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NEM ELÉG, HOGY AZ AUTÓJA JÓL MEGY…
JÁRJON JÓL ÖN IS!
A Kolozsvár úti üzemanyagkúton a mindenkori árnál olcsóbban tankolhat
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot! FIGYELJE AKCIÓNKAT!

Celldömölk, Kolozsvár utcában,
a Mesteri felé vezetô úton.
Nyitva: minden nap 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

Celldömölk
Város Önkormányzatának
bizottságai
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Elnök: dr. Baráth Katalin
Tagjai:
Pálné Horváth Mária
Söptei Józsefné
Végh Szilárd képviselôk
Antók Zoltán
Bertalan Tímea
Móger József külsô tagok
Városfejlesztési, Városüzemeltetési
és Környezetvédelmi Bizottság
Elnök: Kiniczky István
Tagjai:
Makkos István
Söptei Józsefné
Végh Szilárd képviselôk
Görög Árpád
Karádi Mihály
Paluska József külsô tagok
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Elnök: Hetényi László
Tagjai:
Gönye Péter
Makkos István
Véghné Gyürüssy Katalin képviselôk
Dr. Kiss Annamária
Dr. Nagy János
Dr. Papp Tihamér külsô tagok
Tanácskozási joggal az üléseken állandó meghívottként a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke részt vesz.
Közmûvelôdési, Oktatási, Gyámügyi
és Sport Bizottság
Elnök: Hetényi Endre
Tagjai:
Lukács Erzsébet
Pálné Horváth Mária
Véghné Gyürüssy Katalin
Zsámboki Zoltán képviselôk
Czupor Attila
Dr. Lennerné Patkó Ildikó külsô tagok
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elnök: Lengyel László
Tagjai:
Dr. Fonyó Roberta
Lukács Erzsébet képviselôk
Holpert Jenôné
Pôcze Istvánné külsô tagok

Tisztelt Olvasók!
A magam és munkatársaim egy részének nevében köszönök el Önöktôl. A
város képviselô-testülete úgy döntött,
hogy megvonják a megbízatásomat felelôs szerkesztôként. Az október 19-ei
zárt ülésen azonnali hatállyal mondtak
fel nekem. A képviselô-testület többsége egyetértett azzal a sürgôsségi képviselôi indítványban elôterjesztett indokkal, hogy az önkormányzati választás
óta eltelt idôszakban – mely idô alatt a
zárt ülésig egyetlen, a 19. lapszámunk
jelent meg – az Új Kemenesalja nem felelt meg a közszolgálatiság, kiegyensúlyozottság és pártatlanság elvének.
2003 januárjában alakítottuk ki munkatársaimmal közösen az Új Kemenesalja
jelenlegi arculatát, amire azóta is büszkék vagyunk. Az elsô lapszám beköszönésekor azt írtam: „A közös munka során szeretnénk jó gondolatokkal, mon-

datokkal hatni a közérzetre, szeretnénk, ha olvasóink örömmel vennék
kezükbe lapunkat.”
Újságunk népszerû lett, a visszajelzések
szerint Önök, olvasók szívesen forgatták
a lapot. Mi, a szerkesztôségben örömmel készítettük el kéthetente az éppen
aktuális lapszámot, választottuk ki,
hogy milyen olvasnivalót tárjunk Önök
elé. Az újságkészítés, a „lapcsinálás” alkotó munka, ezért talán megértik, hogy
fáj a szívünk, amikor néhányan –
muszájból vagy szabad akaratból – itt
hagyjuk a lapot.
Köszönöm munkatársaimnak, hogy velük együtt dolgozhattam, Önöknek,
hogy megörvendeztettek minket kitartó figyelmükkel. Köszönöm a lehetôséget, hogy éveken át a város lapjának
szerkesztôje lehettem.
»TULOK GABRIELLA

Üdvözlet az Olvasónak!
E sorokat akkor fogalmazom, amikor a
képviselôtestület hivatalosan még nem
döntött az Új Kemenesalja felelôs szerkesztôjének személyérôl. Már a felkérés
is megtisztelô számomra, ezért ideiglenesen vállaltam azt, hogy megpróbálok
eleget tenni a nem könnyû feladatnak.
1990-tôl 1997-ig a szerkesztôbizottság
tagja lehettem, amely idôszakra ma is
szívesen emlékszem vissza. Sok-sok értékes emberrel találkozhattam az évek
során, közvetíthettem az olvasók felé
gondolataikat és véleményüket, valamint gazdagodhattam általuk városunk
múltjáról és jelenérôl. 1998-tól a munkaidôn kívül készített Magyar Életrajzi
Kalauz reprezentatív nemzeti digitális
névkataszter építése annyi energiát követelt, hogy - bármennyire szerettem
ôket - egyéb tevékenységeimet erôsen
korlátoznom kellett.
A helyzetem most sem könnyebb,
sôt... A könyvtárvezetés ugyanúgy
egész embert követelô feladat, mint a
legnagyobb magyar életrajzi adattár
folyamatos fejlesztése. A felelôs szerkesztôi megkeresés ráadásul szinte
ugyanakkor érkezett, amikor életbe lé-

pett egy számomra rendkívül fontos
együttmûködési szerzôdés a Magyar
Távirati Iroda Zrt-vel. A nemzeti hírügynökség „Ki kicsoda” adatbankját, valamint évfordulónaptárát kell folyamatosan ellenôriznem illetve kiegészítenem. Talán nem szükséges külön ecsetelnem, hogy két évtized, öt olimpiai
ciklus napról-napra történô kôkemény,
kitartó munkájának elismerését jelenti
számomra e felkérés. A jelenleg több
mint 240.000 személy adatait felölelô
adatbank társadalmi hasznosítása
éppúgy közszolgálati feladat, mint Celldömölk város önkormányzati lapjának
szerkesztése.
Néhány szám alatt nagyon nehéz markáns arculatot kialakítani, de bízom abban, hogy az Önök visszajelzéseire is építve friss, információgazdag városi újság
kerül idén kéthetente a postaládákba. Év
végéig illetve az új pályázati eljárás lebonyolításáig a tôlem telhetô legnagyobb
fokú tisztességgel próbálok helytállni. Ehhez az értékközvetítô munkához kérem a
közéleti szereplôk és lapunk közönségének megtisztelô bizalmát!
» Németh Tibor

Fogyatékkal élôk szentmiséje Elôzetes testületi ülésrôl
A Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete
Celldömölki Helyi Csoportja 2006. november 5-én 15 órakor immár tizenharmadik
alkalommal tartja „Fogyatékkal élô emberek szentmisé”-jét a celldömölki római katolikus templomban. Minden tagtársat és
hívô embert szeretettel várnak.

Celldömölk Város képviselô-testületének soron következô ülésére 2006.
november 8-án (szerdán) kerül sor.
A fô napirendi pontok között szerepel
a 2007. évi pénzügyi terv koncepciója,
valamint tájékoztató a város munkaerôpiaci helyzetérôl.
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Halottak napján
Halottak napja. 3500 leütés a számítógép billentyûzetén. Errôl beszéltünk a szerkesztôségi szobában, ebbe
kell „beleférni”. Mindennek mi volt,
és mindennek, ami megmaradt.
Most, hogy kopogok a billentyûzeten,
látom, lehetetlen. Mert mit is üzenhetne nekünk élôknek az a nap, melyet nem rólunk neveztek el? Mely
azonban – akár elismerjük, akár nem
– sokszor inkább rólunk szól, mint az
elköltözöttekrôl… Minden évben
egyforma, és egyidejûleg más. Menekülünk a mából, azokhoz, akik már
nincsenek velünk. Keresünk egy-egy
tekintetet, újra érzünk egy kézszorítást, hallani vélünk egy kedves régi
hangot, hallgatjuk velük együtt az
Örök Csendet, mely egyszer nekünk
is osztályrészünk lesz majd. És emlékezünk, és elfeledkezünk. Mindenrôl,
mi kívül és körülöttünk van. Ez már
sokkalta közelebb áll a lényeghez,
ahhoz, amit mindnyájan keresünk.
Mert kereshetô, és keresni kell. Süppedô halmok és korhadó, földre dôlni
készülô fejfák mellett csak úgy, mint
százezreket, netán milliókat érô síremlékek árnyékában. Csendes fôhajtás, az elmúlás, az Isten nagysága, az
Örök Igazság – miszerint születünk és
elmúlunk – megfellebbezhetetlen
fensége, és azon tény elôtt, hogy ez

Pontosítás és
kiegészítés
Sokak érdeklôdésére közöljük, hogy elôzô
számunk címlapján Donát János (1744–
1830) festômûvész Berzsenyi Dánielrôl
1817-ben készített alkotása volt látható. E
kevéssé ismert portré közlését az indokolta, hogy idôben ez állt legközelebb a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár október 2-i Berzsenyi Dánielre és Dukai
Takács Juditra emlékezô rendezvényén
bemutatott, 1818-ban játszódó „Berzsenyi
estéje” címû darabhoz. A beszámolóhoz
mellékelt életrajzok természetesen nem a
Magyar Életrajzi Lexikonnak, hanem a
Kresznerics Ferenc Könyvtárban készülô
Kemenesaljai Életrajzi Lexikonnak a kivonatai.
»A SZERK.
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mindannyiunk osztályrésze. És ami a
legfontosabb: higgyük el, érdemes
megállni. S ha az értelem helyett
eluralkodnak érzelmeink, akkor ez
nem szégyellnivaló, hanem sokkalta
inkább emberi, és hiteles, mely érzelmekbôl kevés van, és ezekbôl is
oly keveset merünk megmutatni. Hát
ne restelljük, ha végiggördül arcunkon netán néhány fukar forró könnycsepp, mert ez is csak ember mivoltunk bizonyítéka, melyet a mindennapi civódások néha erôsen megkérdôjeleznek…
Ne szégyelljük azt sem, ha néha keresgéljük az érzelmeinket. Most,
mikor az utca a mindennapok békéje helyett nem csak átvitt értelmû,
de valós csaták színhelye is lett, és
embert ölnek indulatból, és aláznak, vernek meg a Hatalomért,
vagy csak kicsinyes haragból, akkor
megint csak elköltözött szeretteink
közelsége a menedék. Hát tanuljunk
békét tôlük! Tanuljunk emberi tartást haló poruktól is. Tanuljunk méltóságot, ha láttuk ôket, mikor utolsó
pillanatukig méltósággal éltek, és
tanuljunk önuralmat, ha láttuk,
hogy kegyetlenül megpróbálta ôket
az élet.
Igen, ez most nem a szokványos és
gyertyás könnyek közti Halottak napi

megemlékezés. Ez most más. 3500
karakter. Mindennek bele kell férni,
mint az emberéletbe, melybe sokszor nem fér bele minden. A valóság
riasztó lehet, de igazságos. Az igazmondás és a hazugság véglegesen a
maga helyére kerül, egy sorsban
osztozik az oligarcha és a koldus. Az
értük hullatott könnyek mennyisége,
és ôszintesége nem is biztos, hogy
az elôbbi javára fejez ki mélyebb, és
nagyobb részvétet… Hát ezért kell a
Csend üzenetét eltávozott szeretteinktôl meghallani, és figyelni rá.
Eltávolítani magunktól minden zsivajt és lármát, csörtetést és jelszót,
jöjjön bárhonnan is. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor mindegy, hogy elmormogunk-e egy téveteg imát,
vagy csak gondolatainkba merülten
állunk és nézünk a mécsesek, gyertyák pislákoló lángjába, már nem
jöttünk hiába, és szeretteink nem
haltak meg hiába. Ha rájuk hallgatunk, akkor – ha rövid idôre is – beköltözik lelkünkbe a Béke, melyet
csak nekik köszönhetünk. Így kapunk
tôlük holtuk után egy feladatot is,
hogy ezt a békét mentsük, vigyük a
hétköznapokba, egy kézszorítással,
egy tekintettel adjuk át másoknak,
és próbáljuk elhinni, elhitetni, hogy
ezzel is élhetôbb lesz a világ… Így
élnek ôk holtuk után is értünk és
bennünk. Ne feledjük ôket soha!
Nyugodjanak békében.
» ROZMÁN LÁSZLÓ

Búcsú nagyapámtól
Ismét közeledik a halottak napja. Borzasztó, hogy milyen gyorsan telik az
idô. Ahogy itt állok nagypapám sírjánál, eszembe jutnak régi emlékeim.
Mivel a szüleim még pici koromban
elváltak, és édesapám más városba
költözött, sok idôt töltöttem a nagypapámmal. Rengeteget mesélt nekem: kalandos, izgalmas élete volt.
Egyetemistaként átélte a második világháborút és orosz fogságba esett.
A fogolytáborból megszökött, s a
Kárpátokon átkelve sikerült megmenekülnie. Mennyi bátorságra és
akaraterô-re volt szüksége ahhoz,
hogy a zord, vadregényes hegyeken
át hazajusson!
Nagypapám tanított meg biciklizni,
az ô kertjében ültettem az elsô virágomat, és ô tanított meg a hazaszeretetre is. Mi, akik az anyaországban

születtünk szabad magyarként, el
sem tudjuk képzelni, milyen lehet
az, ha nem beszélhetünk az anyanyelvünkön, vagy nem énekelhetjük
nemzeti himnuszunkat. Nagypapám
az életét áldozta volna szülôföldjéért, mégis át kellett élnie, hogy
szeretett Erdélyét ismét elcsatolják
Magyarországtól.
Annak ellenére, hogy ennyi megpróbáltatás érte élete során, nagyapa
mindig vígkedélyû, boldog és elégedett ember volt. Én is szeretnék ilyen
lenni: becsületben élni és becsületben meghalni.
Ahogy itt állok a gyertyafényes sírnál, potyogni kezdenek a könnyeim.
Azt hiszem, most fogtam fel igazán,
hogy nincs többé, hogy ôt sosem lehet pótolni. Rettentôen hiányzik és…
» GÉCZI KATALIN

» K R Ó N I K A

A Színészkirály idézése
Jogos a kérdés: mi köze Latinovits Zoltánnak Kemenesaljához? Semmi. Csak
az egész magyarsághoz, Torontótól
Székelyudvarhelyig. Röpke illanó mementó akar lenni az írás, hisz idén júniusban múlt 30 éve, hogy meghalt,
és szeptember elején lett volna hetvenöt éves. Beteljesületlen életpálya,
mely emlék a Röpülés boldogságáról.
Az örök Szindbád és Bozzi úr, de
Ruttkai „Királynô” Éva Júlia örök Rómeója is. Nekünk csak az Ôrnagy úr,
vagy éppen Rezeda Kázmér Krúdytól,
esetleg dühödt versmondó próféta,
ostora a középszerûségnek, koldusa a
sokszor meg nem kapott jó és szép
szavaknak, letéteményese a hiteles
versmondásnak. Gyûlölte a talmi senkiket, barátaiért képes lett volna
meghalni. Meg is halt. Mégsem tûnt
el az elmúlt három évtizedben. Filmjeit játsszák, verslemezei kaphatók,
némely filmje tananyag, élete a kultúrtörténet része lett. Valami mégsem teljes. Kár, hogy már nincs, meg-

fejthetetlen titok, ami még lehetett
volna. A megfejtés ránk vár. Filmjei,
versei segítenek.
» R. L.

Nagy Gáspár,
a költô-barát sírverse:
„Vándor, ki erre jársz,
sírj vagy nevess
zokogó víz
Balatonszemes
fái görcsben a tóra hajolnak
hatalmas nagy fia holtán
ki voltál
LATINOVITS ZOLTÁN
pünkösdi lángnyelv
júniusi szélben
lecsap a habokra
hazányi vakokra
boldog vagonokra
napfogyatkozás
egy júniusi éjben”

Polgári ünnepség a forradalom évfordulóján
Az 1956-os Szövetség Celldömölki
Tagozata és a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület Kemenesaljai
Csoportja ünnepi megemlékezést
szervezett október 23-án a forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának tiszteletére. A rendezvény a
katolikus temetôben kezdôdött
Koloszár Zoltán 56-os áldozat sírjának
koszorúzásával. Ezután az ünneplôk a
vasútállomás
mozdonyparkjában
Molnár Rita versmondó elôadásában
„Márai Sándor: Mennybôl az angyal”
címû versét hallhatták, majd Bezzeg
István énekelt. Bagarus Sándorné, a
Magyar Posta Zrt. celldömölki postavezetôje köszöntôjében megemlékezett azokról a postás elôdökrôl, akik
az 1956-os események idején hôsiesen védték a rájuk bízott küldeményeket. A Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör mûsora után a
megemlékezés szónokaként Heim
Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság elnöke a celli eseményeket elevenítette fel. Kiemelte, hogy Celldömölkön is van mire és kikre emlékezni. 1956. október 26-án a gimnazisták és a vasutasok felvonulásához
csatlakozott a község lakossága, és

kipirult arccal, Kossuth-nótákat énekelve a fiúiskola elôtti térre vonultak,
ahol megkoszorúzták az elsô világháborús hôsi emlékmûvet és ledöntötték a szovjet zsarnokság emlékmûvét. Azon a
helyen már 16
éve míves kopjafának kellene
állni a Járási és
Községi Nemzeti
Bizottság tagjainak
névsorával – hangsúlyozta.
Az ünnepi beszéd
után a mozdonyparkban elhelyezett, a forradalom és szabadságharc tiszteletére készített emlékmûvet avatták fel.
A három évvel ezelôtt készített alkotás Gregorich Ferenc ostffyasszonyfai
faszobrász munkája, amelyet a celldömölki köztemetôben állítottak fel
és a munkástanácsok névsorával kiegészülve most került végsô helyére.
A kopjafát Németh Jenôné, a Fûtôházi Munkástanács tagjának özvegye,
Németh Gömbös Jánosné, a Járási és
Községi Nemzeti Bizottság elnökének
özvegye, valamint Ábrahám Ferenc,

az 56-os Szövetség Celldömölki Tagozatának képviselôje leplezték le. Az
emlékmûvet megáldották az egyházak képviselôi: Kovács Ferenc káplán, Sághy
András evangélikus
és Németh Tamás
református lelkész,
majd megkoszorúzták a társadalmi szervezetek
képviselôi. Zárszót
mondott
Fonyó Roberta, a
Magyar Polgári
Együttmûködés Egyesület
Kemenesaljai Csoportjának elnökségi
tagja. Hangsúlyozta, hogy nem válhatott igazi ünneppé 1956, mert nem
tudtunk közösen emlékezni. „Olyan
ünneppé kell fogadnunk október 23át, mint március 15-ét. Az 56-osok
emlékei és hite, az én generációm elszántsága és kitartása megteremtheti a hiányzó egységet” – fogalmazta
meg reményét Fonyó Roberta. A
megemlékezés után ökumenikus istentiszteletre került sor a református
templomban.
R. A.
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Városi megemlékezés ‘56-ról
Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek városunkban,
az események ötvenéves évfordulóján, október 23-án. A megemlékezés
a celldömölki történések helyszínén,
a Gáyer iskola alsó tagozatos épülete
elôtti téren került megrendezésre.
Fehér László polgármester köszöntôjében 1956-ot a magyar történelem
egyik sorsfordító pillanataként jellemezte, amelyben nyilvánvalóvá vált
elôdeink összetartása, és kitartása,
amellyel példát mutattak a következô generációknak. Hozzátette: „Nem
feledhetjük el azokat a napokat,
amelyek során a nemzet hitet tett a
szabadság mellett.” A városvezetô
után Hetényi Endre önkormányzati
képviselô mondott ünnepi beszédet,
amelyben 1956 és 1989 eseményeire emlékezett. „Arra a napra emlékezünk, amikor együtt dobbant a ha-

Részletek Hetényi Endre
ünnepi beszédébôl
„ Mi már tudjuk, mert elôdeink megküzdöttek érte: egy
nemzet, egy ország szabadsága az egyén szabadságában gyökerezik. Konfúciusz így fogalmazta meg gondolatait minderrôl: „Aki azt akarja, hogy nemzetével minden rendben legyen, annak elôbb a családját kell rendbe szednie. Aki a családját rendbe szeretné szedni, annak elôbb a saját személyes életét kell rendbe tennie.
Aki pedig a saját életét rendbe akarja tenni, annak mindenek elôtt arra van szüksége, hogy a szíve helyesen
verjen.” /.../
„A szüleink, nagyszüleink alkotó munkája, munkájuk
minden eredménye nekünk segít, a mi gyermekeink életét teszi majd könnyebbé. Ezért mondhatjuk, hogy az 56os hôsök áldozata hídként köti össze a múlt és a jövô
nemzedékeit. Raymond Aron francia filozófus írta: „Bármit hoz is a jövô, bármennyi idô telik is el, míg a magyarok megünnepelhetik a forradalmukat, a vesztesek olyan
gyôzelmet arattak, amelyet a történelem soha el nem
halványíthat… Az igazak önfeláldozása századról századra tanúskodni fog az ember mellett, és hitet ad a jövôjében.” Én hiszek ebben a jövôben, én hiszek 1956 üzenetében. Nekem 56 azt üzeni, hogy az igazságért és a szabadságért vívott harcokban nem lehet elbukni. Lehet,
hogy csak évtizedek múlva, de az igazak gyôznek. Így
gondoskodik rólunk a történelem, amely a jogállami kereteken túl a legfôbb ítélôszék midenki felett.
Így van rend a dolgok mélyén. És ott, ahol a dolgok
mélyén rend van, százezrek, milliók bizonyosodnak
meg róla: ha ismerjük a múltat, a tegnapot, akkor
megérthetjük és szerethetjük a jelenkort, és ami a legfontosabb, nem félünk a holnaptól.”
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záért felelôsséget érzôk szíve, és arra
a két hétre, ami sok mindent megváltoztatott. A rendszerváltás hajnalára, amikor kikiáltották a Magyar
Köztársaságot. Szabadságra teremtett országunkban elôdeink már
megküzdöttek a szabadságot, egyenlôséget, testvériséget megtestesítô
szolidaritásért. Az igazságért és a szabadságért vívott harcokban soha
nem lehet elbukni.” 1956-nak köszönhetô, hogy 1989-ben békés,
vérnélküli, bársonyos, de határozott
volt a rendszerváltás – hangsúlyozta
a szónok. A tisztelgô emlékezés az
Eötvös Loránd Általános Iskola volt
irodalmi színpadosainak mûsorával
folytatódott. A „Fegyverek és virágok” címû elgondolkodtató, mély érzelmû elôadásban verssorok és zenerészletek hangzottak el. Az 1956-ra
emlékezô ünnepi összeállítást szer-

kesztette és rendezte Rozmán László.
A megemlékezés résztvevôi ezután a
Gáyer Gyula Általános Iskola alsó tagozatos épületéhez vonultak át, ahol
B. Péter Pál „Illyés Gyula: Egy mondat
a zsarnokságról” címû versét szavalta
el. Ezután került sor Illés Erika szobrászmûvész, 1956-os forradalomban
és szabadságharcban életüket vesztettek emlékére készített alkotásának felavatására. A dombormûvet
Fehér László polgármester, Horváthné Stukics Erzsébet és Kiniczky István
megyei önkormányzati képviselôk
leplezték le, majd a jelen levô pártok
és társadalmi szervezetek megkoszorúzták az alkotást. Az ünnepi rendezvény Koloszár Zoltán, 56-os áldozat
sírjánál fejezôdött be a katolikus temetôben, ahol az emlékezés virágait
és koszorúit is elhelyezték.
»R. ANITA

Az ’56-os dombormû üzenete
Illés Erika celldömölki születésû szobrászmûvész alkotásai több helyen is
fellelhetôk városunkban. Legutóbbi
munkája az 1956-os forradalomban
és szabadságharcban életüket vesztettek emlékére készült. Az ’56-os
emlékbizottság és a Minisztérium írt
ki egy pályázatot, és a celldömölki
önkormányzat felkérte a mûvésznôt a
részvételre. A minisztérium és a lektorátus is pozitívan bírálta el pályázatát, ezért úgy vélték, hogy megérdemli a megvalósítást. Így városunk
képviselôtestületének döntése alapján Illés Erika kapta meg az ’56-os
dombormû elkészítésének lehetôségét, ami óriási megtiszteltetésként
érte. Hivatását szolgálatnak tekinti,
kezdetben mégis úgy érezte, hogy ez
a feladat meghaladja képességeit, hiszen nem élt a forradalom idején, és
tartott attól, hogy nem lesz hiteles az
alkotás. A munka során megpróbálta
személyes benyomásait, késôbbi élményeit összegyûjteni.
A dombormû egy bronzból készült
ablakot ábrázol, amelynek központi
témája a lyukas zászló. A szimbólumról a mûvésznô elmondta, ’56-os jelképként ugyan elég elcsépelt, de szíve azt diktálta, hogy a szovjet mintájú címer nem illik nemzeti lobogónkra. Az alkotás azt a történelmi pilla-

natot örökíti meg, amikor a pesti utcák házainak ablakából kilógatták a
lyukas zászlót. Emellett ott van a
gyászzászló, amely a harcban elvesztett hozzátartozókat jelképezi. A mû
felsô sarkában fellelhetô egy expresszív befejezetlenség – a keret egy
részén hiányzik az öntvény – ami a
látható és láthatatlan találkozásaként
értelmezhetô és utal arra, hogy sokan elmentek közülünk 1956-ban –
kommentálta az emlékmûvet Illés
Erika. Ez a munka véleménye szerint
mûvészileg újat hozott életébe, mert
egy hétköznapi tárgyhoz, az ablakhoz
kellett alkalmazkodni a megvalósítás
során, és törekednie arra, hogy belesimuljon a nemes anyagból elkészített alkotás. Hosszas latolgatás elôzte
meg a mû elhelyezésének helyszínét
– mint az ismeretes, a helyi 56-os
események a Gayer Gyula Általános
Iskola alsó tagozatos épületének környékén zajlottak – ezért a hely szelleméhez, és a hitelességhez ragaszkodva került az intézmény falára, annak egyik ablakába beépítve. Most
még látszanak a nyílászáró eredeti
keretei, de azok eltûnésével elnyeri
végsô formáját és funkcióját a bronz
alkotás. Illés Erikát munkájában Rácz
István öntô segítette.
»REINER A.
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Népfelkelés Celldömölkön 1956-ban
Írásommal szeretnék emléket állítani
az 1956. október 23-án spontán kirobbant forradalom és szabadságharc Celldömölk népének lelkes felkelését jellemzô megnyilvánulásainak és azok elszenvedett megtorlásainak. Olyan eseményeket próbálok megörökíteni, amelyeket az eltelt évtizedek során nem illett emlegetni vagy szigorúan tilos volt
még beszélni is róluk.
A forrdalmi légkör s az egyszerû nép felkelésének körülményeit emlékeim, valamint
más résztvevôk, elszenvedôk írásbeli
visszaemlékezései, továbbá rendôrségi és
ügyészségi jegyzôkönyvek és bírósági ítéletek alapján rögzített tényállások figyelembevételével igyekszem szemléltetni.
Igaz, hogy a forradalom kitörése Budapesthez kötôdik, de a szabadságharc kitörésének idôpontjával majdnem egyidejûleg a vidék városainak és falvainak népe is
azonnal megmozdult. Vas megyében is
szinte minden településen nyomban
megalakultak a helyi néphatalmi szervek
és aktivizálódott a lakosság is. E történések nem hasonlíthatók a fôvárosi eseményekhez, de mindenképpen igazolták a
történelmi események országos jelentôségét és hitelét.
*****
Celldömölkre, a Dunántúl legnagyobb vasúti
csomópontjára a forrdalmi hullámok október 26-ra jutottak el. A lakosság nagy része kötôdött a vasúthoz, így az eseményekben is a vasutasok játszották a döntô
szerepet. Ezen a napon a vasutas dolgozók
gyûlést szerveztek és Gosztonyi Miklós 33
éves községi vb-elnöktôl kértek engedélyt, hogy a település hangosbemondóján tehessék közzé közleményüket. Az elnök Szabó István járási vb-elnökkel és Rózsa Géza járási pártbizottsági titkárral úgy
döntött, hogy engedélyezi a gyûlést és a
hangos híradón történô meghirdetést is.
Németh József, a vasutas szakszervezeti bizottság elnöke gyûlést hívott össze, hogy a
szakszervezeti területi bizottság távirati utasításának megfelelôen munkástanácsot válasszanak. Erre azonban ekkor még nem került sor, mert délelôtt a diákok, délután pedig
a vasutasok rendeztek tüntetô felvonulást.
A fûtôházi dolgozók menetét Németh
Gömbös János 49 éves fûtô szervezte meg,
majd átment az állomási dolgozók gyûlésére és felhívta ôket a csatlakozásra: „Aki
magyar, velünk tart! Gyertek, mert a fûtôház már kinn van!” A felvonulás – amely
az állomásiakkal bôvült – célja a magyar

hôsi emlékmû megkoszorúzása volt. A menet élén Németh Gömbös János haladt egy
zászlóvivô hölggyel és a Vajda nevû kereskedôvel. Az emlékmûnél két vasutas koszorút helyezett el, Géfin László diák pedig
elszavalta a „Nemzeti dal”-t. Németh János beszédet mondott, amelynek lényege:
„Amerika szíve miértünk is dobog, s az eddigi elnyomásnak vége, meg fog változni
az élet. Elég volt a 12 év szenvedésbôl! Jézus Krisztus és a Szociáldemokrata Párt segítségével építjük az új szocializmust.”
Németh Jenô hangsúlyozta: „független
Magyarországot akarunk és azt, hogy ne
folyjon több vér”. Kérte, hogy mindenki
ôrizze meg a nyugalmát, mert 12 rossz év
után meg fog változni az élet. Amikor látta, hogy egyesek sikertelenül próbálkoznak a szovjet emlékmûvet kézzel ledönteni, rájuk szólt: „Ne bántsátok, kézi erôvel
úgysem lehet, akik ideállították, majd
azok leszedik!” Többen kiabálták: „Döntsük le!” Valaki javasolta, hogy engedélyt
kell kérni a községi tanácson. Gosztonyi
Miklós elnök meg is adta a hozzájárulást,
amire nagy üdvrivalgás volt a válasz. A ledöntéshez az iskolából – Kapiller László
igazgató tiltakozása ellenére – mászókötelet szerzett Somorjai Béla vasutas.
Másnap, október 27-én Celldömölk lakossága megválasztotta a községi és járási Nemzeti Bizottságot, a nagyüzemekben pedig
munkástanácsokat választottak. A vasutasok felvonulást szerveztek a MÁV pályaudvartól a magyar hôsi emlékmûhöz, a tanácshoz, majd a rendôrség épülete elé.
Dél Ferenc, Németh Kálmán fuvaros és Somogyi Károly hangos éljenzés közepette
leverte a tanács, majd a Statisztikai Hivatal
faláról a címert.
E nap délelôttjén a vasúton is munkástanácsot választott a forgalom, a fûtôház és a pályafenntartás mintegy 300 dolgozója. A forgalmiak gyûlésüket a volt Griff szálló épületében tartották meg. Németh Gömbös János
megnyitója után Németh József olvasta fel a
területi bizottság táviratát arról, hogy munkástanácsot kell alakítani. Az elnöklést Ôri János vette át és Mike Géza javaslatára jelölô
bizottságot állítottak össze. A titkos szavazással megválasztott munkástanács a rendôrség
kérésére kijelölte a nemzetôrségbe küldendô
tagokat is. A fûtôházban is munkástanács alakult, miután elôzô nap Horváth Károly fûtôházfônök, Takács Lajos párttitkár és Kismihók
Róbert személyes érdeklôdésére ezt tanácsolta Rózsa Géza járási párttitkár.
A választásokat követôen ismét felvonulásra került sor. A többszáz fônyi, nagyobbrészt

vasutas dolgozókból álló tüntetô tömeg
elôbb a járási rendôrkapitánysághoz, majd
a községi tanácshoz vonult. Követelték,
hogy a kapitányság vezetôje, a vb-elnök
és a vb-titkár is vegyen részt a felvonuláson. A járási pártbizottságon azzal léptek fel,
hogy a felvonuláson Rózsa Géza párttitkárral
az élen a pártmunkások is jelenjenek meg,
amire sor is került. Amikor beálltak a menetbe, Sárközi Kálmánné vasutas feleség egy
magyar nemzeti zászlót kívánt Rózsa Géza
kezébe adni, aki vonakodott azt elfogadni,
de végülis a biztatásra átvette a zászlót.
Aznap, 27-én Celldömölk II. kerületében,
Alsóságon is gyûlést hirdettek az ott lakó
vasutasok és tsz-tagok részére. Az emberek kora délután gyülekeztek a tsz-iroda
elôtt, ahol Nagy János, a Keszthelyi Állami
Méntelep dolgozója szólt a néphez: „Most
jöttem lóháton Keszthelyrôl, ott már gyôzött a forradalom!” Gyûlés helyett felvonulásra buzdította a jelenlevôket, akik
megfogadták javaslatát. Horváth István és
Falta Ferenc a tanács épületérôl létrával levették a zászlót és azt megragadva Nagy János az élére állt a menetnek. Erôs István hivatalsegéd állt mellé és dobszóval, énekelve elindult a menet, amely elôször a községet járta végig, majd Celldömölkre indult.
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A Hôsök emlékmûvénél Nagy János elszavalta a „Nemzeti dal”-t, majd elmondta,
hogy Budapesten és más városokban a
„katonaság, a rendôrség, sôt a szovjet
cspatok is a forradalom oldalára álltak”.
Tôle László Ernô vette át a szót: „Itt a volt
magyar királyi jegyzô szól hozzátok, magyar testvéreim! Elérkezett a nagy nap,
amikor vége a kommunisták uralmának.”
A Himnusz eléneklése után a járásbírósági
börtönhöz mentek, mert úgy vélték, hogy
ott diákokat tartanak fogva. Küldöttséget
menesztettek a börtönbe tárgyalni, ezért
keresték Bárány László ügyészt és Ôri Ferenc járásbírósági elnököt, de nem találták
ôket. Közben László Ernô a bejárati lépcsôrôl beszélt az egybegyûltekhez, majd a bányász egyenruhában lévô Kovács Árpád ajkai bányásszal együtt felolvasták a követeléseket. A küldöttség megállapította, hogy
nem tartanak fogva senkit, így a rendôrségre mentek, de a kaput zárva találták,
ezért hangoskodtak. A szolgálatban lévô
Németh József hadnagy értesítette a Nemzeti Bizottság választásán lévô Polgár János
kapitányt a kialakult helyzetrôl, aki a rendôrségre sietve fogadta a tüntetôk küldöttségét. Követelték a rendôrségtôl a fegyverek átadását a népnek. A fenyegetôvé vált
légkörben Polgár János a megyei rendôrkapitányságtól fegyverhasználatra kért engedélyt, de nem kapott, hanem más eszközökkel kellett volna megkísérelnie a tömeget leszerelni. Ekkor a delegáció egyik tagja, Födô Kálmán egy szerzôdést gépeltetett
Horvát Antal fôhadnaggyal, mely szerint a
rendôrség tagjai a fegyverek kiszolgáltatása helyett kötelezik magukat arra, hogy
fegyverrel a kézben állnak ellen a szovjet
csapatok esetleges támadásának. A szerzôdést a nép nevében Födô Kálmán, a rendôrség oldaláról Polgár János írta alá.
Október 28-án Németh Gömbös János kezdeményezésére a Hadkiegészítô Parancsnokságon megalakult a Forradalmi Katonai
Tanács, amely a honvédség és a rendôrség
irányítását is átfogta. A Tanács elnöke Halász
Ferenc, a volt hadkiegészítô parancsnok lett.
A Vas Megyei Nemzeti Bizottságtól Sass
István ügyvéd, a celldömölki Nemzeti Bizottság egyik tagja azzal érkezett vissza,
hogy a tömeg követelésére a rendôrkapitányt le kell váltani. A hangulatot az is befolyásolta, hogy Koloszár Zoltán celldömölki fiatalembert agyonlôtték a mosonmagyaróvári vérengzés során és temetése
ezidôben zajlott.
Németh Gömbös János a hangos híradón
kérte, hogy jelentkezzenek a nemzetôrségbe. Negyven fô verbúválódott, többségében vasutasok. Halász Ferencnél is jelentkezett 20 fô, zömében korábbi katonatisztek. A Nemzetôrség parancsnoka Né8
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meth Jenô lett, aki pisztolyt is kapott 17 db
lôszerrel. Ezen a napon Németh Gömbös
János Szombathelyre utazott és mivel vonatok nem jártak, a pártbizottság kocsiját
igényelte ki, amelyet november 6-án adott
vissza. Szombathelyrôl való visszatérése
után új Nemzeti Bizottságot alakítottak,
amelybôl kimaradt Gosztonyi Miklós vb-elnök és Polgár János rendôr százados.
Elhatározták, hogy leváltják Kapiller László
iskolaigazgatót, mivel nem adott kötelet a
szovjet emlékmû ledöntéséhez, valamint
Polgár János rendôrparancsnokot, mert
nem adott fegyvert a népnek. E feladatok
végrehajtására Vas Ferenc rendôr hadnagy
kapott megbízást. Leváltották továbbá Békési fôhadnagyot, az ÁVH celldömölki vezetôjét is. A nap folyamán a vasútállomási
dolgozók munkástanácsa az oktatóteremben tizenegy tagú Igazgató Tanácsot választott, amelynek elnöke Ôri János lett.
Október 29-én a gépállomáson is sor került a munkástanács megalakítására. A Járási Nemzeti Bizottság nevében Lacza Vilmos jelent meg és a választást Pintér Lajos igazgató és az üzemi bizottság elnöke
vezették le. A megválasztott munkástanács tagjai közül tíz tagú Igazgató tanácsot
hozott létre, amelynek elnöke Zsámboki
Pál lett, aki a Gyôzelem Tsz-ben dolgozott.
Október 30-án Németh Sámuel postamester
bejelntette a Nemzeti Bizottságnak, hogy a
járás községeiben sok pénz és egyéb küldemény halmozódott fel a sztrájk miatt, amiket
közérdekbôl be kellene szállítani. A Nemzeti
Bizottság intézkedett és gépkocsit biztosított
a begyûjtéshez, kísérônek pedig Szabó Kálmánt jelölte ki. Este a járás egyik felét járták
végig, másnap a többi községet. A Nemzeti
Bizottság közbiztonsági okokból úgy határozott, hogy a járás területén mindenkitôl bevonja az engedély alapján birtokban tartott
vadászfegyvereket. Az errôl szóló határozatot
és a név szerinti kimutatást is magával vitte
Szabó Kálmán a postai gyûjtôutakra.
Az állomási és a fûtôházi munkástanács
közösen úgy határozott, hogy november 5én, hétfôn felveszik a munkát és a budapesti pártiskoláról hazatért Kenderesi István csúcstitkárt pedig – ugyanúgy, mint a
többi független szakszervezeti és pártfunkcionáriust – termelô munkába állítják be.
E napon az összes szakszolgálat a Griff
épületében vasutas gyûlést tartott, ahol
Németh Gömbös János a pártok megalakulását szorgalmazta. Joó Gyula fôtiszt, Máté
Lajos és Vígh István távírda mester pedig –
mivel a vasútállomáson rengeteg veszteglô áru gyûlt össze – elhatározták, hogy
összeállítanak belôle egy szerelvényt. Ahhoz viszont mozdony kellett, ezért átmentek gépért a fûtôházhoz. A tervbôl végül
nem lett semmi, mert Kismihók Róbert, a

Fûtôházi Munkástanács
Elnök: Kismihók Róbert
Benda Ferenc
Csizmazia József
Fekete Jenô
Horváth Zoltán
Kolláth József
Kun József
Lebovics József
Németh Jenô
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Elnök: Ôri János
Eln.h.: Máté Lajos
Biczó János
Bognár László I.
Fábián Ferenc
Horváth Elek
Joó Gyula
Képes Lajos
Kiss Lajos II.
Kovács II. József
Mike Géza
Miklós István (állomásfônök)
Nagy István I.
Nagy István III.
Nagy János
Poór Ferenc
Pusztai Béláné
Rácz Rezsôné
Salamon Zsigmond
Sárvári Kálmán
Sebestyén Imre
Süle Béla
Szabó Gyula
Szabó Rezsôné
Udvardi Mihály
Vígh István

Járási Nemzeti Bizottság
Elnök: Németh Gömbös János
Eln.h.: Sass István
Csizmazia József
Fekete Jenô
Gosztonyi Miklós
Halász Ferenc
Kolláth József
Kovács Ödön
Megyeri János
Nagy István
Németh Jenô
Polgár János
Szabó Kálmán
Szórád József

Postahivatal
Németh Sámuel
postamester
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A celldömölki vasúti
forgalmi dolgozók
munkástanácsának
követelései:
01. a szovjet csapatoknak az ország egész
területérôl való azonnali kivonását,
02. a Varsói szerzôdés azonnali felbontását,
03. általános, titkos választást több párt részvételével,
04. teljes amnesztiát a harcolóknak és a volt
politikai foglyoknak,
05. teljes sajtó-, szólás- és vallásszabadságot,
06. az Államvédelmi hatóság azonnali
feloszlatását,
07. a törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalom szétválasztását
08. a kulturális és gazdasági kapcsolatok
felvételét minden országgal, a teljes
egyenjogúság alapján,
09. a vízumkényszer megszüntetését minden ország felé,
10. Ausztria és Svájc példájára, teljes semlegességet,
11. A békekölcsönnek áruban való visszafizetését,
12. Bebrics Lajos közlekedés- és postaügyi
miniszter azonnali leváltását,
13. az összes „B” listázottak és politikai okból
elbocsátottak ügyének felülvizsgálását.
Ezzel kapcsolatban a munkástanács – többek között – Gruber László, Sélley Tivadar,
Kovács József, Somogyi Ferenc, Ôri Jenô,
Patkó János, Varga János, Beliczki Géza,
Ferenczi Jenô visszavételét határozta el,
14. státuszrendezést az eltöltött szolgálati idô
alapján és a szolgálati idônek a vonatkísérôknél 25, az állomási személyzetnél 30
évben való megállapítását,
15. a Politikai Osztály azonnali felszámolását, a párt és szakszervezeti függetlenített beosztottak termelô munkára való
azonnali visszaállítását,
16. a norma és a munkaverseny azonnali
megszüntetését,
17. a gyermektelenségi adó eltörlését, a
családi pótléknak a múlthoz hasonló vissza-állítását,
18. a tényleges és nyugdíjas vasutas utazási kedvezményének a múlthoz hasonló
vissza-állítását,
19. betegség esetén 100%-os fizetést,
20. a gyógyszerek szükség szerinti, korlátozás nélküli haladéktalan kiszolgáltatását,
21. a Budapesten és vidéken függetlenségünkért harcolóknak szolidaritásunk jeléül 1956. október 30-án 24 óráig a munkát beszüntetjük. A munkaszünet tartama
alatt a vagyontárgyak megvédése érdekében állandó szolgálatot tartunk.

fûtôházi munkástanács elnöke nem engedett mozdonyt befûteni.
Október 31-én a Nemzeti Bizottság öt tagú
küldöttsége Halász Ferenc vezetésével
igénybe vette és lepecsételte a Járási Pártbizottság épületét. Az apparátus munkatársait nem vették ôrizetbe, nem is bántották ôket, mert úgy vélték: „majd lesz független bíróság, ahol felelnek tetteikért”.
Gyôrben, a Dunántúli Nemzeti Tanács gyûlésén Gömbös Németh János vezetésével
Németh Jenô, Halász Ferenc, Némethné és
Géfin László diák vett részt. Ott mintegy
1000 ember gyûlt össze és mindenki egyszerre akarta – leginkább egymásnak ellentmondó – véleményét elmondani. Néhányan „ellenkormány” alakítását javasolták. A nagy káosz miatt a többi Vas megyeivel együtt a celldömölkiek is kivonultak a terembôl.
Aznap a Járási Tanács dolgozóit értekezletre hívta össze a Nemzeti Bizottság és Németh Gömbös János bemutatta a megválasztott Olajos Alajos volt fôszolgabírót,
mint a Járási Tanács elnökhelyettesét.
November 1-jén Szabó Kálmán közölte a
tanácsi dolgozókkal, hogy hazamehetnek,
mert e napot a mindenszentekre tekintettel a Nemzeti Bizottság ünneppé nyilvánította. Így szinte mindenki a temetôben
volt és egy szál gyertyát gyújtott a Budapesten elhunyt szabadságharcosokért és a
Mosonmagyaróváron meggyilkoltakért.
A Kisgazdapárt alakuló ülését Gál Sándor
tanító nyitotta meg. A korábbi vezetô, Erôs
Kálmán helyett Sass István ügyvédet választották meg elnöknek.
November 2-án a gépállomási munkástanács gyûlést hívott össze, amelyen bejelentették Pintér Lajos igazgató leváltását.
A vezetôi teeendôk ellátásával Rudics Istvánt kívánták megbízni, aki azonban ezt a
megtiszteltetést nem fogadta el, hanem
azt javasolta, hogy a dolgozók válasszanak
igazgatót. Ennek megfelelôen zajlott a titkos szavazás, aminek eredményeként Tóth
István üzemgazdász lett a gépállomás vezetôje. Egyúttal új munkástanácsot is választottak, amelynek ismét Zsámboki Pál
lett az elnöke.
November 3-án a Griff Szállóban tartott
vasutas forradalmi gyûlésen Hülvey István
betegellenôr arról beszélt, hogy egységes
arcvonalat kell kialakítani a Duna vonalán
a szovjetek ellen.
November 4-én hajnalban Németh Jenô, a
nemzetôrség parancsnoka három celldömölki nemzetôr diákot megbízott, hogy
fogjanak fegyvert és egy láda lôszert, menjenek ki a város szélére és ha jönnek az
oroszok, vegyék fel velük a harcot. A diákok
teljesítették a parancsor és tüzelôállást foglaltak. Ôket késôbb idôsebb vasutasok be-
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szélték le Andavári nyugdíjas MÁV raktárnok vezetésével harci szándékukról.
A reggeli órákban minden rádióhallgató
értesült arról, hogy a szovjet hadsereg
nagyarányú páncélos egységek támogatásával visszatért Magyarországra és lövik
Budapestet. Nagy Imre miniszterelnök tájékoztatta a helyzetrôl a magyar népet,
valamint a világ közvéleményét és bejelentette, hogy csapataink harcban állnak.
Ezek után visszaállt a régi rend. A Nemzeti
Bizottságok megszûntek, de a munkástanácsok, elsôsorban a vasutasoké tovább dolgoztak. Celldömölkön is gyûjtöttek élelmet
a budapestiek részére, amit Szôke György
kívánt a fôvárosba szállítani, de P. I. a Járási Tanácsnál ezt megakadályozta és a tanács
nevében lefoglalta a küldeményeket.
A fordulatot követôen az élet újraindítása
illetve egyes esetekben annak fékezése
volt a fô szempont. A leghatásosabb eszköz a vasúti forgalom akadályozása volt.
November 13-án Szombathelyen a MÁV
Igazgatóság székházában vasutas gyûlést
tartottak a forgalom helyreállítása ügyében, amelyet magas rangú szovjet tisztek
vezettek. Kiderült, hogy a forgalom megindítását szénhiány is nehezíti, ezért ötven
fôs küldöttség utazott Veszprémbe, a Szénbányászati Tröszthöz. A delegáció tagja
volt Máté Lajos is.
A celldömölki vasutasok: Ôri János, Máté
Lajos és Németh Gömbös János november
17-én Budapestre utaztak, a Keleti Pályaudvari oktatóterembe meghirdetett országos munkástanács ülésre, ahol a vonatok
újraindításáról tárgyaltak. A vonatot, amelyen utaztak, Budapestig tizenhétszer állították meg a felkelôk és elôfordult, hogy
rá is lôttek.
December 6-án újra Budapesten járt Ôri János és Máté Lajos a vezérigazgató által
összehívott értekezleten. A munkástanácsok vezetôi informális úton eligazítást
kaptak arról, hogy a Nagybudapesti Munkástanács három tagját letartóztatták és
ha nem engedik ôket szabadon, akkor általános országos sztrájk kezdôdik. Mire
másnap hazaértek, megelôzte ôket a hír,
hogy szabad lábon vannak a munkástanács
tagjai.
A fordulat után letartóztatásáig Nagy István nem borotválkozott azzal az indoklással, hogy „amíg az oroszok Magyarországon tartózkodnak” nem hajlandó levágni.
*****
A szombathelyi rendôrség politikai osztálya letartóztatta 1957. január 7-én Németh
Gömbös Jánost, február 14-én Nagy Istvánt, február 27-én Máté Lajost, március 6án Rudics Istvánt, március 28-án Németh
Jenôt, április 29-én Vígh Istvánt, május 19én Szabó Kálmánt, június 17-én Ôri Jánost,
9
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június 22-én Szôke Györgyöt, július 29-én
pedig Kovács Árpádot, László Ernôt és
Nagy Jánost.
A szombathelyi Megyei Bíróság 1957. Július 16-án a B.373/1957/4. sz. ítéletével
Németh Jenôt szervezkedésben való tevékeny részvétel miatt 1 év és 6 hónapi börtönre, 3 évi jogfosztásra és 500,- Ft összegû vagyonelkobzásra ítélte. Jogorvoslat
hiányában az ítélet jogerôre emelkedett. A
Legfelsôbb Bíróság elnöke 1958. március
22-én 1958. EL.VI.B.211. sz. alatt törvényességi óvást emelt. A Legfelsôbb Bíróság Lakos Imre tanácsa 1958. augusztus
28-án a B.törv.VIII.1245/1958.2. sz. határozatával az ítéletet, mint törvénysértôt
hatályon kívül helyezte és az eljárást megszüntette. Munkahelyén Szegedi Nándor
vasútigazgató 1959. január 23-án a
8/1959.efh. sz. elsôfokú fegyelmi határozatával elbocsátotta. Fellebbezésére 1959.
március 16-án Bangó Sándor vezérigazgató-helyettes 40/1959. mfh.3. B.o.sz. másodfokú fegyelmi határozattal az elsôfokú
határozatot helybenhagyta. Hosszas próbálkozás után 1959 nyarán sikerült elhelyezkednie a Celldömölki Sütôipari Vállalatnál hivatásos gépkocsivezetônek. 1959.
december 18-án a Vas Megyei Rendôrkapitányság közlekedést ellenôrzô csoportja a
gépjármûvezetôi igazolványát bevonta annak ellenére, hogy semmiféle balesete
nem volt. Ezután a Sütôipari Vállalat igazgatója közölte vele, hogy jogosítvány hiányában nem alkalmazza.
Máté Lajost 1957. július 29-én Baksay Jenô
10
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tanácsa B.370/1957/5. sz. ítéletével a
szervezkedésben való tevékeny részvétel
bûntettének vádja alól bûncselekmény
hiányában, az izgatás bûntettének vádja
alól pedig bizonyítottság hiányában felmentette.
Szabó Kálmán ügyvédet 1957. október 5-én
Füvessy Sándor tanácsa a B.346/1957/15.
sz. ítéletével izgatásért 6 havi börtönre ítélte. Fellebbezését 1958. szeptember 15-én a
Legfelsôbb Bíróság Király Gyula tanácsa a
Bf.VII.1274/1958/22. sz. végzésével elutasította.
1957. október 16-án Baksay Jenô tanácsa a
B.532/1957/6. sz. ítéletével izgatás miatt
Nagy Jánost 5 havi börtönre, László Ernôt 2
év börtönre, 3 évi jogfosztásra és 500,- Ft
értékû vagyonelkobzásra, Kovács Árpádot
pedig 7 hónapi börtönre ítélte. Az ítélet ellen a megyei ügyész fellebezési óvást jelentett be súlyosbításért, amelyet a Legfelsôbb
Ügyészség visszavont. A terheltek enyhítésért fellebbeztek. A Legfelsôbb Bíróság
1958. július 8-án a Bf.II.892/1958/11. sz.
ítéletével Nagy János és Kovács Árpád börtönbüntetésének végrehajtását három évi
próbaidôre feltételesen felfüggesztette,
László Ernô büntetését 1 év 6 havi börtönre
változtatta és egyebekben helybenhagyta.
Sárközi Kálmánnét 1957. november 22-én
Füvessy Sándor tanácsa a B.437/1957/7.
sz. ítéletével izgatás miatt – azért, mert a
párttitkárnak nemzeti színû zászlót erôltetett a felvonuláson a kezébe – 10 havi börtönre ítélte, de a végrehajtást 3 évi próbaidôre feltételesen felfüggesztette.
Nagy Istvánt 1958. február 27-én Füvessy
Sándor tanácsa a B.1/1958./7. sz. ítéletével izgatás miatt 11 hónapi börtönre ítélte.
Ôri Jánost 1958. március 14-én Németh Ferenc tanácsa B.926/1957/8. sz. ítéletével
izgatás miatt 1 év börtönre és 3 év jogfosztásra ítélte.
Németh Gömbös Jánost 1957. október 4én Baksay Jenô tanácsa a B.547/1957/3.
sz. ítéletével a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétellel elkövetett bûntett miatt 4 év börtönre, 5 év jogfosztásra, 1000,- Ft értékû vagyonelkobzásra és Celldömölk községbôl 3 évi idôtartamra való kitiltásra ítélte azzal, hogy ott
még ideiglenesen sem tartózkodhat. 1958.
január 22-én a Legfelsôbb Bíróság Vágó Tibor tanácsa a Bf.II.3178/1957/6. sz. ítéletével a szervezkedésben való tevékeny
részvételt mozgalomban való tevékeny
részvételre minôsítette és a kiutasítást
mellôzte, az egyebekben megállapított
büntetést kiszabottnak tekintette.
A szombathelyi Megyei Bíróság Szüts Miklós tanácsa a B.467/1957. sz. ítéletével
Szôke Györgyöt izgatás miatt 5 hónapi bör-

tönre, Finta Lajost pedig bûnpártolásért 6
hónapi börtönre ítélte.
Vígh Istvánt 1957. június 22-én a szombathelyi Megyei Bíróság Baksay Jenô tanácsa
B.314/1957/5. sz. ítéletével izgatás miatt
1 év és 3 hónap börtönre, 3 év jogfosztásra és 500,- Ft értékû vagyonelkobzásra
ítélte.
Rudics Istvánt 1958. május 26-án a szombathelyi Megyei Bíróság a B.40/1958/9.
sz. ítéletével izgatás miatt 5 hónapi börtönre ítélte, a fogvatartási idejének beszámításával.
******
Illik, hogy legalább a forradalom és szabadságharc fél évszázados évfordulóján
fejet hajtsunk az egyszerû, hétköznapi emberek elôtt, akik vették a bátorságot, hogy
kivágják a nemzeti színû zászlókból a gyûlölt címert és a nyilvánosság elôtt megfogalmazva testvéreik és saját sérelmeiket,
felemelték szavukat az igazságtalanság, a
jogtiprás és a nemzeti elnyomás ellen.
» Ô. D.

Iskolai megemlékezés
az 1956-os forradalom
és szabadságharcról
A Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola
és Szakiskolában 2006. október 20-án
változatos programokkal emlékeztünk
az ötven évvel ezelôtt történt eseményekre. Az elsô óra után az aulában sorakoztunk fel, ahol Tamás Judit tanárnô
történelmi áttekintést adott a történtekrôl, majd a forradalomról készült korabeli fényképeket tekintettünk meg
kivetítô segítségével. Ezt követôen iskolánk irodalmi színpadának mûsora
következett, melyben korabeli tudósítások, visszaemlékezések és versek
hangzottak el. Az elôadást követôen
tanárainkkal közösen néztük meg a
Szamárköhögés címû magyar filmet,
amelyben az 56-os eseményeket egy
család életén keresztül láthattuk. Az alkotás segített megérteni a forradalom
jelentôségét. Ezután Tamás Gábor tanár
úr vezetésével a tornacsarnokban sportvetélkedôn mérhették össze ügyességüket iskolánk osztályai.
Az ünnep záróakkordjaként diákönkormányzatunk tagjai és iskolánk vezetôi
helyezték el Koloszár Zoltánnak, városunk 56-os mártírjának sírjára az emlékezés koszorúját.
»FARKAS ALEXANDRA 12.B
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Kettôs jubileum az Eötvös iskolában
Kettôs jubileumot ünnepelt az Eötvös Loránd Általános Iskola közössége október 6-án. A 35. Eötvös-túra
mellett ünneplésre adott okot, hogy
115 évvel ezelôtt október elején
kezdôdött az elsô tanév az Isteni
Szeretet Leányai Apácarend által
alapított iskolában. A jeles alkalomra meghívták Dr. Oszkó Zoltán nyugalmazott igazgatót és Dörnyei
László nyugalmazott tanárt, aki 35
évvel ezelôtt az elsô Eötvös-túra kitalálója és útra indítója volt.
Az ünnepség kezdetén Rozmán
László köszöntötte az egybegyûlteket, aki méltatta az aradi vértanúk
mártíromságát. Kiemelte, hogy
sokféle nemzetbôl származtak,
mégis eggyé tette ôket a magyar
haza szeretete és az emelt fôvel,
méltósággal vállalt vértanúhalál.
Az iskola énekkara és az ötödik
osztályosok érzelemdús mûsorral
emlékeztek az októberi hôsökre,
majd Rozmán László igazgató ün-

nepi beszédében megemlékezett
az iskola egykori tanárairól. Hangsúlyozta, hogy példájuk adhat erôt
a mai küzdelmekben, a nehézségek leküzdésében. Dr. Oszkó Zoltán
köszöntôjében felidézte az 1971es esztendôt, amikor az iskola felvette Eötvös Loránd nevét. Felelevenítette az elsô túra megálmodását, név szerint is megemlítve Dörnyei László tanárt és Vida Mária
egykori igazgatóhelyettest. Dörnyei László az Eötvös-túra kiteljesedésének folyamatát vázolta a
kezdeti hat fôs csapatoktól egészen addig, hogy az utóbbi másfél
évtizedben már az iskola minden
tanulója részt vett a túrán. A rendezvény a Pátria Mozgalom idei
meghirdetésével ért véget, melynek két kiemelt feladata lesz.
A használt elemek gyûjtésének
fontosságát nem kell hangsúlyozni,
a mûanyag kupakok gyûjtése pedig kettôs haszonnal bír: takaré-

„Ne csak a szemükkel, hanem a lelkükkel nézzék” – DOKUMENTUMOK 1956 EMLÉKEIBÔL
„Járhatunk, kelhetünk egyenesen végre”
címmel nyílt tárlat a forradalom és szabadságharc emlékeibôl október 20-án, a Vasvirág Szálló elôcsarnokában, a könyvtár
bejáratánál. A kiállítás válogatás Hetényi
József helytörténész gazdag gyûjteményébôl. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezett
városi megemlékezések nyitányaként került sor a kiállítás megnyitójára.
Elsôként Németh Tibor, a Kresznerics Ferenc Könyvtár vezetôje utalt rá: arra a történelmileg kivételes keddi napra emlékezünk, amikor az egy ütemre dobbanó szívek és lábak erejétôl kártyavárként omlott
össze a rendszer. Hangsúlyozta: 1956 és
1989 minden nehézségen átsegítô hite és
a hitelesség az igazi hiánycikk ma Magyarországon. Ábrahám Ferenc személyes
hangú ajánlóban 1956 kapcsán kiemelte:
nem mindegy, hogy azokat ünnepeljük,
akik életüket áldozták egy rossz hatalomért, vagy azokat, akik a nemzet függetlenségéért, szabadságáért harcoltak. „Ne
csak a szemükkel, hanem a lelkükkel nézzék a kiállított dokumentumokat. Az egyik
cím mögött hallják meg a gyôzelmet, a
másik mögött az özvegyek, árvák siral-

mait, a harmadik mögött pedig a szörnyû,
tompa sötétséget, a halált” – e szavakkal
ajánlotta a megjelentek figyelmébe a tárlatot.
Hetényi József igazi lokálpatriótaként régóta gyûjti Celldömölk minden rendû és rangú anyagát. A vitrinekben kihelyezett dokumentumok között eredeti újságok, röplapok, plakátok, valamint levelek tanulmányozhatók a könyvtár nyitvatartási idejében november 6-ig.
» Reiner Anita

koskodni lehet az egyre fogyó kôolajkészlettel, ugyanakkor egy
olaszországi kapcsolat révén ezek
értékesíthetôk, s így az UNICEF jut
támogatáshoz, mely világszerte
segíti a rászoruló gyermekeket, támogatja rendezvényeiket. Az Eötvös-túra és Aradi Vértanúk Emléktúra eredményhirdetésére hagyományosan a Ság hegyen az Eötvös
emlékoszlopnál került sor.
Az idei Eötvös-túra végeredménye:
1. helyen végzett holtversenyben a
7. A és a 8. A, 3. helyezett lett a 8. B
osztály. Az Aradi Vértanúk Emléktúrán a túrák történetében elôször hármas holtverseny alakult ki az élen:
egyformán gyôztesnek tekinthetô az
5. A, 7. A és a 8. A osztály.

Makray R. László:
Korvin-közi ballada
Csak tizenhat éves volt
Korvin-közi srác
A szeme csodálkozva nyílt
Így fogadta a halált.
A szovjet tank csak tovább csörtetett
És lôtt, lôtt számolatlanul
A katona is áldozat talán
Mert lélektelen él, arctalanul.
Azt hazudták, a Szabadságot védik
Szueznél a szovjet hazát
A Duna hallgatva csörgedezett végig
Rakpartok közt sodort egy holt katonát.
Csak tizenhat éves volt
Korvin-közi srác
Egy kékszemû lány a Ligetnél várta…
Hiába, hiába, hiába.
11
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Tisztújítás a Kemenesaljai Baráti Körben
minden területére kiterjedt. A fontos
területek gondozása magas szinten
valósult meg. Jól mûködik a Kör által
létrehozott Celldömölk Tehetségeiért Alapítvány, és az általuk létrehozott, de a Berzsenyi Dániel Gimnázium által gondozott Fodor Lajos
Alapítvány. A pályázatokra minden
évben jelentkeznek tanulók, és sikeres az évente meghirdetett „Jónás –
Szente Pályázat” is. Kiemelte az iskolákkal való jó együttmûködést, bár
ezzel nem mindegyikük él megfelelôen. Felelevenítette a kirándulásokat, szakmai utakat, melyek a közösség összetartó erejének növelésén
túl igazi élményt nyújtottak. Hangsúlyozta a Baráti Kör Híradójának jelentôségét, s méltatta az Új Kemenesalja fontosságát is, mely eleven kötôdést jelent az elszármazottaknak.
Kegyelettel emlékezett az elmúlt öt
évben elhunyt 13 tagtársról, de nem
feledkezett el a kör tagjainak országos és városi elismeréseirôl sem.
Utóbbiakért külön köszönetet mondott a celli önkormányzatnak. A közvetlen hangú beszámoló zárszava-

Október 28-án tisztújító közgyûlésre
gyûlt össze a Kemenesaljai Baráti Kör
a Szent Márton Otthonban. Fehér
László polgármester köszöntôjében
méltatta a baráti kör jelentôségét, is-

mertette a város életében fontosnak
tartott beruházásokat és vázolta településünk jövôképét.
Zsiray Ferenc öt évet felölelô elnöki
beszámolója a kör tevékenységének

Keresztrejtvény
a rejtvényt szerkesztette: völgyi lászló
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ként mindenkit biztatott a szûkebb
pátriához való hûségre, a fiatal generációk bevonására. Az elnök
összegzését és Kiss Jenôné gazdasági ügyintézô beszámolóját egyhangú
szavazással fogadták el.
Zsiray Ferenc megköszönte az elnökségbôl kivált tagok áldozatos tevékenységét és Tungli Gyula munkáját
egy névre szóló feliratos ajándék vázával ismerték el. A tisztújítás eredményeként új összetételû vezetôség
alakult. Elnök: Zsiray Ferenc, alelnök:
Pálné Horváth Mária, gazdasági ügyintézô: Kiss Jenôné. Tagok: Balogh Ernô, Buttás Pál, Hegyi Dániel, Horváth
Jenô, Karádiné Pup Ilona, Lábos Mária, Nagyné Ferencz Myrtill és Süle
Miklós. Tiszteletbeli elnök maradt
Kósa András. Az új tagok felvétele
után jó hangulatú ebéddel zárult a hivatalos program. Ezután lehetôség
nyílt az Eötvös Iskolában berendezett
kitüntetés-történeti kiállítás megtekintésére. A Baráti Kör tagjai a tavaszi találkozás reményében köszöntek
el egymástól.
» erel

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Gondolja, hogy a macska majd
egyedül is hazatalál? Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba, amelyeket a polgármesteri hivatalban, Horváthné Varga Margit szakreferenstôl vehetnek át. Nyerteseink: Gönye Jánosné, Celldömölk, Úttörô u. 4. és
Bausz Györgyné, Celldömölk, Bartók B. u. 26. Gratulálunk!
Nercbunda
A férj egy értékes nercbundával ajándékozza meg a nejét. És
most ezt hordjam egész életemben? – kérdi az asszony.
Válasz a vízszintes 1. és a függôleges 14. sorban.
Vízszintes: 1. A válasz elsô része 12. Rajong 13. Zsarátnok
14. Döntetlen 15. Fürdôjérôl híres település 16. Energia 17.
A béke szimbóluma 19. Kilométer 20. Csendesen fôz! 21.
Észak 22. Az áramerôsség jele 23. EÓ 24. A távolabbi helyen
25. Erdei vad 29. Hosszmérték 30. Kiejtett betû 31. Blúz dísze lehet 33. Oxigén 34. Fontos záróvizsga 37. Ellenérték
38. Lustálkodni kezd! 39. Utasítást 41. Német autójel 42.
Nôi név 44. Tetejére 45. Régi fegyver 46. Tárgyrag 47. Kígyó teszi 49. …szombat 52. Te, vagy ô
Függôleges: 1. Átmérô 2. Lettország fôvárosa 3. Nôi név (+
ékezettel) 4. Ünnepi mûsor 5. Ártánd határai 6. Méter 7. Az
egyik szülô 8. Kábítószer 9. Erikám 10. Nem is rám! 11. Cseh
autójel 14. A válasz második része 15. Propán-bután 18.
Magyar Államvasutak 20. Fradi 23. Pottyanjék 24. Yoko …
26. Nulla 27. Német tanács! 28. Kézimunkaféle 29. Egy kedvelt spanyolországi szigetre 32. Kutyafajta 35. Tan 36. Német állat! 40. Tempus 43. Eszme 45. Imre becézve 48. -…,
-ke 50. Igevégzôdés 51. Bór 53. Liter
Beküldendô: vízszintes 1., függôleges 14.
Beküldési határidô: november 17.

» S P O R T

Két vidéki meccsen 5 pont veszteség
Hévíz-CVSE Mávépcell 1-1 (1-1)
Hévíz, 250 nézô. NB II-es labdarúgó-mérkôzés, vezette Gál B. (Nagy I., Schuszter R.)
Hévíz: Tarczi – Pásztor, Györe, KÁLLAI, Kónya – LAJER, Balogh, Gunther (Simon, 77.)
Fleischhacker – Bene (Kárpáti, 63.)
Pogacsics (Varga, 85.) Edzô: Glázer Róbert
Celldömölk: Szép – SALLÉR, Lakatos, Balogh, NÉMETH A. –ZSÖMLYE ,PALKOVICS,
Gombos, Tóbiás – NÉMETH J. (Vánkos, 84.),
Fonnyadt Edzô: Szentgyörgyi József
Góllövô: Lajer (9.), illetve Németh J. (14.)
A 9. percben Lajer vezette keresztbe a celli
védôfal elôtt a labdát, lövésébe Szép Tamás még beleért, de az így is a kapuban
kötött ki. (1-0).
A 14. percben egyenlített a Celldömölk,
Sallér szerzett labdát a középvonalnál,
átadásával Zsömlye indult meg a jobb szélen, középre gurított labdáját két védô takarásában Németh József a hévízi kapu bal
oldalába csavarta. (1-1).
A 41. percben Németh Attila szép balodali
beívelését Zsömlye centikkel fejelte mellé.
A 65. percben Palkovics indította jól
Zsömlyét, akinek becenterezett labdáját
Németh József egybôl kapura tolta, az
erôtlen, de gólba tartó labdát Kónya
utolérte és szögletre mentett.
A mérkôzés utolsó percében Fonnyadt
szánta el magát egy lövésre, amit Tarczi
bravúrral tolt ki a jobb alsó sarokból.

Asztalitenisz

Vendégként elsô pontját szerezte a Celldömölk Hévízen, de ez jobb helyzet kihasználással akár 3 pont is lehetett volna a
gyenge napot kifogó hazaiak ellen.
Extra Liga asztalitenisz mérkôzés,
Celldömölk – 2006. október 16.
CVSE-Mávépcell-Vörsas – Geod-Ném-Kem. 6 : 1
Lindner-Molnár – Szûcs-Bari 3:0. Sima hazai
gyôzelem (1:0)
Elsô kör: Varga – Kôvári 3:0, Molnár – Szûcs
1:3, Lindner – Bari 3:1 (3:1) Varga és Lindner
biztosan hozta a mérkôzését, Molnárnak egy
játszmára futotta Szûccsel szemben.
Második kör: Varga – Szûcs 3:0, Lindner –
Kôvári 3:0, Molnár – Bari 3:2 (6:1)
Varga és Lindner simán nyert, Molnár óriási
küzdelemben gyôzte le Barit. A várakozásoknak megfelelô hazai gyôzelem született.
Szuper Kupa mérkôzés, Cadca
2006. október 17.
SK HCH-Cadca - CVSE-Mávépcell-Vörsas 3 : 6
Petras-Krkoska – Lindner-Molnár 0:3. Gond
nélküli vendégsiker. (0:1)

Kaposvölgye-CVSE Mávépcell 3-2 (2-0)
Nagyberki, 150 nézô. NB II-es labdarúgómérkôzés, vezette Kovács G. (Tóth V., Farkas B.)
Kaposvölgye: Strublics – Jagodits, Vinicius,
Mezô, Gellér – Halmos (Pap, 65.), Szabó,
LAKATOS, Huzmi (Kollega K., 46.) – Kerek
(Hock, 86.) HORVÁTH Gy. Megbízott edzô:
Richter Sándor
Celldömölk: SZÉP – Szalai K., Sallér, Balogh,
Somogyi, – NÉMETH A., Zsömlye (Vánkos,
78.) PALKOVICS, Gombos, – NÉMETH J.,
Fonnyadt. Edzô: Szentgyörgyi József
Góllövô: Kerek (11-esbôl, 14.), Lakatos
(18.), Kollega (67.), illetve Németh J.
(62.), Fonnyadt (11-esbôl, 83.)
Kiállítva: Vinicius (59.) illetve Sallér (85.)
A 14. percben egy beívelt labdába Balogh
és Huzmi együtt rúgott bele, a nagyberki
csatár összeesett, a megítélt büntetôt Kerek értékesítette. (1-0).
A góltól megzavarodott celli védelem a 18.
percben ziccerbe hozta Lakatost, aki kihasználta lehetôségét. (2-0).
A 43. percben Halmos lövését védte bravúrosan Szép Tamás.
Az 59. percben a bizonytalankodó Viniciust
Németh J. elôzte meg és Vinicius már csak
piros lapot érôen tudta feltartóztatni.
A 63. percben Németh A. labdájával Németh J. került helyzetbe, aki estében a hazai kapuba gurította a labdát. (2-1).
A celli reményeket Kollega hûti le a 67.
percben, amikor egy a térfél közepén
megszerzett labdával kiugorva, védhetetlenül bombázott a rövid felsôbe. (3-1).
Elsô kör: Petras – Varga 2:3, Horejsi – Molnár 2:3,
Krkoska – Lindner 1:3 (0:4) Varga és Molnár szoros csatában nyerve megalapozták a csapatsikert. Lindner könnyedén hozta meccsét.
Második kör: Horejsi – Varga 0:3, Petras – Lindner
3:1, Krkoska – Molnár 3:2 (2:5) Varga magabiztosan nyert a hazai legjobb ellen, de Molnár és
Lindner váratlan vereséget szenvedett.
Harmadik kör: Horejsi – Lindner 3:2, Krkoska – Varga 0:3. (3:6) Lindner kiesett a lendületbôl, Varga simán hozta a gyôzelmet
jelentô hatodik mérkôzést.
NB II-es mérkôzés, Szombathely
2006. október 21.
Sabaria SE - CVSE-Mávépcell-Vörsas II. 9 : 9
Gyôzött: Vimi Roland 4, Ölbei Péter 2,
Teket Attila 2, Vimi-Teket páros.
A megyei rangadón nagy küzdelem után
pontosztozkodásra került sor.

nb ii nyugati csoport
1. Siófok
2. Gyirmót
3. Barcs
4. Felcsút
5. Dunaújváros
6. Haladás*
7. Integrál
8. Pápa
9. Motim
10. BKV Elôre
11. Kaposvölgye
12. Soroksár
13. Balatonlelle
14. Hévíz
15. Budaörs
16. Celldömölk

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
8
8
7
7
9
4
4
5
4
4
3
2
2
1
1

2
1
2
1
5
5
1
4
3
2
3
2
4
3

2
3
4
3
5
2
3
3
6
4
5
7
7
8
7
8

26-11
23-15
17-13
22-15
29-19
26-10
26-19
14-11
21-27
16-23
14-20
10-14
13-28
9-17
11-24
8-19

26
25
24
23
21
20
17
17
16
16
15
11
9
8
7
6

*Haladástól 8 pont levonva

A 83. percben kis szerencsével Vánkos elé
került a labda, akit lebirkóztak a nagyberki védôk a 16-oson belül, a 11-est
Fonnyadt biztosan értékesíti. (3-2).
A kitámadó celliek fellazult védelmében
Sallér utolsó emberként ütközött Horváthtal, aki rutinosan ki is állíttatta a fiatal védôt a 85. percben.
Két hasonló tudású együttes nyílt sisakos
meccsét láthatták a nézôk, benne volt a
mérkôzésben a döntetlen, de akár a celli
gyôzelem is. Miért nem sikerült a pontszerzés? Válasz lehet Szentgyörgyi József
edzô meccs utáni nyilatkozata : „Ilyen fegyelmezetlen és kapkodó játékkal nem lehet pontokat szerezni.”
» dotto

Új
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Pontot szerzett a nôi csapat
Az NB II-es kézilabda-bajnokságban
a celli nôk megyei rangadón a Sárvárral megosztoztak a pontokon,
majd szoros vereséget szenvedtek
Alsóörsön. A férfiak is Vasban léptek
pályára, a Fôiskola azonban nem bizonyult kedves vendéglátónak, majd
Ácson is kikaptak.
Celldömölki VSE – Sárvári Kinizsi
26:26 (10:16)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100
nézô, vezette: Badics, Miksó.
CVSE: Mendel – Farkas (1), GEIGER SZ.
(11), Hende (3), Kovács, Szomorkovits
A. (3), Szomorkovits L. (7). Csere: Balogh – Foglszinger, Fûzfa (1). Salamonné. Játékos-edzô: Salamonné Csótár
Adrienn.
A Sárvár 15 perc után 6 gólos elônyre
tett szert, amit a szünetig ôrzött. A
fordulást követôen a vendégek legjobbját végleg kiállították a játékvezetôk. A CVSE az 50. percben egyenlített
(21:21) és a lefújásig fej-fej mellett
haladtak a csapatok.
Az ifiknél 31:12 arányú vendég siker született.
Szombathelyi Fôiskola SE – Celldömölki
VSE 27:17 (13:11)
Szombathely, 150 nézô, vezette: Hofbauer,
Péter.
CVSE: Kozma – Hegedûs, Koronczai (1),
Ludvig, Vincze, Egyed (8), Jakab (3).
Csere: Mészárics, Sali (2), Berghoffer
(2), Mikás (1). Edzô: Mátés István.
A meghatározó játékosait nélkülözô
CVSE az elsô félidôben tartotta a lépést a hazaiakkal, de a szünet után a
fôiskolások jobban védekeztek és
gyors indításokból tetszés szerint lôtték góljaikat.

Ifjúsági mérkôzésen 27:24 arányban
gyôzött a hazai együttes.
Alsóörs – Celldömölki VSE
27:21 (13:12)
Alsóörs, 100 nézô,
vezette: Radnai, Radnai.
CVSE: MENDEL – FARKAS (2), Fûzfa (1),
Hende (1), Kovács (3), SZOMORKOVITS
A. (5), SZOMORKOVITS L. (9). Csere:
Balogh, Salamonné. Játékos-edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
A tabella másodikja ellen nyitott védekezésének köszönhetôen remekül
helytállt az elsô játékrészben a celli
csapat. Az 55. percig nem dôlt el a találkozó: ezután zsinórban három hazai
találat született, így hiába dobta a
CVSE a meccs utolsó találatát.
Ifjúsági mérkôzésen 32:19 arányú hazai gyôzelem született.
Ács – Celldömölki VSE
32:26 (17:13)
Ács, 150 nézô,
vezette: Blaskó, Dobovai.
CVSE: Dénes – TÓTH R. (5), Koronczai
(3), Ludvig, EGYED (7), Berghoffer (4),
Hegedûs (3). Csere: Mészárics, Bakonyi (4). Edzô: Mátés István.
A celliek a sok hiányzó miatt ilyen
felállásban még nem léptek pályára.
Az Ács az elején magához ragadta a
kezdeményezést és tetemes elônyre
tett szert. A szünetig ebbôl még tudott
faragni a celli gárda, de a fordulás után
sem változott a játék képe, a hazai
elôny a végén 6 gólosra duzzadt.
Az ifjúságiaknál 30:24 arányú ácsi siker született.

A MÁVÉPCELL KFT. FELVÉTELT HIRDET

BÉRSZÁMFEJTÔ MUNKAKÖRBE
Iskolai végzettség:
– Pénzügyi és Számviteli Fôiskola
– Közgazdasági szakközépiskolai, vagy
– Egyéb szakirányú végzettség
Elôny:
3 év szakmai gyakorlat, Wizuál – bér program ismerete
Jelentkezés:

Önéletrajzzal, levélben vagy e-mailben
MÁVÉPCELL KFT. Munkaügyi csoport
CELLDÖMÖLK, Pf. 163.
E-mail cím: k.czupor@mavepcell.hu
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» V.V.

Már nem CVSE
mezben
Geiger Szilvia szezon közben a CVSE-tôl Tapolcára igazolt. Hiányolják, mert meghatározó játékosa volt a csapatnak, ugyanakkor
megértik indokait. A döntésrôl az érintettet
kérdeztük:
„1993-ban kezdtem kézilabdázni a CVSE-nél és
szerettem itt játszani hosszú éveken keresztül.
Sorsom úgy alakult, hogy Hévízre igazoltam,
majd gyermekeim születése miatt éveket kihagytam. A tavalyi bajnokság telén tértem vissza Celldömölkre. Ennek több oka volt. Szerettem volna a testvéremmel együtt játszani; Salamonné Csótár Adrienn lett az edzô; a
Szomorkovits testvérek is invitáltak. Nem kellett gyôzködni, szívesen jöttem. Már akkor
több helyrôl megkerestek és a Tapolca kitartónak bizonyult. Miért most mondtam igent? Számos összetevôje van. A távolság miatt nem
tudtam edzésekre járni. Ha itt lehettem, kevesen voltunk. A másik a sikertelenség. Nem várhattam meg az ôszi szezon végét, mert a Tapolca ultimátumot adott. Azonnal megyek,
vagy mást igazolnak. Ôket választottam, mert
a város közel van, heti 1-2 edzést tudok vállalni, és úgy gondolom, hogy tudom ôket segíteni. Cellben a kihagyást követôen visszaadták az
önbizalmamat: sokkal nagyobb a szívfájdalmam most, mint Hévízre távozásom idején.”
» V. V.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk város központjában 93 m2-es,
kétszobás, összkomfortos családi ház
sürgôsen eladó. Az épület két lakásegységig bôvíthetô. Irányár: 12 millió Ft. Tel.:
30/407-5238 (délután), 30/407-5228.
6–8 hetes féregtelenített, tarka kiscicákat
elajándékoznánk állatbarát családoknak.
Érdeklôdni a 06 70/339-0405.

A celldömölki Tehetségekért Alapítvány megköszöni mindazok
támogatását, akik 2005-ben személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották az alapítvány javára. Az összeget, 88.096 Ftot az alapítványi célkitûzéssel összhangban a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulóinak ösztöndíj és pályázati támogatására használtuk fel. Tisztelt támogatóinkra a következô években is számítunk. Adószámunk: 19246729 – 1 – 18.
A Fodor Lajos Tanulmányi Díj Alapítvány megköszöni mindazok támogatását, akik 2005-ben személyi jövedelemadójuk
1 százalékával támogatták az alapítványt. Az alapítvány a
felajánlott összeget az alapítvány célkitûzéseivel összhangban a mûszaki felsôoktatásban továbbtanulók támogatására
fordította. Tisztelt támogatóinkra a következô években is
számítunk. Adószámunk: 18882706 – 1 – 18.

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

Celld-ön Celldömölkön, frekventált helyen
lévô családi ház eladó. Ir.ár: 18 M Ft.

Kemeneskápolnán részben felújított, 2
szobás családi ház eladó. Ir.ár: 2,9 M Ft.

Celld-ön 3 szoba+étkezôs családi ház, 2 garázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Kemenessömjénben 3 szoba+nappalis, új
építésû cs. ház eladó. Ir.ár.: 14,9 M Ft

Celldömölkön 3–4 generációs, 380 m2-es
cs. ház eladó. Ir. ár: 50 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+étkezôs cs. ház
garázzsal eladó. Ir.ár: 12,5 M Ft.

Bögötén 2 szobás családi ház gáz+vegyes tüzelésû központi fûtéssel eladó. I.ár: 8,2 M Ft

Celldömölkön 5 szobás családi ház, aknás
garázzsal eladó. I.ár: 17,9 M Ft

Kemenesmagasiban 2 szobás családi ház
eladó. Ir.ár: 7,3 M Ft.

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Nagysimonyiban 2 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 4 M Ft.

Nagysimonyiban, a régi napközis konyha és
étterem épülete eladó. Ir.ár: 7 M Ft.

Celldömölkön 3 sz+nappalis, 3 éve épült cs.
ház 1091 m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft
Celldömölkön belvárosi, 3 szobás családiház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2
telken eladó. I.ár: 13 M Ft
Celldömölkön 3 szoba, nappali+étkezô cs.
ház garázzsal eladó. Ir.ár: 17 M Ft.

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház garázszsal, frekventált helyen eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft

Celld-ön 2 szoba+nappalis cs. ház eladó.
Ir.ár: 9,5 M Ft

Nagysimonyiban 3 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 6,9 M Ft.

Sárváron 2x918m2-es, zártkerti telek eladó.
Ir.ár: 2,9 M Ft.

Celldömölkön 3 szobás családi ház eladó.
Ir.ár: 17 M Ft.

Külsôvat-Bánhalmapusztán 1+1/2 szobás,
családi ház eladó.

Egyéb: Kemenespálfán családi ház eladó. Ir.ár: 2 M Ft. • Jánosházán 3 szobás családi ház
eladó. Ir. ár: 4,5 M Ft. • Köcskön 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir. ár: 6,9 M Ft. •
Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 M Ft. • Egeralján 4 szoba + nappalis családi ház
eladó. Ir. ár: 14,5 M Ft. • Celldömölkön 3 szobás családi ház garázzsal eladó. Ir.ár: 13 M Ft.
• Jánosházán 2 szobás cs. ház szép állapotban, gondozott kertben eladó. Ir. ár: 7,5 M Ft. •
Nagysimonyiban 3 szobás, teljesen felújított cs. ház parkosított udvarral, dupla garázzsal
eladó. Ir.ár: 18,5 M Ft. • Kemeneskápolnán 3 szobás családi ház eladó. I. ár: 6,5 M Ft. •
Kemenesmagasiban 2 szobás családi ház eladó. ir.ár: 5,5 M Ft.
Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10.
http://www.celli-udvarhaz.hu • E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

