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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, 98-as és diesel üzemanyagok
valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút

Celldömölk, Volán kút,
a Mesteri felé vezetô úton.
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó
BEKÖTÉSTÔL
SZÁMÍTOTT
3 HÓNAP
AJÁNDÉK
INTERNET
Elsô új elôfizetôi
szerzôdéskötés esetén
2 év hûség mellett.
CSOMAG!
MEGÚJULT DÍJ
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Október 23. – a helyét keresô ünnep
„1956 októberérôl nem lehet nem tudomást venni; olyan ez, mintha egy
tárgyalóasztal közepén egy hulla feküdne kiterítve. Egy hulla fölött nem
lehet tárgyalni. A hullával valamit
tenni kell. A hullát, ha eltemetik, akkor sem lehet meg nem történtté
tenni október eseményeit, a következtetéseket le kell belôle vonni.” Így
írt Bibó István 1956 novemberében,
amikor már az oroszok dirigáltak, és
sok ember és az ország sorsa elôre eldöntetett. Szigethy Gábor zsákutcás
magyar történelemrôl beszélt az ’56os történések és Bibó István kapcsán
évekkel ezelôtt. Szomorú tény, hogy
ez a kijelentése most is érvényes…
Zsákutcában vagyunk a tavalyi rendôri intézkedések kétféle megítélésével, és általában a politikai nyilatkozatokkal is. Sokak szerint zsákutcába
jutott gazdaságunk, de nemzetközi
megítéltetésünk is. Minden kijelentésnek vannak támogatói és megcáfolói. A legsajnálatosabb tény, hogy a
zsákutcából kijutni csak együtt lehetne, de egyre inkább úgy tûnik, hogy
ennek az ideje, de még a szándéka
sem körvonalazódik… Emlékezzünk
inkább Nagy Imrére! A reformpoliti-

a forradalom lángja címû alkotás budapesten

kusra, aki a menekülés helyett a felelôsség korrekt vállalását választotta,
és aki arccal lefelé, zsákvászonba csavarva, villanydróttal átkötve végezte
be életét, mert egykori elvtársai szemében megbocsáthatatlan volt a bûne. Persze szólni kell a mártírtársakról, a legfiatalabb kivégzettrôl,
Mansfeld Péterrôl, és Celldömölk fiatal mártírjáról, Koloszár Zoltánról is.
Megdöbbentô, hogy az utolsó kivég-

zés 1961. augusztus 26-án volt. Emlékezzünk a bebörtönzöttekre és a bujdosókra, az itthon maradottakra, akik
egy tudathasadáshoz hasonló állapotban kénytelenek voltak másként beszélni, mint ahogy valójában gondolták. Ne feledjük a gulyáskommunizmus és a „legvidámabb barakk” hamis eszméjét, és azt, hogy 1989. június 16-án mégis temetett, és tisztelgett a nemzet. Pontosabban, már
megint újratemetett… Folytatásként
idézhetnénk egészen friss és régi politikai nyilatkozatokat, melyek most is
indulatokat szítanak. De mi értelme
lenne ennek? 1956 öröksége mindenkié, ha akarjuk, ha nem. „Isten óvja
Magyarországot!” – így imádkozott
november 4-én Bibó István, mikor értesült a szovjet megszállásról.
Kannás Alajos, a forradalom karizmatikus költôje pedig így írt Kormos kövek címû versében: „hiába mondod
hogy hiába
bevésôdtek a kor falába
mint kôzetbe a hulló levelek
a mélyben élnek újra
s az idô lassan legyalulja
a rájuk zúdult hegyeket”
»RL

Az idôs emberek szolgálatában
fotó: major tamás

Életünknek vannak könnyebb és nehezebb szakaszai. Nem mindegy,
hogy ezeket a szakaszokat családunkkal, rokonainkkal esetleg barátainkkal, vagy éppen egyedül kell
átélnünk. Idôs korukra nagyon sokan
egyedül maradnak, társukat elveszítik, gyermekeik a saját életüket
élik…
A celldömölki idôs embereknek az
egyedüllét okozta nehézségein próbál segíteni a Népjóléti Szolgálat azzal, hogy megszervezte az idôsek
napközbeni ellátását. Már évtizedek
óta három idôsek klubja mûködik a
városban. Az alsósági városrészben
közel 50, a városban 90 tagjuk van. A
központban mûködô klub egy teljesen felújított épületben kapott helyet, mely minden szempontból
megfelelô környezetet biztosít az oda
járóknak. A harmadik klub a bölcsôde
épületében volt, az átalakítás miatt
az ô létük veszélybe került. Az oda já-

ró, mintegy 30 idôs ember azonban
bízik benne, hogy amennyiben más
helyre kell menniük, a közelben kapnak majd helyet, hogy ne kelljen sokat gyalogolniuk otthonuktól.
Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat vezetôje elmondta, hogy
többféle szolgáltatást is biztosítanak
a klubba járó idôsebb korosztály számára. Olyan sószobát alakítottak ki,
amelyben az allergiás, felsô légúti
megbetegedésben szenvedôk gyógyíthatják magukat. Szintén az
egészségmegôrzést szolgálják az orvosi javaslatra történô fizikoterápias,
ultrahangterápiás és mágnesterápiás
kezelések is. Kiemelendô, hogy a
Szolgálat érdekképviseleti ügyekben
is eljár, mindennemû hivatalos ügyek
intézésében segít a rászorulóknak.
Október elseje, az idôsek világnapja
alkalmából mûsorral kedveskedtek a
tagoknak. A Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai versekkel és dalokkal

köszöntötték a többnyire egyedül élô
tagokat. Fontos, hogy a klub olyan
programokat nyújtson, amelyben az
idôsek jól érzik magukat, értelmet találjanak a közösségi életben, s érezzék: nincsenek egyedül. Mi, fiatalabbak pedig soha ne felejtsük el, egyszer mi is megöregszünk.
»TAKÁCS MÁRIA
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Szakmai nap a Kis-Balatonnál
A Vas megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Sárvári Polgári Védelmi
Kirendeltségének vezetôje, Kiss Imre
és a kirendeltség celldömölki irodájának vezetôje, Fódi Károly szakmai napot szerveztek a Kemenesaljai
Kistérség polgármesterei, intézmény-

vezetôi és a kistérségi munkaszervezet részére szeptember 20-án. A kirándulás célja az volt, hogy a résztvevôk megismerkedjenek a Kis-Balaton
árvízvédelmi, gát,- és zsiliprendszerével, valamint a táj rendkívül gazdag természeti értékeivel. Az egész
napos programot Pék Tibor, a Vízügyi
Igazgatóság szakmérnöke vezette,
olyan helyeken is, ahová az átlag turisták nem juthatnak el. Az elsô
megálló Fenékpusztán volt, ahol a
Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi
raktárában különbözô árvízvédelmi
eszközöket és víztisztítással kapcsolatos berendezéseket lehetett megtekinteni. Ezután következett a Kis-Balaton Ház Zalaváron, ahol a csoport
szakmai vezetôje maketten mutatta
be a gátrendszert valamint elmagyarázta azt is, hogy miképpen tisztul
meg a Kis-Balatonon keresztül az a
víz, amely a Zala folyóból érkezik,
majd beleömlik a Balatonba. Itt a táj

Kisebbségi hírek
Lassan egy éve mûködik Celldömölk
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata. A képviselô-testület tagjai
megalakulásukkor fô célul tûzték ki a
helyi roma kisebbség érdekeinek
képviseletét, valamint kultúrájuk minél szélesebb körben történô megismertetését. Az eltelt egy év alatt kiderült, hogy feladatuk nem könnyû,
hiszen az önkormányzat állami támogatása oly csekély, hogy abból nem
tudnak a szociálisan rászorult lakosokon segíteni, s ehhez jogszabályilag
sincs meg a lehetôségük. A munkát
némileg nehezítette még az állandó
irodahelyiség hiánya is. E probléma a
közeljövôben azonban megoldódni

látszik, így rendezett körülmények
között, rendszeres fogadóóra keretében várják majd a roma lakosságot a
Polgármesteri Hivatal épületében.
• A kisebbségi önkormányzat és a települési önkormányzat együtt próbál
olyan pályázati lehetôségeket megkeresni és megragadni, amellyel a kisebbség helyzetén lehetne lényegesen javítani mind szociális, mind pedig munkaerô-piaci szempontból.
• A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Mûvelôdési és Sport Titkársága 75 ezer forinttal támogatja az
önkormányzat Cigány-meseilluszt-

» Felhívás
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület hívja és várja Önt és családját
október 19-én a 14.00 órakor kezdôdô egészségmegôrzési napjára a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôterébe. Ingyenes vércukor- és vérnyomásméréssel, látásvizsgálattal, Bioptron-lámpás kezeléssel és tanácsadással, Bremer mágneses matracról való ismertetôvel,
egészségmegôrzô tanácsokkal, egészséges valamint reformételek és
italok kóstolójával várják az érdeklôdôket.

4

élôvilágát, természeti értékeit valamint a környéken folyó ásatások során feltárt régészeti leleteket is meg
lehetett tekinteni. Ezután mindezt
élôben is megtapasztalhatták a résztvevôk. A kirándulás utolsó állomása a
Kányavári-sziget volt, mely érdekes
formájú fahídjával méltán vonzza a
turistákat. A sziget érdekessége volt
még egy nagy farakáshoz hasonlító
és több részbôl álló madárvárta is,
melyet egy német egyetem diákjai
készítettek a magyar természetkedvelôk és természetvédôk számára.
Fódi Károly elmondta: minden évben
ajánlott felkészíteni a települések vezetôit és a polgári védelemben résztvevô munkatársakat valamilyen témából, hiszen minél több ismeretük
van, annál hatékonyabban tudják
majd megszervezni az elhárítással
kapcsolatos teendôket esetleges
vészhelyzet esetén.
»TAKÁCS MÁRIA

rációs pályázatát, melyet a Kemenesaljai Kistérség általános iskolás
korosztálya számára írt ki. A pályázat célja, hogy a gyermekek megismerkedjenek a roma kultúra egy
kis darabjával, a mesékkel. A pályázóknak a cigány mesék elmesélésén és olvasásán alapuló, a mesék szabad technikával elkészített
illusztrációját kell benyújtaniuk. A
benyújtott pályamunkákat kiállításon szeretnék megismertetni az érdeklôdôkkel.
• A kisebbségi önkormányzat futballcsapata rendszeresen részt vesz különbözô kupákon. Sajnos szponzort
még nem találtak a fiatalok, így saját
erôbôl kénytelenek mindennemû
kiadásaikat fedezni.
»T.M.T.

Az Új Barátok Alkoholizmus Elleni
Egyesület köszönetet mond
mindazoknak, akik a 2005. év
SZJA 1%-át – 72.271 Ft-ot –
az egyesület részére átutalták.
Ezt az összeget a közösség
megerôsítését célzó helyi és
országos programjaink
megvalósítására fordítottuk.
Adószám: 18894295-1-18
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Emléktábla gróf Batthyány Lajos tiszteletére
Az aradi vértanúk kivégzésének 158.
évfordulója napján, október 6-án a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár valamint a Honismereti
Munkaközösség szervezésében emléktáblát avattak gróf Batthyány Lajos, az elsô felelôs magyar kormány
miniszterelnökének tiszteletére. Az
idei évet születésének 200. évfordulója alkalmából Batthyány-emlékévvé
nyilvánították, az emléktáblát is ennek tiszteletére készíttette a város
önkormányzata, a KMKK, és a Honismereti Munkaközösség.
A rendezvényen ünnepi beszédet
mondott Lendvay Istvánné történelemtanár, a HMK tagja. Szónoklatában vázolta Batthyány Lajos életútját,
akinek kemenesaljai kötôdése is
kiemelendô, ugyanis személyében
elsô választott országgyûlési képviselônket is tisztelhetjük.
– Személye ezért nekünk, celldömölkieknek nem csupán a tiszteletet, ha-

nem nemzeti büszkeségünk, és identitásunk erôsítését is jelenti. A celliek
olyan ôsök utódai, akik felismerték
Batthyány nagyságát, és egységes
akarattal küldték volna az országgyûlésbe. 1848-ban, az elsô népképvise-

leti országgyûlés idején, elôször a
kiscelli, majd a sárvári kerület is ôt választotta követnek, végül a sors fintora folytán a sárváriaké lett. Az utókor
büszke kötelessége az emlékezés,
melyben a polgármesteri hivatal homlokzati oldalán elhelyezett tisztelgô
tábla segíthet – fejezte be beszédét
Lendvay Istvánné, majd Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke
és Fehér László polgármester leleplezték az emléktáblát. Ezután Kovács Ferenc káplán megszentelte, Rác Dénes
evangélikus, Németh Tamás református lelkészek pedig megáldották Illés
Erika szobrászmûvész alkotását. Az
ünnepség befejezéseként koszorúkat
helyeztek el az emléktáblánál Vas Megye Közgyûlése, Celldömölk Város Önkormányzata valamint a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár és a
Honismereti Munkaközösség képviselete nevében.
»REINER ANITA

A szakoktatás 120 éve
Idén 120 éve annak, hogy Celldömölkön útjára indult az iskolarendszerû
szakmunkásképzés. A Mûszaki Szakközép- és Szakiskolában szeptember
27-én ünnepelték az évfordulót.
A jubileumi rendezvényen Sipos Tibor
igazgató mondott ünnepi beszédet.
Városunkban 1887-ben alakult meg a
jelenlegi intézmény elsô jogelôdje, a
Celldömölki Községi Iparostanonc Is-

kola. Az iskolát 1948-ig, a tanintézmények államosításáig Celldömölk járási
székhely tartotta fenn. Aztán 1973.
szeptember elsejétôl pedagógiailag,
1974. január elsejétôl pedig már gazdaságilag is önállóvá vált az intézmény. 1988-ban beindult a hároméves szakképzés mellett az elsô szakközépiskolai osztály. 1989-ben; pedig
vadonatúj, a kor követelményeinek
megfelelô épületbe költözhetett a
nagy múltra visszatekintô iskola.
Az igazgató szavai után Fehér László
polgármester mondta el ünnepi köszöntôjét. Hangsúlyozta, hogy a két
emberöltônyi idôt megélt intézmény
és a változó világ kihívásainak megfelelni tudó szakképzés jelentôs szerepet tölt be a város életében. Az ünnepségen részt vett az intézmény
elôzô két, már nyugdíjba vonult vezetôje is. Majnovics Mária 1975–84
irányította az iskola munkáját. Az elsô ballagási ünnepély és a nyílt nap
bevezetése, az iskolai énekkar mûködése kötôdik nevéhez. Varga László,
akinek nevéhez fûzôdik a szakközépiskolai képzés bevezetése,
1984–2006 irányította az intézményt.
A jubileumi ünnepség keretében került sor a régi dokumentumokat, írá-

sos emlékeket, fotókat, oktatási eszközöket bemutató Suligaléria, valamint a 32 gépes számítástechnikai
szaktanterem avatására is. A jubileumi rendezvény programja a Mûszaki
Szakközép- és Szakiskola, valamint a
vele szakképzési társulásban résztvevô iskolák diákjainak részvételével
zajlott sportversennyel zárult.
1987-ben, a százéves évfordulóra
megjelent Horváth Lajos–Majnovics
Mária–Tamás Judit: Iparosképzés
Celldömölkön 1887–1987 címmel.
A mintegy százoldalas kötetet
Káldos Gyula szerkesztette. A kötet
kellô alapossággal és részletességgel tárgyalja a szakoktatás történetét, és mint ilyen, hasznos ipartörténeti összefoglaló is.
»REINER ANITA
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Szemét vagy hulladék?
A szemetet a hulladéktól a következôképpen különböztetem meg: hulladék az, ami számomra, és a mindennapi élethez már más számára sem
hasznosítható anyagok összessége,
amely halmazban jelentôs mennyiségben fordulnak elô olyan anyagok,
amelyeket valamilyen formában
még újra lehet hasznosítani. Szemét
pedig az, amelybôl gazdaságosan
már nem lehet elôállítani semmit,
ami hasznosítható.
FOTÓ: MAJOR TAMÁS

Senki számára nem kétséges, hogy a
hulladék mennyisége egyre nô. Drága
a gyûjtése, szállítása és legfôképpen
az ártalmatlanítása. Nem mindegy, a
hulladékból mennyi a szemét, és
mennyit lehet elôzetesen vagy utólag
hasznosításra kiválogatni. Ma már ez
ügyben is alkalmazkodnunk kell az
uniós elôírásokhoz, melyek sokkal szigorúbbak a mi mai gyakorlatunknál.
Városunk „tisztasági felelôsét”, a Celli
Huke ügyvezetô igazgatóját, Vass Ritát most errôl a témáról kérdeztem:
» LOMTALANÍTÁS
1. 2007. október 27. szombat: azokban az
utcákban, ahol a kommunális hulladék
gyûjtése hétfôi napokon történik.
2. 2007. november 3. szombat: azokban az
utcákban, ahol a kommunális hulladék
gyûjtése pénteki napokon történik.
3. 2007. november 10. szombat: azokban az
utcákban, ahol a kommunális hulladék
gyûjtése szerdai napokon történik.
» FALEVÉLGYÛJTÉS
November 19–23. között a kommunális hulladékkal egy napon a zsákokban kikészített
lombot is elszállítjuk.

» Hol tart a szelektív szemétgyûjtés
ügye városunkban?
– A szelektív gyûjtést 2003-ban
kezdtük gyûjtôszigetes megoldással,
1100 literes konténerekkel. 2005-tôl
a családi házak részére bôvült ez a
lehetôség a zsákos módszerrel. Ennek lényege, hogy önkéntes vállaláson alapulva cégünk ingyenesen zsákot bocsát rendelkezésre, és ebbe lehet tenni válogatva a hulladékot: papír, fém és mûanyag csomagoló
anyagokat.
» Nem kötelezô még ez a fajta magatartás. Mennyire sikeres?
Mondhatom, hogy nagyon. Egyre
többen kérik a zsákokat és a mennyiség is jelentôsen nôtt. A lakosok betartják a szabályokat. Sokan felismerték már, hogy ezzel maguknak is jót
tesznek, hiszen kisebb kuka is elég,
és emellett a környezetet is védik.
Továbbra is biztatok mindenkit, hogy
vegyen részt ebben a munkában,
nem fogja megbánni. Jövôre szándékozunk a zsákokat sárga tetejû, tájékoztató matricával ellátott tartályokra cserélni. Gondolunk az emeletes
házban élôkre is. Itt lépcsôházanként
egy-egy papírgyûjtô konténer kihelyezését tervezzük.
» Mi a sorsa a hulladéknak?
A szelektíven gyûjtött hulladékot a
sárvári válogatóüzembe visszük. Külön kerül a papír, fém, mûanyag és
üveg. Még további szelektálás is történik, pl. papíron belül elkülönítjük a
kartont, a színes és a fehér papírt is.
Az üdítôs palackokat még szín szerint
is osztályozni kell. Ezután, attól függôen, milyen hulladékról van szó, darálás, darabolás és préselés követke-

Felhívjuk figyelmüket, hogy a csomagolóanyag gyûjtésére szolgáló sárga
zsákokba tilos lombot és zöldhulladékot helyezni!
A lombgyûjtô autó ezt nem szállítja el.
PAPÍRGYÛJTÉS, SÁRGA ZSÁK GYÛJTÉS IDÔPONTJA
VÁLTOZOTT!!!
2007. november 15., csütörtök
2007. december 13., csütörtök
CELLI HUKE KFT.
BÔVEBB INFORMÁCIÓ: 95/423-050
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zik, mind azzal a céllal, hogy a hasznosítható anyagok minél kisebb helyet foglalva, a tovább-feldolgozásra
minél jobban elôkészítetten álljanak
rendelkezésre.
» Hová kerül ezután a hulladék?
– Ahány fajta, annyifelé: a darált mûanyag egy részébôl például textilszál
lesz, ez többnyire Kínába kerül. A mosószeres flakonokból magyar fröccsöntô üzemek gyártanak újabb mûanyag termékeket. A fém Budapestre, Ajkára illetve még Franciaországba
is elkerül. A papír nagy részét Ausztriába illetve Dunaújvárosba szállítjuk,
ahol újra papír lesz belôle. Ugyancsak
Ausztriába kerül az üveg is. Egyelôre
van piaca a hulladéknak, de ezért is
meg kell dolgozni és megfelelni a
tovább-feldolgozók elvárásainak.»
Milyen közelebbi és távolabbi terveik
vannak városunkat illetôen?
– Terveink egy része kapcsolódik a
most készülô és várhatóan január 1tôl birtokba vehetô új hulladékudvarhoz. Ez a létesítmény minden elôírásnak megfelel, és a jelenlegi, elavult
átrakó helyett egy modern bázis áll
rendelkezésre. Itt a gyûjtôkocsiban
összegyûjtött hulladék tömörítik, és
összepréselve konténerekben szállítják tovább a lerakó bázisra. A tevékenység is kibôvül, pl. a hagyományos, kukákban és zsákokban el nem
szállítható dolgokon kívül mód lesz
elektronikai hulladék elhelyezésére
is. Komposzttelep is fog mûködni.
Továbbra is lesznek lomtalanítási akciók, melyekkel kapcsolatban külön is
tájékoztatjuk a lakosságot. November
19. és 23. között összeszedjük a rendes hulladékkal egy napon a zsákokban kikészített lombot is.
A témával kapcsolatban Baranyai Attiláné dr., az önkormányzat jegyzôje az
alábbi tájékoztatást adta: az ISPA támogatással megvalósuló, a települési
hulladékgyûjtéssel, szállítással és ártalmatlanítással kapcsolatos projekt
városunkat érintô elemei a közeljövôben elkészülnek, várhatóan 2008-ban
az új átrakótelep, gyûjtôsziget és a
gyûjtôjármû, majd a régi telepek rekultivációja. A rendszer átalakulása
nem módosítja a Celli Huke lakosságot
érintô tevékenységét, tehát továbbra
is ez, az 50%-ban önkormányzati tulajdonú cég lesz a gazdája a hulladékszállításnak. Az új eszközök használata
viszont más konstrukcióban – pl. bérlet formájában – valósul meg.
»KUSTOS LÁSZLÓNÉ
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Alázattal Krisztus szolgálatában
INTERJÚ RÁC DÉNES EVANGÉLIKUS LELKÉSSZEL
Két hónapja új lelkészek szolgálnak
a Celldömölki Evangélikus Gyülekezetben. Rác Dénes és felesége, Rác
Dénesné a közösség megválasztott,
de még nem beiktatott lelkészei.
Rác Dénessel eddigi életükrôl, terveikrôl beszélgettünk.
» Kaphatnánk egy életrajzi áttekintést?
– Az itteni gyülekezetben sokan ismernek engem édesapám és elôzô
szolgálati helyem révén. Sokat jártam Celldömölkön. 1971. május 22-én
születtem Körmenden. Nádasdon,
édesapám lelkészi szolgálati helyén
nevelkedtem. A középiskolát Körmenden végeztem, majd a budapesti Evangélikus Hittudományi
Egyetemre kerültem. Elôtte még a
rendszerváltás évében elôfelvételis
katona voltam, az utolsó elôtti ilyen
nemzedék tagjaként. A katonaság
ideje alatt beteg lettem, lisztérzékeny vagyok. Emiatt egy hónappal
elôbb szerelhettem le. A teológiát öt
év alatt végeztem el Budapesten,
utána két évre Nagygeresdre kerültem segédlelkésznek. Miután feleségemmel együtt letettük a lelkészvizsgát, összeházasodtunk és Vadosfára kerültünk, az egykori artikuláris
gyülekezetbe. Ez év augusztus elsejétôl pedig itt, a Celldömölki Evangélikus Gyülekezetben szolgálunk feleségemmel. Örömmel jöttünk, bár
szívesen végeztük szolgálatunkat
elôzô helyünkön is, mert szerettük
az embereket. Mivel azonban kisfiunk is lisztérzékeny, az ô érdekében jöttünk el, mert itt számára a
lisztérzékeny ellátást az óvodában
és egyéb helyeken jobban tudjuk
biztosítani.
» Választott magának szolgálata
kezdetén jelmondatot, netán bibliai
idézetet, mely életfilozófiaként is
szolgálhat?
– Azt mondhatom, hogy jelmondatom nincsen, én az Isten szolgálatát
tartom a szemem elôtt. Számomra az
a fontos, hogy Krisztus tanúja lehessek valamilyen formában a gyülekezetben. Lehetôség szerint az igehirdetések kapcsán épp úgy, mint más
szolgálati területeken. Az a fontos,
hogy Krisztust tudjam hirdetni, min-

den erômmel ezen vagyok. Reménység szerint sikerül is ezt megvalósítani. Sajnos nem mindig, hisz emberek
vagyunk, és ez hibákat is eredményez, de igyekszem erre törekedni.
Vannak olyan ôseim, lelkész édesapám, lelkész nagyapáim személyében, akiket tisztelek és az ô nyomdokukat szeretném követni.
» Milyen rövid, közép- és hosszú távú feladatokat tûzött ki maga elé a
szolgálatban?
– Túl sok mindent nem tudhattunk
meg a gyülekezetrôl, de azért két
hónap után az ember elég sok mindent megláthatott már. Az elsôdleges feladat, hogy minél jobban
összeszedjük a gyülekezetet. Érezzék az emberek: olyan közösséget
szeretnénk kialakítani, ahova jó tartozni, és örömmel jöjjenek az Isten
házába, a gyülekezet közösségébe.
Lehessünk együtt, hallgathassuk Isten igéjét, figyelhessünk Jézus Krisztusra és egymásra is. Középtávú célnak azt fogalmazhatom meg, hogy a
szolgálatba minél többeket vonjunk
be. A gyülekezet életének a hordozása nem csak a lelkészek feladata –
bár ôk irányítják ezt a munkát –, hanem másoké is. Nem munkát akarunk áthárítani, hanem azt szeretnénk, ha minél többen megtapasztalnák, hogy milyen jó az Isten
ügyében dolgozni, közösséget, kapcsolatokat kialakítani, ha én is haj-

landó vagyok benne részt venni. Reménységem az, hogy ezt is sikerül
majd elérnünk, és a fiatalabb és idôsebb korosztály körébôl is megtaláljuk azokat az embereket, akik segítenek a kapcsolatot tartani, segítenek a megfelelô programokat megszervezni és minél több embert elérni a gyülekezeten belül. A távoli cél
az lehet, hogy minden épületünket
rendbe tudjuk hozni megfelelô módon. Sajnos ehhez rengeteg pénzre
lenne szükség. Gondoljunk csak a
celldömölki evangélikus templom
belsô felújítására, de a többi épületre is ráfér a felújítás. Ez azért fontos,
hogy legyen hol megélni a gyülekezeti életet, közösséget a templomban és a templomon kívül is.
» Milyen nehézségekkel néznek
most szembe?
– Nehéz, hogy nem ismerjük az embereket, nem tudjuk, kit mire lehet
megszólítani. Éppen ezért örömmel
hívom a gyülekezet minden egyes
tagját, de nem csak evangélikusokat,
hanem minden embertestvérünket is
gyülekezetünk minden programjára,
illetve segítôkész embereket kérünk
arra, hogy ha bármiben tudnak segíteni, keressenek fel bennünket!
Rác Dénes és felesége beiktatására
elôreláthatólag december 15-én
kerül sor, mikor is Ittzés János püspök fogja megáldani a felújított parókiát.

Számomra az
a fontos, hogy
Krisztus tanúja
lehessek

»ROZMÁN LÁSZLÓ

Október 31-én 16 órakor az alsósági és celldömölki evangélikus gyülekezet, valamint a celldömölki református gyülekezet
közös Reformáció ünnepet tart a
celldömölki evangélikus templomban. Ennek részeként kerül
sor Vincze Katalin doctorandus
elôadására, melynek címe:
„Imádkozzál és dolgozzál!” –
protestáns gondolatok a keresztény ember szabadságáról egy
ezeréves tanács apropóján.
A szervezôk felekezetre való
hovatartozástól
függetlenül
szeretettel várnak minden érdeklôdôt!
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fotó: major tamás

Éremgyûjtôk cserenapja a KMKK-ban

Egyszer volt,
hol nem volt…
„Ôseinktôl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk
örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktôl kapott,
élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megôrzendô, mesebeli kincseket!” Három évvel ezelôtt ezzel a mottóval fordult mindazokhoz a Magyar Olvasástársaság,
akik számára fontos a népmesék fennmaradása,
és a mesékben élô bölcsességek továbbhagyományozása. Ennek jegyében a nagy meseíró,
Benedek Elek iránti tisztelgésként, születése
napját, szeptember 30-át a népmese napjává
nyilvánították. A KMKK gyermekrészlege már az
elsô évtôl csatlakozott a felhíváshoz, és azóta
minden évben különbözô programokkal ünneplik ezt a napot. A szeptember 29-én tartott rendezvényen a mesemondáson, felolvasáson kívül
kézmûves foglalkozásra is sor került, melynek
eredményeként mesébe illô varázsmedálok születtek. Ezenkívül a népmesékrôl és mesehôsökrôl szóló ismereteiket bizonyíthatták vetélkedô
keretében a résztvevô gyerekek.
» REINER ANITA

» APRÓHIRDETÉSEK
Celldömölkön a városközpontban, a Kossuth Lajos
utcában, 1 + 1/2 szobás,egyedi fûtéses lakás,
hosszú távra kiadó. Érd: 06 20/9624-202- telefonszámon.
Háromszobás, egyedi fûtésû téglalakás eladó ôszi
költözéssel. Alacsony rezsi, zárt udvar. Tel.: 06
30/916-9543.
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2007. szeptember 23-án rendezték
meg a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban az éremgyûjtôk
cserenapját és A tizennegyedik címû
emlékkiállítást, melyet gróf Batthyány
Lajos születésének 200. évfordulója
tiszteletére rendeztek a Vas Megyei
Levéltár valamint a helyi gyûjtôk
gyûjteményeibôl.
Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója üdvözölte a vendégeket, Fehér
László, Celldömölk polgármestere
mondott köszöntôt. Elmondta, hogy
legutóbb ebben az épületben még a
felújítás elôtt találkoztak a gyûjtôk, ma

pedig már a kibôvült, megújult épületben mutathatják meg, milyen darabokkal bôvült a gyûjteményük. Kovács
Ferenc országgyûlési képviselô, Vas
Megye Közgyûlésének elnöke nyitotta
meg a kiállítást, aki röviden összefoglalta Batthyány Lajos életét, munkásságát, rávilágított nagyságára, és nyomatékosította: gróf Batthyány Lajos
bizony sok ma élô politikusnak is példaképe lehetne.
A kiállítás 2007. október 20-ig látogatható a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár galériáján.
» LOSONCZ ANDREA

» Programajánló
• Október 10., 14.00 – Képviselôtestületi ülés, Helyszín: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme.
• Október 12. – Nem engedünk a
48-ból! – a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár valamint
az Új Kemenesalja által meghirdetett vetélkedô utolsó fordulója illetve eredményhirdetés.
• Október 13. – Séta a mellrák ellen
a Rákellenes Liga szervezésében.
• Október 15. – A Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár
Kresznerics Ferenc Könyvtárának
megyei szakmai napja.
• Október 18., 10.00 – A kompetencia alapú óvodai programcsomag
elnevezésû szakmai találkozó a
Berzsenyi Dániel Fôiskola Pedagógiai Szolgáltató Központjának és a
celldömölki Városi Óvodának a szervezésében, elôadók: dr. Iker János,
a szolgáltató központ igazgatója és
dr. Horváth Zoltánné projektmenedzser. Helyszín: Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár.
• Október 19., 10.00 és 14.00 –
Gyermekszínház: Csalóka Péter –
zenés mesejáték a Soltis Lajos Színház elôadásában.
• Október 19., 14.00 – Egészségmegôrzési nap az Együtt Celldömölk Városért Egyesület szervezésében. (ld. 4. oldal)
• Október 20., 9.00 – Szakmai nap
a Városi Óvoda Kemenesalja Fejlesztô Mûhelyének szervezésében,
elôadó: dr. Zsoldos Márta gyógype-

dagógus, pszichológus.
• Október 23., 16.00 – Koloszár Zoltán sírjának koszorúzása.
17.00 – Városi megemlékezés a Városi Általános Iskola József Attila
utcai épületénél.
• Október 27., 19.00 – Színházi
elôadás: Richard Alfieri: Hat hét,
hat tánc – Vári Éva és Kulka János
elôadásában.
• Október 28. – A Kemenesaljai Baráti Kör ôszi közgyûlése.
• Október 31., 16.00 – Reformáció
ünnep az alsósági és celldömölki
evangélikus gyülekezet, valamint a
celldömölki református gyülekezet
szervezésében. Helyszín: a celldömölki evangélikus templom.
• Október 20-ig A tizennegyedik címû Batthyány-emlékkiállítás megtekinthetô a KMKK galériáján.
• Szilágyi Mária keramikus mûvész
állandó tárlata megtekinthetô a
KMKK-ban keddtôl péntekig 8–20
óráig.
• A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárában a felnôtt részleg
nyitva tartása:
hétfô: szünnap,
kedd-szerda: 10–17,
csütörtök: 9–17,
péntek: 10–18,
szombat: 9–13 óráig.
Gyermekkönyvtár:
keddtôl csütörtökig 13-tól 17 óráig,
pénteken 13-tól 18 óráig,
szombaton pedig 9-tól 13 óráig.

» MELLÉKLET

gróf Batthyány Lajos

» M E L L É K L E T » II

Batthyány Lajos
(Pozsony, 1807. február 10.
Pest, 1849. október 6.)
Az elsô felelôs
magyar miniszterelnök

„…az Istennek,
akiben mindnyájan bízunk, szent
nevében kérem
önöket, barátaink, hagyjanak
minket, amint
eddig az ország
fôvárosából idáig
békében jöttünk”

Édesapját korán elvesztette, könnyelmû anyja pedig nem törôdött vele,
ezért egy bécsi intézetben nevelkedett, majd fiatalon katonai pályára lépett. A zágrábi akadémián jogi tanulmányokat folytatott. 1831-ben átvette
az ikervári birtoka irányítását. Korszerûsíteni kezdte uradalmát, közben egyre inkább bekapcsolódott a politikai
életbe. 1834-ben Pozsonyban házasságot kötött a 18 éves Zichy Antóniával.
1830-tól felsôtáblai tag a reformországgyûléseken, és néhány évvel késôbb már a fôrendi ellenzék egyik vezetô alakja. 1841-ben az Iparegyesület,
1847-ben az Ellenzéki Párt elnökévé
választották.
1848 március elején már nem volt
kétséges, hogy ha megalakulhat a
magyar kormány, akkor annak vezetôje csak Batthyány lehet. Március
17-én V. Ferdinánd kinevezte miniszterelnökké. Bár alkotmányos monarchista volt, a pillanat kínálta lehetôséget igyekezett azonnal kihasználni:
egyik legelsô intézkedéseként körlevélben utasította a hatóságokat a jobbágyfelszabadítás haladéktalan kihirdetésére – még a törvény királyi jóváhagyása elôtt. Szimbolikus jelentôségû, hogy a forradalmi törvények királyi szentesítésének napján, április 11-én
tette le a kormányfôi esküt. 1848ban, az elsô népképviseleti országgyûlésre június 23-án elôször a kiscelli, majd a sárvári kerület is ôt választotta követnek. A kormányfô elfogadta a kiscelli mandátumot, de Széll József megyei elsô alispán kérésére a

sárvári képviselôség megtartása mellett döntött.
Nevéhez fûzôdik a nemzetôrség megszervezése és az elsô tíz honvédzászlóalj felállítása. Szeptember 9-én Jelašic’
betört az országba, 10-én Batthyány
lemondott, majd visszavonult ikervári
kastélyába és Vidos József seregében
harcolt. Tagja volt annak a békeküldöttségnek, amelyet az országgyûlés
menesztett Windischgrätzhez. A herceg 1849. január 8-án elfogatta Batthyányt. Budán, Pozsonyban, Laibachban, majd Olmützben raboskodott. Útban Ausztria felé Jánosháza lakossága
ki akarta szabadítani Magyarország
volt miniszterelnökét és a többi foglyot. 1849. április 27-én Somlóvásárhely felôl osztrák dzsidások által ôrzött
18 szekér érkezett a településre. A jánosházi vendégfogadó udvarára gördültek be a szekerek, amelyeken a
foglyok között forradalmárok voltak,
köztük három gróf: Batthyány Lajos,
Károlyi István, Zelenszky László. A foglyokat a vendégfogadóban szállásolták
el: a grófokat egy kisebb szobában, a
többieket pedig egy nagy teremben.
Az esti és éjszakai órákban Jánosházán
és környékén egy forradalmi jellegû,
nagyszabású népmozgalom bontakozott ki a foglyok kiszabadítására. 28-án
hajnalban az összegyûlt tömeg körbezárta az épületet és követelte a foglyok
szabadon bocsátását. A katonák vezetôje, Langh kapitány a tömeg értésére
adta, hogy élve vagy halva, de a foglyokat tovább kell szállítania, és felkérte Batthyányt, nyugtassa meg a töme-

get. Ô a fogadó tornácának korlátjához
lépve kijelentette, hogy nem fél a bíróság ítéletétôl, és kérte a tömeg
szétoszlását. Rövid beszédét – kezét
szívére téve – így fejezte be:
„Köszönöm a hazafias jóindulatot, melyet irántam és elôttem többnyire még
ismeretlen fogolytársaim iránt itteni
ünnepélyes, de mindnyájunkra vészessé válható megjelenésükkel tanúsítottak. Isten áldja meg Önöket a jóindulatért még késô unokáikban is, de éppen
ennek az Istennek, akiben mindnyájan
bízunk, szent nevében kérem Önöket,
Barátaink, hagyjanak minket, a mint
eddig az ország fôvárosából idáig békében jöttünk, békében vonulni tovább
is. Ne kívánják halálunkat idô elôtt, s
ne idézzék föl, a mint már mondtam
s most könyörögve újra mondom, a
mit kerülni lehetetlen volna, Jánosházának végpusztulását.”
A felkelôk vezetôi kézszorítással búcsúztak a volt miniszterelnöktôl, akinek
ez volt az utolsó nyilvános szereplése.
Az ellene indított felségárulási per során az olmützi haditörvényszék csak rövidebb börtönbüntetésre ítélte. Bécsi
ellenségei azonban, akik mélységesen
gyûlölték amiatt, hogy egy közülük való „nagyúr” ellenük szegült, rábeszélték a hadbíróságot , hogy ítélje halálra,
de rögtön ajánlja is kegyelemre. Ezután
hazahozták Pestre, ahol Haynau teljhatalommal rendelkezett. Október 5-én
közölték vele halálos ítéletét. Sikertelen öngyilkossági kísérletét követôen
másnap Pesten kivégezték.
» N. T.
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Átverték a miniszterelnököt
AVAGY EGY VÁLASZTÁS ANATÓMIÁJA
Batthyány Lajosnak, az 1848-as elsô
felelôs nemzeti kormány vezetôjének 200. születési évfordulóját ünnepli az idén a világ magyarsága. E
bicentenárium a magyar kormány
kezdeményezésére a Nemzeti Emlékezet Program keretében nagyszabású emlékévvé emelkedett: kiállítások, konferenciák, monográfiák és
vetélkedôk sokaságával emlékezünk
a tragikus sorsú magyar miniszterelnökre.
Celldömölkön különös aktualitása
van az emlékezésnek, hiszen a
kiscelli választókerület képviselôjéül
választotta a haza elsô emberét. A
kormányfô azonnal, posta(kocsi)fordultával vissza is igazolta a mandátumot, de – mivel a szomszédos sárvári kerületben is ôt tisztelték meg bizalmukkal – a sárvári képviselôség
megtartása mellett döntött.
Dióhéjban ennyi a bôvített mondatban összefoglalható történet, amely
minden helytörténeti kiadványban
megtalálható és a Batthyány-szakirodalomban általában lábjegyzetként
szerepel. Kemenesalja fôvárosában
félszeg büszkeséggel szoktuk emlegetni az e táj múltja iránt érdeklôdôknek: nekünk csak ennyi jutott...
Elemi hiányérzet fogalmazódott meg
bennem a fentiekkel kapcsolatban:
minek hatására döntött így a miniszterelnök és milyen körülményekre
vezethetô vissza a celli mandátum
visszaadása? Dokumentumokat feltáró, a táj históriája iránt elkötelezett
lokálpatrióta könyvtárosként évtizedek óta egyre nôtt a nyitott kérdések
száma a gyarapodó háttérinformációk birtokában.
Folyamatosan figyelemmel kísértem
a kapcsolódó publikációkat, valamint
a vonatkozó forráskiadványokat, de
megnyugtató választ nem találtam.
Elôrelépés a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Kresznerics
Ferenc Könyvtárának internetes honlapján (www.cellbibl.hu) elérhetô,
folyamatosan bôvülô tudásbázis építése során történt.
Gondos elôkészítést követôen a tájegységi panteon, a Kemenesaljai
Életrajzi Lexikon Batthyány-szócikké-

nek elkészítése során tettük közzé a
világhálón, hogy 1848. június 23-án,
egy pénteki napon délelôtt 10 órakor
Vidos József ajánlására „eggy és köz
akarattal sokszor tisztelt Gróf Batthyány Lajos ministerelnök urat ország gyülési követjüknek kikiáltván”
a választás Békássy Imre elnöklete
alatt zökkenômentesen lezajlott.

Edvi Illés Pál evangélikus lelkész „Kemenesalja 1848-49-ben” címû, forrásértékû emlékiratából kiindulva a
választás a bencés rendház melletti
téren lehetett. A megyei statisztikák
szerint pedig a választójogosultak
száma az adott terület lakosságának
mintegy 9-10%-át tette ki.
Jogos a kérdés: mivel a miniszterel-

Hangsúlyozzuk, hogy az új kormány
elsô feladatainak egyikeként, az
1848. évi V. törvénycikkben szabályozta az országgyûlési követek megválasztását. A lebonyolítás két módon volt lehetséges: egy jelölt esetén
az elnök – a kérdésfeltevést követô
igenlô válasz után – az illetôt megválasztott követnek nyilvánította, két
vagy több jelölt esetén pedig szavazást kellett elrendelnie. Kiscellben és
Sárvárott is az elsô verzió szerint zajlott a választás.
Információhiányban szenvedünk két
fontos választási körülményt illetôen:
a helyszínre, valamint a ténylegesen
megjelentek számára vonatkozóan.

nök örömmel fogadta el a felkérést,
mi jöhetett vajon közbe? Nos, nem
mi, hanem ki... Széll József Vas megye elsô alispánja (aki maga is honatya lett a rumi kerületben) a Vas
megyei választásokról a kormányfôhöz írt levelében közli, hogy a sárvári kerület is Batthyány Lajost választotta meg. Tudósításában javaslatként szerepelt: amennyiben ez utóbbi mandátumot tartaná meg, akkor
Cellben Mesznil Viktort szeretnék indítani a pótválasztáson.
Kézbe véve Széll Józsefnek a Vas Megyei Levéltárban fellelhetô levelét,
világosan láthatjuk, hogy az új jelöltre vonatkozó felvetés kézírása grafo-
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lógiailag teljesen elüt az addigi, szépen kalligrafált írásmódtól. Két magyarázat lehetséges: idegen kéz rótta
tovább a sorokat vagy pedig egy
utolsó pillanatban született ötlet nyomán kapkodva folytatott alispáni fogalmazványról van szó!
Logikusnak tûnhet az íráskép sietség
miatti természetes változásának elfogadása! E verziót erôsítheti az idôhiány: a gyors, érdemi közbeavatkozáshoz szükséges reagálás érdekében a választás másnapján, június
24-én, szombaton déli 1 óráig a postakocsival el kellett küldeni a levelet
a kormányfôhöz. (A miniszterelnöki
iratanyagban már természetesen a
hivatalosan átírt, szépen olvasható
szöveg található meg.)
Mesznil Viktor, a levélben említett
férfiú korábban Vas vármegye jegyzôje volt és a reformkor ifjú mágnásainak jeles alakja, aki komoly kapcsolati tôkével rendelkezett. Neve az
egyik szombathelyi választókerületben felmerült – a lehetséges jelölt-

ként a késôbb fényes pályát befutó
Horváth Boldizsár helyett –, de
Mesznil határozottan cáfolta az indulásához fûzött reményeket arra hivatkozva, hogy inkább a délvidéki szerb
felkelôk ellen kíván harcolni a haza
védelmében.
Nehezen képzelhetô el számunkra,
hogy a megyei elsô alispánnak nem
volt tudomása a vasi adminisztráció
közismert személyiségének a választások elôtt közzétett döntésérôl... Ha
azonban Széll József ennek birtokában tette meg a kiscelli mandátum
visszaadására vonatkozó javaslatát a
Mesznilt egyébként ismerô Batthyánynak, akkor egyértelmûen blöffként
kell értékelni a kezdeményezést...
Olyannyira összekuszálódtak a szálak, hogy június végén a miniszterelnök több ízben sürgette Széllt, hogy
küldje el számára a sárvári mandátum igazolásához szükséges dokumentumokat, mert július elején
összeül a képviselôház. Tényszerûen
nem állíthatjuk, de ezt hátráltathatta,

hogy Sárvárott Batthyány csak az
egyik jelölt volt. A jegyzôkönyv tanúsága szerint a másik, jelentôs támogatói körrel rendelkezô kandidáló,
Szentgyörgyi Horváth Antal visszalépése tette lehetôvé a megválasztását. Nem kizárt, hogy ha Batthyány a
kiscellivel együtt kapja meg a választási jegyzôkönyveket, akkor a teljes
mellszélességgel mögötte álló kemenesaljaiak felkérését fogadja el.
Pontosan érzékelhetô, hogy roppant
kényes helyzet körvonalazódott. Az
érdekek közötti egyensúlyozást tükrözi, hogy a megyei elsô alispán Batthyány Lajoshoz június 28-án írt levelében egyértelmûen úgy fogalmaz,
hogy mivel a miniszterelnök a kiscelli mandátumot visszaigazolta, ezért
megtette a szükséges hivatalos lépéseket Sárvárott új választás lebonyolítására. Ehhez képest másnap a megyei választmány ülésén (amelynek
Széll is tagja volt) olyan döntés született, hogy Kiscellben kell újabb fordulót lebonyolítani...
Rendben le is zajlott július 6-án 10
órakor Kiscellben a szükségessé vált
pótválasztás, amelyen a szereposztásban némi változás történt: Békássy Imre ezúttal már nem választókerületi elnökként, hanem – újfent
Vidos József ajánlására – képviselôjelöltként mutatkozott be. A Berzsenyi
Miklós elnökletével megtartott gyûlés a jelöltet közfelkiáltással megválasztotta. Az addig általa viselt szolgabírói tisztségre Békássy Imre maga
helyett elôbb Gömbös Jánost javasolta, aki azonban betegségei miatt
nem vállalta el a hivatalt, ezért Guoth
Lajos esküdtet fogadták el.
Semmiképpen nem gondolom azt,
hogy végleges és megnyugtató válasz született a több mint másfél évszázada homályos ügyben. Bizonyos
kérdésekben a tények egyértelmûek,
más területeken olyan idôigényes levéltári forrásfeltárás segíthetne,
amelynek feltételei csak kizárólag
ezzel foglalkozó kutatók számára
adottak. Forrásokkal annyira kevéssé
igazolhatóan történtek azonban az
események, hogy az eredmény ebben az esetben sem lenne garantálható.
Tudatos, példamutató koncepcióra
vall Illés Erika Batthyány-emléktáblájának elhelyezése. Az alkotás egyrészt szervesen kapcsolódik a '48-as
kemenesaljai hôsök mellette található névsorához, másrészt valószínûsíthetôen az elôtte lévô, bencés rend-
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ház melletti térségen bonyolították le
a népképviseleti választást.
Úgy érzem, hogy személyesen is hálás lehetek a sorsnak: a gondozásomban épülô, lassan 250.000 személy
adatait tartalmazó reprezentatív
nemzeti digitális névkataszter, a Magyar Életrajzi Kalauz alapvetô forrása

volt a kemenesaljai 48-as honvédtisztek listájának és ötletadóként kezdeményezôje lehettem a „magyar
Egmont”, Batthyány Lajos emlékét a
jubileumi évben megörökítô folytatásnak is.
Vidos Józsefre egy pillanatra érdemes
visszatérnünk, hiszen kulcsszerepe
volt a felvázolt történetben: Batthyány közeli ismerôse volt és maga is
részt vett az áprilisi törvényeket
megalkotó pozsonyi országgyûlésen.
Sôt, a választást érintôen önálló javaslatot is megfogalmazott és elfogadtatott, amely szerint az értelmiségiek eredetileg lakbér-cenzushoz kötött választójogát terjesszék ki és ne
helyezzék vagyoni alapra. Kevesen
tudják, hogy az utolsó rendi országgyûlés április 8-i ülésén kerületi jegy-

zôként Vidos József olvasta fel az elfogadott áprilisi törvényeket.
Zárásként érdemes hangsúlyozni: a
magyar parlamentális demokrácia
születéséhez kapcsolódik a miniszterelnök kiscelli mandátumtól való
megfosztása. Elôször, de nem utoljára az országgyûlési választások történetében a különféle érdekek nem a
legtisztességesebb eszközökkel történô, erôszakos alkalmazása zajlott
le. Nem akárkivel, hanem a nemzet
elsô emberével packáztak a manipulátorok... Celldömölk azonban nem
enged a 48-ból és a sors elôbb vagy
utóbb igazságot szolgáltat: 159 esztendei félrevezetés után jogosan
vallhatjuk elsô képviselônknek Batthyány Lajost!
» NÉMETH TIBOR
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Vidos József
(Kemenesmihályfa, 1805. április 18.
Kemenesmihályfa,1849. augusztus 3.)
Politikus, alispán, kormánybiztos
(1848/49)

Vas megye követeként vett részt az
utolsó rendi országgyûlésen, 1848 tavaszától testestül-lelkestül Kossuth híve. Aktívan részt vett a diéta munkájában s nevéhez fûzôdik a népképviseleti törvény azon liberális módosítása,
mely szerint az értelmiségi foglalkozásúak az általuk fizetett lakbér összegétôl, tehát a cenzustól függetlenül kapják meg az aktív választójogot.

Tagja volt a forradalom kitörése elôtti
napokban Bécsbe küldött országgyûlési deputációnak is. Felemelô érzés lehetett számára, amikor az utolsó rendi
országgyûlés április 8-i ülésén kerületi
jegyzôként ô olvashatta fel azt a 31
cikkelybôl álló törvényjavaslatot,
amelynek V. Ferdinánd általi szentesítésével a polgári Magyarország alapköve ünnepélyesen letétetett.
Az 1848 júliusára összeállított 3000
fôs nemzetôrsereg parancsnoka a
„katonai pályát nem próbált, de sokoldalú, fényes talentumánál fogva a
közbizalmat Vasban osztatlanul bíró”
Vidos József lett 1848. június 19-én.
A miniszterelnök szeptember 19-én a
vasi népfelkelés parancsnokává is kinevezte és Kanizsa felszabadítására
utasította, amit a nemzetôrség Jelašic’
hátrahagyott helyôrségének elûzésével végre is hajtott. A diadalról küldött beszámoló jelentése után október 4-én hivatalosan kérte betegségére való hivatkozással, hogy katonai
megbízatása alól mentsék fel. Eme
kérésének helyt adtak azzal a felté-

tellel, hogy kormánybiztosi tisztjét továbbra is megtartja. Idôközben a vasi
nemzetôrökkel és a Miklós-huszárokkal visszaindult a megyébe. Serege a
hazavonulás során szétszéledt, és
csupán az önkéntesek maradtak meg,
akik a toborzáskor a további szolgálatot is vállalták. A katonai szempontból a legütôképesebb egységet még
így is Vidos vezette. Parancsnoki szolgálata befejeztével 1849 januárjáig, a
császáriak bevonulásáig kormánybiztosként mûködött, majd részese maradt a megyei közéletnek.
A megtorlás elôl menekülnie kellett és
hosszabb ideig bujdosott Zichy Lajos
somlói pincéjében. Augusztusban
megtámadta a kolera és Éva testvére
szállította haza a kemenesi birtokra.
Bátyja ápolása során ô is megbetegedett és egy napon hunytak el. Vidos Józsefet Mersevát határában egy Cincaparti nagy akácfa tövében temették el.
A családi kripta 1852-es megépítése
óta már ott pihen Vas megye 1848-as
szabadságküzdelmének jeles alakja.

Kortársak Batthyányról
„Barátom, ez ember elôtt kalapot veszünk, a legváratlanabb körülményekben is éleslátású, mint a hiúz, maga
elhatározásában sebes, mint a villám, s aztán szilárd és
hajthatatlan, mintha minden idege vasból volna.”
Kossuth Lajos

» N. T.
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Párhuzamos életrajzok
Békássy Imre
(Békás, 1973. március 8. – Pest, 1868. február 9.)

Szemere Bertalan
„Miniszterkollégái közt volt tudományosb fô, nagyobb ész, ügyesb dialektikus, de mint státusférfiú mindenkinél
egy fokkal mélyebben kombinált, egy
fejjel magasban látott. [...] Ezért az ô
vezéri tekintélyét az összes nemzet,
a közvélemény elfogadta inkább, mint
valóban belátta. [...] Nem annyira vezérelt ô, mint követtetett.”

Az Árpád-kori eredetû nemzetség a XVII. századtól különbözô vármegyei hivatalokat viselt. Imre a gyôri királyi jogakadémia elvégzése után 1816-tól a
kemenesaljai járás egyik alszolgabírája, majd 1824-tôl 8 esztendôn át a szombathelyi járás fôszolgabírája lett. Ezután Vas vármegye helyettes, másodmajd elsô alispánjává választották meg. Az 1843/44. évi diétán országgyûlési követként képviselte megyénket, amelybe visszatérve visszavette elsô alispáni hivatalát. Az 1845. augusztus 27-i közgyûlésen nem jelöltette újra magát, hanem a polgári törvényszék táblabírája lett. Az 1848. május 1-jei megyei közgyûlésen a vármegyei képviseleti bizottmány tagja. Batthyány visszalépése után a kiscelli kerület képviselôje a népképviseleti országgyûlésen.
A miniszterelnök szeptember 19-én Vas megye népfelkelési kormánybiztosává nevezte ki. 1848 végétôl bujkálni kényszerült, megbetegedett, ezért – igazoltan – nem tudott részt venni a képviselôház munkájában. Világost követôen hadbíróság elé állították. Több hónapi fogság után kegyelmet kapott, de
csak rendôri ellenôrzés mellett tevékenykedhetett. Hôgyészi birtokán
gazdálkodott, majd 1865-tôl a somlóvásárhelyi kerület országgyûlési képviselôje lett.

Széll József
(Bucsu, 1801. június 11. – Szombathely, 1871. április 6.)

Batthyány Kázmér
Természeténél fogva nemes és fennkölt hajlamú, s nagy értelmességgel
és az ítélôerô kiváló élességével felruházva, áthatva saját becsének érzetétôl, ki ha egyszer azt vélte, hogy igaza
van, oly makacssággal tartotta fönn
elhatározását, melyet legyôzni nem
lehetett.”

Az egyik legnevesebb vasi hivatalviselô köznemesi család tagjaként a
szombathelyi premontrei gimnáziumban tanult, majd a bölcsészeti líceumban képezte magát tovább. Jogi tanulmányait követôen 1826-ban tett ügyvédi esküt és a németújvári uradalom jogi képviselôje lett. 1831-ben táblabíróvá nevezték ki. 1839-ben Vas vármegye országgyûlési követévé választották, de megrendült egészségi állapotára hivatkozva rövid idôn belül
lemondott. 1842-ben Vas vármegye másod-alispánja, majd az országgyûlési követté választott Békássy Imre helyén elsô alispánja lett. Békássy pár
hónapos visszatérése után 1845. augusztus 27-tôl közfelkiáltással ismét elsô alispán. Az 1848. május 1-jei megyei közgyûlésen a képviseleti bizottmány tagjaként találkozunk vele. Június 23-án a rumi kerület képviselôjévé választották, ezért június 26-án lemondott az elsô alispáni hivataláról.
1848. augusztus 22-én a belügyminiszter Vas megyei kormánybiztossá nevezte ki, majd október 8-tól Vas és Zala megyei népfelkelési kormánybiztosi megbízást kapott. A kormány rendeleteit nem teljesítette, a népfelkelést nem hirdette ki és az elsôk között írta alá az új uralkodónak szóló behódoló nyilatkozatot. A Bach-korszakban visszavonult táplánfai birtokára.
1861-ben pár hónapig vármegyei alispánként, 1865 és 1868 között a körmendi kerület országgyûlési képviselôjeként mûködött. 1867-tôl haláláig
Vas vármegye fôispáni helytartója volt.
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Nagy Olvashow Celldömölkön is A zene világnapját
ünnepelték
a zeneiskolában
A könyvtárak összefogása a társadalomért mottóval útjára indított, Nagy
Olvashow címû országos programhoz a
celldömölki könyvtár is csatlakozott. Az
országos könyvtári napok keretében,
október 7-én rendezték meg a Könyves Vasárnapot, mely alkalomból a teljeskörû szolgáltatáson túl egyéb programokkal is várták az érdeklôdôket.
Kora délután „Az igazi Hofi” címû kötet
celldömölki származású szerzôje, dr.
Ambrus Péter mutatta be a könyvet és
beszélgetett közönségével. A kötet íróját rokoni szálak fûzték a humoristához, ugyanis édesanyja unokatestvére
volt Hofi Géza. A részben saját emlékekbôl, részben a rokonok, családtagok, barátok visszaemlékezéseibôl
megalkotott mû az elmúlt évtizedek

dr. ambrus péter, az igazi hofi szerzôje

egyik legnagyobb magyar elôadómûvészének, humoristájának magánéletét, pályáját ismerteti meg a rajongókkal. A könyv megvásárolható és dedikáltatási szöveggel megrendelhetô a
könyvtárban.
Az író-olvasó találkozó után a gyermekkönyvtárban baba-mama könyves
játszóház keretében ajándékozták meg
az idei év május 31-ig született babáit.
Emellett lehetôség volt baba-olvasójegy váltására is.
A könyvtári nap zárásaként került sor
az „Örökös Tagság” odaítélésére, melyet a kedvezményes áron beiratkozottak között sorsoltak ki. A régi-új helyen
az augusztusi nyitást követôen ugyanis
akciót hirdetett a könyvtár, miszerint
az 1972-es avatáskor érvényes áron,
három forintért lehetett
beiratkozni. Az elmúlt másfél hónapban 333-an vették
igénybe a kedvezményes
lehetôséget, a szerencse
azonban csak egy embernek kedvezett, Horváth Mária, Mikes Kelemen utca 18.
sz. alatti lakos személyében. Ô élete végéig térítési
díj nélkül iratkozhat be a
könyvtárba.

Yehudi Menuhin hegedûmûvész kezdeményezésére október elsejét a zene világnapjaként
tartjuk számon. Ez alkalomból adtak hangversenyt az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanárai szeptember 28án. A muzsika házának kamaratermében összegyûlt zenekedvelôket Bejczi Károly igazgató köszöntötte, és beszélt az 1975 óta számon tartott és ünnepelt zenei világnapról.
Mint elmondta, ez a nap a zenemûvészet legnagyobb alakjaira emlékeztet bennünket, és segíti a különbözô kultúrák zenéinek jobb megismerését. E napon az emberiség legnagyobb kincsét, legôsibb kifejezô eszközét ünnepeljük. Ennek jegyében idéztek meg több zeneszerzôt és
általuk alkotott mûveket a zenepedagógusok. A
furulyán, fuvolán, brácsán, zongorán, marimbán, kürtön és más hangszereken játszó zenetanárok elôadásában elsôsorban szonátákat hallhattak a közönség soraiban ülôk, emellett széki
népdalcsokor is elhangzott.
A zenedarabok és a tanárok virtuóz játéka kellemes élményben részesítették a hallgatóságot,
akik minden elôadást vastapssal illettek.
»RA

»RA

A szülôfalu vonzásában – baráti kör alakult Csöngén
Könnyes összeborulások, fürkészô tekintetek, ismerôsök keresése, a régmúlt emlékek idézése, a jövô tervezgetése. Távirati stílusban így foglalható
össze az, ami szeptember 29-én Csöngén történt. A volt evangélikus parókia
udvarán már tíz óra elôtt gyülekeztek a
faluból elszármazottak és a faluban
élôk, mintegy százhúszan, elfogadva
Baranyai Ernô polgármesternek és Varga István szervezônek a meghívását. A
megjelenteket a polgármester köszöntötte, beszámolva a falu jelenérôl, jövôjérôl, terveirôl. Hangsúlyozta a baráti kör fontosságát, azt, hogy a közösség
igazából a falu jelenlegi lakóival
együttmûködve lehet csak igazán életképes. Kovácsné Garas Krisztina, a falu
evangélikus lelkésze is köszöntötte a
megjelenteket, kiemelve, hogy a parókia felújításában felekezetre való hovatartozás nélkül nagyon sokan segítettek, és Csönge éppen az ilyen összefogásról méltán híres Vas megyében.

Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna, a
Kemenesaljai Regionális Ifjúsági Szervezet vezetôje bemutatta az új ifjúsági
közösség életét, s azt is elmondta,
hogy a baráti kör mûködéséhez az intézményesített hátteret a KERISZ biztosítja majd. Varga István, a közösség
létrejöttének kiötlôje 13+1 javaslattal
érkezett, melyek rövid, közép és
hosszú távú célokat is magukban foglaltak. Csönge Barátainak Köre örömmel fogadta az „Ajándékozz egy fát
Csöngének” akciót csakúgy, mint a
helytörténeti múzeum létrehozásának
ötletét, vagy éppen a Csöngéért Díj
alapításának javaslatát. Tóth Péter, a
Bolyai gimnázium tanára új munkáiról
számolt be. Weöres Sándor életének és
irodalmi munkásságának kutatása
mellett egyre több idôt szentel Csönge
múltjának megismerésére. Hamarosan megjelenô írásában Weöres egykori csöngei költôtársáról, Bognár Istvánról ír, de folyamatosan dolgozik,

és gyûjti a további anyagokat, dokumentumokat a megkezdett munka
folytatásához.
Csönge Barátainak Köre évente egyszer tart szervezett találkozót, de a jó
ötletek megvalósítása már a kisebb
közösségek feladata lesz, mely folyamatosan valósulhat meg.
» RL
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Ákos: Még közelebb
Október 5-én jelent meg Ákos: Még
közelebb c. tripla DVD-je. Ennek
kapcsán közöljük az elôadómûvésszel augusztus végén, sitkei vendégszereplésekor készült interjút.
A sitkei Kápolna-koncert kiemelt része
volt Ákos koncertje, aki – mint arról
már korábban írtunk – valóban virtuóz
módon, humorral fûszerezve, egyszersmind maradandó értéket adva kápráztatta el közönségét. A koncert után
készséggel válaszolt kérdéseinkre.
» Sok ember számára Sitke egy életérzés. Mit jelentett számodra az elsô
sitkei fellépés?
– Húsz éve koncertezem, ha most arról számolnék be, hogy a mai estén
új élményekkel gazdagodtam, akkor
nem mondanék igazat. Elôször játszottunk Sitkén, ez az egyik ok, ami
miatt fontos volt a mai elôadás. Úgy
érzem, nagy sikerrel mutatkoztunk
be az itteni közönségnek. A másik ok,
hogy itt zárult az országjáró turnénk,
amely Még közelebb címmel zajlott
2006. decemberétôl egészen a mai
napig. Tizennyolc elôadáson csaknem
százezer embernek zenéltünk, s a
mai, ünnepi este méltó befejezése
volt az országjárásnak.
» Örülök, hogy Sitkét méltó befejezésnek tartod, de melyik állomást

emelnéd még ki?
– Elképesztô dolgok történtek velünk.
Szegeden a technika fölmondta a szolgálatot, az Angyali szeretô címû dalba
négyszer kellett belefogni. Óriási zápor és szél volt, majdnem elmosott
bennünket, de a közönség kitartott,
hihetetlen bulit csináltak. Említhetem
Siófokot, ahol a tíz vonós lány nélkül –
akik éppen Németországban játszottak Bartókot és Dohnányit – léptünk
fel. Itt Az utolsó hangos dal címû számunkhoz NDK heavy-metal bandának
öltöztünk be, nagy parókákkal meg
mindenféle parodisztikus ruhaelemelekkel. Sikítófrászt kapott tôle a közönség. Jól felépített mûsorral turnézunk, általában azok a bulik emlékezetesebbek, amikor a jól összepróbált
elôadásba váratlan elem kerül.
» Mitôl hiteles szerinted ma egy
elôadó?
– Nem tudom megmondani. A közönség szemében olyan emberek is hitelt
kapnak, akik szerintem egyáltalán
nem hitelesek, de vannak számomra
hiteles emberek is, akiket kevesen fogadnak el. A bulvársajtót fogyasztó
közönség számára talán nem is fontos
a hitelesség. Ôket sem szabad lenézni,
csak együtt lehet ebbôl az országból
Hazát csinálni – hogy egyszerûen fogalmazzak. Úgy hiszem, az a feladat

Ki ismeri fel ôket vagy önmagát?

A kép 1958 ôszén készült a mai Sparral szemközti házak egyikének kerítésénél, a gyerekek Alsóság felé néznek.
Várjuk olvasóink jelentkezését a 0670/335-4109-es telefonszámon.
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áll elôttünk, hogy elfogadjuk a másikat másmilyennek, és vele együtt értsünk meg dolgokat. Tényleg nem tudom, mi a hitelesség titka, de örülök
annak, hogy engem hitelesnek tart a
közönség egy jelentôs része, persze
azt csak ôk tudják, miért. Igyekszem
aszerint élni, amirôl beszélek. Hívô vagyok, de nem vagyok szent, ugyanúgy
hibázom, mint bárki más.
» Pihensz is a tizennyolcas koncertszéria után, vagy egybôl dolgozol tovább?
– Remélem, egy pici pihenôm majd
lesz, de nem mostanában. Egész nyáron a folyamatos utazás, turnézás,
próbálás mellett a tavasszal rögzített
koncertünk utómunkáival foglalkoztam. Végig a hang- és képvágó stúdiók között rohangáltam, meg turnéztunk is, meg három gyerekem is
van, a kedves olvasó fantáziájára bízom, hogy mennyi szabadidôt hagy
ennyi feladat... A nagy munka eredménye október elején jelenik meg: a
Még közelebb koncertfilmjét tripla
DVD-én adjuk ki. Az elsô korongon a
budapesti turnéelôadásunk látható
alternatív képsávokkal. A másodikon
sok extra van, a tavalyi és idei turnén
játszott extra dalok, számos klip, valamint öt különbözô werkfilm. A harmadik korongra egy tíz évvel ezelôtti
koncertemet, az 1997-es Beavatás címû koncertet tettük, melynek kiadási jogát a Magyar Televíziótól vásároltam vissza. Ha nem bírok ülni a fenekemen, akkor megcsinálom a régóta
tervezett felolvasólemezt, hangoskönyvet a kedvenc Krúdy-novelláimból, amely vagy most Karácsonykor
vagy jövô tavaszra jelenhet meg. Ha
Isten éltet, jövôre pont negyvenéves
leszek. A kerek évforduló alkalmából
olyan elôadással szeretnék ünnepelni,
amilyen módom korábban még nem
koncerteztem, de errôl most még többet nem mondanék.
»ROZMÁN LÁSZLÓ
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL
Milyennek tartja a közlekedési morált?

»kérdez: reiner anita

»fotó: völgyi lászló

Jóna László

Országosan és helyi szinten is
katasztrofális a közlekedési
morál. Nincsenek tekintettel
egymásra a különbözô módon
közlekedôk. Gyalogosként nagyon nehéz, a zebránál perceket kell várni, mire átengedik
az embert. Sajnos, ha gyerekkel vagyunk, akkor sem állnak
meg a jármûvel közlekedôk.
Esténként pedig az ôrült autósok és motorosok okoznak
gondot a belvárosban. A rendôrség tehetne valamit az
ámokfutók ellen. A közutakon
az ész nélküli elôzések és azok
következményei szörnyûek és
intenek óvatosságra.

Horváth István

Celldömölkön fôleg csütörtöki
napokon gyalázatos a közlekedés. Tolerancia nélkül mindenki keresi magának a parkolóhelyet, de az soha nem
bizonyul elégnek. A Kodály utcában lakom, ott pedig a vad
motorosok okoznak kellemetlenséget, nem ártana ôket valahogy rendszabályozni. Úgy
tapasztalom, hogy a kerékpárosok igyekeznek betartani a
szabályokat, bár az indexelést
sokszor elfelejtik. A közlekedési morál egyébként országszerte probléma, a sebesség
be nem tartásától kezdve az
eszetlen elôzésekig.

Kék hírek
A közelmúlt említésre méltó eseményeirôl Erôss Elemér rendôr-ôrnagy, a Városi Rendôrkapitányság
munkatársa tájékoztatta szerkesztôségünket.

Jósvai Károly

Kemenesalja a biciklisek vidéke. Ez nem is lenne baj, ha az
idôsebb kerékpárosok is tisztában lennének a KRESZ-szabályokkal, és betartanák ôket.
Például a zebránál hiába engedi át az autós a gyalogost, ha a
biciklis közéjük hajt. A gyorsasági motorosokat is meg kellene fékezni, mert mennek ész
nélkül és bajt okoznak. Az országúti közlekedésben nincs
biztonság, a meggondolatlan
elôzések gyakran okoznak
gondot, pedig nem az a fontos, hogy valaki mennyi idô
alatt ér célba, hanem, hogy
épségben odaérjen.

nosházán történt emberölés. Az elkövetô és a sértett is jánosházi lakos
volt, egyéb információt a nyomozás
érdekében még nem lehet közölni.

• Az iskolakezdés idôpontjában és azt követôen is a városban és a falvakban
is fokozottabb figyelmet kell fordítani az iskolába járó
gyermekekre, mert
néha fegyelmezetlenül, a szabályokat
nem betartva közlekednek, veszélyhelyzetbe sodorva önmagukat és a közlekedésben résztvevôket.

• A Celldömölki Balesetmegelôzési
Bizottság a vadbalesetek megelôzése
érdekében az elmúlt két hétben közel 100 darab vadriasztó sípot adott
át közlekedési ellenôrzés során olyan
autósoknak, akik a vadbalesetek
szempontjából veszélyeztetett útvonalon közlekednek és
a jármûvük még
nem volt felszerelve ezzel a segédeszközzel. Az a jármûvezetô kaphatott ebbôl az eszközbôl, akinél a rendôri ellenôrzés mindent rendben
talált, szabálysértést
nem követett el.

• Az elmúlt két hét során egy
olyan bûncselekmény történt a celldömölki rendôrkapitányság illetékességi területén, amely nagyobb érdeklôdést válthat ki: október 4-én Já-

• A rendôrség felhívja a közlekedôk figyelmét az ôszi-téli átállás
fontosságára is. A látási viszonyok, illetve a közlekedés egyéb feltételei
megváltoztak. Javasolják a gépjármû-

Döbrönte László

Közlekedem gyalogosként,
kerékpárosként, autósként
egyaránt. Úgy látom, kevés a
megfontolt közlekedô. A járókelôk is a kijelölt átkelôhely
helyett a parkosított területeken gázolnak keresztül, nagy
kárt okozva ezzel. A közutakon az autósok nem tartják be
az elôírt sebességkorlátozást,
és sok a türelmetlen sofôr is.
Annyi rendôr pedig nincs,
hogy mindenkit ellenôrizni
tudjanak. A legtöbb ember
csak addig tartja be a szabályokat, amíg le nem vizsgázik,
ez meg is látszik a közlekedési morálon.

vezetôknek, hogy a jármûvük mûszaki állapotát ellenôrizzék vagy ellenôriztessék. Rövidesen indokolttá
válik a téli gumik használata, így aki
teheti, cserélje le autóján a nyári gumikat.
• Az új KRESZ szerint július 1-tôl a kerékpárosoknak lakott területen kívül
éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kötelezô viselni a fényvisszaverô mellényt, melynek viselése azonban nem mentesíti a kerékpárost a kivilágítási kötelezettség
alól. A Városi Balesetmegelôzési Bizottság a kerékpáros-balesetek
megelôzése érdekében az elkövetkezendô hetekben azon kerékpárosok
részére, akik szabályosan felszerelt
kerékpárral közlekednek, fényvisszaverô védômellényt ad át.
A rendôrség kéri a lakosságot, hogy
amennyiben a bûncselekményekkel
kapcsolatban segíteni tudnak vagy
szeretnének, hívják a rendôrség 107es segélyhívó számát, vagy a rendôrség 95/420-032 telefonszámát. Bejelentéseiket természetesen bármely
rendôrnél személyesen is megtehetik.
»EREL
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Gyôzelmek zsinórban

» ASZTALITENISZ
Szegedi AC – CVSE-Mávépcell-Vörsas 0:7
Szeged, szeptember 22., Extraligás mérkôzés.
Párosok: Fazekas-Molnár – Várbeli-Hoffmann 3:1.
(1:0). Elsô egyéni kör: Molnár – Várbeli 1:3, Marsi –
Hoffmann 3:1, Fazekas – Kállai 3:0. (3:1). Második
egyéni kör: Molnár – Hoffmann 1:3, Fazekas – Várbeli 3:0, Marsi – Kállai 3:2, (5:2). Harmadik egyéni kör:
Fazekas – Hoffmann 3:1. (6:2).
Gyôzött: Fazekas Péter 3, Marsi Márton 2 és a Fazekas-Molnár páros.
A Lindner nélkül felálló hazaiakat meglepte a Pénzügyôr küzdôszelleme és remek játéka, így a vártnál nehezebben született meg a gyôzelem.
CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Dombóvári VMSE 15:3
Celldömölk, szeptember 22., NB II-es mérkôzés.
Minden szoros mérkôzést a mieink nyertek, de így
is kellemes meglepetés a nagy arányú
gyôzelem.
Gyôzött: Kun Tibor 4, Ölbei Péter 4, Tamás László 3,
Teket Attila 2, a Kun-Ölbei és a Teket-Tamás páros.
CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – Szombathelyi Vízéptek
AK 10:8
Celldömölk, szeptember 22., NB III-as mérkôzés.
A megyei rangadón a celliek hatalmas küzdelemben kerekedtek felül.
Gyôzött: Fehér László 4, Szabó Ferenc 3, Orbán
Renátó 2 és a Fehér-Orbán páros.
Kaposvári AK – CVSE-Mávépcell-Vörsas II. 10:8
Kaposvár, szeptember 29., NB II-es mérkôzés.
Balszerencsés vereség a Kaposvár otthonában. Az
összes szoros mérkôzést a hazaiak nyerték ezúttal.
Gyôzött: Kun Tibor 3, Ölbei Péter 3, Tamás László 1,
Lukács Balázs 1 és a Kun-Ölbei páros.
CVSE-Mávépcell-Vörsas IV. – Gyôri Széchenyi Egyetem
II. 8:10
Celldömölk, szeptember 22., NB III-as mérkôzés.
A fiatalok önbizalom nélkül játszottak, így szoros
küzdelemben alulmaradtak.
Gyôzött: Máthé Gyula 4, Lukács Balázs 2, Csupor Máté 1 és a Máthé-Lukács páros.
Nemzetközi ETTU Kupa
Szeptember 29-30-án Celldömölkön rendezték a
Nemzetközi ETTU Kupa egyik csoportjának mérkôzéseit, amelyen a mieink mellett osztrák, török és
spanyol csapat vett részt. A spanyol csapat kiemelkedett a mezônybôl, ám a török és az osztrák csapatnál egyértelmûen jobbak voltak a mieink.
A celldömölki csapat eredményei:
CVSE-Mávépcell-Vörsas – Büyüksehir Istambul (török) 3:0, CVSE-Mávépcell-Vörsas – Linz (osztrák) 3:0,
Cajasur Priego –CVSE-Mávépcell-Vörsas 3:1.
Továbbjutott a Cajasur Priego, második a CVSEMávépcell-Vörsas, harmadik az Istambul, negyedik
a Linz csapata.
»VÖLGYI L.
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MÁR NÉGYNÉL TART A FÉRFI KÉZICSAPAT
Kifejezetten jó játékkal, rekordszámú
közönség elôtt gyôzte le a Gyôri ETO
II. csapatát a CVSE-MÁVÉPCELL férfi
kézilabdacsapata szeptember 30-án.
Egy villámrajtot követôen a hetedik
percben már 5:2 arányban vezetett a
hazai együttes. Ezt követôen kisebb
technikai hibák miatt megtört a lendület, de a félidô közepén is stabilan
3 góllal vezetett a Celldömölk. A hazai szurkolók idegeit kihagyott hétméteresek borzolták, ennek ellenére
a celli elôny öt és három gól között
ingadozott. A félidô végére stabilizálódott a celli vezetés és 17:12-vel fordultak a csapatok. A második félidô
elején kissé gödörben volt a celli csapat, és a gyôriek 19:17-re zárkóztak
fel. Ekkor Pozsonyi végre bedobta a
csapat ötödik hetesét, ez mintha újra
lendületet adott volna, és sikerült öt-

re növelni az elônyt. Ezt követôen
már nem volt megállás, fokozatosan
növelte elônyét a helyi csapat, mely
már azt is lehetôvé tette, hogy Süle
Nándor egyre több cserejátékosnak
lehetôséget adhatott. Igazi közönségszórakoztató játék után 34:28 állt
a mérkôzés végén az eredményjelzôn. Süle Nándor edzô Pozsonyi Mihály, Koronczai Gábor és Erôss Péter
játékát emelte ki a jó kapusteljesítmények mellett a mérkôzés után.
A negyedik fordulóban október 6-án
Kisbéren vendégeskedett a Celldömölk. Jó mérkôzésen drámai végjátékban az utolsó percben dobott hétméteressel gyôzött a CVSE 22:23 arányban. Süle Nándor Pozsonyi, Dénes,
Sárfi, Horváth Csaba, Erôss és Egyed játékát emelte ki a csapat sikere mellett.
»EREL

Emlékfutás a hôsökért
1849. október 6-a a magyar történelem egyik legsötétebb dátuma. Az
1848-49-es szabadságharc végét jelentô világosi fegyverletétel után a
császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Ugyanezen a napon Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos elsô
magyar miniszterelnököt. E történelmi események emlékére a tizenegy
évvel ezelôtt útjára indított és azóta
minden évben az Országfutók Csapata szervezésében megrendezésre kerülô „Emlékfutás a hôsökért” programsorozat az idei évben ezen eseményekre emlékezik. A lebonyolítást
szoros együttmûködésben végezték
az érintett települések önkormányzataival. A rendezvény célja volt ebben
az évben – a Falvak Kultúrájáért Alapítvány hagyományos nemzetközi
programjára támaszkodva – elsôsorban a falvak és a kisvárosok általános
iskolás diákjainak bevonásával emlé-

kezni gróf Batthyány Lajos mártírhalált halt miniszterelnökre. A celldömölkiek szép számmal vettek részt
az emléknapi futáson. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
elôtti téren Hetényi Endre önkormányzati képviselô köszöntötte a
résztvevôket, és méltatta az emlékfutás szerepét, jelentôségét. Ezután
Pálné Horváth Mária, a mûvelôdési
központ igazgatója kötött emlékszalagot a futók nyolc országot és több
mint hatszáz települést megjárt kopjafájára.
»HP

» Szüreti Kupa 2007
2007. október 13-án reggel 8 órától a celldömölki Szent Benedek Általános Iskola tornacsarnokában Szüreti Kupát tartanak. További információ Gaál Pétertôl a 06/20-579 2270 vagy Zámbó Ferenctôl a 06/20-395-2336 telefonszámon kérhetô.
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Hideg is, meleg is
Veszprém-Celldömölki VSE 3:3 (2:1)
Veszprém, 300 nézô. NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport 7.
forduló, vezette Szabó Gy. (Németh,
Kajtár).
Veszprém: Varga – Németh, FOKI, Zsebe, Iszlai – Boromisza G., Gersics
(Boromisza D.), Garai (Kozma), TATAI –
Wágenhoffer, VAS. Edzô: Kozma Csaba.
Celldömölk: Tóth – Györkös, Kazári,
GYÔRVÁRI, Kiss (Szakos). – SZALAI K.,
SZELE, Babics, Szilágyi – VÁNKOS, SZALAY T. (Manganelli Zs.). Edzô: Balhási
István.
Góllövôk: Tatai (14.), Vas (35. és 80.),
illetve Szalay T. (26. és 55.), Gyôrvári
(90.).
Újra idegenbeli ponttal szaporította
pontjai számát a celldömölki labdarúgócsapat. A pontszerzésre ezúttal
Veszprémben, a formálódó utánpótlás-képzô bázis mûfüves pályáján került sor szeptember 23-án.
A mérkôzésen háromszor is vezetést
szerzett a hazai alakulat, de mindháromszor sikerült a cellieknek válaszolni, így alakult ki a 3:3-as vég-
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eredmény. Bosszantó, hogy mindhárom veszprémi gólban közrejátszott a
védekezés határozatlansága, bizonytalankodása, biztató ugyanakkor,
hogy játékosaink egy percre sem adták fel a küzdelmet, bátran ütköztek
és kulturált játékot mutattak be.
Celldömölki VSE-FC Sopron II. 0:4 (0:1)
Celldömölk, 150 nézô. NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport 8.
forduló, vezette Vizi I. (Szalai, Dávid).
Celldömölk: Tóth – Györkös, Kazári,
Gyôrvári, Szalai K. – Kocsis (Szakos),
Szele, Babics, Szilágyi – Vánkos
(Manganelli Zs.), Szalay T. Edzô:
Balhási István.
FC Sopron II.: Fentôs – CSIKÓS, Körmendi, Horváth, Németh D. – Legoza
(Tóth), Herczeg E., Herczeg G., Németh B. – Belic, GUTTMAN. Edzô: Horváth Péter.
Góllövôk: Guttman (27. és 54.), Tóth
(88.), Belic (92.).
A veszprémi pontszerzést követôen
bizakodva nézett Mihály napon megtartott soros mérkôzése elé a csapat.
Az ellenfél a profi ligás Sopron második számú csapata mindössze egy
mezônycserével érkezett, a csapat
edzôje pedig az újabb soproni belharcok és edzôválság miatt ezen a napon
Újpesten irányította az elsô csapatot.
A bizakodásra alapot mindezeken túl
még az is adott, hogy a soproni csapat sem szerepelt eddig túlzottan
acélosan, mindössze nyolc pontot
gyûjtöttek a nyolc fordulóban, igaz, a
nyolc pont éppen duplája volt a celli
pontszámnak. A mérkôzés ordító és
kimaradt celldömölki helyzettel indult, de ezzel szinte ellôtte minden

puskaporát a csapat. A Sopron szép
lassan felôrölte a hazaiak amúgy sem
túl nagy lelkesedését, elszántságát és
az elsô félidôben megszerzett egygólos elônyüket a második félidôben
még hárommal megtoldva, kiütésessé tették a Celldömölk vereségét.
Bük – Celldömölki VSE 3:1 (1:1)
Bük, 250 nézô. NB-III-as labdarúgómérkôzés Bakony-csoport 9. forduló,
vezette Péter G. (Péter T., Szabó).
Bük: Kutasi – Vajda L., BODOR, Dallos,
Stieber. – Gyurácz (NÉMETH), Pupp,
Palkovics, Viszket, – Manganelli A.,
KORONCZAI. Edzô: Szekér István.
Celldömölk: Tóth – Szilágyi, KAZÁRI B.,
GYÖRKÖS, Kovács – Szakos (Kazári Á.)
– Kocsis, SZELE, Szalay T., Manganelli
Zs. – Vánkos. Edzô: Balhási István.
Góllövôk: Bodor (23.), Koronczai (56.
és 89.), illetve Kocsis (34.).
Azt, hogy vereség és vereség között
mekkora különbség tud lenni, jól példázta a Sopron és a Bük elleni meccs.
Míg a Sopron elleni hazai pályán elszenvedett vereség után a meleg víz
a zuhanyzóban is túlzott jutalomnak
számított, a Bük elleni vereséget követôen a taps sem lett volna túlzás. A
4-5 eddig kezdô játékosát is sérülések, eltiltások miatt nélkülözni kénytelen celli csapat fegyelmezetten,
taktikusan játszott. A megerôsített
védekezéssel nem tudtak mit kezdeni a rutinos büki (volt celli és Haladás) játékosok, hiába birtokolták jóval többet a labdát, mezônyfölényüket nem tudták jelentôs gólelônnyé
fokozni. Így végig nyílt maradt a mérkôzés, élvezetes, az átlagosnál mindenképpen magasabb színvonallal.
Most már csak az a kérdés, mikor láthatjuk a csapatnak ezt az arcát végre
a Kolozsvár utcában is.
»DOTTO

Itthoni bravúr, idegenbeli vereség
Parádés játékkal és a Körmend fölött aratott 35:21 arányú gyôzelemmel örvendeztette meg a szurkolókat a CVSEMÁVÉPCELL nôi kézilabdacsapata szeptember 29-én. Salamonné Csótár Adrienn edzô szerint a mutatott játékkal és
azzal a csapattal minden mérkôzésen elégedett lenne. Külön kiemelendô Szomorkovits Adrienn nyolc találata, aminek
értékét növeli, hogy csupa mezônyben elért találatról van szó. Kazári Rita nyolc szélsô gólja is szép teljesítmény, és
Szilvágyi Réka ugyan csak három gólt lôtt, de teljesítményével így is elégedett volt az edzô. Gácser Klaudia 8 gólja
is klasszis teljesítmény és Pukler Glóriának is szép megoldásai voltak. Örvendetes, hogy Szomorkovits Lilla betegsége
ellenére is javuló teljesítményt mutat. Az október 7-én Gyôrben játszott mérkôzés már nem sikerült ilyen jól. Szilvágyi
Réka, Kazári Rita és Gácser Kaudia egyéb elfoglaltság miatt hiányzott, a fôiskolás játékosoknak pedig mérkôzése volt.
A SZESE Gyôr csapata már a mérkôzés elején vezetést szerzett, 6:2 arányban elhúzva, ugyanakkor a celli csapat ziccereket hibázott. A félidei eredmény 10:6 volt. A folytatásban stabilizálta elônyét a gyôri csapat és 23:21 arányban
gyôzött. Salamonné Csótár Adrienn kiemelte a kapuban Wittmann Krisztina kapusteljesítményét, mezônyben
említésre méltó Pukler Glória hat gólja, Fûzfa Anett öt találata, illetve Szomorkovits Adrienn négy találata.
»EREL
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Veszettül nem szabad…
Városunkban – menetrend szerint - itt
az eboltás idôszaka a veszettség elleni betegséggel szemben. Dr. Horváth
András állatorvost kérdeztük, miért is
fontos, sôt törvényileg elôírt ez az oltás kutyusaink számára.
» Miért is fontos ez a veszettség elleni védôoltás, mire és kire is veszélyes?
Ez az oltás a kutyák három hónapos
kora után már kötelezô! Ezt azért fontos tudni, mert ez a betegség nemcsak kutyáról kutyára, hanem emberre is terjed, és ha egy emberen a veszettség tünetei jelentkeznek, akkor ô
már sajnos menthetetlen! Az egyik
legfontosabb és legelsô tünet – kutyáknál is – a nyelôcsô és a nyelvizmok bénulása, tehát kedvencünk képtelen inni. Ez már több mint intô jel. Ez
az egyik elsô és egyik legjellemzôbb
tünete is a betegségnek, amit minden
állatorvosnak fel kell ismernie.

» Tehát nem véletlen kötelezô ez az
oltás. Aki ezt elmulasztja, annak milyen retorziói lehetnek?
Akinek a kutyája nincs veszettség ellen beoltva, ô egy rutinellenôrzés során is bajba kerülhet. Ugyanis a polgármesteri hivatalnak kötelessége
szabálysértési eljárást indítani minden ilyen esetben az illetôvel
szemben.
A kutyát ekkor hatóságilag elkobozzák.
1930 óta minden évben kötelezô a kutyákat
beoltatni veszettség ellen. Magyarországon a
lakosság döntô része
ezt a törvényt tiszteletben tartja szerencsére,
így komoly bajok nem
fordulnak elô.
Sajnos minden – fôleg a
vadon élô – melegvérû

állat terjesztheti a veszettség kórokozóját. Ezért figyeljünk az állatok rendellenes viselkedésére! Ez háziállatoknál azt jelenti, hogy hirtelen, ok nélkül agresszívvé válnak. A vadon élô
állatok esetében fordított a helyzet.
Szelíden viselkednek, odajönnek hozzánk. Ne érintsük meg ôket!
Nagyon figyeljünk oda,
és bár nem kötelezô,
de oltassuk be más
házi kedvencünket is,
cicánkat, sôt az egyre
népszerûbb vadászgörényünket is, hiszen ôk
is veszélyeztetettek. Elsô legyen a biztonság
nemcsak négylábú barátaink, hanem a mi
számunkra is! Így nyugodtan élhetünk együtt
házi kedvenceinkkel.
>>HP

Ingatlanok árverése
Celldömölkön az Önkormányzat tulajdonát képezô,
alábbi ingatlanok kerülnek árverésre: 200.000 Ft
foglaló lefizetése szükséges a licitálást megelôzôen.
Az árverés idôpontja: 2007. október 29., hétfô, 9.00 óra.
Lakóház elhelyezésére szolgáló ingatlanok:
Akácfa utcában: 2 db 665 m2 ingatlan 3.600.000 Ft (ÁFA-val)
Beépítési mód: földszint + tetôtér, szabadonálló beépítés.
Táncsics utcában: 1440 Ft/m2 (ÁFA-val) 6 db ingatlan 824
m2-tôl 1001 m2-ig.
Beépítési mód: földszint + tetôtér, oldalhatáros beépítés.
Beépítési határidô: az Akácfa utcában 4 év, a Táncsics utcában 2 év.
Elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési kötelezettség teljesítéséig, valamint visszavásárlási jog a
beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén.
A közmûvek kiépítése, a rákötés és hálózatfejlesztés költségei a vevôt terhelik. Az Akácfa utcában lévô 2 db ingatlan elektromos áram ellátását földkábellel kell megoldani.
Közlekedési célú építmények elhelyezésére (pl.: garázstömb) szolgáló ingatlanok:
Kodály Z. u. keleti végén: 3840 Ft/m2 (ÁFA-val) 2 db ingatlan 1201 m2 és 1694 m2.
Helye: Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal emeleti
tanácskozója. A licit elnyerését követôen 15 napon belül
szerzôdést kell kötni.
Bôvebb információ a Polgármesteri Hivatal Mûszaki
osztályán kapható a 95/525-810 telefonszámon.
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Hirdessen az Új Kemenesaljában!
Hirdetésszervezô: Nagy Antal
Tel.: 95/525-810, 06 70/338-9880

Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513

Megnyitottunk!
2007. 10. 8-tól Celldömölkön a Koptik Odó
u. 1. szám alatt (fedett piaccal szemben).

• Férfi öltönyök • Zakók • Nadrágok
• Ingek • Nyakkendôk • Alsó-felsô
ruházat valamint kiegészítôk,
a legújabb divat szerint!
Folyamatosan bôvülô árukészlettel
várjuk kedves vásárlóinkat!
Vállaljuk továbbá egyedi öltönyök, zakók,
nadrágok készítését rövid határidôvel
a legkisebb mérettôl az extráig!

A nálunk vásárolt árut a kívánt
méretre igazítjuk!
2007. 10. 15 -tôl újra indul
Celldömölkön a PATYOLAT-SZALON
Átadás–átvétel Vállalása a Gentlemen's
FÉRFI DIVATÁRU BOLTBAN
Vállalunk:
• darabáras mosást,
• gépimosást szalonban,
• fertôtlenítô mosást (orvosi rendelôk részére),
• vegytisztítást (lakosság és közület részére).

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
SIMPLY CLEVER. EGYSZERÛEN NAGYSZERÛ

Új ŠkodaFabia
SZERELEM ELSÔ VÁLTÁSRA!

már

2.222.000 Ft-tól

SIMPLY CLEVER. EGYSZERÛEN NAGYSZERÛ

ŠkodaOctavia Tour
már

2.990.000 Ft-tól

Takarékos, gazdaságos motorok, tágas és kényelmes belsô tér.
Most négy légzsákkal, ABS-szel, négy irányban állítható szervokormánnyal, indításgátlóval már 2.222.000 Ft-tól elérhetô!

Gazdag alapfelszereltsége (ABS, klíma, szervokormány, vezetô- és utasoldali
légzsák, központizár, elektromos ablakemelôk elôl, elektromosan állítható és
fûthetô külsô tükrök, stb. és a hatalmas, 526 literes csomagtartó mellett az
ára is igazán elragadó, hiszen most már 2.990.000 Ft-tól az Öné lehet!

Akár kezdôbefizetés nélküli hitelre is!
Akciónk 2007.09.14 – 2007.10.31-ig érvényes!

Akár kezdôbefizetés nélküli hitelre is!
Akciónk 2007. 09. 14 – 2007. 10. 31-ig érvényes!

Kombinált átlagfogyasztás: 4,6 – 7,6 l/100 km, CO2 kibocsátás: 120 – 181 g/km

Kombinált átlagfogyasztás: 5,3– 9,8 l/100 km, CO2 kibocsátás: 140–199 g/km

A részletekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben!

A részletekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben!

Az Ön Škoda márkakereskedôje

Az Ön Škoda márkakereskedôje

Leier Autó Kft.

Leier Autó Kft.

9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 15.
Tel.: 95/525-525, www.leierandco.hu

9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 15.
Tel.: 95/525-525, www.leierandco.hu

A CELLI BÉ-KE BT. Ékszerboltjába
folyamatosan érkeznek
a Timex nôi és férfi karórái.

Barátságos ár, elegáns külsô és megbízhatóság
jellemzi a Timex karóráit.
Ajánlataink: • ékszerórát: 8950 Ft-tól,
• sport órákat: 8.000 Ft-ért kínálunk!
Válassza a praktikumot:
Három szemet Ön is könnyedén kikapcsolhat az ékszeróra fémszíjából, így pontosan tudja a kezére igazítani, a rugós fémszíjas ékszerórát pedig csak könnyedén felhúzhatja a kezére.
Sport óráink nagy kedvencei
a gyerekeknek és fiataloknak!
Az idô és dátum kijelzése mellett, háttérvilágítás, ébresztô
és stopper funkció is található az órákon!
Október 1-jétôl folyamatos nyitva tartással:
8.00 – 17.00 várjuk kedves vásárlóinkat!
Celli Bé-Ke Bt. Celldömölk, Szentháromság tér 6.
Nyitva: hétfô – péntek: 8.00 – 17.00, szombat: 8.00 – 12.00

