, valami
kor híres orvosprofesszor, magas, 
ősz, szakállas sib. A család tagjai 
döbbenten hallgatták. Az anya szó
lali meg elsőnek. 

- ö volt az örült, aki meggyó
gyította gyermekünket karácsony 
estéjén, agyának utolsó, józan szik
rájával újra gyógyító orvos volt, 
életében utoljára! 
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0 MEGKÉRDEZTÜK I 
1 V Á L A S Z O L T A K i 

Volt már fogadóórán? 
Nagy Szilárd: Tudok róla, 

hogy léteznek különböző foga
dóórák, de egyelőre még nem 
vettem részt ilyenen. Politikával 
nem foglalkozom, élem a saját 
életemet. Magam intézek min
dent, illetve amikor építkeztem, 
a munkahelyem intézte az ügyei
met. Gyerekem még nincsen, 
hogy az iskolai fogadóórákon ér
dekelt lennék. Azonban ha lenne 
problémám, valószínűleg igény
be venném a fogadóórákat lehe
tőségként 

Jankóvics J e n ő : Hallottam 
róla, hogy vannak fogadóórák, az 
önkormányzatnál, a rendőrségen 
igénybe lehet venni. Úgy gondo
lom, hogy akinek ilyen jellegű' 
problémája van, az éljen a lehe
tőséggel. Nekem is volt már 
olyan problémám, hogy gondol
kodóba estem, de végül nem vá
lasztottam ezt a lehetőséget Ha 
jelentősebb okom lenne, bemen
nék fogadóórára. 

> 1 
sm w 

\ 
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Nagy Szilárd 

Szomorkovics R ó b e r t n é : 
Semmilyen fogadóórán nem vol
tam még, ugyanis nem látom ér
te lmét Volt régebben egy olyan 
problémám, hogy hivatali időben 
bementem, szerettem volna meg
oldást találni, de sok értelme nem 
volt, legközelebb nem is mennék 

0612019247-873 

Schimmer Győző 
gyepmester 

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 21 . 

Kóbor és elveszett, közterületen elhullott állatok, 
kutyák bejelentése. 

ELŐFIZETŐI 
MEGRENDELŐLAP 

Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című hetilapot, 
amelynek előfizetési díja 2000-ben 

• egy évre 
E ] fél évre 

negyedévre 

1100 forint, 
550 forint, 
275 forint. 

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel! 

Név: 

Cím:. 

Dátum: Aláírás: 

L 
A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljut

tatni. Az előfizetésről ott adnak további tájékoztatást 

JSÊk 

Jankovics Jenő 

J 

Horváth Gyula 

be. Gyerekeim iskolai fogadó
órájára a munkabeosztásom miatt 
nem tudok elmenni. Szerencsére, 
ha igény van rá, a tanáraik fogadó
órán kívül is rendelkezésre állnak. 

Horvá th Gyula: Igen, voltam 
már fogadóórán. Ha a várossal 
kapcsolatos témák merülnek fel, 
vagy közérdekű dolgokról volt 
szó, igénybe vettem ezt a lehető
séget. A lakóházunk képviselője
ként még nem volt erre szükség, 
mindent megoldunk saját hatás
körben. A saját problémáimat is 
magam oldom meg. Viszont 
most is van olyan probléma, ami
vel kapcsolatban fel fogom ke
resni a közeljövőben az önkor
mányzatot. 

Somogyi Dezsőné: Nyugdíja
sok vagyunk a férjemmel, hu
szonkét éve építkeztünk, akkor 
sem voltak, és most sincsenek 
olyan problémáink, amivel fel 
kellene keresni a fogadóórát. Ha 
a közeljövőben mégis gond 
adódna, azért igénybe vennénk a 
lehetőséget. Mostanában a ház 
előtti úttal kapcsolatban van 
gond, de a polgármester úr ígére
tet tett, hogy a szennyvíz elveze
tése után rendbe teszik az utat 

Szomorkovics Róbertné 

I 

Somogyi Dezsöoé 

Kovács László 

Kovács László: Még nem volt 
szükség arra, hogy akár saját dol
gaim miatt, akár közügyekben 
fogadóórára menjek. Ha lenne 
okom, bizonyára bemennék. Két 
fiam van, ezért az iskolai fogadó
órákat szoktam látogatni - fél
évente egyszer. Ezt fontosnak 
tartom, szeretek tisztán látni, mi
lyenek a képességeik, hogyan 
oldják meg a tanulással kapcso
latos teendőiket 

Tulok G. 
Fotó: Völgyi L» 
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2000 villamosított vasúttal köszönti Celldömölköt 
A Székesfehérvár-Celldömölk 

közti vonalszakasz 
villamosításának kérdései, 

a munkálatok jelenlegi állása 
Ez ügyben naponta informált szakem

bereknek tettem fel kérdéseimet. A beruházás 
jelenlegi állásával kapcsolatban telefonon be
széltem Szabó Is tvánnal, a VÁSÚTVILL 
K f t igazgatójával. 

-Igazgató Úr! Hol tart a Székesfehérvár-
Celldömölk közti vasút villamosítása? Mire 
várhatjuk városunkba a villamos mozdonyok
kal vontatott vonatokat? 

- 1994-ben az olasz COGECO (e: kozse-
kó) cég nyerte el a magyarországi vasútvilla
mosításokra kiút koncessziós pályázatot A 
munka elvégzésével, mint fővállalkozó a 
SIEMENS AG lett megbízva. A Balaton-
szentgyörgy-Murakeresztúr-^Gyékényes 
közti vonalszakaszok villamosítása is az ő 
munkájuk. A SIEMENS AG-t mint fővállal
kozót a beruházás munkálataira létrejött 
V I A C O M HUNGÁRIA részvénytársaság, 
mint magyarországi önálló társaság bízta 
meg. SCEMENS-ék pedig alvállalkozókat al
kalmaznak. Az egyik alvállalkozó a VÁSÚT
V I L L K f t , melynek irányítása az én felada
tom. Munkánk lényege: a teljes felsővezeték
hálózat és az ehhez tartozó csatlakozó transz
formátorállomások kiépítése, továbbá azok a 
kábelezési munkák, amelyek a villamo
sítással együttjárnak, például a villamosított 
üzem által is használt optikai kábeleknek a 
vezetése, amelyek a vezérlés-irányítás ütő
erei. 

- Jelenleg Várpalota állomásig kész és 
üzemel a felsővezeték-hálózat Tulajdonkép
pen már Veszprém állomás hálózatával 
együtt kész a Várpalota-Veszprém közti sza
kasz is, ám most még Öskü közelében van 
munkánk (PétfürdŐ és Hajmáskér közt), ahol 
a vasúti pályának az új nyomvonalra való he
lyezése okozott késedelmet A vasút új vona
lon való vezetése azért vált szükségessé, mert 
a 8-as főközlekedési út felüljáróját a mai kö
vetelményeknek ' megfelelően átépítették. 
Ezért szükségesek még a Várpalota és Haj
máskér közti autóbuszos átszállások. (Ok t 
20-ai ál lapot A szerk.). • 

- Ha itt készen leszünk - folytatja Szabó 
István - , egy alapos ellenőrző felülvizsgálat 
után a Várpalota és Veszprém közti szakasz 
is feszültség alá helyezhető lesz, így a ma 
még Várpalotán végrehajtott mozdonycserék 
átkerülhetnek Veszprémbe. Azután sorrend
ben következhetnek a Veszprém-Ajka, majd 
az Ajka-Boba szakaszok. Utóbbi munkálatai 
szinte folyamatosak lehetnek, mert az előké
szítő munkálatokkal jócskán elkészültünk, 
például már állnak a felsővezetéket tartó osz
lopok Tüskevár és Kerta közöt t A 2000. év 
májusában-esedékes menetrendváltozásra azt 
tervezzük, hogy a villamos-mozdonyok már 
Bobáig tudjanak közlekedni, és az Egerszeg 
felé tartó vonatok esetében amúgy is szüksé
ges mozdonycserék mellett - ezzel egyidőben 
- itt történne meg a Celldömölk-Szombat

helyre tartó vonatokon is a vontatójárművek 
cseréje dízel-mozdonyra. Ezután már egy hó
nap sem szükséges ahhoz, hogy áthelyezhe
tők legyenek a gépcserék Celldömölkre. Bo¬
ba és Celldömölk között készén vannak a tar
tóoszlopok beton-fészkei, azokat csak .bele 
kell állítani ezekbe és rögzíteni. Celldömölk 
rendezőben pedig már állnak azok az oszlo
pok, amelyek hat vágány felett fogják tartani 
a felsővezeték-mezŐt Villamosítva lesz a 
deltavágány is! 

- Természetesen előttünk van a tél, amely
ről nem tudjuk, hogy milyen meglepetéseket 
tartogat számunkra! Lehetővé teszi-e, vagy 
gátolja az építési-szerelési munkálatokat? 
Mindenesetre a 2000. év végére tervezzük, 
hogy az egész vonal hosszában, Szombathe
lyig elkészüljön a vezeték, és attól a naptól, 
amikor ez a szakasz is átadásra kerül majd, 
Budapest Déli-, vagy Keleti pályaudvartól 
egészen Szombathelyig üzembe állnak a v i l 
lamos mozdonyok. 

- A villamos mozdonyokkal történő üzem 
beindulása után is a VÁSÚTVILL K f t lesz 
az üzemeltetője ennek a villamos hálózatnak. 
E munkához szakemberekre lesz szükségünk, 
felsővezeték-szerelőket fogunk alkalmazni. 
Foglalkoztatásuk, megfelelő betanítás után 
történik ^ majd. Celldömölkön, az egykori 
vasútépítő katonák volt laktanyáját béreljük 
a M Á V É P C E L L Kft- től ; s a jövő év végére 
már helyi munkaerőt is tudunk felvenni, 
betanítani és alkalmazni, először 15-20 főt, 
de távlati elképzeléseink is vannak arra az 
időre, ha majd a Szombathely-Szentgotthárd 
és a Porpác-Hegyeshalom közti vasútvona
lak villamosítása is megkezdődik - fejezte be 
tájékoztatóját a VÁSÚTVILL Kft. igaz
gatója, i • 

A M Á V R t területi igazgatóságán, Szom
bathelyen a kérdéseimre a következő válaszo
kat kaptam: 

- „Közeleg" a villamos felsővezelék Cell
dömölkhöz. Igazgató Úr! Mikor érkezik Cell
dömölkre a folyamatos hálózat, és az mikor 
lesz alkalmas villamos-mozdonyokkal vonta
tott vonatok közlekedtetésére? - Szabó Im
ré tő l , a M Á V R t Szombathelyi Területi 
Igazgatóságának vezetőjétől kapom a vá
laszt: 

- Jelenleg Budapesttől várpalotáig közle
kednek a személyszállító vonatok. A vil la
mosítás előrehaladtával a mozdonyváltó állo
más folyamatosan tolódik Szombathely irá
nyába. A jelenlegi elképzelések szerint 2000 
májusában érkezik el a felsővezeték Celldö
mölkre, majd a 2000. év végére Szombat
helyre. Ezt követően Szombathelytől Buda
pestig villamos mozdonyokkal közlekednek 
majd a vonatok. 

- A villamosítás kedvező hatással lesz a 
vonatok menetidejére, elsősorban azért, mert 
elmaradhat a mozdonyváltás miatti kény
szerű tartózkodás. Rövidül a menetidő azért 
is, mert a villamos-mozdonyok kedvezőbb 
vontatási paraméterekkel rendelkeznek, mint 
a dízel-mozdonyok. Köznyelven szólva: erő
sebbek a dízeleknél - fejezi be válaszát Szabó 
Imre. ' 

- Századunk második fele már másodszor 
hoz újat a vonatok közlekedésében: sokáig 
kizárólag gőzmozdonyok húzták a szerelvé
nyeket, azután a dízel-mozdonyok javítottak 
az utazási körülményeken. Most pedig várjuk 
a villamos-mozdonyokat. Az újabb változás 
egyformán érinti-e a személyszállítást és az 
áruk fuvarozását, azaz a személy- és a teher
vonatok közlekedését? Villamosítják-e vas
útállomásunk mellett a rendező pályaudvart 
is? - Válaszol Németh István, az igazgatói 
kabinetiroda vezetője.. 

- Egy vasútvonal villamosításának termé
szetesen csak "úgy van értelme, ha a vonalon 
közlekedő személyvonatok és a tehervonatok 
is továbbíthatóak lesznek villamos moz
donnyal. Ez csak úgy lehetséges, ha nemcsak 
a személyvonatok részére rendszeresített vá
gányok, hanem a tchervonatokéi felett is ott 
feszülnek A vezetékek. Celldömölkön a sze
mély- és a tehervonatok két különböző pálya
udvart használnak, Szombathely felől például 
a tehervonatok a személypályaudvaron álta
lában csak áthaladnak é s a rendezőbe, illetve 
a rendezőből közlekednek. Ezért mind a sze
mély-, mind pedig a rendező pályaudvar v i l 
lamosítása megvalósításra kerül. 

- A villamosítás befejezését követően ter
mészetesen elmaradnak az építkezés miatti 
vágányzárakból adódó kényszerű átszállások, 
a vonatpótló autóbuszok. Mindez kedvezően 
hat az eljutási időre. Nem szabad azonban a 
villamosítással kapcsolatban túlzó reménye
ket táplálni; a vasútvonalon alkalmazható se
bességet ugyanis nem az határozza meg, hogy 
dízel-, vagy villamos mozdony közlekedik-e, 
hanem az, hogy magának a pályának milyen 
a vonalvezetése, a műszaki állapota. A Szé
kesfehérvár és Szombathely közti vasútvonal 
bakonyi szakaszán a villamos mozdonyok 
ugyanazzal az óránkénti 80 kilométeres se
bességgel fognak haladni, amennyivel jelen
leg a dízelvonatok közlekednek. A villa
mosítás tehát közelebb viszi Celldömölköt 
Budapesthez, de a menetidőben nem lesznek 
nagyságrendi különbségek. 

- Tervezik-e a teljes vonalhossz villa
mosítása után a közbeeső Celldömölk „ bevo
nását" is az Inter-Cjty vonatok közleked
tetésébe, forgalmába? 

- A jelenlegi elképzelések szerint a Szom
bathely-Budapest között közlekedő IC-vona-
tok a székesfehérvári vonal villamosítását kö
vetően is a Porpác-Csorna útirányon át fog
nak közlekedni. A Celldömölk-Székesfehér
vár közti szakaszon a villamosítás befejezése 
után tervezzük beindítani a Zalaegerszeg-
Budapest Iriter-City közlekedést Celldö
mölknek erre az IC-rendszerre lesz csatlako
zási lehetősége Bobán. 

- Érinti-é közvetlenül a celldömölki régiót 
a Szlovéniával létesülő vasúti összeköttetés, 
vagy esetleg csak közvetett hatása lesz ennek 
Celldömölk vasúti forgalmára? 

- A szlovén-magyar közvetlen vasútvonal 
Boba állomáson csatlakozik a 20-as számú 
Székesfehérvár-Celldömölk—Szombathely 

(Folytatás a következő oldalon) 
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Elérkezett A mosoly országa Celldömölkre 

Megkezdődött a színházi évad 
November 20-án Lehár Ferenc A mosoly 

országa című' operettjével kezdődött meg a 
Kemenesaljái Művelődési Központban az 
1999-2000-es színházi évad. 

Az Operett Színház művészeinek előadása 
könnyed szórakozást ígért a páholy tulajdono
soknak és minden színházlátogatónak. A né-

Csonka Zsuzsa 

zőtér csaknem meg is telt, a színházszeretet 
szerencsére nem csökken városunkban. 

A mosoly országa a mesés Kínában talál
ható, de lehetne bárhol a világon. A szerelem 
elszólítja Lizát (Csonka Zsuzsa) családja, ba
rátai köréből, de Szucsong herceg (Leblanc 
Győző) szerelme sem tudja megbarátkoztam! 

Leblanc Gyözö 

a lányt az idegen, távolkeleti szokásokkal. 
Volt szerelmének érkezése döbbenti rá Lizát, 
hogy vágyik a szabadságra, visszavágyik Eu
rópába, a hazájába. Szucsong herceg, aki a 
kínai szokások szerint rabszolgájává tehetné, 
vagy akár meg is Ölhetné az európai asszonyt, 
mosolyt erőltetve arcára elengedi élete sze
relmét, bár tudja, valójában egyikük sem le
het soha többé igazán boldog. 

Nem bonyolult történet: nagy adag roman
tika és egy kis humor, de egy hideg téli estén 
igazi kikapcsolódást jelent. Voltak hibák, 
baklövések, de rnindezt elfeledtette, hogy lát
hattuk Leblanc Győző arcán a büszkeséget, 
hogy elénekelhette a cseppet sem könnyű 
„Vágyom egy nő után..." kezdetű híres áriát. 
Valaki azt mondta a szünetben: „Már azért 
érdemes volt eljönni, hogy egyszer élőben 
hallhassam, hogy „Vágyom egy nő után". A 
ruhatárnál meg több férfiú dudorászta az is
mert dallamot, miközben felesége kabátjáért 
állt sorban. Azért ez már siker, ha nem is 
akarjuk bevallani, hogy valami tetszett a da
rabból. 

Tudjuk, hogy minden kezdet nehéz, és be
szélni és pocskondiázni a legkönnyebb, de 
azért érdemes lesz ebben az évadban is szín
házba járni Celldömölkön. Akkor majd csak 
egy dolgot sajnálhatunk, hogy nem volt ben
nünk elég kultúraszeretet, vagy csak érdekte
lenek voltunk, és így érdeklődés hiányában 
el kellett maradnia a „Bál a színházért" elne
vezésű jótékonysági rendezvénynek. Remél
jük, nem a legjobb darabokról maradunk le 
emiatt. Kovács N. 

2000 villamosított vasúttal köszönti Celldömölköt 
(Folytatás az előző oldalról) 

fővonalba. A nemzetközi személyszállító 
vonatok Celldömölköt nem fogják érinteni, a 
tehervonatok esetében azonban mind a Szlo
vénia felé haladó, mind pedig az onnan érke
zők részére a celldömölki rendező van figye
lembe véve elegy feldolgozó állomásként. 
(Vagyis itt rendezik át a tehervonatokat újabb 
tehervonatokká. A szerk.) 

- Várftató-e az új évezred első évtizedében 
a GyŐr-CelldŐmölk közti vasútvonal villa
mosdása? 

- A M Á V Rt. tervei szerint a hálózat v i l 
lamosítása a 20-as vonal villamosításával 
nem fejeződik be. A 2007-ig szóló pályafej
lesztési koncepció több más vasútvonal v i l 
lamosítása mellett tartalmazza a Győr-Cel l 
dömölk közti vonal villamosítását is, éppen 
ebből a megfontolásból került Celldömölkre 
a 20-as vonal egyik villamos alállomása 
(transzformátor-állomás). 

-A celldömölki gépészeti főnökségen sok 
celldömölki polgár teljesít szolgálatot, első
sorban mozdonyvezetőként, és végez munkát 
dízel-mozdony szerelőként. Mit jelent szá
mukra a villamosítás teljes befejezése? 

- A villamosítás után - folytatja a kérdések 
megválaszolását Németh István, az igazgatói 
kabinet vezetője - a korábban dízelmoz
donnyal továbbított vonatokat villamos-moz
donyok fogják vontatni. Azok a mozdonyve

zetők, akik jelenleg dízel-mozdonyt vezet
nek, természetesen villamos mozdonyon fog
nak utazni. E villamos mozdonyok javító bá
zisaként a szombathelyi gépészeti főnökség 
van kijelölve. 

- Celldömölk egyik városrésze, a Pityervár 
a vasút mögött terül el. Megmarad-e a 
vasútállomás felett átvezető gyalogos felüljá
ró? 

- A Pityervár megközelítési lehetősége
ként marad a vasútállomás felett átvezető fe
lüljáró. Ezt a felüljárót* a villamosítás miatt 
mintegy két méterrel meg kell emelni! Azért, 
hogy a gyalogos közlekedés a megemelt fe
lüljárón ne jelentsen nehézséget (s gondolom, 
hogy a mozgássérülteknek is lehetőséget ad
janak! A szerk.), a felüljáróhoz liftek is épül
nek. Sajnos a tervek menet közben változhat

nak. Az elképzelések szerint egyébként ez 
után nemcsak a felüljáró két végén lehet arra 
felmenni, hanem a peron is megközelíthető 
lesz a felüljárón keresztül. 

- Köszönöm a válaszait! 
Megjegyzés: e sorok írója Őszintén örül a 

várható fejlődésnek, nem hiányolja az IC-vo-
natokat, azok előbb-utóbb úgy is meg fognak 
jelenni a celli menetrendben is; de őszintén 
sajnálja, hogy a celldömölki gépészeti főnök
ség dolgozói részére nem írhatott szebb jövő
képről! E megjegyzésért minden olvasótól 
szíves elnézést kérek: 

Mihók Tamás 
* A felüljáró ügyében időközben az itt 

közöltektől eltérő döntés született. A szer
kezetet lebontják, helyette alagút épül. A 
Szerk. 

Vigyázzunk a városra! 
A Városgondnokság felhívással fordul Celldömölk város lakosságához, az intézmények 

vezetőihez, az iskolák tanulóihoz. Kérjük, szíveskedjenek segíteni, s ha lehet aktívan 
közremúködni abban, hogy városunk tisztább, rendezettebb, virágosabb település 
legyen. 

Ne engedjük, hogy a szemetelés ennyire eluralkodjon, hogy városunkról az idegenek 
rossz véleményt alakítsanak ki. Kérjük az épület- és lakástulajdonosokat, hogy virágosítással 
tegyék széppé környezetüket. Együttműködésüket köszönjük! 

Németh Sándor igazgató 
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A jutalomkirándulás örömei 
s 

Újra érdemes 
gyűjteni a papírt 

A tavalyi versenyhez hasonlóan az önkormányzat és a Müllex-Cell-
dömölk Kft . az idén is meghirdette papírgyűjtési akcióját a celldö
mölki általános iskolák osztályai részére. A verseny végén értékes 
nyeremények várják a diákokat. A leadott papírmennyiségtói függően 
1, 2 vagy 3 napos kiránduláson vehet részt iskolánként egy-egy osz
tály. 

Az előző évi győztesek ősszel élvezhették a jutalomkirándulás Örö
meit. Emlékeztetőül: a Gáyer iskola két osztálya a (jelenlegi) 7. c és 
3. a jelentős fölénnyel nyert a többi iskola osztályaival szemben. A 
7. c osztály osztálytitkára, Remete S. Gergő a kétnapos kirándulás 
élményeiről mesélt. Úticélként Pécset és környékét választották, így 
jártak Szigetváron, Abaligeten és a Balaton partján is. Az utazás és a 
kollégiumi szállás költségeit az önkormányzat és a kft. fedezte, a 
belépők és az étkezés árát pedig a papírgyűjtésért kapott hatvanezer 
forintból fizették. A 3. a osztály kirándulásáról Némedi Enikő szá
molt be. A társaság Fertőd, Nagycenk, Sopron és a Fertő-tó neveze
tességeivel ismerkedett. A Károly-hegyi kilátóhoz vezető erdei baran
golás, a Fertő-tói hajókázás, az utazás a kisvasúton sokáig emlék 
marad számukra. Mindkét osztály készül az idei versenyre, termé
szetesen a háromnapos kirándulást megcélozva. 

Tulok G. Káp a harmadikosok hajókirándulásáról 

Milyen emléket vihet haza 
a celldömölki látogató? 

Ebben az évben nem lehet 
okunk panaszra, hogy esemé
nyek nélkül volt Celldömölk. Az 
is igazolódott, hogy vannak lehe
tőségeink, vállalkozni akaró és 
tudó emberek, csoportok, egyhá
zi és világi szervezetek. Több
ször előfordult viszont, hogy az 
idelátogatók igényét szűkösen 
tudtuk csak kielégíteni abban a 
tekintetben, hogy emléket vihes
senek magukkal értékeinkről. 
Néha még képes levelezőlap h i 
ánya is „fenyeget". Valami azért 
„elmozdult", de ha a j ö v ő évre 
tekintünk, a millenniumra, akkor 

már nagyon is kellene szorgos
kodni. Nagyszerűnek és értékes
nek tarthatjuk, hogy a Máltai 
Szeretetszolgálat országos első
segélynyújtó konferenciája alkal
mából gyönyörű érem jelent 
meg, szép képes levelezőlap bir
tokába juthattunk és emlékbé
lyegzés gazdagította a gyűjte
ményt. Diákkoromban volt Cell
dömölkön olyan bolt, ahol kegy
tárgyakat és a helyhez méltó 
ajándéktárgyakat árusítottak. 
Most ennek hiányáról tudunk 
csak beszámolni. D.J. 

Foló: Hetcnyi L. 
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Ajánlólista Az év vasi embere cím odaítéléséhez 
A Vas Megyéért Egyesület és Vas Megye önkormányzata az idén 

is kezdeményezi Az év vasi embere c ím odaítélését. Egy elismert 
grémium javaslatot tett azokra a személyiségekre, akik hosszú időn 
át kiemelkedőt alkottak, s hozzájárultak szűkebb és tágabb környeze
tük fejlesztéséhez. A javasolt személyiségek: Bauer károly, Danko-
vics Erzsébet, dr. Gadányi Károly, dr. Horváth Boldizsár, dr. Hende 
Csaba, dr. Kuntár Lajos, Németh Pál és Németh Zsolt. Az említett 
személyekre lehet voksolni a sajtóban megjelenő szavazólapokon, 
amelyeket december 27-ig kell beküldeni a Vas Megyei önkormány
zat művelődési titkárságára, ahol közjegyző jelenlétében megszámol
ják a szavazatokat. Az elsősorban erkölcsi elismeréssel járó címet 
akkor ítélik oda, ha az egyik jelölt legalább 2600 szavazatot kap. Ez 
a megye lakosságának 1%-át jelenti. Az eredményt január 8-án éjfél
kor, a megyebálon hirdetik k i . 

A jelöltek rövid jellemzése 
Bauer Károly Szentgotthárd polgármestere, aki évtizedek óta a vá

ros meghatározó személyisége. Munkásságának köszönhetően is fel
értékelődött a térség, és megteremtődtek a hármashatár mentén a mo
dem ipar feltételei, amelyek vonzották az olyan világcégeket, mint a 
General Motors. Sokat tett a magyar-szlovén és a magyar-osztrák 
kapcsolatok fejlesztéséért, a határon átnyúló ipari park kialakításáért. 
Tevékenységéért legutóbb a Szlovén Köztársaság elnöke a barátságért 
érdemrenddel tüntette k i . 

Dankovics Erzsébet a Szombathelyi LÉPTÉK Kft . társtulajdonosa 
és tervezője. A megye és a megyeszékhely több jelentős ipari üzemét 
tervezte; ezek közt tartják számon a Packard, a L U K , több autószalon 
és a leendő szentgotthárdi Vogel & Not üzemét, valamint a Sárvári 
Ipari Park továbbfejlesztését. A vépi születésű építőmérnök számára 
nemcsak a megrendelő elvárásai a fontosak, hanem az is, hogy saját 
elképzeléseit meg tudja valósítani. 

Dr. Gadányi Károly tanszékvezető egyetemi tanár, főigazgató-he
lyettes, a szlavisztika professzora, aki a szombathelyi tanárképző fő
iskolán megszervezte a szlovén nyelv és irodalom, valamint horvát 
nyelv és irodalom tanszéket. A Magyar Tudományos Akadémia dok
tora, Széchenyi-ösztöndíjas, mintegy 100 publikációja jelent meg itt
hon és külföldön. Tudományos munkásságáért több hazai és nemzet
közi társaság választotta tagjává az Egyesült Államoktól Szlovéniáig. 
Szakterületén kívül szerelmese a sportnak, hiszen a Vas Megyei Lab
darúgó Szövetség elnöke is. 

Dr. Horváth Boldizsár szülész-nőgyógyász főorvos, a Marku-
sovszky Kórház tudományos-oktatási főigazgató-helyettese. Szakmá
jában elismert tekintély, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egész
ségügyi Főiskolai Karának oktatója, a Kari Tudományos Tanács tagja, 
a Szombathelyi Tudományos Társaság alelnöke, valamint a Veszpré
mi Akadémiai Bizottság Ápolási Tudományos Bizottságának elnöke. 
Kandidátus. Munkáját mindig nagy szakértelemmel és az ügy iránti 
tisztelettel végezte. 

Dr. Hende Csaba az Igazságügyi Minisztérium politikai államtit
kára, ügyvéd. A rendszerváltás egyik vasi kezdeményezője, az Ellen
zéki Kerekasztal vezetője, a Magyar Demokrata Fórum megalakítá
sának időszakában a megyei jogú város e lső önkormányzatának tagja. 
Az Antal-kormány idején a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke. 
Országos és helyi funkcióiban mindig fontosnak tartotta a vasi em
berek és érdekek szolgálatát, ügyvédként pedig tisztelte ügyfeleit, s 
legjobb tudásával igyekezett szolgálni Justitiát, 

Dr. Kuntár Lajos könyvtáros, művelődéstörténész, író, újságíró. 
Munkássága igen sokrétű és magas színvonalú, egyik meghatározó 
értelmiségi személyisége Vas megyének. Bölcsészdoktor, aki életútja 
során több hírlapnak volt tudósítója, kiemelkedőt alkotott a közmű
velődés és a művelődéstörténet területén; dolgozott pedagógiai kabi
netben, gyűjtött népi hagyományokat, szerkesztett könyveket. Alapító 
tagja az Eletünk és a Vasi Szemle című folyóiratoknak, főszerkesztője 
a Vasi Honismereti és Helytörténeti Közleményeknek. Legutóbbi 
munkája Az én Szombathelyem, amely válogatás a sajtóban megjelent 
írásaiból. 

Németh Pál atlétikai mesteredző, sokan csak „dobópápának" hív
ják. Jelenleg a Szombathelyi Dobó SE Atlétikai Sport Klub vezető
edzője. Versenyzői az Európa-, világ- és olimpiai bajnokságokon az 
utóbbi tíz évben sokszor állhattak a dobogón. Irányítása alatt dobó
atlétái összesen 463 bajnoki címet szereztek á különböző korosztá
lyokban. A nagyközönség amatőr festőművészként is megismerhette. 
Számtalan kitüntetés tulajdonosa, Kemény Ferenc-díjas. 

Németh Zsolt Vasvár polgármestere, országgyűlési képviselő, a 
Parlament jegyzője és a gazdasági bizottság tagja. Földmérő üzem
mérnök és humán szervező szakképesítésű. A rendszerváltástól meg
határozó személyisége Vas megye politikai életének; a Magyar De
mokrata Fórum alapító tagja és 1996-tól annak megyei elnöke. Tevé
kenységében mindig elsőrangú volt az elmaradott térség fejlesztése, 
a hegyháti, őrségi emberek életfeltételeinek javítása. 

Ili néni aranydiplomája 
A Kopt ik úti óvoda jubileumi ünnepségének 

keretében köszöntötték az intézmény volt óvó
nőjét. Ma jor Jánosnét, aki a közelmúltban a 
soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán 
vette át aranydiplomáját. 

Di néni 1949. június 21-én kapott Óvónői ok
levelet a soproni Állami Óvónőképző Intézet
ben, és ugyanezen év augusztusában a Koptik 
utcai óvodába nevezték ki , ahol 1954-ig az in
tézmény vezetője volt. Lelkes pedagógiai mun
kája eredményeként sok ügyes, értelmes kis 
óvodás kezdhette meg a tanulmányait az általá
nos iskolákban. Fiatalos lendületén az idő mú
lása sem tudott csorbát ejteni. Negyven évi 
munka után 1994 októberében vonult nyugdíj
ba, de korábbi tevékenységét ekkor sem hagyta 
abba. Egészségi állapota, rendkívüli munkabírá
sa lehetővé tette, hogy Kemenesmihályfa, 
Nagysimonyi, Kemenesmagasi és Mersevát 
óvodáiban nyugdíjas éveiben is a gyermekek 
közt munkálkodjon. 1997-ben leánya közelébe. 
Szombathelyre költözött. Élete értelmét most 
unokája teszi teljessé. Aranydiplomájához la
punk nevében is gratulálunk. További jó egész
séget és még sok örömöt kívánunk. Völgyi L. 

Hogyan juthatnak 
mikrohitelhez 
a vállalkozók? 

Móger József, az ipartestület celldömölki 
irodájának vezetője a Vállalkozásfejleszté
si Alapítványról tájékoztatott. 

Celldömölk alapító tagja az alapítvány
nak, melynek keretében vállalkozóknak 
adnak alapinformációkat. Az alapítvány 
bizottsága értékeli azokat a vállalkozói üz
leti terveket, amelyek alapján a kezdő vál
lalkozók mikrohitelt vehetnek fel a Vállal
kozói Központtól. 

A vállalkozói tevékenység megkezdésé
hez felvehető hitel egymillió-három
százezer forint, ez az összeg Január l-jétől 
hárommillió forintra emelkedhet. 

Az ügyfélszolgálati tanácsadáson kívül 
Szombathelyen fejlesztési és oktatási, kép
zési tanácsadással Is foglalkozik az alapít
vány. 

T.G. 
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Az élete: munka és tisztesség 
Rózsás Lajos bácsi - szülőfalum mindenki 

által szeretett Lajos bácsija - abbahagyta 
vagy talán végleg abbahagyja rossz cipőink 
javítását, vagy új „remekek" készítését. Hír 
ez a mai világban, ahol számtalan ember 
megy korkedvezményes vagy öregségi nyug
díjba, vagy éppen veszíti el munkahelyét? Ez 
attól lesz hír és kívánkozik az Új Kemenesal
ja hasábjaira, hogy Lajos bácsi nem egysze
rűen cipész, hanem - mi , ságiak mindnyájan 
tudjuk - szakmájának kimagasló mestere! 
Ebből az alkalomból kerestem fel, és kértem, 
beszéljen nekünk kicsit az életéről és a cím
ben jelzett két fogalomról. Hiszen munka és 
tisztesség - tisztelet a kivételnek - kit érdekel 
ma? Olyan világot élünk, amikor a gyors -
és főleg munka nélküli - meggazdagodás, a 
törtetés, egymás becsapása, a törvények k i 
játszása a „sikk"! Lajos bácsi mindezeket -
hála Istennek! - nem tudja! 

Dolgozott - édesapja mellett kezdve a 
munkát, aki szinte teljes hadirokkantként tért 
haza a háborúból - 65 évet, 12 évesen véve 
kezébe a szerszámokat. Nem csak a fenti kö
rülmény járult hozzá, hogy nem tanulhatott 
tovább - hiába volt gyors észjárású, jó tanuló 
- , hanem egy súlyos gyermekkori betegség 
is. Amire abból kigyógyították, szerinte „már 
késő volt" váltani, hiszen 16 éves is elmúlt. 

Arra már nagyjából tudta a szakmát, és talán 
meg is szerette. így dolgozott hosszú éveken 
keresztül az édesapja mellett. Szerencsés volt 
a párválasztása, hiszen Isten jő és hűséges 
feleséggel áldotta meg, akivel együtt felne
veltek és taníttattak hét gyermeket: három le
ányt és négy fiút. 

A gyermekek nevelése és ellátása - később 
taníttatása, hiszen szinte mindnyájan közép
vagy főiskolát végeztek - nem volt egyszerű 
dolog! Mert a szocializmusban, ahol a szlo
genek szerint „Nálunk legfőbb érték az em
ber!", Lajos bácsi mint „maszek" nem kap
hatott családi pótlékot. A mesterség pedig 
igencsak szerényen jövedelmezett, hiszen 
mindenkitől a lehető legkevesebb pénzt kérte. 
Ezért nappali munkát vállalt az iskolában, 
ahol takarított és 15 cserépkályhát fűtött, 
hordva az emeletekre a tüzelőt és le a salakot. 
De még arra is volt gondja, hogy a két utcával 
arrébb lévő másik iskolaépületben a gyerekek 
melegen igyák meg a tejet, melyet minden 
nagyszünetben kerékpárral szállított oda ne
kik. Humora, optimizmusa kifogyhatatlan 
volt. 

Hát így teltek el az évtizedek, rengeteg 
munkával, soha nem panaszkodva a sorsra, 
hanem hálát adva Istennek, hogy a gyerme
kek egészségesek, jó tanulók. Lajos bácsi 

gondviselő Urunkon kívül a feleségének tar
tozik sok-sok köszönettel. A munkát abba
hagyva sem unatkozik, hiszen tizenhárom 
unokája van, akik megvidámítják látogatá
sukkal mindennapjait. M i is - akik ismerjük 
és tiszteljük - kívánunk jó egészséget, bol
dogságot szerettei körében! 

Pőcze Istvánné 
Fotó: Völgyi L. 

Gyógytúra a Ság hegyen 
Októberben egy nagyon 

összetartó, érdeklődő csopor
tot vezethettem a Ság hegyen, 
még az elérzékenyülés pillana
tai is megérintettek. Nevükről, 
egyesületükről még nem hal
lottam: Vasutas Cukorbetegek 
Egyesülete. Két megye, 
Veszprém és Vas összefogásá
ban tartoznak együvé. Gyógyí
tó főorvosunk, dr. Pungor Zsu
zsa Szombathelyről vezette 
őket Celldömölkre, majd a Ság 
hegyre. Az egyesületi élet a 
gyógyítás kiegészítéseként ezt 
ís jelenti: fokozni az összetar
tozásukat. A főorvosasszony e 
tekintetben is a támaszuk, 
összefogó erő, aki az évek so
rán egy nagy családot ková
csolt össze szeretetben, egy
más iránti megértésben. 

így telt el a sági nap is, be
járva a hegyet, leküzdve a ne
hezebb terepszakaszokat. Ér
deklődésük, egymást segítő 
kézfogásuk, a közös ebéd, s 
minden apróbb mozzanat fel
emelővol t . Megérte a fáradsá
got. É s a nagy pillanat: feljutni 
az emlékműhöz, a Trianoni 
emlékkereszthez. Néhányukat 
le akartam beszélni, azokat ter
mészetesen, akik nehezebben 

tudtak járni, de mindenki ott 
akart lenni, tiszteletet adni. S 
midőn felhangzott a himnusz 
az ajkakról, messze szállva a 
kemenesi táj legmagasabb 
pontjáról, már nem kellett 
szólni a továbbiakban, hogy 
miről és mire emlékeztet a 
nagy kereszt. Álljon itt tiszte
letükre egy mostanában írt, és 
a Vasutas Cukorbetegek Egye
sületének látogatását emléke
zetessé tevő vers. 

KERESZT 
Van olyan kereszt, 
Amely nyakláncot díszít, 
És olyan is van, 
Amely útszélen áll. 
De a hegytetőn álló 
Messze mutat. 
Fájó emléket hordoz 
S némán is felkiált... 
A Ság hegyi kereszt 
Sorsot jelent. 
Súlyos balsorsot, 
Amit ránk hozattak -
ítélet volt! 
És mily nehéz 
E sorsban élni! 
Felemelt fővel 
Csak azok tudnak, 
Ak ik igazak maradtak! 

(Sz.L.) 
Dala József 

Várjunk még egy évet 
az ezredfordulóval! 

Néhány nap van már csak hátra kétezerig. Tapasztaljuk: sokan sokfé
leképpen értelmezik e jeles évszámot. Maradjunk a jól megtanult 1 x 1-néL 
mert a kilenc után a tíz, és nem a tizenegy következik. Ebből eredően 
2000-ben nem a X X I . század kezdődik, hanem a X X . fejeződik be. 

SZÁZADFORDULÓS HÍRADÁSOK 

Gazdasági helyzetkép 1900-ból a helyi sajtó tükrében: Sok olyan család 
van, melynek Ősei a megyei táblabírák sorát ékesítették, most szinte kol
duskenyéren tengődnek. A földművelő ember a földből, a növény- és 
állattenyésztésből él. Azonban a közterhek és a megélhetés drágasága 
lehetetlenné teszi a földművelők tisztességes megélhetését 

A középosztály sorsa sem kielégítő. Itt a könnyelműség járja. Nem 
tudnak gazdálkodni. Fizetésüket a kamat elviszi. 

A „kicsit agyonütik, a nagyot támogatják". Megoldás az iparfejlesztés 
lehetne, miután ilyen nincs, marad a kivándorlás. 

Egy kis bizodalom. Elkészült az ügynökök, vagy ahogy akkoriban 
mondták „vigécek" működését szabályozó törvény. A népet az ügynökök 
valósággal elárasztották. Az ügynökök között sok a „lókötő", akik köte
lezvénnyel, váltóval és egyéb veszedelmes írással hálózzák be az írás- és 
törvénytudatlan embereket. A hét vicce szintén 1900-ból. Az embernél 
miért az anyanyelve után érdeklődnek? Mert az apa ritkán jut szóhoz... 

K. Gy. 

TJJ 
KEMENESALJA 
Celldömölkön az újság! 
JANUÁRTÓL HETILAP 
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Sághegy raktár 234 
Széchenyi u. 12. üzlet 92 
Széchenyi u. 12. raktár 100 
Széchenyi u. 12. üzlet 69 
Marx K . u. volt ravatalozó 329 

Celldömölk Város Önkormányzatának 30/1999. (IX.29.) sz. rendelete 
az Önkormányzat i tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek el idegenítéséről szóló 

18/1999. (V . 26.) sz. rendele tének módosí tásáról 

A képviseló-testület az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendeletét 
az alábbiak szerint módosítja: 

1 § 
A rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések 

lépnek, egyúttal a (2) bekezdés számozása (3)-ra, a (3) bekezdés 
számozása (4)-re változik. 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő, értékesítésre kijelölt, nem 
lakáscélú helyiségeket a rendelet 4/a sz., a továbbra is önkormányzati 
tulajdonban maradó, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket a 4/b sz. 
melléklet tartalmazza. 

(2) A rendelet 4/a sz. mellékletében felsorolt, nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek értékesítéséről - forgalmi értékének megállapítá
sával az elővásárlási jog jogosultjának kérelme alapján - a képvise
lő-testület d ö n t 

2.5 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
Celldömölk, 1999. szeptember 29. 
Baranyai Att i láné dr. Makkos Is tván 

jegyző polgármester 

41b sz. melléklet 
É R T É K E S Í T É S R E K I N E M J E L Ö L T 

N E M L A K Á S C É L J Á R A S Z O L G Á L Ó H E L Y I S É G E K 

4/a sz. melléklet 
É R T É K E S Í T É S R E K I J E L Ö L T N E M L A K Á S C É L J Á R A 

S Z O L G Á L Ó H E L Y I S É G E K 

Cím 
Dr. Géfm L . tér 7. 
Dr. Géfin L . tér 7. 
Dr. Géfin L . tér 7. 
Sági u . 12. 
Sági u. 12. 
Sági u. 12. 
Sági u. 12. 
Sági u. 14. 
Sághegy 
Sághegy 
Sághegy 

Ingatlan jellege 
üzlet 
üzlet 
üzlet 
üzlet 
üzlet 
üzlet 
üzlet 
üzlet 
alagút raktár 
gimnáziumi pince 
raktár 

Terület (m 2) 
16 
16 
16 
25 
37 
47 
14 
64 
80 
55 

628 

Cím 
Deák F.u. 27. 
Dr. Géfin L . tér 10. 
Dr. Géfin L . tér 10. 
Dr. Géfin L . tér 10. 
Dr. Géfin L . tér 13. 
Hollósy tér 1. 
Hollósy tér 1. 
Horváth E. u. 21. 
Hunyadi u. 26. 
Hegyi u. 1. 
Hegyi u. 17. 
Kossuth u. 16. 
Nemesdömölki u. 20. 
Mikes K. u. 18. 
Sági u. 10. 
Sági u. 10. 
Sági u. 10. 
Sági u. 22. 
Sági u. 22. 
Sági u. 22. 
Sági u. 22. 
Szentháromság tér 2. 
Szentháromság tér 5. 
Szentháromság tér 5. 
Szentháromság tér 6. 
Szentháromság tér 6. 
Szentháromság tér 7. 

Ingatlan Jellege 
műhely 
műhely 
iroda 
iroda 
iroda 
raktár 
műhely 
istálló 
orvosi rendelő (2 db) 
buszváró 
üzlet 
üzlet 
raktár 
könyvtár 
iroda 
üzlet 
üzlet 
volt Zeneiskola 
volt Zeneiskola 
volt Zeneiskola 
volt Zeneiskola 
üzlet 
orvosi rendelő 
műhely 
üzlet 
raktár 
üzlet 

Területe (m2) 
57 
12 
72 
28 

239 
25 

166 

45 
6 

159 
38 

315 
75 
68 
47 
38 
22 
83 
34 
38 

195 
48 
14 

233 
67 
42 

Celldömölk Város Önkormányzatának 33/1999. (X. 27.) sz. rendelete 
a lakáshozjutás és lakásbővítés helyi támogatásáról szóló 31/1998. (VT. 24.) sz. rendelet módosításáról 

A képviselő-testület a lakáshozjutás és lakásbővítés helyi támogatásáról 
szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

l . § 
A rendelet 1. §-a az alábbi (3) új bekezdéssel egészül k i : 
(3) A rendelet hatálya továbbá kiterjed azokra az állampolgárokra, akik 

Celldömölkön a szennyvízelvezető-csatornahálózatra rácsatlakoznak. 
2.1 

A rendelet 2. §-a (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és 
ezzel egyidejűleg a jelenlegi ( 5 ) - ( 6 H 7 ) bekezdés (6)-(7)-( 8 ) bekezdésre 
módosul és az új (6) bekezdés címe az alábbi szerint változik, továbbá az 
új (8) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(5) Kamatmentes kölcsön nyújtható a szennyvizei vezető-csatornaháló
zatra rácsatlakozó azon igénylőnek, aki igazoltan rendszeres jövede
lemmel rendelkezik, feltéve, ha a szennyvízcsatorna társulási díj megfi
zetésénél hátraléka nincs. 

(6) Nem jogosult támogatásra (ide nem értve - d) pont kivételével - a 
szennyvízelvezetŐ-csatomahálőzatrarácsatlakozót). 

(8) A képviselő-testület egyedi - rendkívül indokolt esetben - az (1), 
(2) és (6) bekezdésben meghatározott jövedelmi és vagyoni értékhatárok
tól eltérhet. 

3 . § 
A rendelet 3. §-áhak (1) bekezdése az alábbi új d) ponttal egészül ki 

és a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) d) Szennyvízelvezető-csatomahálózatra rácsatlakozás esetén 24 000 

Ft kamatmentes támogatás nyújtható. 
(2) A kamatmentes kölcsön visszafizetési ideje: 
10 év, ha a kamatmentes kölcsön összege 151 000 Ft feletti, 

8 év, ha a kamatmentes kölcsön összege 101 000-150 000 Ft, 
5 év, ha a kamatmentes kölcsön összege 25 000-100 000 Ft, 
1 év, ha a kamatmentes kölcsön összege 24 000 Ft. 

4. § 
A rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A támogatásról és annak összegéről - az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság javaslata alapján - a képviselő-testület dönt. Ez alól kivétel a 
szennyvízelvezető-csatomahálózatra rácsatlakozáshoz kért támogatás, 
melyről átruházott hatáskörben a polgármester jogosult dönteni. 

(2) A támogatásra irányuló kérelmeket az erre a célra rendszeresített 
nyomtatvány felhasználásával - a szükséges mellékletekkel együtt - a 
Közigazgatási Osztályhoz kell benyújtani. Kivétel ez alól a szennyvízel
vezetési-csatornahálózatra történő rácsatlakozáshoz támogatást kérő alsó
sági városrészen lakók, akik kérelmüket a Polgármesteri Hivatal Alsósági 
Kirendeltségen nyújthatják be. 

A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező: 
- építési kölcsön iránti kérelmét az OTP-hez már benyújtotta, de a 

kölcsön folyósítását az OTP még nem kezdte meg, 
- ingatlan megvásárlására irányuló elővételi szerződést kötött, 
- a lakás bővítési munkáiról a költségvetés rendelkezésére áll, 
- a szennyvízelvezető-csatornahálózat üzemeltetőjének üzembe helye

zési nyilatkozatát csatolja. 
5. § 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Celldömölk, 1999. október 27. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 
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A dömölki apátság őstörténete (4. rész) 
Celldömölknek van egy Jelentős öröksége: az ezer eszten

dős alapokon, országosan egyedülálló építési anyagokból ké
szült ősi romtemplom. Úgy gondoljuk, hasznos és feltétlenül 
szükséges most, az országalapítás és a nemzetté válás, vala
mint a világra szóló keresztyénség forrásának kétezer éves 
ünnepére készülve tudatosítani városunk lakosságában is, hogy 
mennyire megbecsülendő, értékes Örökség birtokosa. Ezért 
megpróbáljuk a szerteágazó, sokrétűen változó véleményeket 
összefoglalva, valamint magunk több évtizedes kutatásait fel
használva összefoglalni és véglegesen formába önteni ennek 
az Ősi templomnak és vele természetesen az apátság keletke
zésének, alapításának történetét. 

A 12. század óta a nagyon ri t
kán fennmaradt, adományt vagy 
egyházi alapítást biztosító, „de 
gratia" jellegű" oklevelek mellett 
nyomaira bukkanunk „de justi
cia", azaz perjogi jellegű írásbe
liségnek is. Ennek legteljesebb 
formája egy pert lezáró ítéletle
vél. Királyi delegált bírák dönté
sét örökíti meg. A delegált bíró, 
Roland nádor által kiadott okle
vél a perjogi írásbeliség egyik 
emléke, közhatósági okirat, 
amely sajnos nem emlékezik 
meg az előzményekről. Mégis 
azzal, hogy a per során földes
urakat, kegyurakat név szerint 
sorol fel, közvetve nagyon fontos 
megállapításra utal: arra, hogy 
apátságunk nem lehet királyi 
alapítás, tehát nem köthető Ó. 
Vak Béla király nevéhez! Tény, 
hogy a Ság hegy környéke a 12. 
században királyi föld volt, s va
lóság az, hogy királyi udvarno
kok laktak a környékén, de lehe
tett ebben egy részterület száza
dokkal előbb királyi adomány
ként kiszakított nemzetségi bir
tok, és így hagyományozódott a 
nemzedékek során a leszárma
zott örökösökre. Szerintünk a 
monostor és természetesen a hoz
zá kapcsolódó település, mely a 
szerzetesek javadalmaként meg
élhetésüket szolgálta, magán 
nemzetségi alapítás, és családi 
vallásos hitbuzgóságnak lelki él
ménye ihlette létrejöttét. Erről 
később bizonyítékot is adunk, de 
egyelőre a fentiek alátámasztásá
ra el kell mondanunk azt is, hogy 
a Kálmán királyunk által hozott 
törvények szigorú rendelkezése 
szerint a királyi adományból még 
az egyház javára sem lehetett 
végrendelkezni vagy adományt 
adni a király engedélye vagy j ó 
váhagyása nélkül. Másrészt I I I . 
Béla királyunk az időközben föl
szaporodott szóbeli vagyoni és 
Örökösödési panaszok és pörök 
eljárási ügyrendjében elrendelte 

írásbeliséget az igazságszol
gáltatás területén. 

Elhatározásának végrehajtásá

ra kancellári hivatalt állít fel. Az 
első, név szerint is említett kan
cellárral az 1183-ban keletkezett 
és keltezett okmányokban és ira
tokban találkozunk. A tatárjárás 
után I V . Béla királyunk országos 
birtokrendezést hajtatott végre. E 
célból személyes elnöklete alatt 
megyegyúléseket tartott, de ahol 
maga jelen nem lehetett, oda bí
rákat nevezett k i . Ezeknek a k i 
nevezett bíráknak birtokról bir
tokra kellett menniök, és meg 
kellett határozniuk az egyes bir
tokok jellegét, s mindent írásba 
kellett foglalniuk. Ezeknek az 
összeírásoknak alapján keletkez
tek az úgynevezett királyi regest
rumok, melyekben minden birtok 
részletesen fel volt sorolva a jog
címekkel együtt, amelyeknek 
alapján a tulajdonosok azokat 
birtokolták. A szigorú királyi 
utasítás szerint a kiküldött bírák 
csak úgy ítélhették oda a javakat 
az állítólagos tulajdonosoknak, 
ha birtoklási jogukat okmányok
kal is tudták igazolni, és mivel a 
tatárjárás idején rengeteg ok
mány elpusztult, viszont sokat, 
amit bemutattak, a király érvény
teleneknek nyilvám'tott, ennek 
egyenes következménye lett az, 
hogy eme birtokrendezés során a 
birtokosok és az egyház is kapott 
és veszített, s nagy területek, te
lepülések kerültek vissza a király 
kezébe! Láttuk: a kamondi bir
tokperben egyik peres fél sem tu
dott birtokigazolást bemutatni, 
de Roland megegyezésre bírta 
őket! De maga az apátság min
denestül miért nem került vissza 
a király birtokába a birtokrende
zés során, ha az eredetileg királyi 
alapítás?! Azért, mert ősi jogon 
nemzetségi birtok! S ezt minden 
bizonnyal igazolni is tudták a bir
tokosok, vagy éppen maga a bir
tokos az eljáró birtokrendezést 
végrehajtó bírák előtt. Ekkor, ha 
a monostor, az apátság királyi 
alapítás, úgy minden bizonnyal 
visszaveszi a király, mert Kál
mán törvénye az elbirtoklást nem 
teszi lehetővé! Királyi alapítású 

városok és intézmények kegyura 
maga a király!! Még késő száza
dokban is, az ellenreformáció so
rán a Habsburg uralkodó a királyi 
városokban hazánkban azzal ve
szi el a református és evangélikus 
egyházaktól az összes javaikat 
templommal együtt, hogy az a 
király tulajdona, mint a város is! 

Az a vélekedés, hogy apátsá
gunkat I I . Béla király alapította, 
véleményünk szerint a Ság he
gyen várat építeni szándékozó 
vak király megragadóan szép le
gendájából, megható regéjéből 
vehette eredetét. Vajon miért kel
lett volna éppen neki várat építe
ni a Ság hegyen, amikor ott már 
a rómaiak vagy éppen elődeik is 
megépítették a maguk várát? In 
nen vigyázta a római tizennegye
dik légió egy ide kihelyezett co-
horsának őrszemes katonája azt 
az utat, mely Murselából (Kisár-
pás) a Marcal völgyén át a folyó 
bal partján Kemenesalján keresz
tül Bassianaba (Sárvár) és M o -
estrianaba vezetett! A Pannónia 
Romána térképen CASTRA 
STATIVA elnevezéssel találjuk 
meg. Ez a vár tehát évszázado
kon át létezett a Ság hegyen még 
jóval a honfoglalás előtti idők
ből, és mindig annak a népréteg
nek a kezében, amely abban a 
korszakban Pannónia felső ré
szén, azaz Nyugat-Dunántúlon 
hatalmon volt. Minden bizonnyal 
rendben is tartották, sőt még a 
tatárok sem tudták elpusztítani, 
mert a király 1275 körül a Héder 
nemzetségbeli (Kőszegi) Henrik
nek adta. Még 1296-ban is teljes 
épségben állhatott, mert Lodo-
mér esztergomi érsek innen kel
tezte egyik levelét: „in castro sub 
monte Saág Sumlua". 
Elég korán pusztulás
nak indulhatott, mert 
a Veszprém megyei 
Somló vár és urada
lom tartozékává lett, 
hisz 1479-1480 évek
ben: „castrum deser-
tum Saagsomlya" (el
hagyatott Ságsomlyai 
vár) megjelöléssel 
szerepel az összeírá
sokban. Manapság hí
re-hamva sincsen, 
széthordták köveit. A 
környező falvakban, 
ha elbontanak régi há
zakat, talán előkerül
het néhány építőköve, 
de k i ügyel ma arra! 
Az elmondottakhoz 
még annyit feltétlenül 
hozzá kell tennünk: az 

egyháztörténeti források szerint 
I I . Vak Béla király a másodszor 
újjáépített pannonhalmi egyházi 
épületek s a monostor fölszente-
lésére ajándékot adott azzal, 
hogy a szerzetesek leesdjék 
imádságaikban Isten áldását a k i 
rályra, az országra, mert Istennél 
van a győzelem és ő teszi győz
hetetlenné a királyt, aki maga is 
imádkozik. A végső következte
tés tehát az, hogy amennyiben I I . 
Vak Béla alapította volna a dö
mölki apaságot, feltétlenül lett 
volna valami írásbeli nyoma, ha 
egy adományról is megemléke
zik az egyháztörténet! 

Állandó izgalmas kérdés volt 
és jórészt ma is megmaradt kér
dés a kutató számára, hogy az íté
letlevél szerint kegyurak jogha
tósága alá tartozott dömölki apát
ság hogyan és mikor lett egészé
ben ő maga földesúrrá, azaz a fa
lu jobbágyaival együtt mikor ke
rült teljesen egyházi joghatóság 
alá, másrészt pedig mikor és mi
lyen módon került a pannonhal
mi főapátság joghatósága alá. A 
Roland nádor által keltezett idő
pontban Tamás fia Márton és 
Merse fiai Gergely és Fábián a 
kegyurak. Kicsodák ők, és mi 
módon kerültek birtokba? A 
Merse családról a Balogh-féle 
Vas megyei nemesi családokról 
szóló nagyon alapos könyv sem
mit nem szól még a legújabb, bő
vített kiadásban sem. Viszont az 
országos nemesi családokat tár
gyaló Nagy Iván- és Kempelen-
kiadásokban azt olvassuk, hogy a 
Merse család (Szinyei) Sáros me
gye legrég ibb törzsökös nemesi 
családainak egyike. Törzse Bene
deknek fia Merse. És mit kezdhe
tünk Tamás fia Mártonnal? 

(Folytatjuk) 
Nádasdy Lajos 

F l I K t l ' 
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Ecsettel a tái krónikásaként 

Fülöp Lajos tárlatáról 
Fülöp Lajos festőművész önál

ló kiállítása látható az Ádám Je
nő Zeneiskolában. A jelenlegi 
bemutatkozás a 68. az önálló tár
latok sorában, s ennek ismereté
ben korántsem meglepő, hogy k i 
alakult formanyelvvel, kris
tálytiszta stílussal rendelkezik a 
művész. Saját művészi hitvallá
saként a következőket írja: „Szí
nekben élek, érzek és gondolko
dom. Vallom, hogy a festészet is 
költészet, csak az eszköze más ." 
A valóban frappáns megközelí
tésnek ékes bizonyítékait adják a 
képek. Jellemző a táj megjelení
tése, a szeretett Balaton ezernyi 
megformálása. A képeken néha 
jelen van az ember is, de soha
sem domináns, uralkodó pozíció
ban, hanem sokkalta inkább an

nak integráns részeként. Fülöp 
Lajost megérintették a külföldi 
utazásai során szerzett élmények, 
s így láthatunk képeket a spanyol 
tengerpartról és egyéb regényes 
helyszínekről is. Á kiállításnak 
külön érdekessége, hogy meste
rien alkalmazza a kontúrokat. 
Néhol szinte realisztikusan éles 
határvonalakkal találkozunk, 
míg másutt összemosott, szinte 
foltszerű elhatárolódásokat 
szemlémetünk. Erről azonban 
mégsem a disszonancia jut 
eszünkbe, hanem sokkal inkább 
az, hogy a gazdag formanyelv és 
érzelemvilág ajándékait szemlél
hetjük egy egységes életműben. 

Á festőművész nem elégedett 
meg a palettával és ecsettel, h i 
szen 1996-ban jelént meg regé

nyes korrajza, Mesélő Bittva part 
címmel. A m ű hősei igazi hús
vér emberek, s a cselekmény 
minden sorából érezzük a jelen 
bemutatásán keresztül a letűnt v i 
lág, a múlt szeretetét. 

Ha egyszerű szemlélőként 
akarnánk összegezni Fülöp Lajos 
művészetét, akkor azt mondhat

juk, hogy Ő az a művész, aki azt 
festi, amit mi szeretünk, úgy, 
hogy mi is megérthessük. Ez pe
dig nem akármilyen ajándék eb
ben az egymás mellett elbeszélő 
világban. 

Köszönjük ezt az Őszinte mű
vészetet! 

Ro-IÓ 

Miért mosolyog 
Mona Lisa? 

M i t rejt a csillagos égbolt, milyen titkokat 
őriz Földünk? Miért mosolyog olyan rejtélye
sen az egyiptomi szfinx, vagy Mona Lisa? 
Mi t rejt a frigyláda? Miért nézik le oly sokan 
a szamár képességeit? 

Sok-sok ilyen és hasonló megválaszolatlan 
kérdést boncolgat most megjelent könyvében 
Kósa Tamás, a Vas Népe szerkesztője. A 
kötet címe: Az utolsó vacsora és más érde
kességek. Az írások egy része a korábbi évek
ben a Vas Népe Titkok és varázslatok elne
vezésűsorozatában is megjelent. A válogatás 
a szombathelyi B. K . L . Kiadó gondozásában 
látott napvi lágot 

A kötet a szombathelyi könyvesboltokban 
megvásárolható. 

Köszönet! 
Vajon mire elég 96 óra? Az én esetemben 

például arra, hogy a Celldömölki Rendőrka
pitányság illetékes munkatársai megtalálják a 
boltomba történt betörés helyi tetteseit, és egy 
helyben kereskedelmi vállalkozást folytató 
vevőt (nevezzük így), aki az öt, 450 ezer fo
rintot é rő Stihl láncfűrészért nem sokallt 160 
ezer forintot megadni. 

November 21-én éjjel ablakbetörés és rács
felfeszítés módszerével betörtek a celldömöl
ki mezőgazdasági boltba. Az esetet én jelen
tettem 22-én (hétfő) 8 órakor. A nyomozók 
elvégezték az ilyenkor szokásos alapos hely

színelést, majd a kapitányságon megírták a 
feljelentést ismeretlen tettes ellen. 

Nem sok esélyt láttam a sikerre, tudva a 
rendőrségre és a társadalomra nyomasztóan 
nehezedő bűnözési hullámról. De megtörtént 
a csoda: 26-án reggel, 96 óra elteltével kö
zölték velem az örömhírt, hogy a tettesek és 
a gépek is megvannak. Még aznap átvehettem 
a lefoglalt nagy értékű gépeket. 

Köszönöm a Celldömölki Rendőrkapitány
ságnak a gyors és rugalmas munkát, melynek 
valós értékét igazán annak a tükrében lehet 
látni, hogy megismételték a három és fél év
vel ezelőtti kísértetiesen hasonló bravúrjukat. 
Kívánok valamennyiüknek sok szakmai si
kert! Bulla Gábor Celldömölk 

Figyelmes olvasók 
Olvasóink közül többen telefonon és sze

mélyesen közölték észrevételüket lapunk 22., 
november 18-án megjelent számának első ol
dalán megjelent óvodai tudósítással kapcso
latban. Észrevételük az első óvoda létesítésé
vel függ össze, mely szerint: 1949-ben léte
sítették Celldömölk első óvodáját 

Szerkesztőségünk köszöni és mindig 
örömmel fogadja az olvasók észrevételeit, 
mert ez azt jelenti, hogy mindig figyelemmel 
olvassák a lapunkban megjelent írásokat, és 
ezzel is segítik a szerkesztőség munkáját a 
hiteles tudósítások, írások megjelentetésében. 
Ezúttal arra hívták fel a figyelmet, hogy Cell
dömölkön nem az 1949-ben létesített volt az 
első óvoda. S ebben igazuk is van, s a törté
nelmi valósággal helyesbítjük is a tudósítás
nak ezt a kitételét. 

Az első óvoda ugyanis 1891. október 5-én 
a katolikus leányiskolával egyidőben ugyan
azon épületben nyílt meg! Pacher írja: „... 
tódul hozzá a leánysokaság, négy terem várja, 
az elsőben 1. és 2. osztályú leánykák, a máso

dikban a többi osztályú leánykák, a harma
dikban az óvóra szoruló apróság foglal helyet" 

Tudvalévő dolog, hogy ezt a leányiskolát 
Hollósy Jusz t in ián dömölki apát alapította a 
maga bőkezű adományát kiegészítő, kőszegi 
származású jótékony hölgy, Seraphin 
Filippina végrendeleti hagyományával. A jó 
tékony végrendelemek kikötése volt, hogy 
Kis-Czellben mindenkor az apácák vezetése 
alatt működő leányiskola legyen az adomány 
részese. 

Az Isteni Szeretet Leányai nevet viselő 
apácarend által irányított iskolában tehát 
1891 óta működött óvoda is. Ebben az óvo
dában azonban nem csupán katolikus kisgye
rekek kaptak helyet, hanem evangélikus és 
református vallású fiúkat és leányokat is be
fogadtak, és mindenkit egyforma szeretettel 
neveltek. 

A velük foglalkozó apáca mellett volt egy 
világi kisegítő is, ahogy mondták, a „dada". 
Erre az óvodára emlékeztettek az újságolva
sók! Nádasdy Lajos 
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4- SPORT <0> eredmények - események <r SPORT -$> 

Hullámzó játékot produkált a férfi kézilabdacsapat 
Kézilabdában is befejeződött az őszi 

Idény az NB D-ben. A bajnoki szerep
lésről váltottunk szót Mátés Istvánnal, a 
férfi csapat edzőjével. Röviden az aláb
biak szerint értékelte csapatának az 
őszi szezonban nyújtott teljesítményét. 
- A bajnoki nyitányra való felkészülésünk

höz öt hét állt rendelkezésünkre. Ez az idó 
elegendő* lett volna, ha az edzői munkát néni 
nehezítette volna meg a munkahelyi és egyéb 
elfoglaltságok miatti gyér edzéslátogatás. Két 
felkészülési tornán is részt vettünk, a játék 
már itt is igencsak vegyes képet mutatott 
Természetesen más külső körülmény is befo
lyásolta bajnoki szereplésünket. Kezdjük ta
lán azzal, hogy már a sorsolásról sem lehetett 
egyértelműen eldönteni azt, hogy a beosztás 
számunkra kedvező vagy sem. Ugyanis a ná
lunk jobbnak tűnő csapatokat fogadtuk, míg 
a könnyebb ellenfelekhez utazni voltunk 
kénytelenek. Azonban nem állítom, hogy a 
sorsolás az oka a gyengébb szereplésünknek. 
Az eredményeket sokkal inkább befolyásol
ták a váratlan sérülések, betegségek. Tóth 
Róbert már a felkészülés során és az első két 
fordulóban is hiányzott a csapatból. Fonyó 
László az első mérkőzés 8. percében olyan 
súlyosan megsérül t hogy a térdét a sportkór
házban meg kellett műteni, s játékára nem 
számíthattunk. Sáli Tamás kettő, Lendvai Ro
land pedig négy mérkőzésről maradt távol 
kényszerű műtét miatt Németh László csalá
di gyász, Varga Szilárd pedig tanulmányi el
foglaltság miatt két-két mérkőzést volt kény

telen kihagyni. A bajnoki rajt alkalmával ha
zai pályán fogadtuk a tavalyi ezüstérmes 
Győri Mischek csapatá t Csak zárójelben em
líteném meg, hogy az őszi idényben is a má
sodik helyen végzett a győri csapat Akik lát
ták a mérkőzést, azok talán emlékeznek, hogy 
- balszerencsével - egy góllal elvesztettük a 
találkozót A Mischek elleni vereség után 
megalázó volt a következő fordulóban Fűz
főn kikapni. Elvesztettünk egy olyan mérkő
zést, melyen végig öt-hat góllal vezettünk, az 
utolsó 10 percben azonban összeomlott a csa
pat a pályán. Sajnos későbbi mérkőzéseinken 
is előfordult néhányszor, hogy a hajrában 
megremegtek a kezek és lábak, baj volt az 
összpontosítással. 

- A gyenge rajt után három győzelmet ün
nepelhettünk. Már-már úgy gondoltuk, hogy 
túl vagyunk a mélyponton, amikor még mé
lyebbre süllyedt hullámvonatunk. A követke
ző öt mérkőzésből csupán egy döntetlenre fu
totta. A csapat az utolsó mérkőzésre kapta 
össze magát, és Győrben legyőzte a kiesési 
rangadónak is nevezhető mérkőzésen a Szé
chenyi Főiskolát, és végül is-a 8. helyen zár
tunk a bajnokságban. 

- A sok sérülésünktől eltekintve azt is látni 
kell, hogy a bajnokság kezdetére jó néhány 
csapat volt NB l-es játékosokkal erősített, s 
így véleményem szerint a várakozáson túl 
megerősödött a Balatonalmádi, az Alsóőrs, a 
Tata és a Mischek, de az újonc ő s i csapatá
ban is a volt várpalotai NB l-es játékosok 
vannak túlsúlyban. 

- Az említett okok ellenére nekem is van 
hiányérzetem a csapat gyengébb játékát ille
tően. Néhány győzelmet elszalasztottunk fe
gyelmezetlenjátékunkkal, gyenge összponto
sításunk miatt Különösen gondolok itt a Fűz
fő, a Tata és az Ősi elleni vereségünkre. 

- A játékosok egyéni teljesítményét rövi
den értékelve elmondhatom, hogy Pozsonyi 
és Lendvai voltak a csapat húzóemberei. Ko-
ronczai egy-egy mérkőzésen már mutogatta 
oroszlánkörmeit A fiatal Bakonyi fejlődésé
vel is elégedett vagyok, az őszi idényben már 
több játéklehetőséget kapott Sajnos kapusa
ink is csak egy-egy mérkőzésen emelkedtek 
k i , teljesítményük elmaradt a tavalyi évhez 
viszonyítva, akárcsak a csapat védekezésben 
mutatott játéka. 

- A jövőt illetően bízom abban, hogy a 
január 18-án kezdődő kilenchetes felkészülé
sünk jobban fog sikerülni, a sérülési és be
tegségi hullám elhagy bennünket, és úgy aka
ratban, mint játékban megújuló csapatunk 
szebb eredményekkel lepi meg híveit a tava
szi idényben. Szurkolóinknak a magam és a 
játékosaim nevében köszönöm a biztatást 
azt, hogy kitartottak mellettünk. Kívánunk 
minden támogatónknak és kedves szurkoló
inknak kellemes karácsonyt és boldog új évet, 
kérjük őket, hogy a harmadik évezred bekö
szöntével is maradjanak mellettünk. Megpró
bálunk azon lenni, hogy sok jó mérkőzéssel 
megháláljuk gondoskodásukat és biztatásu
kat 

- t i m -

KÉZILABDA 
GyÖri Széchenyi FSC-CVSE-CELLKOLOR 24:25 (12:12) - Győr, 

50 néző. NB U. férfi mérkőzés. Vezette: Horváth, Lipót 
CVSE: DÉNES - POZSONYI (6), NÉMETH (6), KORONCZAI (6), 

Ludvig, Bakonyi (1), Sali (1). Csere: Horváth (kapus), VARGA (5), Tóth, 
Csizmazia, Kormos, Gyurák. Edző: Mátés István 

Az őszi idényzáró mérkőzésen szép győzelemmel búcsúztak férfi ké
zilabdázóink. Az izgalmas játékot agyőri csapat kezdte jobban, de a nagy 
akarással játszó celli csapat a félidő végére ledolgozta kétgólos hátrányát. 
A második játékrészben a hazaiak jóvoltából egyre keményebbé vált a 
küzdelem. Ennek ellenére 15 perc alatt négygólos előnyre tett szert a 
CVSE. Ettől kezdve már nem is adta ki kezéből a vezetést 

CVSE-JUB-Büki T K 17:19 (6:11) - Celldömölk, 50 néző. NB VL női 
mérkőzés. Vezette: Szabó József, Töröki Ernő 

CVSE: Kiss-TOKORCSI (5), Horváthné (3), GEIGER Sz. (5), Geiger 
Cs. (1), Szomorkovics L. , Emin (1). Csere: Mendel, Tánczosné (kapusok), 
Szomorkovics A. (2), Nagy, Csepeli, Csahók. Edző: Molnár János 

A mérkőzés eredményének alakulása: 10. p.: 2:1, 20. p.: 2:8, 41. p.: 
9:14, 50. p.: 14:15, 55. p.: 14:17 

Gyenge napot fogott ki a hazai együttes és elmulasztott egy kötelező 
győzelmet. 10. perc után a vendégek tetszés szerint lőtték góljaikat és 
már a 20. percben hatgólos előnyhöz jutottak. A vasi rangadón kénytele
nek voltak a Bük előtt meghajolni, pedig ez volt csak a második győzel
mük a bajnokságban. 

CVSE-JUB-Komáromi AC 35:31 (21:17) - Celldömölk, 100 néző. 
NB I I . női mérkőzés. Vezette: Ács Zsolt Báder Róbert 

CVSE: Kiss - TOKORCSI (10), HORVÁTHNÉ (11), Foglszinger, 
GEIGER Cs. (5), Szomorkovics L . (4), Emin (3). Csere: Mendel, Tán

czosné (kapusok), SZOMORKOVICS A., Nagy, Csepeli. Edző: Molnár 
János 

A mérkőzés eredményének alakulása: 5. p.: 4:3, 10. p.: 7:3, 15. p.: 
11:7, 20. p.: 15:11, 35. p.: 22:21,40. p.: 23:23,51. p.: 29:25, 55. p.: 30:29 

Női mérkőzésen ritkán látható gólözönben volt részük a mérkőzésre 
kilátogató nézőknek. Az eredmény bármely férfi csapatnak a javára szol
gált volna. A kitűnő támadójáték mellett a védekezéssel azonban vajmi 
keveset törődtek a csapatok, de ennek ellenére pirosra tapsolhatták a 
tenyerüket a szurkolók. A hazai csapat négygólos előnyét csak a második 
félidő első 10 percében veszélyeztették a bajnokságban 4. helyezett ko
máromi lányok. 

Ifjúsági „Báthory" kézilabdatorna 
Zalaegerszegen 

CVSE-JUB ifj.-Zalaegerszegi Csány L . SZKI 28:12. Selejtező. 
CVSE: Boda-Hende (1), Csahók (3), Esztergályos (2), Szomorkovics 

A. (12), Szomorkovics L. (5), Emih (5). Csere: ő r i , Gönye. Edző: Molnár 
János 

CVSE-JÜB ifj.-Zalaegerszegi Kinizsi S Z K I 29:15. Selejtező. 
CVSE: Boda - Csahók (2), Őri (1), Esztergályos (1), Szomorkovics 

A. (15), Szomorkovics L . (8), Emih (1). Csere: Gönye (1), Hende. Edző: 
Molnár János 

CVSE-JUB ifj.-Zalaegerszegi Báthory SZKI 24:15. Döntő. 
CVSE: Boda-Hende (4), Csahók (1), Esztergályos, Szomorkovics A. 

(8), Szomorkovics L . (7), Emih (4). Csere: Gönye, ő r i . Edző: Molnár 
János. 

A lányok a bajnokságban a Dorog (13 pont), a FOTEX (11), a Sárvár 
(10) után a 4. helyen zártak 8 ponttal. - tim -
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A sikeredző visszatért és bizonyított 
A labdarúgócsapatnál nem úgy alakultak 

a bajnoki rajt után a dolgok, ahogy azt a 
közvélemény és Antók Zoltán is várta. így 
aztán nem lepett meg senkit sem, hogy a ha
todik fordulót követően edzöcserét határo
zott el a szakosztály-igazgató. Több név is 
röpködött szájról szájra, míg aztán Antók 
Zoltán a már kipróbált és a celli színekhez 
érzelmileg is kötődő, volt sikeredzőt, Sebes
tyén Attilát kérte fel az őszi idény végéig az 
edzői teendők ellátására. 

A főszponzor nem csalódott. Az ismert volt 
celli hátvéd és szakember nemcsak megfelelt az 
elvárásoknak, de talán azt még túl is teljesítette 
a csapatával. Persze most mondhatnánk azt, 
hogy „na és akkor mi van?" Nos, mi éppen erre 
voltunk kíváncsiak, s ezért megkértük Sebes
tyén Attilát, hogy árulja el titkát annak, mit cse
lekedett másképpen, mint neves elődje annak 
érdekében, hogy sikerült a csapatot talpra állí
tani a már visszafordíthatatlannak tűnő mélyre
pülésből. 

Az edző elmondta, hogy mint a csapat pálya
edzője, a kellemetlen helyzetben is együtt volt 
a játékosokkal, tapasztalta a hibákat, a hiányos
ságokat. Ezért merte vállalni bátran a kihívást, 
igaz csak úgy, hogy kikötése volt: a megbíza
tásnak legalább az őszi idény végéig kell szólni. 
Megegyeztek Antók úrral, és a Budafok elleni 
mérkőzést megelőzően átvette a csapat irányítá
sát. 

Fontosnak tartotta, hogy minden játékossal 
elbeszélgessen, a hibákat feltárja, és elvárásait 
közölve megnyerje őket elképzeléseinek végre
hajtásához. Vázolta a csapat előtt is az elképze
léseit. Megpróbálta felrázni őket, elhitetni ve
lük, hogy képesek a csapat szekerét a kátyúból 
kihúzni. Meg kellett őket nyerni a csapat szer
kezeti átalakítására, és meg kellett szabadítani 
őket azoktól a béklyóktól, melyek a kudarchoz 
vezettek. 

Azoknak, akik végigkövették a csapat hátra
lévő mérkőzéseit, még a veszprémi kudarc elle
nére sem kell bizonygatni, hogy az edzőnek si
került a szerkezeti váltás, és sikerült a játékoso
kat fokozatosan egy küzdő csapattá alakítani, a 
mérkőzésekre lelkileg úgy felkészíteni, hogy 
csak a győzelmet tartották újra elfogadható tel

jesítménynek. Mérkőzés
ről mérkőzésre kevesebb 
lett a szembetűnő védeke
zési hiba, és feljavult a tá
madójáték is. A csapat 
nemcsak az eredménye
ket hozta, de újra tudott 
küzdeni a győzelemért, 
ami akkor is dicséretes 
volt, ha néha a játékkal 
adósak maradtak. 

Sebestyén Attila az edzéseket úgyan lerövi
dítette, de dinamikusabb gyakorlással sikerült a 
játékosokat felfrissítenie, gyorsabb gondolko
dásra és játékra serkentenie. Röviden ebben volt 
az edző titka, ha egyáltalán titoknak kell ezt 
nevezni. Mindenesetre bevált az edző 4-4-2-es 
szerkezeti átalakítása, a védekezésből való tá
madásvezetésnek az a formája, amely a fő hang
súlyt a biztonsági játékra helyezte. Ezzel a já
tékkal szerzett a csapat végül is 25 bajnoki pon
tot, kettővel többet a tervezettnél. Az, hogy a 
csapat mégis egy ponttal lemaradt a kitűzőit mi
nimális 5. helyről, az bizony nem a sikeredző 
munkáján múlott. 

Sebestyén Attila játékosairól is hajlandó volt 
megnyilatkozni. Elmondta, hogy Szép Tamás 
szerinte is jő képességű kapus, de úgy érzi, va
lami nem jött össze neki a felkészülés során, és 
hullámvölgybe került. Talán már előbb pihen
tetni kellett volna. A veszprémi kisiklása után 
Nagy Zoltánnak adott lehetőséget, és Zoli be 
tudta bizonyítani, hogy lehet rá számítani az NB 
II-ben is. A mérkőzéseken magabiztos formát 
mutatott, és néha bravúrokra is tellett a képes
ségeiből, ezért nem volt oka visszaváltani. 

- A védelemben Lukács, Csákvári, Bodor és 
Stieber jó egyforma teljesítményt nyújtott. Lu
kács játéka feljavult, mert szót értettünk vele -
folytatta Sebestyén Attila - Csákvári is maga
biztosabb lett, és góljai is jól jöttek, pedig ke
vesebbet mehetett fel, mint ahogy azt sokszor 
láttuk tőle. Stieber - talán a tanulmányai miatt 
- kissé elmaradt a megszokott játékától, de ettől 
független óriási tehetségnek tartom. Külön 
öröm számomra, hogy Bodor beilleszkedése 
zökkenőmentesen sikerült a védelembe, a csa
patba. Tóth, Bognár, Hegyi, Lengyel közül 

Bognár és Hegyi közel azonos szintű játékot 
tudnak produkálni. Bognár fel lett szabadítva a 
védekezéstől, és véleményem szerint nagy hasz
nára volt a csapatnak a támadásszervezésben, 
akárcsak Hegyi, Tóth és Lengyel egyformán 
megbízható teljesítményt nyújtottak, persze vol
tak gyengébb napjaik, de általában elmondható 
róluk, hogy hasznos tagjai a csapatnak. 

- A legnagyobb gond az ékek összeállításá
ban volt. A Szálai, Orsós, Kovács és Király né
gyesből általában a Szálai-Király kettős kezdett 
nálam. E kettős közül Király volt a gyengébb, 
melynek okát abban kell keresni, hogy ő már 
két éve sérülés miatt nem alapozott. Kovács 
többször erőtlenül, fásultan mozgott, tőle többet 
vártam. Elbeszélgettünk, és ez hasznára volt a 
ki tűnő játékosnak, mert a szezon végére játékba 
lendült, és góljai is segítették a csapat szereplé
sét. Orsós tehetséges, ha le tud higgadni, jobban 
összpontosít a befejezésekre, akkor ő lesz a jövő 
embere. 

- Legtöbb esetben Dobány, Kelemen és Szől-
lősi csereként járult hozzá a csapat sikereihez. 
Mind rutinos, megbízható játékosok, akik 
csalódást nem okoztak. Sajnálom, hogy több 
lehetőséget nem tudtam nekik adni, de ők is 
tudják, hogy a pályán egyszerre csak 11-en 
játszhattak. 

A jövőt illetően elmondta az edző, hogy to
vábbra is pályaedzőként fog működni, illetőleg 
november 15-étől már ez így is van, mivel ettől 
kezdve Pintér Attila kapott megbízatást a ve
zetőedzői tisztségre. Az Ő személyében jó szak
ember és igen lelkes edző került a csapat kis
padjára, a vele töltött két heti munka alapján úgy 
érzt, hogy k i fognak egymással jönni a munká
ban. Annál is inkább, mert a fociról hasonlóan 
gondolkodnak. A csapatban pedig bízik, hogy a 
tavasszal ott folytatja, ahol most az idény végén 
abbahagyta. 

Elköszönve a lelkemre kötötte Sebestyén At
tila, hogy tolmácsoljam az Új Kemenesalján ke
resztül köszönetét mindazoknak, akik munkájá
ban támogatták: a csapatnak, edző kollégáinak, 
a szakosztály vezetésének, a sportegyesület ve
zetőinek, Antók úrnak és nem utolsósorban a 
csapat szurkolóinak, akinek kellemes kará
csonyt és boldog új évet kíván. - tim -

ASZTALITENISZ 
C V S E - M Á V É P C E L L - N a g y k a n l z s a 18:0 - Celldömölk, NB Il-es 

férfi mérkőzés. A nagykanizsai együttes erősen tartalékos volt. 
Győztek: V imi , Tekét, Felleg, Ölbei (4-4) és a két páros. 
Győr i E l e k t r o m o s - C V S E - M Á V É P C E L L I I . 8:10 - Győr, NB 

Bl-as férfi mérkőzés. A megerősített Elektromost csak nehezen, és 
nagy küzdelemben tudta legyőzni a celli gárda. 

Győztek: Tamás László (3), Máthé Gyula (2), Balázs Gyula 
(2), Szabó Ferenc (1), a Tamás-Balázs Gy. és a Máthé-Balázs B. 
páros. 

C V S E - M Á V É P C E L L II -Sopronl VSE 9:9 - Celldömölk, NB 
III-as férfi mérkőzés. A 3. helyen álló soproniak ellen a hazaiak 
közelebb álltak a győzelemhez. 

Győztek: Tamás László (4), Máthé Gyula (3), Balázs Gyula (1) és 
a Tamás-Máthé páros. 

•vl-

~W CELLDÖMÖLK VÁROS Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester. • A szerkesztőbizottság tagjai: Dala 
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V ^ Y l M C T l M Y T l f l TÚ W W Antal, Nádasdy Lajos (nívódíjas), Tulok Gabriella, Völgyi László. -C* Felelős szerkesztő: fi Jv/ff MÍJ!WWJ!% 1\ S Mg A B U R K O N LÁSZLÓ. Szerkesztőség: Celldömölk, Szentháromság lér 1. • Nyomdai clŐké-
MMM4lfMMj±WMjíjÁmMJtyJM. Szítés: Szignatúra Kft., Szombathely. Nyomás: Antók Nyomda, Celldömölk. ISSN 0865-1175 



ü HIRDETÉSI M E L L E K L E T 1999. DECEMBER 16. UJ KEMENESALJA 

F E L H Í V Á S 
Fe lké r jük a tisztelt ingatlan-tulajdonosokat, 

b é r l ő k e t , hogy a k ö z t e r ü l e t t e l h a t á r o s 
J Á R D A S Z A K A S Z U K 

HÓELTAKARÍTÁSÁT, C S Ú S Z Á S M E N T E S Í T É S É T 

a t ö b b s z ö r m ó d o s í t o t t 
11/1993. sz. ö n k o r m á n y z a t i rendeletnek megfe le ló 'en 

F O L Y A M A T O S A N E L V É G E Z N I S Z Í V E S K E D J E N E K . 

P o l g á r m e s t e r i Hiva ta l 

HIRDETÉS A „VETÉLKEDŐ A VÁROSÉRT" TÁMOGATÁSÁRA 

kft. 
a celldömölki varrodájába, 

kizárólag egyműszakos munkarendbe 
TRIUMPH fehérneműk gyártására 

szakképzett és szakképzetlen 
varrónőket keres. 

Érdeklődni személyesen: Építők u. 8. 
Telefonon: 06/95/421-791 

Ünnepi ügyfélfogadás 
a Polgármesteri Hivatalban 

A Polgármesteri Hivatalban az ünnepek miatt az 
ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint változik: 

december 18., szombat 9-11 óra 

december 24., péntek ügyfélfogadás nincs 

december 31. , péntek ügyfélfogadás nincs 

Ügyfélfogadás 
módosítása 

A Celldömölki Rendőrkap i 
tányság értesíti a lakosságot, 
hogy az igazgatásrendészet i 
osztály ügyfélfogadási idő
rendje 2000. január l-jétől az 
alábbiak szerint módosul! 

Hétfő: 

Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

8.00-11.00 
13.00-16.00 
8.00-"l2.00 

13.00-17.00 
8.00-12.00 
8.00-11.00 

Aranykapu 
vásár 

a piactéren 
december 

5'étol 24'éíg. 

Szeretettel várunk 
minden vásározót, 

érdeklődőt. 
ÉRDEKLŐDNI 

A PIACGONDNOKNÁL. 

F E L V É T E L I TÁJÉKOZTATÓ 
A 2000. S Z E P T E M B E R É B E N I N D U L Ó 

R E N D É S Z E T I SZAKKÉPZÉSRŐL 
A Budapesti, Csopaki, Miskolci és Szegedi Rendészeti Szakközép
iskola érettségire épülő, kétéves nappali tagozatos képzést indít, 
amely r e n d ő r szakképesí tés t ad és a rendőrségen belül tiszthe
lyettesi munkakör betöltésére - elsősorban közterületi szolgálat 
ellátására - jogosítja fél a végzett hal lgatókat . 

A rendészen szakközépiskolák a 18-33 év közötti (az életkor meg
állapításának alapja a tanév kezdete) fiatalok jelentkezését várják, 
akik a jelentkezési feltételeknek megfelelnek, és vállalják a hiva
tásos rendőr i szolgálatot. 

A képzésre a rendészeti szakközépiskolákon és a r endőr i szervek 
személyzeti osztályain beszerezhető jelentkezési egységcsomag
ban találhatójelentkezési lappal és az előírt dokumentumok be
csatolásával kell pályázni. 

A jelentkezési lapot és mellékleteit a rendészeli szakközépiskolák
ba Legkésőbb 2000. január 8-ig kell eljuttatni! 

Az eg\ .v'-gcsoniag a ( :r l ldömölki Rendőrkapi tányságon is bes/c-
rezhető Németh Zoltán rendőr őrnagy kiemelt főelőadónál (sze
mélyügy). 

\'as megye a Csopaki Rendészeti Szakközépiskola félvételi körtéhez taríozik. 

A Csopaki Rendésze t i Szakközépiskola , valamint a 
Vas Megyei Rendőr - főkap i tányság c í m e és te lefonszáma: 

Csopaki Rendészeti Szakközépiskola, 
8229 Csopak, Nosztori major » : 06/87/446-344 

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, 
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/C. fi: 06/94/311-011 

A p r ó h i r d e t é s e k 
Kemenesmagasiban családi ház eladó. Telefon, gáz van. Telefon: 

06-20-9941-479. 
Ka napé-re ka mié 3 ezer forintért, 380 voltos kompresszor 

eladó. Érdeklődni a 420-520-as telefonon. 
Öt olajoshordó eladó. Cím: Duka, Kossuth u. 34. 
Vállalkozói engedélyek kiváltása Celldömölkön az Ipartestület

nél (GéfintérS.). 

H I R D E T M É N Y 
Celldömölk Város Önkormányzata 

nyilvános árverésen értékesíti az alábbi, a Sághegyi Tájvédelmi 
Körzetben lévő zártkerti ingatlanait: 

Hrsz. Terület Megnevezés Kikiáltási ár 
3839/2 4351 m 2 Gazdasági épület és udvar 5 197 000 Ft+áfa 

(volt ÁFÉSZ raktár) 
3996/1-2 1400 m 2 Szőlő, kert és gazdasági 4 828 000 Ft+áfa 

épület (volt Gimnázium pince) 

Továbbá Celldömölk belterületén lévő 2912/15 hrsz.-ú, 1 ha 897 <m2 nagy
ságú, „Gazdasági épület és udvar" megnevezésű (volt AVOKÁDÓ 
DISCO) ingatlanát 5 779 000 Ft+áfa kikiáltási áron. 

Az árverésen az vehet részt, aki árverésenként 50 000 Ft-ot az árverés 
megkezdése előtt a helyszínen letétbe helyez. 

Az árverés ideje: 1999. december 17., péntek 10.00 óra. 
Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozóterme. 

Az árverésre kerülő ingatlanokról részletes tájékoztatás a 
95/421-833-as, illetve a 95/421-831-es telefonon kapható. 



ÚJ KEMENESALJA 1999. DECEMBER 16. HIRDETÉSI MELLÉKLET 

C E L L I P A T I K A 

Cctbö A toá L R \i 
Telén: 

Békés karácsonyt, boldog új esztendőt kívánunk! 

CELLDÖMÖLK ES VIDÉKE AFESZ 
C e l l d ö m ö l k v á r o s b a n 

a KORONA Üzletház, 
COOP ABC áruházak, 
Uas-műszaki szaküzlet, 

valamint a környező' 27 település vegyesboltjai udvarias kiszolgálással, 

széles áruválasztékkal állnak a vásárlók rendelkezésére. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldo? 
új évet kívánunk valamennyi vásárlónknak! 

Afész 
9500 Celldömölk, Kossuth u. 15. 

TeL/fax: 95/420-008 

KEMENES KER BT. 
Tüzelő-, építőanyag

szállítás 
9500 Celldömölk, Pápai út 18. 

Telefon: 06/60/376-027 
Celldömölk, 95/420-595 

C/ONTVÁRY 
GYÓGYJZERTÁR 

m#tefieáet e% 
Meíúf úf évet 

Celldömölk, Széchenyi u. 5. Tel.: 95/420-018 
Nyitva: hétfőtől péntekig 7.30-17.00, szombaton 8.00-12.00 óráig. 

# 1 Iparcikk akció december 8-24-ig | 
X^|/az ÁFÉSZ VAS-MŰSZAKI BOLTBAN y ~ 

Celldömölk, Géfin L. tér. Tel.: 95/420-015 
ELEKTROLUX 270 I fagyasztóláda 65 900 Ft 
ZANUSSI410 I fagyasztóláda 84 500 Ft 
ZANTJSSI 2301 fagyasztószekrény 89 990 Ft 

új maxi szigetelés 
NILE 201 mikró 19 990 Ft 
NILE minigrillsütó' 8 590 Ft 
KENWOOD olajsütő 7 700 Ft 
BOSCH kézirobot 5 290 Ft 
BRAUN epiláló 6 590 Ft 
AEG gőzölős vasaló 1200 W inox talp 5 850 Ft 
BOSCH filteres kávéfőző 5 790 Ft 
N I L E 4 szeletes kenyérpirító 4 990 Ft 
EINHELL elektromos gyalu 11 500 Ft 
E INHELL elektromos ragasztópisztoly 2 290 Ft 
E INHELL akkutöltő 6990 Ft 
ACTER ütvefúrógép 500 W 7 900 Ft 
ACTER szúrófűrész 6 550 Ft 
ACTER sarokcsiszoló 115 0 5 600 Ft 

H U S Q V A R N A A K C I Ó ! 
H-40 
H-51 
H-345 
H-340 
H-350 

Luwwtm 
69 935 Ft 
98 105 Ft 
89 215 Ft 
74 400 Ft 

102 975 Ft 

Keüemes karácsonyt ünnepeket és boldog új évet kívánunk 
Valamennyi i/o(t jelenlegi és teendő Vásárlónknak! 

Oh" DÖNT!! ÉS M I N D E N K É P P E N J Ó L J Á R ! 

ÚJ RENAULT MÉGANE 

§ 
R E N A U L T 

már 2 875 000 Fí-íól 
Gazdag szériafelszereltség 
Kedvező fizetési feltételek: (deviza és forint 
alapú pénzügyi lízing, tartós bérlet, bankhitel) 
30% induló befizetéssel 
Orvos, gyógyszerész, ügyvéd, újságíró, taxis, 
oktató, köztisztviselő kedvezmény 
Cégek részére flottakedvezmény 
Használtautó-beszámítás 

Kellemes karácsonyi ünnepekei és 
botdog új esztendői kívánunk! 

MOLNÁR & MOLNÁR Kft. 
9500 Celldömölk, Tó u. 
9600 Sárvár, Hunyadi u. 13. 

Tel.: 95/422-302 
Tel.: 95/326-302 
Mobil: 30/9979-170 


