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Európaiság,

magyarsás,

áldozatvállalás,

ÁRA: 16,50 FORINT

önzetlenség

Habsburg Ottó és Horváth Lajos átvette a díszpolgári oklevelet
A vasutasság vendégeként Cell
dömölkre látogatott szeptember
21-én Habsburg Ottó, a Páneuró
pai Unió elnöke, az Európa Parla
ment tagja. A város képviselő-tes
tülete már korábban döntött arról,
hogy Habsburg Ottót, valamint
Celldömölk polihisztorát, Horváth
Lajost díszpolgárrá avatja. A vá
rosházán ebből az alkalomból ren
dezett díszünnepségen Makkos
István polgármester adta át a köz
tiszteletben álló személyiségeknek
a kitüntető oklevelet.
A díszpolgári cím odaítélésének
indoklásában a város polgármeste
re egyebek közt kiemelte, hogy
Habsburg Ottó olyan történelmi je
lentőségű személyiség, aki a Pán
európai Unióban messzemenően
képviseli a magyarság érdekeit.
Diplomáciai munkájában az euró
paiság és a magyarság mindig egy
volt. Különösen erősek a kötődései

a pannon tájhoz, Nyugat-Dunántúl
vidékéhez.
Horváth Lajosról elmondta,
hogy 1937-től 1974-ig tanított
Celldömölkön. Pedagógusként és
közéleti emberként is kiemelkedő
en tevékenykedett. Jelentős szere

pe volt a celldömölki iparosképzés
önálló inétzmérinyé szervezésében,
az iparosképzés otthonának megte
remtésében. Helytörténeti, honis
mereti, művelődési és publiciszti
kai tevékenysége is kiemelkedő.
Válaszbeszédében Habsburg

Ottó megköszönte a kitüntető cí
met. Visszaemlékezett az elmúlt
hosszú időszak viszontagságaira.
Szólt jelenlegi tevékenységéről,
amit a magyarság ügyében fejt ki.
Beszédét így fejezte be: „Köszö
nöm Celldömölk városának^hogy
díszpolgára lehetek. Kérem Isten bő
séges áldását erre a városra. Azokra,
akik ezt a várost szolgálják, és vala
mennyi lakójára."
Horváth Lajos szerényen és
meghatódva fogadta a díszpolgári
címet. Beszédében három szót
emelt ki Kölcsey nyomán: Hass,
alkoss, gyarapíts! Majd „A haza
minden előtt" mottóján a népün
kért önzetlenül dolgozó honfitársa
inkról szólt. - Bár többen lennének
ők, az önzetlenek - mondta, s a
Boldogasszony Anyánk kezdetű
közismert ének eredeti soraival
zárta a beszédét.

Makkos István átadja az oklevelet Habsburg Ottónak

A Mávépcell építheti
az alsósági tornatermet

Önkormányzati

Az alsósági városrész régóta jogosan igé
nyelt beruházása lassan elindulhat a gyakor
lati megvalósítás útján. A sportlétesítmény
létrehozásához a celli Önkormányzat 1994ben 1,5 milliós, 1995-ben és 1996-ban pedig
mintegy 10-10 millió forintos céltámogatást
kapott. A helyhatóság anyagi lehetőségeiből
és a támogatási rendszerből kiindulva került
meghirdetésre a kivitelezési pályázat.
Nyolc ajánlat közül a képviselő-testület a
Mávépcell Kft. 53 millió 657 ezer forintos
pályázatát találta a legmegfelelőbbnek. A cég
referenciaként 1994-es megvalósítással ószszesen több mint 250 millió forint értékű, há
rom nagyobb beruházást tudott megjelölni az
ország minden részéből (Szeged, Székesfe
hérvár, Sopron). A nyertes vállalta, hogy az
1995. augusztus 31-i műszaki befejezést
1996. március 31-i pénzügyi lezárás követi.
A pályázati kiírás szerint a késedelem minden
napjára a szerződéses ár alapján számított na¬
pi 2 százalék kötbért kell állniuk, amely azon
ban maximum a szerződéses ár 10 százaléká
ig terjedhet.

Az új önkormányzati választási törvény értel
mében jelentős változások lépnek életbe az év
végi helyhatósági voksoláson. A 10 ezer lélek
számúnál nagyobb településeken a négy évvel
ezelőttihez hasonló, vegyes választási rendszer
érvényesül, azonban az akkori 19 képviselő he
lyett az idén csak 15 tag alkotja majd a helyi
parlamentet. Csökken a pártok szerepe, mert ki
lenc delegáltjuk száma hatra olvad, és eggyel
kevesebb városatya kerül ki az egyéni választó
kerületekből is (10 helyett 9). A polgármester
megválasztása közvetlenül, a választópolgárok
személyre szóló szavazása révén történik, az
egyéni képviselőre és a pártlistára való vokso-

tíb—

V. L .

választás

Kevesebb lesz a képviselő a városban.

Emelt segélykeret
A celldömölki képviselő-testület döntése
szerint egymillió forinttal megemelték a
gyámügyi segélykeretet. Tanévkezdési segé
lyért még mindig fordulhatnak a hivatalhoz
azok a családok, amelyeknél a családi pótlék
kal emelt jövedelem a 9 350, a gyermekét
egyedül nevelő szülő esetében a 11 220 fo
rintot nem haladja meg.

lássál együtt. Képviselőjelöltté, illetve polgár
mesterjelöltté váláshoz a választópolgárok 3
százalékának támogatása szükséges: az előbbi
hez Celldömölkön választókerülettől függően
mintegy 30, az utóbbihoz pedig 270 ajánlás
szükséges.
E folyamat technikai kivitelezése ajánlóíven
vagy a személyazonosság igazolása után a Pol
gármesteri Hivatalban elhelyezendő urnába titkosan történhet. A jelöltajánlás időszakát az
önkormányzati választás dátuma határozza
meg, amely előtti'35. naptól a 20. napig kerül
lebonyolításra.
-tht-

Zenei tandíjmaximum
Az önkormányzat elfogadta az Ádám Jenő
Zeneiskolára vonatkozó rendeletét, amely
szerint egy tanévre 1400 forintot kell fizetni
ük a nebulóknak. Ez az összeg tartalmazza a
korábban is kért hangszerhasználati díjat
(400 forint). A térítési díjból a tanulmányi
eredmény és a szociális helyzet alapján ked
vezmény adható.

örkép a

2

1994. S Z E P T E M B E R 29.

I KEMENESALJA
2,

munkanélküliségről

A foglalkoztatás helyzete Celldömölkön
Szeptemberi ülésén a celldoilki képviselő-testület tájékozót hallgatott meg a munkaerőíc változásairól.
A gazdasági átalakulás követztében 1993 januárjáig folyamasan emelkedett az állástalanok
ima, azóta azonban stabilizálótt a helyzet, és - a szezonális
szonyoktól függően - 1200¡00 fő között állapodott meg.
1994-ben Celldömölkön foko.tosan csökkent a regisztrált
unkanélküliek száma (a januári
'2-ről júniusig 407-re), de a páakezdő fiatalok munkaerőpiactörténő kilépése megtörte a
ídvező tendenciát (augusztus
ul 449 fő). A pozitív folyamat
aga is ellentmondásos volt, hí:en a létszámleépítések kisebb
lértékén és a lassan élénkülő
[unkaerőpiaci keresleten kívül
sősorban a segélyezési idő leirta miatt csökkent a munkanéliiliek száma. A járadékos idő kilerítése után a regisztrált munanélküliek az önkormányzat
öntése alapján jövedelempótló
ímogatásban részesülhetnek:
lelldömölkön számuk 100-120

körül alakult, ami a regisztrált
munkanélküliek táborának 30¬
40 százalékát teszi ki. Nem vé
letlen az sem, hogy a nyár végén
fordult kedvezőtlenre az idei
helyzet, hiszen az összes munka
nélkülihez viszonyítva a pálya
kezdők aránya felülmúlja a me
gyei szintet (21 százalék), és a
városban nyilvántartott állással
nem rendelkezőknek a megyei
átlagnál nagyobb hányada (több
mint harmada) tartozik a 25 év
nél
fiatalabb
korosztályba.
Szakemberek szerint ráadásul a
pályakezdők munkanélküli-se
gélye erősen demoralizálja a
személyiséget. Ilyen szempont
ból is lényegesek tehát a külön
féle átképzési tanfolyamok,
amelyek hozzájárulnak a mun
kanélküliek mentális szinten
tartásához. Egyéni képzés te
kintetében a biztonsági őr, üz
letkötő, gazdasági informatikus
tanfolyamok voltak a legnép
szerűbbek. Az őszi kurzusokra
főleg a gimnáziumi érettségivel
rendelkezők jelentkeztek, mert
ha ezeken nem vennének részt,
akkor számukra törvényileg kö-
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telező lenne a betanított munka
elfogadása.
A munkanélküliek vállalkozó
vá válását segíti a munkanélküli
járadék összegének megfelelő tá
mogatás maximálisan 6 hónapig
történő folyósítása, amennyiben
az illető „vállalja", hogy főállású
vállalkozó lesz. Celldömölkön
1994-ben kilencen (villanyszere
lő, kereskedő, kőműves stb.) él
tek ezzel a lehetőséggel. A város
ban jelenleg 23 munkáltatónál
foglalkoztatnak 88, korábban tar
tós munkanélkülit, és a központi
bértámogatás összege az alkal
mazott szakképzettségét figye
lembe véve a munkabér teljes
mértékét is elérheti. Munkahely
teremtő beruházást a Vas Megyei
Munkaügyi Központ három íz
ben támogatott (nyomdaipari te
vékenységet folytató, elektroni
kai termékeket, illetve védőkesz
tyűt gyártó gazdálkodóknál), ez
által 45 személy elhelyezkedését
segítve. Utazási költségtérítést
Celldömölkön mindössze három
munkáltató kért 15 dolgozóra vo
natkozóan, s ez arra utal, hogy
előnyben részesítik a helyi mun
kavállalókat a bejárókkal szem
ben. Közhasznú foglalkoztatás
címén 27 fő kapott munkát, kö
zülük a legnagyobb létszámot az
önkormányzat alkalmazza 70
százalékos központi költségtérí
tés mellett. E forma koncepciója
elhibázott, mert az ideiglenes mun
kahely (általában önkormányzat)
véglegessé válása felé hat, pedig a
munkáltatók nem képesek állandó
kérit alkalmazni őket.
A város munkaerőpiacát befo
lyásolhatja, hogy a közalkalmazot
ti/költségvetési szférában a gazda
sági szigorítások következtében
még csak most válik igazán nehéz
zé a helyzet...

Csütörtökön

délután

Állásbörze
Sokszor
beszámoltunk
már arról, hogy térségünk
ben rendkívül kilátástalan a
munkanélküliek helyzete. A
Vas Megyei Munkaügyi
Központ - az elmúlt évben
S zombathelyen megtartott
háromnapos rendezvény si
kerén felbuzdulva - ez év
ben valamennyi kirendeltsé
ge székhelyén állásbörzét
szervez. Kőszeg és Kör
mend után szeptember 29én, tehát ma 9-16 óra között
Celldömölkön találkozhatnak
egymással munkaadók és
munkavállalók. Eröss Attila
kirendeltségvezető a várható
kínálatról, s a lehetőségekről
tájékoztatta lapunkat:
- Módot adunk a munkál
tatóknak arra, hogy üres állás
helyeiket
megismertessék
nemcsak a munkanélküliek
kel, hanem minden olyan em
berrel, aki munkát keres, vagy
éppen állást szeretne változ
tatni. Szeretnénk, ha minél
több érdeklődő jönne el. 82
munkáltatónak küldtünk leve
let, eddig körülbelül húszan
jelezték részvételi szándéku
kat. Fontos tudnivaló, hogy a
munkaadók nemcsak a már
most is üres helyeiket hirdet
hetik meg, hanem a jövőben
megüresedŐket is.
- Külön felhívnám a pá
lyakezdők figyelmét erre a
rendezvényre, hiszen ők
vannak a legkedvezőtlenebb
helyzetben a munkaerőpia
con. Az állásbörze jó alka
lom a tájékozódásra, a lehe
tőségek felmérésére.
K . V.

Németh T .

KORONA^ÜZLETHAZ
C E L L D Ö M Ö L K , S z é c h e n y i u.

LEGYEN A VENDÉGÜNK!
Családi rendezvények,
esküvők,
vállalati
összejövetelek
szervezését,
lebonyolítását
vállaljuk.
Telefon: C e l l d ö m ö l k 14.

1.

MEGHÍVJUK

kedves vásárlóinkat október 4-én,
kedden 12 órakor tartandó
SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ hidegkonyhai termékek
bemutatójára és kóstolójára.
Hidegtál készítésére rendelést folyamatosan felveszünk.
Kitűnő minőség, szolid árak.

AKI NÁLUNK VÁSÁROL, NEM CSALÓDIK!
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MEGKÉRDEZTÜK I
Habsburg Ottó celldömölki napja 0t VÁLASZOLTAK
i

Szépszámú érdeklődő várta szeptember
21-én a vasútállomáson azt a nosztalgiavona
tot, amellyel Habsburg Ottó érkezett váro
sunkba. Fehér Tamás, a MÁV Celldömölki
Vontatási Főnökségének vezetője üdvözölte
a prominens személyiséget és családtagjait
(képünkön), majd Habsburg Ottó méltatta a
vasutastársadalom kiemelkedő szerepét.
A városházán rendezett díszünnepség után
a Páneurópai Unió elnökének és Celldömölk
polgármesterének koszorúját cserkészstaféta
vitte fel a Sághegyre a Trianoni kereszthez,
ahol megemlékeztek az emlékmű felállításá
nakhatvanadik évfordulójáról. A koszorúzás!
aktust harsonák hangja tudatta a lent várako
zó tömeggel. Az esemény a Szózat hangjaival
ért véget.

Mit hoznak az akciók
a Partinak?
ZoO$

r

Völgyi

lo\o

Adóból adódó gondok
Az Űj Kemenesalja szeptember 15-i szá
mában egy versidézettel megspékelt írás is
mét a helyi adóval foglalkozik. Az eligazo
dást segítendő, költői ihletettségtől mentesen
az adócsoport ténykedésének valódi okairól
fogadjanak el néhány tájékoztató gondolatot.
A helyi adók fizetésével kapcsolatban tör
vény írja elő, hogy a június 30-i állapotnak
megfelelően augusztus 3 l-ig értesíteni kell az
állampolgárokat. Ezen értesítő tartalmazza az
esetleges előző évi hátralékot, a tárgyévi kö
telezettséget és a kifizetéseket is. Ez így kö
telező érvényű az adócsoport számára. A tör
vény két hónapot ad az értesítések kiküldésé
re, hiszen a június 30-án postán feladott adó
a pénz átfutási idejének lassúsága miatt elő
fordulhat, hogy csak három hét után kerül a
Polgármesteri Hivatal számlájára. Ebből lát
szik, hogy a június 30-i zárási idő után még
van egy időintervallum, melynek kivárása
után lehet csak a mintegy 6000 adózó befi
zetéseit könyvelni, összesíteni, majd elkészí
teni az értesítőket.
Ezek kézbesítése szintén időigényes, hi
szen csak átvételi elismervénnyel történhet.

Válaszol: Kopcsándi József, a Parti Be
vásárlóközpont igazgatója
Fél éve nyitottuk az üzletet, s azt tapasz
taltuk, a vásárlók kezdetben talán túlságo
san elegánsnak, így drágának képzelték a
kínálatot. Aki bejött, hamar észrevehette,
hogy az áraink a fizetőképes kereslethez
igazodnak. Hátrányunk volt az indulásnál,
hogy az épület sokáig üresen állt, sokak sze
mében már-már a városközpont csúfjának
számított, s bizony kicsit idegenkedtek tőle.
E két dolog motiválta azt, hogy minél több
celldömölkit becsábítsunk az üzletbe, és meg
győzzük Őket a feltételezések ellenkezőjéről.
Ennek egyik módja az akciós kínálat.
Az akcióink mindegyike sikeres volt, de
a nyerőnapi akciónk a legnépszerűbb. Ez
igen kedvező fogadtatásra talált. Két hónap
alatt mintegy 700 ezer forintot térítettünk
vissza, ami egyenesen a vásárlók zsebébe
vándorolt. A forgalmunk ezen idő alatt
nagyságrenddel nőtt, bár az akció elején né
hányan még kétkedve kérdezték: valóban
visszafizetjük a pénzt? Miután meggyőződ
tek a dolog hitelességéről, attól kezdve a
bizalom is egyre nőtt az áruház iránt.
Mára - a különböző akciók révén - talán
sikerült bebizonyítanunk a vásárlóknak,
hogy a szélesebb rétegek igényeire és pénz
tárcájára alapozunk elsősorban, s ezt nem
cáfolja meg az a tény sem, hogy luxuscik
keket is kínálunk.
Az épület adottságai miatt eléggé behatá
roltak a lehetőségeink. Ugyancsak a szélesebb
réteg igényei szerint szeretnénk tőkehúst is
értékesíteni, de a különböző közegészségügyi
előírásoknak a jelenlegi körülmények között
nehéz megfelelni. Ugyancsak elég nagy prob
léma az áruház emeleti részének jobb kihasz
nálása. A legújabb akcióinkkal éppen azt cé
lozzuk, hogy a vásárlók minél nagyobb szám
ban jöjjenek fel az emeletre.
Nem hiszem, hogy lekicsinylő megne
vezés lenne, ha akciós áruházként vonul
nánk be a köztudatba.
-n

Talán e tények alapján jobban érthető a két
hónapos értesítési határidő, melyet néhány
nappal hosszabbított meg az, hogy a postai
költségek lehetőség szerinti megtakarítása
miatt diákokkal és munkanélküliekkel oldotta
meg a hivatal az értesítések kézbesítését. A
fentiek vonatkoznak a gépjárműadóra is, de
ez központi adó, melynek külön számla
egyenlege van, mely egy közös értesítőn nem
szerepelhet a helyi adóval. Ez ismét 2000 db
értesítőt jelentett.
Tudjuk, hogy egy celldömölki polgárt sem
örvendeztet meg az a tény, hogy helyi adót
kell fizetni, és ezért rendkívül tiszteletremél
tó, hogy a legtöbben anyagi nehézségeik el
lenére is időben tesznek eleget ez irányú kö
telezettségeiknek. Elnézést kérünk, amennyi
ben félreértések történtek és sokaknak ez kel
lemetlenséget okozott, de abban minden cell
dömölki polgár biztos lehet, hogy az adócso
port csak a törvény szellemében járt és jár el,
keresve a takarékos megoldásokat, és bizto
sak vagyunk abban, hogy nagy leterheltségük
és az őket ért sokszor méltatlan támadások
ellenére is mindig készséggel állnak az ügy
felek rendelkezésére.
Makkos István
polgármester

Nem a Rábacom, az önkormányzatok hatásköre a visszafizetés
Az Űj Kemenesalja ez évi 15. számában foglalkoztunk térségünk
telefonhálózatának fejlesztésével. A Rábacom igazgatóságának elnö
kével, dr. Dénes Tiborral folytatott beszélgetésben egyebek között
szó esett arról, hogy milyen visszatérítésre számíthatnak azok, akik
már évekkel ezelőtt befizették a tizenötezer forintot. Miután a meg
jelentek félreértésre adhattak okot, ezért a témára ismét visszatérünk.
- A kivitelezési munka megkezdődött - mondja dr. Dénes Tibor.
A központ kialakítása folyamatban van, s várhatóan októberre, no
vemberre fogadókész lesz az épület. Az alaptőke-emeléssel a pénz
ügyi fedezet - azt hiszem - teljes egészében rendben lesz ahhoz, hogy
rövid időn belül azok a munkálatok is megkezdődjenek, amelyeket a
lakosság már saját szemével is tapasztalhat. Úgy gondolom, a háló
zatépítési munkák az engedélyezési ügyekkel párhuzamosan meg fog
nak indulni. Ezek azonban bárhol is kezdődjenek el, nem jelentik azt,
hogy az a térség annyival előbb kap szolgáltatást, amennyivel előbb

a munkák megkezdődtek. Ez többé-kevésbé összehangoltan történik
majd az egész területen.
- Ami a visszafizetéseket illeti, a befizetett Összegek után a kamatot
az önkrományzatok saját hatáskörükben visszafizethették a lakosság
nak. A társaságunk csak a tizenötezer forintokat kérte, a kamatait nem.
Kiderült az is, hogy az egyes településeknél a kamatok nagysága
között is jelentős eltérések mutatkoznak. Vélhetően ezt a különböző
lekötési idők okozhatták. Az már más dolog, hogy vannak olyan
községek is, amelyek a helyi adók megfizetésénél kedvezményeket
adtak azoknak, akik befizettek telefonra. Erre tekintettel lehetnek
olyan települések a helyi szabályozástól függően, ahol a kamatot
egyáltalán nem térítik vissza, de akadhat olyan falu is, ahol kedvez
mény mértékével csökkentik a kamat összegét. Közműfejlesztési hoz
zájárulás címén pedig ebben az esetben egyáltalán nincs mód viszszatérítésre.
E.
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Utazás fehér

lavórban

Bertha Bulcsú
új könyve
Egy íróról szólunk
legújabb köny
ve kapcsán. Bertha Bulcsúról, akit gyer
mekkora ide „láncol" a kemenesi tájhoz,
ö az az író, aki eljön hozzánk, ha sze
mélyesen ritkábban is, de levelei és
könyvei jóvoltából rendszeresen. Régeb
ben Berzsenyit idézni, tájat bejárni, embe
reket üdvözölni járta vidékünket. Ó tehát
itt van, bármi forgatja is a világot Bertha
Bulcsú nem változtat nézőpontján.
Lapozgatom e furcsa címet viselő, há
romszáz oldalnál vaskosabb könyvét.
(Utazás fehér lavórban - Magvető K i 
adó.) Megerősödik bennem újra, hogy
nem változtatott a nézőpontján, a maga
tartásán, ismét társadalmi látleleteket tár
elénk. így volt ez, amikor megírta a Kesudiót, amiéit „kiátkozták", de túlélte.
Az új könyvében lévő írások rövidek,
de találatok. E kis méltatásban lehetetlen
bemutatni, csak némi tapintás lehetsé
ges. A hátsó udvarban című írásában ez
olvasható:„A balatoni idillnek több mint
tíz éve vége szakadt Ma már az egész
part egy nagy valutaprés, félkarú rabló".
„...Eszembe jutott az Európa Ház, amit
újabban a magyar politikusok is lelkesen
emlegetnek. Itt az Európa Ház - gondol
tam, hiszen már itt állunk együtt a posta
előtt, hollandok, magyarok, németek,
osztrákok, és várjuk, hogy a Ház másik
végébe átszólhassunk rokonainknak,
ügyvédünknek, bankunknak, de hiába.
Vagyis remélhető, de fárasztó és hoszszadalmas dolog, mert az Európa Ház
hátsó udvarában vagyunk, esetleg a hát
só udvar kis mellékhelyiségében, közel
a trágyadombhoz, melyen sovány tyú
kok kapirgálnak, s egy nagyon öntudatos
kopasz nyakú kakas méreget bennünket
gyanakodva. A hátsó udvar stílusa és
szokásai itt kötelezőek. Mindenkire kö
telezőek, még azokra is, akik a Ház nap
fényes, utcai szobáiból keveredtek vélet
lenül ide." Az Emlékfalvak és emlékfolyók címűben írja: „A múlt ősbozótjában
volt nekem ilyen biztonságot adó falum,
földszintes, itt-ott még a földszintnél is
alacsonyabb házsorokkal... Mert a mun
kás és a maradi falu, kisváros, bányatelep
visszahúz bennünket- Honnan?... Sajgott
nekem Nemeskeresztúr... Pedig tudtam,
hogy a múltba nem vezérnek utak".
Sajnos, az összefüggésükből kiragadt
idézetek nem nyújthatják a teljesebb értést.
Talán annyit, hogy miként érez és fogal
maz az író, és miként vélekedik. így van
ő az frói mesterségével is. Jó műveket akar
írni, ez feszíti napjai sodrában. Miként szü
lethet a jó mű? Válasza meggyőző. „A jó
mű olyan, mint a baleset Megtörténik az
íróval, hiába is védekezik ellene, életfor
mája, politikai nézetei ellenére bekövetke
zik", így ajánlhatjuk olvasásra Bertha Bul
csú új könyvét
Dala József
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Kemenesalja országgyűlési

képviselői

Horváth Elek (1822-1876)
Pár hónapja zajlottak le a négyéven
kénti parlamenti választások. Az újabb
ciklus kezdetén sorozatunkban áttekin
tést adunk Kemenesalja országgyűlési
képviselőiről az 1848-as forradalom és
szabadságharcig visszamenőleg. Rész
letesebb elemzések és gyorsfényképek
váltják majd egymást a Jelentőségtől, Il
letve a rendelkezésre álló forrásanyag
tól függően, de remélhetően felvázolva
környékünk honatyáinak történelmi
tablóját.
Ferenc József az Októberi Diploma kibocsá
tását követően Vay Miklós frissen kinevezett
magyar kancellárt utasította az országgyűlés
időpontjának kijelölésére. A politikai légkör
enyhülésével megélénkült Vas megyében is a
közélet. 1860. november 26-án Kiscellben tar
tott gyűlést a Gazdasági Egyesület amelynek
politikai fórum jellege lett, és a résztvevők a
48-as eszmék mellett tettek hitet
Az országgyűlési királyi meghívólevél az
uralkodó által egyébként el nem ismert 1848-as
törvénykönyv V. törvénycikke alapján rendel
kezett a képviselők megválasztásáról. 1861.
február 5-én jött létre a Vas Megyei Középponti
Választmány a választások lebonyolítására. E
bizottság tagja lett Békássy Imre, Kemenesalja
48-as országgyűlési követe is. Az új választáso
kat március 16-ára tűzték ki. Kiscellben két je
lölt lépett fel: Takács Lajos ostffyasszonyfai és
Horváth Elek csöngei birtokos nemesek. Az
utóbbi jóval nagyobb népszerűséggel rendelke
zett ellenlábasánál. Több mint érdekesség, hogy
Békássy Imre, a követjelölés lebonyolítója a hi
vatalos iratokban már csak Horváth Elek köz
felkiáltással való megválasztását jelentette Spissich László ajánlására. Később a T. Ház is fog
lalkozott a mandátumok igazolása során a tör
téntekkel, de a botrányszagú esetet sikerült nem kis részben Békássy Imre múltjának és te
kintélyének köszönhetően - elsimítani.
Horváth Elek 1822. január 12-én született
Csöngén, apja Horváth Mihály földbirtokos. A
kor sok más nemesi származású ifjához hason
lóan- iskoláit Sopronban, Pápán és Pozsonyban
elvégezvén - jogi pályára lépett. Históriai von
zódása már fiatal korában megnyilvánult. 1841ben, mindössze 19 évesen, ő „mutatta meg né
kem az első oklevelet 1264. évből Eszterházán,
atyám családi iratai között" - jegyezte fel róla
a majdani Dunántúli Történetkedvelők Társula
tának egyik vezetője. Nagy Imre. Országgyűlési
ifjúként az 1843-44. évi diétán egy esti fáklyás
felvonulás alkalmával nagy visszhangot kiváltó
szónoklattal üdvözölte Perczel Mór és Szemere
Bertalan képviselőket. A beszéd nemzeti egysé
get szorgalmazó kitételeiért eltávolították Po
zsonyból. Ügyvédi diplomáját megszerezvén,
1846-tól a kemenesaljai járás esküdtjévé válasz
tották. 1848. májusától a forradalmi megyei
Képviseleti Bizottság tagja, majd júniustól ön
kéntesként a Vidos József vezette Vas megyei
mozgó nemzetőrezredben küzdött a Dráva vé

delmében. November elsejétől a 44. honvéd
zászlóalj századosa, utóbb hosszabb időszakon
keresztül ideiglenes parancsnoka lett A kápol
nai ütközettől kezdve Nagy Sándor hadtestében
részt vett az egység minden csatájában a sza
badságharc végéig. A világosi fegyverletételt
követően kényszersorozták, és Ausztriában
szolgált 1855-ös hazaengedéséig, ami után né
hány évig elsősorban a gazdálkodással törődött.
Honatyaként hű maradt 1848 eszméihez:
amikor 1861. június 5-én a képviselőház az
uralkodóhoz intézendő felirat vagy határozat
kérdésében döntött, ő ,jiem"-mel, azaz a hatá
rozat mellett voksolt. Közben történeti érdeklő
dése mindvégig fennmaradt, és 1863. december
27-én alapító tagja lett a Dúnántúli Törté¬
netkedvelők Társulatának. Kezdeményezőkész
ségét bizonyította, hogy második találkozójuk
színhelyéül csöngei birtokát javasolta. A törté
nészek első vándorgyűlésére február 7—10-ig
került sor a következő esztendőben. Az 1867ben létrejött Magyar Történelmi Társulatnak
nem csupán alapító tagja volt, hanem az elnök
ség 40 tagú választmányában is helyet kapott,
többek közt Eötvös József, Szilágyi Sándor és
Toldy Ferenc társaságában.

Nem lankadó közéleti aktivitását bizo
nyította, hogy három alkalommal (1865-ben,
1869-ben és 1872-ben) - az utóbbi két esetben
ellenzéki programmal, a Tisza Kálmán fémje
lezte „balközép" szüleiben - megújították kép
viselői mandátumát Jelentős szerepet vitt a Vas
Megyei Honvédegylet munkájában is. Kiscell
fejlődését politikusi minőségében lobbizásával
döntően előmozdította. A Kemenesalja című he
tilap róla emlékezve írta: „Elvitathatatlan érde
mei vannak a vasutak s különösen a celldömölki
állomás idevaló építésében". Képviselői idősza
kához fűződött az egységes kiscelli járás létre
jötte a korábbi alsó- és felsőkemenesi, valamint
kiscelli szolgabírói járásokból. Az egyesítésre utal,
de egyúttal az első alkotmányosan megválasztott
parlamenti képviselő, Horváth Elek emlékét is őrzi
a korabeli kortesnóta-töredék:
„Összeolvadt Alsó, FelsÖ-Kemenes,
Büszke lehet mind a polgár, mind a nemes..."
Németh Tibor
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Október 15-én két neves bencés „hazatérő" hamvait
helyezik el a celldömölki kegytemplomban
A celldömölki r. k. egyház
község vezetősége - a hívek kez
deményezésére - megindította
azt a hivatalos eljárást, amely le
hetővé teszi két arra érdemes, a
régi celliek által nagyon tisztelt
és szeretett bencés szerzetes,
Jándl Bernardin dömölki apát
és dr. Nemes Vazul plébános
hamvainak „hazahozatalát". A
kegytemplom Szent Benedek-ol
tárának fülkéjében, a „hazaté
rők" által kialakíttatott kriptában,
1994. október 15-én helyezik el
a hamvakat
Egy kis múltidézés. A Pan
nonhalmán letelepített Szent Be
nedek Rend magyarhoni fiai
imádsággal és szorgos munkával
segítették első szent királyunk
országépítő munkáját. Az Árpá
dok korában kies tájunkon is
megjelentek a bencések. Megala
pították a dömölki apátságot,
amelynek temploma búcsújáró
helyként vált ismertté. A török
uralmat követő nehéz időkben is
- igaz, csak a romok közt - v i 
lágított a hit mécsese. A 18. szá
zad közepén, a Koptik Odó által
1739-ben megalapozott Kiscell
vette át Dömölk szerepét Az it
teni kegytemplomban folytató
dott a búcsújárással kifejezett
Mária-tisztelet, aminek ébren tar
tói a templom szomszédságában
felépült klastrom szerzetesei vol
tak. Életük itt sem volt zavarok
tól mentes. Két „kitelepítésen"
estek á t Az elsőt I I . József feje
delmi megbízottai 1787-ben haj
tották végre. A másodikra 1950ben került sor, amikor az Elnöki
Tanács törvényerejű rendelete
alapján kényszerültek elhagyni
rendi otthonukat Köztük volt
Jándi Bernardin és dr. Nemes
Vazul is.
Kik Is voltak ök? Jándi Ber
nardin 1863. november 29-én
született a Nyitra megyei Darácsi
községben. Érettségi után lépett
a bencés rendbe. Pappá szentelé
se 1888. július 8-án volt Utána
főiskolai tanár és főapáti szertar
tó lett Pannonhalmán. 1907-ben
Pápára helyezték házfőnöknek és
gimnáziumi igazgatónak. 1910től Pannonhalmán főmonostori
kormányzó perjelként tevékeny
kedett. 1920-ban - rendtársai
egyetértése alapján - a főapát reá
bízta a dömölki apátság vezeté

sét Az e tisztségben töltött 30 év
alatt bizonyította, hogy méltó
volt a bizalomra. Rendje ügyein
kívül az egyházközség gondjai
ból is osztozott. Támogatta a
nagyközség képviselő-testületét
is, amelynek - amíg lehetett tagja volt Idekeriilése után elnö
ke lett a községi fiúpolgári isko
laszékének. Kijárta az intézmény
állami kezelésbe vételét (1923),
majd saját épülethez juttatását

latin-görög szakos tanári okleve
lét a budapesti egyetemen sze
rezte. Ugyanott doktorált is.
1932. június 19-én szentelték
pappá. A következő években fő
iskolai tanár volt Pannonhalmán.
1941. június l-jén vette át a celli
plébánia vezetését Szerény, se
rény, közvetlen és emberséges
lénye, valamint új közösségéért
végzett odaadó és önzetlen mun
kája révén kiérdemelte elöljárói

Jándi Bernardin

Dr. Nemes Vazul

(1925). Közben biztosította a
zárdaépület bővítéséhez szüksé
ges anyagiakat is, az abban mű
ködő r. k. polgári leányiskola ré
szére. A megyei törvényhatóság
tagjaként szívvel-lélekkel harcolt
Celldömölkért. 1933-ban - az
apátság 800 éves jubileumán Serédi Jusztinián bíboros herceg
prímást, majd 1948-ban - az em
lékezetes Mária-napi búcsún Mindszenty József bíborost, esz
tergomi érseket köszöntötte az
apátság és Celldömölk vendége
ként. Aranymiséjét 1938-ban,
gyémántmiséjét pedig 1948-ban
mutatta be. Apáti működésének
évfordulói is emlékezetesek.
1950-ben fájó szívvel, kény
szerből hagyta el a rendházat és
városkánkat. Életének 89. évé
ben, 1952. augusztus 28-án
hunyt el Pannonhalmán. Az otta
ni Boldogasszony Kápolnában
temették el.

és hívei bizalmát Idekeriilése
után a templom belső renoválását
szervezte meg. A mennyezeti
freskók, az oldalhajók fülkéiben
lévő stációs képek, valamint a lá
bazat süttŐi márványlapjai ma is
díszei a templombelsőnek. A U.
világégés legsúlyosabb idősza
kában, 1945. február 13-án két
nagyméretű bomba vágódott
templomunk tornyának tövébe.
Az épület - bár erősen rongálód
va - túlélte a veszélyt A béke
beálltával, a hívek áldozatkész
sége révén sikerült eltüntetni a
szomorú nyomokat. A kegy
templom - 200 éves jubileumán,
1948. szeptember 12-én, eme
emlékezetes napon - külsőleg is
felújítva fogadta a zarándokok
tízezreit A lankadatlan buzga
lommal dolgozó plébános az
anyagiakkal párosuló gondok
mellett lelkipásztori teendőiről
sem feledkezett meg. Hitoktatást
végzett, egyesületeket és vallá
sos közösségeket vezetett. Meg
nevezés nélkül is emlékezetesek
azok az általa irányított - vallá
sos jellegű - egyesületek, ame
lyek lehetőséget biztosítottak
tagjaik önképzésére, műsoros

Dr. Nemes Vazul 1906. októ
ber 30-án született Pápán. Szülő
városa bencés gimnáziumában
érettségizett. Utána, 1924. au
gusztus 6-án lépett Szent Bene
dek Rendjébe. Teológiai tanul
mányait Pannonhalmán végezte,

rendezvényekre, közművelődési
előadásokra. A helyben végzett,
iskolán kívüli népművelés szer
vezése a Szabadművelődési Ta
nács feladata volt, melynek elnö
ki tisztét éveken át ő töltötte be.
Ünnepélyek rendezése, előadás
sorozatok szervezése és a törté
nelmi évfordulókról való ünne
pélyes megemlékezések sora fű
ződött személyéhez. A Katolikus
Kör részére megszerezte a Ke
menesalja című lap kiadói jogát.
1948-ban összeállította és kiadta
A magyar Mária-Cell kegyhelyé
nek ismertetése című könyvecs
kéjét Példamutató élete, tettei és
szavai összhangban voltak. így
sikerült a hívekkel közvetlen
kapcsolatban élnie. 1953-ban - a
szombathelyi egyházmegye pap
jaként - Nemeskoltára, 1958-ban
pedig Iváncra helyezték plébá
nosnak. 1972-től Pannonhalmán
élt a Szociális Otthon lakójaként
1979. március 22-én halt meg a
győri kórházban. Pannonhalmán,
a Boldogasszony Kápolnában te
mették el.
Két olyan egykori bencésre
emlékeztünk, akik erényes életük
nálunk töltött időszakában - ne
mes leikükből fakadó, odaadó,
példás magatartásukkal és a kö
zösségért végzett önzetlen mun
kájukkal - igazi celliekké „hono
sodtak". Mindennapjaik a hitben
való életre adták a példát. Az eb
ből fakadó remény adott nekik és
az általuk vezetetteknek erőt a
boldogabb jövő várásához. A hit
ből eredő szeretetet Istenen kívül
- főparancsi alapon - feleba
rátaikra irányították. Az emberek
egymás iránti kölcsönös tisztele
tét és szeretetét ma sem ártana
élőbbé tenni!
Horváth Lajos

1944. október 15-én,
szombaton de. fél 11 -kor dr.
Várszegi Asztrik püspök,
pannonhalmi főapát ünne
pi szentmisét mond a cell
dömölki kegytemplomban.
A szentmise végén beszen
teli a két „hazatérő" bencés
földi maradványait, majd a
Szent Benedek-oltárnál ki
alakított kriptába helyezik
azokat.
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Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
Születés:
Őri Zoltán és Horváth Éva Márta
leánya: Viola, Farkas Gábor Er
nő és Lacza Zsuzsanna Margit
fia: Ádám, Deé Ervin Miklós és
Janics Zita leánya: Erzsébet Fri
derika, Pungor Antal és Horváth
Gabriella Mária fia: Dávid, Oszkó Attila és Kiss Andrea fia: Dá
niel, Hosszú Gyula és Nyári Ildi
kó leánya: Zsófia.
Házasság:
Orbán Ildikó és Szabó Balázs,
Sali Beáta és Kovács Róbert Gé
za, Fülöp Orsolya és Marton
Zsolt, Pőcze Anita és Gruber
Zoltán Sándor, Gulyás Márta és
Rosta Szilárd, Balogh Györgyi és
Györkös Sándor József, Vass Ju
dit és Boros Győző, Somogyi Jú
lia és Dénes Árpád.
Halálozás:
Péter Gyuláné sz. Vajda Ida,
Dancsecs Károlyné sz. Németh
NE

Irén, Halasi Béláné sz. Horváth
Irén, Standi Gyula, Parádi Gyu
láné sz. Kovács Magdolna, Kemenedi Lajosné sz. Geiger
Zsuzsánna, Farkas Ferencné
sz. Kovács Róza, Németh Bélá
né sz. Horváth Irén, Berkes Je
nő, Somogyi Kálmán, Makai
Gyula.
KEMENESMIHÁLYFA
Halálozás:
. Bertalan Lajos János.
JÁNOSHÁZA
Születés:
Kocsi Ernő István és Kársai Má
ria Valéria leánya: Brigitta, Bódi
Ferenc és Bakonyi Gyöngyi fia:
Arnold, Sali Ferenc és Trombitás
Andrea fia: Bertold.
Halálozás:
Varga Józsefné sz. Jákli Mária.

FELEDJE:

Új Kemenesalja kéthetente!

KISSOMLYÓ
Halálozás:

Búcsú
Somogyi

Zsigmond Rozália, Varga Béla.
BOBA
Születés:
Horváth József László és Hajmásy Mária leánya: Ágnes.
KEMENESKÁPOLNA
Születés:
Horváth Lajos és LŐrincz Berna
dett Etelka fia: Norbert
KEMENESMAGASI
Házasság: Nagy Zoltán és Lász
ló Anita, Veszprémi Roland Ist
ván és Horváth Zsuzsanna, Hajba
László és Kovács Krisztina.
Születés: Horváth Sándor és
Papp Ilona Andrea leánya: Pet
ra Renáta, Mesterházy Zoltán
és Koncz Bernadett leánya
Helga.
MESTERI
Születés:
Somogyi Károly és Gellért And
rea Tünde fia: Gábor Márk, Pup
Norbert és GŐcze Veronika le
ánya: Szandra.

Kálmántól

Alsóságon sokan szerették
és tisztelték Somogyi Kálmán
tanár urat, a népszerű Kami
bácsit, aki évtizedeken át taní
totta a városrész általános is
kolás korú ifjúságát a termé
szettudományokra. A hamis
kásan mosolygó, fanyar hu
morú pedagógus nemcsak ta
nítványai, de tanártársai kö
rében is népszerű volt.
Egy ideig számadó igazga
tóként dolgozott az akkori já
rásnál. Már nyugdíjhoz köze
ledett, amikor a tanári munka
mellett az alsósági kultúrott
hon igazgatójaként is tevé
kenykedett. Azon fáradozott,
hogy jusson kultúra a „perifé
riára" is. Igyekezett minden
tőle telhetőt megtenni Alsóság
népéért. A jó humorú ember
az utóbbi években eléggé
megkeseredett. Többféle be
tegség is kínozta, de leginkább
a felesége elvesztése viselte
meg. Halálhíre mindnyájun
kat megdöbbentett, akik sze
rettük és tiszteltük őt.
Somogyi Kálmán bácsi 81
éves volt. Emlékezzünk rá tisz
telettel!
V. L .

Az 1994. évi eboltás
a celldömölki városrészben:

CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATA

október 5-én 7-9 óráig,
október 6-án 7-9, illetve 15-17 óráig, valamint
október 7-én 15-17 óráig.

eladásra meghirdeti
a Celldömölk, Móritz S. utcai
1093/45 hrsz.-ű, 40 m
beépítetlen belterületi ingatlanát
garázsépítés céljára.

PÓTOLTÁS:
október 19-én 7-8 óráig, illetve 15-16 óráig.
A 3 hónaposnál idősebb kutyák
évenkénti oltása kötelező!
Az oltás díja 200 Ft/eb.
Az oltás elvégezhető a rendelőmben
(Csokonai u. 66.), rendelési időben.
Itt a díj 250 Ft/eb,
de nincs hosszú várakozás és fertőzésveszély!
Az eddigi évekhez hasonlóan az oltást elvégzem
háznál is, ez esetben előzetes bejelentést kérek!
A kiszállási díj 50 Ft/háztartás.
Kérjen telefonon időpontot!

DR. HORVÁTH ANDRÁS
körzeti állatorvos
Celldömölk, Csokonai u. 66.

60/376-414.
Rendelési idő:
kedden, csütörtökön 17-19 óráig,
pénteken 15-17 óráig.
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A terület induló licitára:
25 000 Ft,
ami készpénzben egy részletben fizetendő.
A pályázatokat
1994. október 28-án
14.00 óráig lehet benyújtani
a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelőjéhez
(Celldömölk, Szentháromság tér 1.).
A pályázatnak tartalmazni kell
a pályázó nevét és címét.
Több jelentkező esetén versenytárgyalást tartunk
1994. november 1. és 4. között,
melyről a jelentkezők értesítést kapnak.
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Három új képeslap Jánosházáról

közepén található Szt. Vendel-kápolna látha
tó, homlokzatán 1793-1979 évszámokkal,
majd egy összefoglaló képeslap a község
szobrairól, emlékműveiről. Ez látható a kö
zölt képünkön. Szobraik szépek, környezetük
rendezett. Celldömölk felől érkezvén a tele
pülésre, a hősök emlékműve tűnik az utazó
szemébe, a sűrű fák között a Mária-szobor
rejtőzik. Ha jobban körülnézünk, akkor a
szép Szentháromság-szobrot és más emléke
ket pillanthatunk meg.
Aki kicsit is ismeri Jánosházát, az tudja,
hogy mennyi érték húzódik meg e települé
sen, valamennyi, idézi, fellebbenti a múltat.
A legrangosabb épületek, mint a templom, a
vár a főbb jelzőkövek, de a régi kultúrház, a
sörház, a posta és a patika épülete, valamint
számos polgárház utal a település rangjára.
Nem is beszélve a kereskedelmi időket kon
zerváló, még megmaradt épületekről. János
háza polgárai mindig nagyon ügyeltek tele
pülésük hírnevére. Korábban is kiadtak képes
levelezőlapokat, ennek folytatását jelentik a
mostaniak.
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A valamikor nagy forgalmú, vásárairól or
szágosan ismert település, Jánosháza képes
levelezőlapjának bemutatásakor két sarkala
tos dátumot feltétlenül ki kell emelni. A Ma
gyarország történeti statisztikai helységnév
tára, az eddigi kutatások eredményeként Já
nosházát elsőkérit 1482-ből Janushaza elne
vezéssel említi. A nagyközség újra megjelen
tette rangos címerét, amit három változatból
választottak ki. A kutatás 1756-ból meríthe
tett egy községi pecsét alapján, ez tehát a
másik olyan dátum, amit érdemes megje
gyezni.
Dr. Varga Iván polgármestertől nemrég
megkaptuk azokat az új képes levelezőla
pokat, amelyeket most forgalmaznak. Há
rom is készült, de amint írja, nagyon saj
nálja, hogy a történelmi vár és a templom
együttesen nem jelenik meg az új képesla
pokon. A vár jelenlegi helyzete több mint
lesújtó. Az egyik képeslap a nagyon szép
templomot tárja elénk, a másodikon a falu

Kilencezer lelet a

DJ.

Sághegyről

Előkészületek a honfoglalás évfordulójára
Az Expo-remény ébresztette, de
valósággá reményítheti az 1996-os
év, a honfoglalás évfordulója, hogy
a kemenesi táj értékeit ismét fel
mutassuk. Megemlítjük, hogy ki
lencezer lelet (!) került elő az őskultúrából a Sághegyen. Lehetne
és van is mit felmutatni, amelyre
már neves elődeink ráéreztek.
A kerámiára fordítva figyelmün
ket, e cikkben csupán ízelítőül
annyit érintünk, hogy az előkerült
leletek gyönyörű formavilágról
árulkodnak, bár a valamikori alko
tók kézzel gyúrták, formálták edé
nyeiket. Nézegetve a fotókat, a
vonzódás mámora
fogságába
esünk. Éppen ez indította el a re
mélhető tettrekészséget: az ősi ság

Dala József

PARTI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
•

K
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Iparcikk osztályunkon
2500, illetve 5000 forint feletti vásárlásnál

10 százalék árengedménnyel
forgalmazzuk termékeinket.
Utalványaink

hegyi kerámiát újra felszínre kell
hozni, hogy vitrineinkbe varázsol
juk és kiállításokon mutassuk be,
továbbá az egyébként szegényes
idegenforgalmat pezsdítsük általa.
A rendelkezésre álló fotók, vala
mint a Nemzeti Múzeumban meg
található kerámiák alapján elké
szülhetnek az első darabok, amo
lyan figyelemfelkeltés és a további
lépések elindítása érdekében. Az
1996-os évfordulóig van még idő,
hogy valóra váljék a nemes szán
dék. Ezúton is kérhetjük, hogy
részben a szakma területéről, vala
mint az idegenforgalom szféráiból,
a kereskedelmi érdekeltségekből
jöjjenek minél többen segíteni,
hogy az elképzelések valóra vál
hassanak. Mindez természetesen
vonatkozik több más kezdeménye
zésre is, amelyekről a továbbiak
ban lapunk tájékoztatni kíván.

élelmiszerosztályunkon
válthatók

be.

Számoljon - velünk (együtt) -

megéri!

Az Uj Kemenesalja
hirdetési tarifái
-

10 000 forint+ 25%
egész oldal
6 000 forint + 25%
fél oldal
negyed oldal 4 000 forint + 25%
nyolcad oldal 2 500 forint + 25%
200 forint + 25%
apróhirdetés

áfa
áfa
áfa
áfa
áfa

Hirdessen a kéthetente megjelenő
Új Kemenesaljában!
MINDEN CELLDÖMÖLKI CSALÁD OLVASSA.

4> SPORT
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<0> eredmények - események ^
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NB Il-es férfi kézilabda-bajnokság

Megyei
labdarúgó-baj nokság
Rábatótfalu-CVMSE 2:0 (1:0)
Celldömölk: Zseli - Kolonics, Sebestyén N., Dénes, Tarczi - Nagy
A., Sebestyén A., Molnár L, Vida (Pázsi) - Varga L, Varga N. (Já
nosa).
Első idegenbeli találkozóján a csapat hozta „szokásos formáját",
de cz a teljesítmény csupán a tisztes helytállást biztosította és remé
nyük sem lehetett a pontszerzésre.
CVMSE-KÖszeg 2:5 (2:1)
Celldömölk: Zseli - Nagy A., Tarczi, Sebestyén N., Sebestyén A.
(Viola) - Pázsi, Kolonics, Varga I . , Dénes - Varga N., Jánosa
(Molnár I.)
Celldömölk, 400 néző. Góllövő: Kolonics, Varga N.
A jó időre és a celli búcsúra való tekintettel - az utóbbi időszak
halvány produkciói dacára - viszonylag szépszámú nézőközönség
volt kíváncsi a találkozóra. Kellemes hangulatban indult a mérkőzés,
hiszen már a 4. percben a vendégek hálójában táncolt a labda egy
„hulló falevél" típusú ívelés után. Az előnyt az első negyedóra végére
egyenlítették ki a kőszegiek, akik mezőnyben jobban mozogtak, szer
vezettebben játszottak a hazaiaknál. A térfélcsere előtt ezért megle
petésként hatott a celliek vezető találata. Fordulás után a csupa fia
talból álló kőszegi csikócsapat hamarosan behozta hátrányát, és a
kitámadó hazaiak ellen kontratámadásaik állandó veszélyt jelentettek.
A mérkőzés hajrájára a CVMSE teljesen elkészült erejével, és a ven
dégek az utolsó percekben bebiztosították győzelmüket.
CVMSE-Tanárképzö-Raszter 4:0 (2:0)
Celldömölk: Zseli - Nagy A., Sebestyén N. Pázsi - Sebestyén A.
Molnár L, Kolonics, Varga I . - Jánosa (Horváth), Sárközi (Rúzsa),
Dénes.
Celldömölk, 200 néző. Góllövő: Dénes, Varga I . , Sárközi, Molnár
I . (1 l-esből).
A második fordulóból elmaradt hétközi mérkőzésen már ráfért né
mi sikerélmény a csapatra, hiszen egyetlen árva győzelem és három
vereség díszelgett a neve mellett a tabellán. A vendég főiskolások
egyénileg képzett játékosok benyomását keltették, de erősen érződött
náluk a csapatjáték és a rutin hiánya. A celliek félgőzzel játszva is
könnyedén diadalmaskodtak.
(

Sági sport
Végleges formájára alakítják az alsósági ho
mokbánya helyén lévő motocross pályát Az ün
nepélyes avatásra nemzetközi motocross és kerékpárcross verseny keretében kerül sor október
15-16-án.
Jól kezdte a bajnokságot az ASE labdarúgó
csapata a körzeti bajnokságban. Első mérkőzé
sükön nagy gól arányú győzelmet arattak, és a
második fordulóban sem sok hiányzott a pont
szerzéshez. Újdonság...
Eredmények:
Alsóság-Nemeskocs 4:0
Góllövők: Horváth L., Varga J., Péter J. és
Horváth J.
Az ifjúsági mérkőzés elmaradt.
Boba-Alsóság 2:1
Góllövő: Péter József.
Ifjúságiak: Boba-Alsóság 3:3

(

Balatonfüred-CVMSE-Cellkolor 35:21 (14:9)
Celldömölk: Dénes - Kiss Z. (6), Horváth A. (2), Kósa (4), Gulyás
(2), Bagics (4), Tóth R. (3). Csere: Harkály, Varga Sz., Kiss Sz.,
Ludvig.
A hazaiak NB l-es tapasztalatokkal rendelkező, profi módon me
nedzselt csapata fölényes győzelmet aratott a CVMSE ellen.
CVMSE-Cellkolor-Győrl Vertlkál 20:18 (11:5)
Celldömölk: Dénes - Kiss Z. (2), Horváth A. (3), Gőcze (4), Gulyás
(5), Kósa (3), Tóth R. (1). Csere: Harkály, Kiss Sz. (1), Fonyó (1),
Varga Sz., Ludvig (1).
Két, nagyarányú vereség után feltétlenül javítani akartak mérlegükön
a hazaiak, s minden mozdulatukon ltászott az összpontosítás, a tudatos
ság. A jó csapatmunkához Dénes Ákos bravúrjai párosultak, s az első
játékrész 18. percében 6:1 állt az eredményjelző táblán. A félidő végéig
magabiztos, nyugodt játékkal tartotta előnyét a hazai gárda. A második
játékrész a győriek felzárkózási kísérletei jegyében telt el. Kemény küz
delem alakult ki, amit jelez, hogy volt olyan pillanat, amikor egyszerre
három vendégjátékos ült a büntetőpadon! A befejező szakaszban a já
tékvezetők is főszereplőkké váltak: a 30 perc sorári dobott 13 győri gólból
8 hétméteresből esett... Fontos mérkőzésen végig vezetve, összességében
biztosan nyert a CVMSE-Cellkolor.

Férfi kézilabda
^tlMagyar Kupa-mérkőzés
CVMSE-Cellkoior-Gödöllö 25:32 (14:16)
A találkozó alig pár tucat néző előtt kezdődött, és a hazarak-az NB
I B-s, egy osztállyal feljebb játszó ellenfelüket meglepve 3: l-es ve
zetésre tettek szert. A gödöllőiek megrázták magukat és hamarosan
10:5-re fordítottak. A celliek hallatlan akarással kapaszkodtak a ma
gassági és súlyfölényben lévő vendégek után, akikhez a félidő végére
egészen közel kerültek. A sportban nincs helye a „mi lett volna, ha..."
típusú kérdéseknek, de a tényekhez tartozik, hogy két hétméterest is
kihagyott a CVMSE. A második 30 percet jobban kezdte a Gödöllő,
mert öt góllal (20:15) elhúztak. A következő néhány perc sokáig
emlékezetes marad, mert a sokszorosára duzzadt közönség lelkes biz
tatása mellett csupaszív játékkal, pontos kombinációkkal 23:22-re fel
jöttek a celliek és küszöbön állt a mini-csoda... Az utolsó percekben
újítani tudó vendégcsapat a vártnál sokkal nehezebben jutott a követ
kező fordulóba.

Az alsósági csapat a következő két forduló
ban is eredményes volt. Ebben döntő szerepet
vállalt a volt NB Ul-as játékos, Horváth József.
Eredmények:
ASE-Izsákfa 2:2
Góllövő: Horváth József (2).
Ifjúságiak: ASE-Izsákfa 2:1
Mersevát-ASE 0:2
Góllövő: Horváth József (2).
Ifjúságiak: Mersevát-ASE 0:5
*
A Berzsenyi DSK asztaliteniszben, atlétiká
ban, kézilabdában és labdarúgásban nevezett az
1994/95-ös tanév alapfokú versenyeire. V. L.

Kézilabdában „ötös
1. Várpalotai B.
2. Várpalotai U.
3. Balatonfüred
4. Tarján
5. Celldömölk
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Celldömölk Város
önkormányzatának lapja.
Felelős kiadó:
MAKKOS ISTVÁN polgármester.
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