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Alsósági gyerekek
Ausztriában
Tizennégy alsósági 8. osztályos tanuló töl
tött november közepén egy hetet az ausztriai
Neudauban nyelvgyakorlás céljából. A gye
rekeket osztrák családok látták vendégül, és
ott jártak iskolába. Mivel a neudauiak nem
tudnak magyarul, és minden családnál csak
l - l tanuló vendégeskedett, kénytelenek vol
tak teljes egészében a német nyelvtudásukra
hagyatkozni.
Az elmúlt tanévben már volt kinn egy 10
tagú csoport. A tapasztalatokat mindkét fél
pozitívan értékelte, így kerülhetett sor az idei
utazásra. Továbblépést jelent a kapcsolatban,
hogy elkísérte a tanulókat fiatal tanárnőjük,
Zsámboki Zita is, aki nyelvgyakorlásként
délelőtt német nyelven tanított, délutánon
ként pedig osztrák kollégáinak, illetve az ér
deklődő szülőknek magyar nyelvi kurzust tar
tott.
—gyi
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Jééé Diszkont nyílt a Kodályon
November 8-án ismét megnyílt a volt Ko
dály ABC. Az üzlet a Csemege Július Meinl
tulajdonába került, most már mint az orszá
gos Jééé Diszkont láncolat tizenhatodik tagja
- Vas megyében elsőként - fogadja a vásár
lókat.
A Jééé diszkontok egységes képére alakí
tott színvonalas áruházban kedvező árakat ta
láltunk. Kérdésünkre, hogy az üzlet diszkont,
avagy diszkont jellegű-e, Laczi Csaba, a Jé
éé Diszkont üzletek területi felelőse egyértel
műen kijelentette, hogy ez diszkont üzlet,
diszkont árakkal, amit havi váltásban akciós
árak tesznek még kedvezőbbé.
Az első napon rengeteg volt az érdeklődő,
ami természetes egy új üzlet esetében. Az
érdeklődőkből azonban - nyilván a kedvező
árak láttán - vásárlók lettek. A forgalomról

polgármesterjelölt?

Országos

Választási aktualitások
Folytatva választási sorozatunkat
ezúttal a jelöltek személyéről és az
ajánlások menetéről kérdeztük Ba
ranyai Attiláné dr. jegyzőnőt.
- Hány polgármesterjelöltről
van tudomása?
- Eddig hatról tudok.
- Bemutatták már az ajánlóíve¬
ket?
- Nem, mert november 21. az
ajánlások leadásának utolsó napja,
de már folyamatosan is le lehet ad
ni azokat. Számítógépes program
mal ellenőrizzük, hogy ugyanarra
a jelöltre nem adott-e valaki két
szer vagy többször ajánlást. Ki
szűrjük azt, hogy az egyéni válasz
tókerületben leadott ajánlások
azon körzetben lakó ajánlótól szár
maznak-e. A számítógép által ki
adott hibajegyzékkel együtt átad
juk az íveket a választási bizottság
nak az aláírások hitelességének
vizsgálata céljából. Jelöltté az vá
lik, aki megszerzi a jelöltséghez
szükséges - az elmúlt számban
megjelent - számú érvényes aján
lást. Továbbá nyilatkozik arról,
hogy választói joga van, s a jelölést
elfogadja. A pártok jelöltjeire vo
natkozóan a pártok maguk teszik
"ieg a bejelentést.
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- Hány képviselőjelöltről tud
nak?
- Választókerületenként vál
tozik a jelöltek száma, négy
és tizenegy között van. Egyéb
ként eddig ajánlóívet a függet
len jelöltek, valamint a pártok
közül a FIDESZ, a KDNP, a Kis
gazdapárt, az MDF és az MSZP
vitt el. Ezeken tűi a CVMSE,
mint egyesület, a Kemenesalja
Ipartestület, a LAÉT, a NOE
(Nagycsaládosok
Országos
Egyesülete), valarnint a Vöröske
reszt vitt el ajánlóívet. A jövő hét
végére (november 24.) szeret
nénk végleges képet adni a sza
vazólapra ténylegesen felkerülő
személyekről.

az 1 millió 350 ezer forintos bevétel önma
gáért beszél.
Pár nap múlva újra érdeklődtünk, s Hor
váth Árpádné, a bolt vezetője elmondta: a
bevétel mindennap meghaladta az 1 millió
forintot, és a szombati félnapos nyitva tartás
is 3/4 milliót hozott. Kérdésünkre, hogy a je
lenlegi árak bevezető árak-e, a bolt vezetője
azt válaszolta, hogy nincsenek bevezető ára
ik. A jelenlegi akciós árak december 8-ig ér
vényesek, utána más árucikkeket vonnak eb
be a körbe. Hogy pontosan melyeket, azt a
központjuk dönti el.
A nyitás hajnalán megkérdeztünk néhányat
az első vásárlók közül. íme a vélemények:
Nemes András: Törzsvásárló voltam eb
ben az üzletben. Kellemes meglepetésként
(Folytatás a 3. oldalon)

paraván-parádé

Különdíj a Tücsöknek
Lassan elapadnak a pénzforrások a mégoly keresett, ritka és nép
szerű látványosságokra is, mint a bábjáték. A Művelődési Intézet
kortárs művészetek osztálya az idén - a Családok éve apropóján mégis talált lehetőséget az egri Ifjúsági Házban egy nagyszabású
fesztivál megrendezésére több szponzor, elsősorban a Szabadműve
lődési Alapítvány támogatásával.
Tizenkét gyermekbábcsoport mérte össze tudását az októberben
megrendezett bábfesztiválon. A rangos szakmai zsűri három napon át
figyelte árgus szemekkel a csoportokat. A bemutatók között láthatott
a közönség feketeszínházi produkciót, ámyjátékot, botosbábot, ter(Folytatás a 2. oldalon)

Miért éppen
vasárnap?

Ismét vitára ad alkalmat Cell
- Mi a hír a kisebbségi önkor dömölkön az az intézkedés, hogy
a Kemenesaljái Művelődési Köz
mányzati választásról?
- Pillanatnyilag (november 14.) pont vasárnap zárva van. A házat
nem vittek el ajánlóívet.
rendszeresen látogatók közül so
- Megeshet, hogy mégsem lesz kan nem a zárva tartás okát vitat-'
kisebbségi önkormányzati válasz ják, hiszen érthető, hogy a fűtési
tás?
költségek kímélése miatt a téli
- Csak abban az esetben, ha no
vember 21 -éig az öt kisebbségi ön időszakban korlátozni kell az
kormányzati jelölt mindegyikére üzemeltetést. De miért éppen va
nem érkezik legalább öt érvényes sárnap? - tették fel a kérdést.
ajánlás.
Nyilván erre is van ésszerű ma
R ozmán
gyarázat...

Az első húsz között
a
rendőrkapitányság
A bűncselekmények ismeretlen
elkövetőinek felderítésében csak
nem tízszázalékos javulást ért el a
celldömölki rendőrkapitányság az
idén a tavalyi adatokhoz képest.
Ezzel a megyében a legjobb ered
ményt tudhatják magukénak a celli
rendőrök, a kapitányság pedig az
országos .Jistán" az első húsz kö
zött szerepel. A városi rendőrkapi
tány a közelmúltban tartott beszá
molót, erről részletesen lapunk 3.
oldalán olvashatnak.
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Különdíj a Tücsöknek

(Folytatás az 1. oldalról)
ménybábot, bábfantáziát és kesztyűbábot. Néhány előadásból - íze
lítőként - részleteket vett fel a Magyar Televízió, s így láthatta az
ország nemrégiben a Gáyer Gyula Általános Iskola Találkozás című
műsorszámát is. A „Tücsök" Vas megye képviseletében három dara
bot: két bábfantáziát (Medúzák, Találkozás) és egy kesztyűbábbal
előadott mesét (Süni és a barackok) mutatott be. Teljesítményüket
különdíjjal jutalmazta a bírálóbizottság.
A bábcsoport és vezetője, Nagy Márta ezúton köszöni meg a támo
gatóiknak a segítséget, hiszen nélkülük nem tudnának létezni, alkotni,
eredményeket elérni. Név szerint: Celldömölk önkormányzatának, a Kiscelli Patikának, a CELLCOMP Kft-nek, a Kemenes Trans BT.-nek, a
Kismackó zöldségboltnak, a Mini Marketnak, Balogh Zsolt magánfuva
rozónak, a Kemenesaljái Művelődési Központnak és a Szilvia fo
tólabornak,
tib

A képviselő-testület hattyúdala
„Várhatóan" utolsó ülését tartotta novem
ber 16-án a celldömölki képviselő-testület.
Döntés született egyebek között a házior
vosi ügyeleti díjak kompenzálásáról, városi
tv-stúdió alapításáról, a leendő telefonköz
pont helyének kijelöléséről.
Támogatta a testület a sági orvoslakások
hoz javasolt garázsépítést és a CVMSE 175
ezer forintos kérelmét.
Elfogadták a képviselők a Volán által ja
vasolt jövő évi tarifákat, és 1,5 millió forintot
szavaztak meg az idősek és a gyermekesek
karácsonyi segélyezésére.

Sághegyi

KARÁCSONYI
AJÁNDÉK
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tájékoztatja a városban
állandó lakcímmel rendelkező lakosságot,
hogy
- a családi pótlékra jogosult, illetve eltar
tott kiskorú gyermeket nevelő szülőket gyer
mekenként 500 forint,
- az 1994. december 31-ig 60. életévüket
betöltő személyeket jövedelmi viszonyaiktól
függően 1000 forint
karácsonyi ajándékban kívánja része
síteni.

borcímkék

Habsburg Ottó aláírásával
A borcímke a borosüveg ru
hája. Manapság, ahogy egyre
több figyelem fordítódik a ság
hegyi bor palackozására, már
jól tervezett, igényes címkék
látnak napvilágot. Elsőként a
lipcsei bemutatkozásra készült
címke említhető, amely a Tria
noni emlékművet „közvetítet
te" külföldön, valamint Bis
marck vonzódását a" sághegyi
borhoz. Többen rendeltek ilyen
címkét. Most egy újabb válto
zat látott napvilágot, szép ová
lis címke. Ez emeli a borosüveg
rangját, főleg ha jó bort tölte
nek bele.
Azt is hírül adhatjuk, hogy a
szeptemberi ünnepen Habsburg
Ottó, a díszvendég ötvenhárom
sághegyi boroscímkét látott el
kézjegyével, ez pedig nem
akármi. Amikor erre felkérték,
szívesen vállalta, de ahogy
mondják, nagyon belefáradt a
nyolcvanon felüli politikus,
mert száz aláírást egyfolytában

még sohasem követett el. így lett
az eredetileg százra tervezett,
aláírt borcímke helyett „csak" öt
venhárom. De ezek annál értéke
sebbek.
d

A családi pótlékot munkáltatói igazo
lással, illetve csekk tőszelvénnyel, az el
tartás tényét a Polgármesteri Hivatal Köz
igazgatási Osztályán (az alsósági város
részben, az ottani kirendeltségen) tett nyi
latkozattal kell igazolni 1994. november
30-ig.
A 60 éven felüli lakosok az elmúlt évhez
hasonlóan a jövedelmi feltételekről rövidesen
írásbeli tájékoztatást kapnak, a segélyre való
igényüket a fenti helyeken nyújthatják be
nyugdíjszelvények
(jövedelemigazolások)
csatolásával.
Bővebb felvilágosítást a Polgármesteri
Hivatal Közigazgatási Osztályán lehet
kérni.

ZKfr

Választási hirdetések
a következő számban

Az Új Kemenesalja szerkesztősége a december 11-ei lapszámában
ingyenes bemutatkozási lehetőséget kínál a celldömölki polgármes
terjelölteknek. Az egyenlő esélyek miatt ennek terjedelmét 2,5 gépelt
oldalban (plusz fénykép) határoztuk meg. A 2,5 gépelt oldal soronként
60 betűleütéssel maximum 75 sort jelent.
Az újság arra sajnos nem vállalkozhat, hogy a képviselőjelöltek
számára is ingyenessé tegyék a bemutatkozás lehetőségét. Térítés
ellenében természetesen korlátlan terjedelemben közölhetik választási
politikai hirdetéseiket.
Kérjük az érintetteket, hogy az újságba szánt anyagokat legkésőbb
november 28-áig juttassák el a Celldömölki Polgármesteri Hivatalba
Molnár Gáborhoz.
A szerk.

KORONA^ÜZLETHAZ
CELLDÖMÖLK, S z é c h e n y i u.
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AJANLATUNK:
• Mikulások,
• szaloncukrok,
• ajándékcsomagok és kosarak,
• piperecikkek
széles választékával várjuk
kedves Vásárlóinkat!

Aki nálunk vásárol, nem csalódik!
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Teljes a létszám a

rendőrségnél

A városi kapitány beszámolója
Kezdhetnénk úgy is, ha ősz, akkor rendŐr¬
kapitányi beszámoló. Erre került sor az ön
kormányzat ülésén, melyre meghívást kaptak
a városkörnyék polgármesterei is.
Molnár Lajos alezredes, városi rendőrka
pitány beszámolójából idézzük a nagyobb ér
deklődésre számot tartható tényeket.
Megtudhattuk, hogy teljesen feltöltött lét
számmal végzik munkájukat, s nincsen gond
az iskolai végzettséggel sem. Az elhelyezési
körülmények szűkösek, de jók, a járműpark
egy Skoda Favorit gépkocsival gyarapodott.
Megfelelő a hírközlés, s ennek feltételrend
szerén jelentőset javított a Kemenesalja Köz
biztonságáért Alapítvány.
A bűncselekmények száma ugyanúgy 247
az idén, mint az elmúlt év azonos időszaká
ban volt. Javult viszont az eredményességi
mutató 65,9-ről 73,8 százalékra, javulás volt
az ismeretlenes felderítési mutatóban is, 55,9ről 65,7 százalékra. Ez a megyében a legjobb
helyezést jelenti, országosan az első húsz kö
zé került ezzel a kapitányság.
A bűncselekmények sorában dominánsak
voltak a vagyon elleni bűncselekmények, s
ezen belül a lopás játszotta a főszerepet.
Ittas járművezetés vétsége miatt 12 esetben
folytattak nyomozást. Mindössze 3 esetben
történt nyomozás elrendelése rablás bűncse
lekmény gyanúja miatt. Ebből két eset ered
ményes volt, míg egy esetben bűncselekmény
hiánya miatt megszüntették az eljárást. Saj
nos 13,5 százalékkal emelkedett az erőszakos
és garázda jellegű bűncselekmények száma,
s ezekről elmondható, hogy szerepet játszott
az alkohol, nemegyszer a sértett provokatív
magatartása is. Három esetben követtek el hi
vatalos személy elleni erőszakot, mindhárom
esetben rendőrök voltak a szenvedő alanyok.
1993-ban hasonló bűncselekményre nem volt
példa. Az erőszakos és garázda jellegű bűn
cselekmények alakulásáról elmondható, hogy

a korábbi évek javuló tendenciája után most
a tavalyi szint körüli stagnálás a jellemző. A
kiemelt bűncselekmények kapcsán örömhír,
hogy az idei évben emberölés nem történt.
A közrendvédelmi osztály állománya 555
szabálysértési feljelentést készített, melyek
ben domináltak a közlekedési szabálysérté
sek. 2098 személyt részesítettek helyszíni
bírságban, az összeg több mint kétszerese a
tavaly kiszabottnak.
A közlekedési balesetek száma 40-ről 45re emelkedett, de szerencsére csökkent a sze
mélyi sérülések és halálesetek száma.
Az igazgatásrendészeti osztály változatlan
személyi összetételben végzi munkáját, a sza
bálysértések száma nagyjából azonos a múlt
évivel.
Érdekességként említhető meg, hogy a ka
pitányság illetőségi területén 160 személy
rendelkezik fegyverrel, ebből 164 golyós,
190 sörétes és 6 gáz-riasztó fegyver. Öt sze
mélynek van önvédelmi lőfegyvere.
Az idegenrendészeti osztály ügyforgalma
nem jelentős.
A tervekről szólva Molnár alezredes el
mondta, hogy egyebek között a jelenlegi
szinten kívánják fenntartani a közterületek
rendjét, továbbra is a jelenlegi nyomozati és
ismeretlenes felderítési mutatókra törekedve.
A bűnmegelőzésben fokozott figyelmet for
dítanak a fiatalokra. A balesetek megelőzése
érdekében kellő szigorral lépnek fel a
KRESZ szabályait megsértőkkel szemben.
Folyamatos kapcsolatot kívánnak tartani a
polgárőrséggel is.
Zárszavában a rendőrkapitány továbbra is
kérte az önkormányzatokat és a lakosságot,
hogy megnehezedő körülményeik közepette
is támogassák a rendőrséget, segítsék munká
ját, hisz így jobban meg tudnak felelni immár
szállóigévé lett jelmondatuknak: „Védünk és
szolgálunk!"
Rozmán

Jééé Diszkont nyílt a Kodályon
(Folytatás az 1. oldalról)
ért, hogy egy nyugati stílusú áruházat talál
tam a régi helyén. Az árak lényegesen olcsób
bak, mint a korábbi boltban voltak. Nagyon
kellemesen érintett ez a változás.
Rostáné Tóth Nóra: Nagyon tetszik az
áruház. Bő a választék. Éppen most mondtam
a mögöttem álló vevőnek, hogy ha minden
így maradna, az nagyon jó volna.
Sámson Lászlóné: Nagyon hiányzott a
bolt, ameddig nem volt nyitva. Most örülök,
mert az üzlet szép, barátságos, tiszta. Az árak
alacsonyabbak, és ez a mai világban nagyon
fontos.
Dr. Tamás Antalné: Nagyon Örülök en
nek a kulturált, elegáns, szép üzletnek. Hal
lom, hogy ez az első ilyen bolt a megyében.
Remélem, tartani tudják az árakat. Most tej

termékeket vásároltam, és szeretném meg
venni a szilveszteri pezsgőt is.
Horváth István: Rendszeresen, minden
reggel ebben a boltban vásároltam. Már na
gyon hiányzott. Most, ahogy az ajtóban meg
álltam, arra gondoltam, hogy ez a bolt megyei
viszonylatban is a legszebbek közé tartozhat.
Az árakat még nem tudom megítélni, de az
üzlet nagyon szép és tiszta, csak ilyen is ma
radjon!
Németh Dénes: Új színfoltja a városnak
ez a bolt. Úgy tudom, a megyében ez az egye
düli Jééé Diszkont. Remélem, a reklámon kí
vül az árakkal is idevonzza majd a vásárlókat.
Bízunk benne, hogy ebben a szép áruház
ban nem csak a reprezentatív külső és az áru
kínálat, hanem a kiszolgálás is nyugati szín
vonalú lesz.
Völgyi L.
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fi MEGKÉRDEZTÜK I
t VÁLASZOLTAK I
Mekkora veszélyt jelenthetnek
a megveszett macskák?
Válaszol: dr. Horváth András állat
orvos
A közvéleményben csak a nemrégiben
a sajtóban nagy port kavart halálos macs
kaharapás alapján tudatosult a veszély, de
az állatorvosok számára ez egyáltalán
nem meglepő eset. Sajnos eddig a macs
kákat nem vették elég komolyan ebből a
szempontból, és ezért maradt el a hivata
los intézkedés. A macska, mint állatfaj,
jóval fogékonyabb a veszettségvírus fer
tőzésre, mint például a kutya. Ez részben
szabadabb, önállóbb életmódjának, rész
ben annak köszönhető, hogy valamennyi
vad macskafaj a kutyafélékkel ellentétben
önálló ragadozó. Nincsenek területvédő
ösztöneik, mint az ebeknek, többségük
rendszeresen csavarog, éjszakánként kó
borol. Egy Celldömölk méretű települé
sen - kisebb falvakról nem is beszélve még a város közepén élő macskának sem
jelenthet nehézséget, hogy éjjelente kilá
togasson a városszélen túli mezőkre, bo
zótosokba. Ott veszett állatfajokkal (főleg
rókákkal) érintkezik és fertőződhet.
A baj megelőzésére a megoldás azonos
a kutyáknál bevezetett és rendkívül ered
ményes évenkénti védőoltással. Egyes
nyugat-európai országokban ez egyéb
ként már kötelező a macskáknál is. A ma
kapható korszerű oltóanyagok ugyan
olyan hatékonyan védik meg a veszettség
től a macskát, mint a kutyát. A hírközlő
eszközökben bemutatott halálos eset óta
többen kérték macskájuk oltását. Szakmai
véleményem szerint feltétlenül indokolt
és a város lakossága szempontjából is
megnyugtató lenne rninél több macska
beoltása. A védőoltás hatóanyaga meg
egyezik a kutyáékéval és ára: 250-300
forint. Ez az összeg túlzásnak hat, de a
veszettségben megbetegedett embert nem
lehet meggyógyítani, meg fog halni...
Bárkinek rendelkezésére állok és biztos
vagyok abban, hogy a kollégáim is ezt
teszik. Akinek ezzel kapcsolatban bármi
lyen kérdése van, illetve meg szeretné
rendelni a védőoltást macskája számára,
keressen fel személyesen vagy hívjón te
lefonon: (60) 376^114.
Németh Tibor

Pályázati pénz
í \l £
Nemeskeresztúrra
és Ostffyasszonyfára
A Nemzeti Kulturális Alap közművelődési
pályázatán a nemeskeresztúri önkormányzat
40 ezer forintot nyert a községben megvaló
suló népfőiskolai képzéshez, míg az ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Művelődési Köz
pont Iskolája 25 ezer forintot színházlátoga¬
tási támogatásként kapott.
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Hetven éve szerveződtek egyházközséggé
a celldömölki reformátusok
Azt gondolom, általánosan
ismert valóság az, hogy a három
településből fejlődött (Pórdömölk-Nemes dömölk és KisCzell) Celldömölk lakossága jó
szerivel egészében katolikus és
evangélikus vallású volt a ko
rábbi századokban. A népesség
összeírások a kiegyezés előtti
időszakban szinte teljesen a
foglalkozás és a társadalmi
megoszlás tekintetében adnak
tájékoztatást. A települések éle
tére nézve a szabadságharc utá
ni első összeírás ad vallási te
kintetben is tájékoztatást 1857böl. E szerint Kis-Czellben ak
kor 544 katolikus, 34 lutherá
nus, 0 református, 91 zsidó la
kos élt és dolgozott. Az a nép
számlálás, melyet 1869-ben
hajtottak végre Kis-Czell + Pór-

dömölk 843 lakosából, vallási
megoszlás tekintetében 635 ka
tolikust, 84 evangélikust, 2 re
formátust és 122 zsidót írt
öSsze.
Közel fél évszázad kellett te
hát ahhoz, hogy a fejlődés során
szaporodó lakosság között a re
formátus betelepülők is felsza
porodjanak. Nemesdömölkön
ugyanekkor 8 református lakos
volt.
Századunk húszas éveinek
közepére jutottak el odáig, hogy
önálló református egyházköz
ség alapítására gondoljanak. így
került sor arra, hogy 1924. no
vember 2-ára összehívhatták az
egyházi főhatóság hozzájárulá
sával a fiókegyházzá alakulást
kimondó közgyűlést. A közgyű
lés helye az akkori polgári fiú

Kemenesalja országgyűlési

iskola egyik tanterme volt. A
megalakulást kimondó gyűlést
Végh János adorjánházai refor
mátus lelkész vezette, és ezen a
közgyűlésen azt is kimondották,
elfogadták, hogy a celldömölki
gyülekezet Adorjánháza anya
egyház fiókegyháza lesz, az ot
tani lelkipásztor gondozása
alatt. Megválasztották a gyüle
kezet vezetőségét is, melyet a
november 9-én, az evangélikus
templomban tartott istentiszte
leten iktattak be hivatalába.
A megválasztott vezetőség
névsora a következő: főgondnok dr. Tóth Miklós járásbíró,
gondnok Horváth István ven
déglős (kinek vendéglője ma is
megvan kibővítve, s a köznyelv
Rezgőnek nevezi); presbiterek:
Dezső Lajos adóügyi jegyző.

Pethe Gyula MÁV-főmémök,
Sichert István járási számvevő,
Pőcze Dávid ny. vasutas, Csö
mör Sándor vasutas, Osváth
Gyula MÁV s.tiszt., Palotay Jözsef MÁV s.tiszt, Nagy Dénes
MÁV irodakezelő, Tokay Sán
dor csendőrtiszthelyettes, Simonffy István szíjgyártó; egyházfi: Szalóky Károly postás.
A hivatalosan is Önálló refor
mátus fiókegyház tagjai novem
ber 9-én tartották első hálaadó
istentiszteletüket az evangéli
kus templomban, amikor a pá
pai református egyházmegye
esperese. Kis József imádko
zott, prédikált Végh János gon
dozó lelkész I I . Kor. 5:15 alap
ján. A pápai református, főiskola
énekkara háromszor énekelt A
fiókgyülekezet összlélekszáma
az alakuláskor 100 egyházfenn
tartó. Abban is megállapodtak,
hogy negyedévenként tartanak
istentiszteletet
Nídasdy Lajos

képviselői

Berzsenyi Jenő (1845-1931)
Pár hónapja zajlottak le a négy
évenkénti parlamenti választások.
Az újabb ciklus kezdetén soroza
tunkban áttekintést adunk Keme
nesalja országgyűlési képviselőiről
az 1848-as forradalom és szabad
ságharcig visszamenőleg.
1875-ben Boda József vönöcki földbirto
kos nyerte el a kiscelli kerület mandátumát
kormánypárti oldalon, amely a választás évé
ben történt pártfúzió következménye. Három
év múlva, 1878-ban AJkay Gyula lett a hon
atya a szabadelvűek színeiben kemény küz
delem után Marton Elekkel szemben. Két
évnyi képviselői időszaka alatt sárvári fő
szolgabíróvá választották, később pedig Vas
vármegyei árvaszéki elnök lett, végül Sárvár
közéletének szentelte életét. 1880-ban az idő
közi választáson Békássy Gyula révén
visszatért a függetlenségi vonal Kemenesal
jára. Édesapja volt az első népképviseleti or
szággyűlés követe, és fiának elfogadottságát
bizonyítja, hogy egészen 1887-ig megőrizte
mandátumát. Ezután egy évtizeden keresztül
Ugrón Ákos ellenzéki politikus képviselte
környékünket a T. Házban: Ő az első nem
kemenesaljai számrazású képviselő, de veje
volt Felsőbüki Nagy Sándornak, a környék
leggazdagabb nagybirtokosának... 1896-ban
szintén nem helybeli ellenzéki politikus,
GyÖry Elek követte, 1901-ben azonban már
Maróthy László főszolgabírót választották
meg szabadelvű programmal. Az 1905-ös
házfeloszlatás után a függetlenségi Berzse

nyi Jenő felé fordult a választók bizalma a
szabadelvű Maicz Antal pápoci plébánossal
szemben.

*
A Berzsenyi Dániel családjából származó
orvos-politikus 1845. április 10-én született
Nemesmag asiban. Elemi iskoláit szülőhe
lyén, a gimnáziumot Kőszegen, Sopronban
és Pápán végezte. Egyetemi tanulmányai so
rán sebész, szemész és szülész képesítést
szerzett. Alig praktizálhatott itthon, mert
1870-ben a török kormány kérésére két esz
tendeig a török hadseregben szolgált törzsor
vosként (önzetlenségére jellemző, hogy a
tevékenységéért felajánlott Medzsid-rendet
nem fogadta el...) 1872-ben hazatérve rögtön
Londonba és Berlinbe vitte tudásszomja, ahol
a kor legnevezetesebb orvosait hallgathatta.
1873-ban vette feleségül unokanővérét. Ber
zsenyi Kornéliát, aki azonban rövidesen el
hunyt. Berzsenyi Jenő 1876-ban Vas várme
gye szolgálatába lépett és 1885-1889 között
megyei főorvos volt Közben 1886-ban ismét
házasságot kötött, ezúttal Róth Vilmával.
1890-ben búcsút vett az orvosi pályától és a
családi birtok igazgatása mellett életét az
evangélikus egyháznak szentelte. 1893-ban a
Kemenesaljai Közgazdasági Hitelbank alapí
tója, majd alelnöke lett. Az intézet - egyebek
között - létrehozta a kis-czelli lakásépítő
részvénytársaságot és megalapította a Keme
nesaljai Gőzmalom Rt.-t, amely a vidék leg
nagyobb vállalkozása volt. Első vezetője lett
a Kemenesaljai Közkórház választmányának,
és az ő tollából származik a néhány éve újra
megjelent, eredetileg 1898-ban napvilágot lá-

BERZSENYI JENŐ DR.
főrendiházi tag, KemenessÖmjén.

tott Vasvármegye című kötet környékünket
bemutató része. A nyarakat hosszabb utazá
sokra használta fel: Franciaország, Németor
szág mellett két ízben (1893; 1912) Afriká
ban is járt. 1905 és 1910 között volt Keme
nesalja országgyűlési képviselője, s előbb a
naplóíró, majd az 1906-os választások után a
közigazgatási bizottságban tevékenykedett.
1912. augusztus 28-án Győrött iktatták be a
dunántúli evangélikus egyházkerület világi
felügyelői hivatalába, következő év márciu
sában pedig királyi meghívólevél alapján fel
vették a főrendek sorába. 1923 után kemenessömjéni birtokán, a közélettől teljesen
visszavonulva élt. 1931. március 29-én he
lyezték örök nyugalomra a sömjéni családi
sírboltban.
Németh Tibor
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Olaszországban
a Liszt Ferenc Kórussal
Helyrebillent a lelki egyensúlyunk. Tavaly voltunk Spanyolhonból
visszatérőben Morsanóban, s jöttek viszonzásul Rauchedóból. Az idén
fogadtuk nyáron a morsanóiakat, s hívtak vissza a rauchedóiak. Ez
utóbbinak tettünk eleget október 7-9. között, Süle Ferenc karnagy
vezetésével.
Nem először adatott meg, hogy keresztülbuszozzuk az Alpokat, de
ha sokadszor is mennénk, akkor is lenyűgözne a fenyvesekből égbe
törő, zord, sziklás hegycsúcsok látványa. A korán jött hideg szinte
napok alatt lehozta a hóhatárt másfél kilométerre. Herbath Csaba igazi
profi buszvezető. Rövid határállomási tájékozódás után magabiztosan
odatalált Rauchedóba. A települést ugyanis hiába kerestük a térképe
ken. Úgy tartozik S. Giorgióhoz közigazgatásilag szerves egységként,
mint mondjuk Izsákfa Celldömölkhöz. Ipar még a környéken sincs,
szorgalmas, vendégszerető lakói a mezőgazdaságból élnek. Elsősorban
szőlővel és kivivel foglalkoznak. Mivel itt gyakori a jégverés, termé
süket nem bízzák annak kénye-kedvére, hanem véglegesre szerelt drót
hálóval védekeznek ellene. Joggal büszkék szépen gondozott ültetvé
nyeikre.
Többségünket családoknál helyeztek el kosztra-kvártélyra, aminek
sok az előnye. Kiépülhettek a személyes kapcsolatok, de az is érdekes,
ahogyan mintegy belülről láttuk más nemzet fiait, mégha csak
pár napra is.
Másnap kora délelőtt hivatalában fogadott minket S. Giorgó/Rauchedó polgármestere, Antonio CastelU úr. A tanácsterem elrendezése
olyan, mint egy parlamenti ülésterem, csak kicsiben. Karnagyunk beírt
a vendégkönyvbe. Azt átlapozva meglepetéssel láttuk az itt járt angol,
német, francia művészeti csoportok bejegyzései között a zalaegerszegi
kórusét is. Hiába, kicsi a világ. Szokásos módon magyar dallal vettünk
búcsút, s átlépve a Pordenone-Udine tartomány határvonalát, a Tagliamento folyót, irány Cividale de Friuli (régi Pavia), a híres longobárd
városka. A települést maga Július Caesar alapította. Kétezer éves tör
ténelmet árasztanak az épületek is. Végigjártuk a főbb látnivalókat, az
Alpokban eredő, de az Isonzót soha el nem érő, hanem Udinétől keletre
végképp síkságba vesző Natisone folyócska mélyítette szurdokvölgyet,
az azt átívelő Boszorkány-hidat, a gyönyörű dómot és az Olaszország
ban csak egyedül itt található longobárd templomot. Maguk a longo
bárdok alpi falvakat végigrabolva-gyújtogatva jöttek át Pannóniából a
VI. század végén, az avarok elől menekülve, hogy aztán székhelyül
választva Cividalét, már a következő században az ariánus keresz
ténységről áttérve a rómaira keveredjenek az itt élő népekkel. A VEI.
században épített templomuk szépen helyreállítva ma a városka egyik
híres múzeuma.
Az esti templomi hangversenyünk eredetileg fél kilencre volt meg
hirdetve. Beéneklünk, nekivetkőzünk, de sehol senki. Vártunk türelme
sen. No igen, az olasz-észt meccs közbeszólt. S mit ad Isten, annak
végeztével szinte percek alatt megtelt a templom. Nem várt kellemes
meglepetés: átruccanva vagy negyven kilométert, családostól ott voltak
a morsanói testvérkórus tagjai is. A hangversenyünk három részből állt.
Az első klasszikus latin művekből, aztán középrészen alaposan felfor
rósítva a hangulatot két előadóművész tanárunk, Bejcziné Németh
Tünde és a trombitás, Czupor Attila közösen előadott számai. Schu
bert Ave Mariáját hiába akarta visszakövetelni a hallgatóság, ők inkább
egy olasz „slágerrel", a Nabuccóból ismert Szabadság-dallal toldot
ták meg a műsorukat. Kórusunk második műsorblokkjában magyar
szerzők, Bárdos, Kodály, Liszt művei szintén sikert arattak. Süle
Ferenc karnagyunknak különleges érzéke van arra, hogy hol és mit
adjunk elő.
A vasárnap délelőtti misén is közreműködtünk Bárdos Missa Tertiájával. A rauchedói kórus Arcadelt Áve Mariája után két közösen el
énekelt latin mű zárta az olaszországi vendégszereplésünket.
Kora délután már visszaútban újból nekivágtunk az Alpoknak. Még
egy kedves gesztus: megtapsoltuk a végig nagyszerűen tolmácsoló Novákl Éva tanárnőt.
Bartha István
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Újdonság a könyvtarban
Karin Wimmer-Kieckbusch: Szabadidő a kutyával
„Tegye lehetővé kutyájának, hogy ne »kanapékutya« legyen,
hanem valódi kutya, boldog kutya!" - írja a szerző utószavában.
Karcsú kötetében keveset beszél a kutya etetéséről, a betegségeik
ről és arról ami más kutyákról szóló könyvben megtalálható. A
könyv arról szól, hogyan töltsük el a szabadidőnket hasznosan
kutyánk társaságában. Azt sugallja, lehetőleg mindenki az egyéni
ségének megfelelő kutyafajtát tartson. Az első részben szól a kü
lönböző kutyaversenyekre való felkészítésről és az azokon való
részvéteiről (szlalomfutás, pályafutás, agiüty, mobility, flyball
stb.). A második rész fejezetcímei: A mentőkutya; Az őrző-védő
kutya; A nyomkövető kutya; Kocsi- és szánhúzó kutya; Vízi men
tés kutyával; Az agárverseny; A vadászkutya; A pásztorkutya.
A kötet kitűnő kiindulópontot ad azok számára, akik négylábú
barátjukkal hasznosan szándékozzák eltölteni az idejüket, vagy a
kutyatartással szeretnének megismerkedni, mielőtt vásárlásra adják
a fejüket
Györe Géza

Általános iskolások KRESZ-versenye
Nyolc iskola 34 tanulója vett részt azon a közlekedési versenyen,
melyet a Celldömölki Városi Balesetmegelőzési Bizottság rendezett
október végén az Eötvös iskolában és a liget KRESZ-pályán. Az
egyéni verseny a következőképpen alakult: Lányok: I . Pócza Ber
nadett - Berzsenyi Lénárd Általános Iskola; I I . Agárdi Renáta Berzsenyi Lénárd Általános Iskola; HL Szélesi Mónika - Eötvös
Loránd Általános Iskola. Fiúk: I . Nagy János - Berzsenyi Lénárd
Általános Iskola; H. Lukátsi István - Nagysimonyi Általános Iskola;
IJJ. Csuka Gyula - Eötvös Loránd Általános Iskola. A csapatverseny
végeredménye: I . Berzsenyi Lénárd Általános Iskola; U. Eötvös
Loránd Általános Iskola; HL Nagysimonyi Általános Iskola.
RL

Házavató

KATALIN-BÁL
november 26-án, szombaton 18 órától a

átágöesp Jfogarjrjtian
(Volt Turistaszálló)

Zenél: a FÉNY Együttes
Házias ételek, udvarias kiszolgálás!
Belépő: 150 Ft

V

PRIMA ajánlat
a Renault-tól

RENAULT 19
PRÍMA légzsákkal és
R F1VÍ AT IIT
távirányítós rádiómagnóval.
Novemberben rendelt
ELMENY VELE ÉLNI
autójához 4 db téli gumit
ajándékozunk.
Ne hagyja ki ezt a PRÍMA lehetőséget!

MOLNÁR & MOLNÁR K F T .
9500 Celldömölk, Tó u. 2.
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Lelki egészségvédelem
Egyáltalán mit jelent a halál? M i történik velünk, ha meghalunk?
A halál végleges megsemmisülés vagy létünk valamilyen formában
folytatódik? Nem tudunk mit kezdem a halállal, nem szerepel jövőbeli
terveinkben, elhárítjuk még a gondolatát is. Túlzottan félünk a halál
tól, úgy képzeljük, hogy ez csak másokkal történhet meg. Teljesen
készületlenül ér, ha éppen közvetlenül érint szeretteink elvesztése,
nem tudjuk feldolgozni, nem tudunk mit kezdeni vele. Társadal
munkból elveszett a meghalni tudás, a gyász rituáléja, ezért a halálhoz
való viszonyunk is átváltozott. Félünk, mert általában kórházakban,
idegen környezetben, magányosan kell szembenéznünk vele, s törté
nik meg velünk. Az kimaradókban bűntudatot kelt, hogy esetleg mu
lasztást követtek el, mert nem voltak épp akkor jelen.
Mivel a halál a kényes kérdések körébe tartozik, kevesen jutnak
segítséghez önvádjaik, gyászuk feldolgozásában. Tudnunk kell, hogy
a haldoklókban hihetetlen energiák szunnyadnak, s ezért képesek
megvárni elbúcsúzó szeretteiket, vagy éppen fordítva: kíméletből
olyankor halnak meg, amikor nincsenek jelen. Irreálisnak ható, de
valós dolgok ezek. Úgy érzem, nem annyira a halál, hanem inkább a
hozzá vezető, gyakran szenvedésekkel teli út borzaszt el minket, az
kelt szorongást. A haldokló félelme nem csak halálfélelem, hanem,
hogy szégyenkeznie kell saját elesettségéért is, félelem, hogy nem
lesz képes megőrizni emberi méltóságát. Könnyebb lenne meghalni
is, ha lennének mintáink, családi hagyományaink.
Nem mindegy, hogyan halunk meg. Halálunk az kimaradóknak
tanulság, élmény, gyászukban egyaránt lehet segítség vagy lelkiisme
reti teher. A halálról akkor kell beszélni, mielőtt még kopogtat. Kel
lene barátkozni a gondolattal, beépítem azt az életünkbe, mint bármely
életszakasz eseményeit, komolyan venni a gondolatát, de nem retteg
ve, lelkünkben elfogadva a természet rendjét, a születés, a fejlődés,
a hanyatlás, a halál örök körforgását. így talán az utolsó együttlét az
elmenőnek igazi búcsú, az kimaradónak megnyugvás lenne. Káros

kizárni a gyerekeket a családi gyász élményéből, ő k talán kevésbé
kiszolgáltatottan néznek majd szembe a halállal, ha nem litkolódzunk
előttük, ha engedjük, hogy kifejezhessék bánatukat, osztozhassanak
szomorúságunkban egy-egy elvesztett nagyszülő vagy hozzátartozó
miatt.
A gyász olyan kapcsolat tudomásulvétele, mely végleg megszűnt.
El kell vágni az érzelmi szálakat. Nem elég értelemmel felfogni, hogy
valakit elvesztettünk, hanem meg is kell élni ezt az élményt. Az
emlékeket másként kell átdolgozni, életmódunkat megváltoztatni,
hétköznapjainkat, ünnepeinket nélküle megtervezni. Óriási lelkierő
kell ehhez a ,gnaunkához". Régen segített ebben a társadalom, segített
a rítus. Ma nincsenek biztos kapaszkodók, a társadalom úgy tesz,
mintha nem lenne veszteség, nem akarjuk észrevenni a gyászolókat, nem
tudunk hozzájuk szórni. Tanulnunk kell a haldoklók és a gyászolók
segítését Szókratész szerint „halni tudni annyi, mint élni tudni".
A család, a barátok, a hozzátartozók, a lelkészek felelőssége jelen
tősen megnő, hogy a gyászolót méltóképpen elkísérjék, támogassák
vesztesége feldolgozásának különböző stádiumaiban, mely az első
sokk élményen, a temetés lebonyolításának aktív időszakán át vezet
a végleg egyedülmaradás megrázó tudomásulvételéig. Ebből a mély
lelki magányból csak az új feladatok, célok, lehetőségek fokozatos
elfogadása jelenthet kiutat. A fel nem dolgozott veszteség miatt nem
tudjuk életünket átalakítani, különböző lelki betegségek alakulhatnak
ki, a gyászoló elvesztheti reális kapcsolatát a külvilággal.
Ezen a krízishelyzeten csak együttérző szeretet segíthet á t Szeren
csére már a mi országunkban is kibontakozóban van a külföldön jó
eredménnyel működő hospice-mozgalom, mely a haldokló és a halál
méltóságáért dolgozik.
Sz. V.
VERADASI HÍREK
Akik a szervezett véradóna
pokon nem tudnak részt venni,
minden csütörtökön 8-tól 15ig a kórház vértranszfúziós állo
másán adhatnak vért

Véradás lesz
November 25-én Kemenesmagasiban a kultúrházban 13tól 17.30 óráig; Szergényben
az orvosi rendelőben 18-tól
19.30 óráig.

ARANYFORINT
AZ ELSŐ ÉLETBIZTOSÍTÁSI HOZAMJEGY AZ ÁB AEGONTÓL
Ismeri már az ÁB-AEGON új termékét, amelynek társai Európában és az Egyesült Államokban
a legkeresettebb megtakarítási formák közé számítanak?
ARANYFORINT = magas hozam + ingyenes élet- és balesetbiztosítás
A MAGAS H O Z A M jelenleg bruttó

28%
Akár egy összegben, akár rendszeresen teljesíti befizetéseit, rendkívül versenyképes, inflációbiztos
hozamokat biztosítunk Önnek.
Az Ön által meghatározott időtartam - 3, 4, 5 év - után kamatos kamattal növelt összeget
fizetünk vissza.
ÉLET-

ÉS

BALESETBIZTOSÍTÁS

Felhalmozott tőkéjének teljes összegét fizetjük k i a. kedvezményezett részére halál esetén.
Amennyiben e tragédia baleset miatt következik be, a felhalmozott tőke kétszeresét fizetjük ki.
De miért történne bármi baj? Minden amellett szól, hogy jól megválasztott megtakarításának hozama
Önt fogja gazdagítani. Annak érdekében, hogy részletesen megismerhesse itthon
újdonságnak számító ajánlatunkat, kérjük fáradjon be a legközelebbi irodánkba,
vagy vegye igénybe üzletkötőink segítségét!

A biztonság kamatozik
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A celldömölki képviselő-testület tagjainak véleménye
a helyhatóság elmúlt négyévi működéséről
Befejezte működését az 1990-ben megválasztott helyható
ság, lejárt a négy évvel ezelőtt megválasztott helyi képviselők
mandátuma. Legutóbbi lapszámunkban közöltük Makkos
István polgármester beszámolóját a képviselő-testület négy
évi munkájáról. Most a képviselők véleményének adunk he
lyet. Mindenki szabadon eldönthette, kíván-e élni ezzel a
lehetőséggel. Az alábbiakban közöljük a nyilatkozatokat, a
képviselők a lap szerkesztői által megfogalmazott kérdésekre
adtak választ Az egyes megnyilatkozásoknál csak a kérdés
számát tüntettük fel.

A kérdések a következők voltak:
1. Mit tart az önkormányzat legnagyobb sikerének az elmúlt
négy év során?
2. Mely területen volt legkevésbé eredményes a képviselő
testület munkája?
3. Miként lehetett volna még eredményesebb az önkormány
zat?
4. Mit jelölne meg az új helyhatóság legfontosabb feladatá
nak?
5. Mit említene még meg a négy év munkájából?

Hanzsér Elemér

3. Holland kollégáink el
mondták, hogy náluk a testü
leti üléseken jelen vannak a
kívülálló szakértők is. Ha ez
nálunk is így volna, eredmé
nyesebb lehetne a m ű k ö d é 
sünk.
4. Az új helyhatóságnak azt
javasolom, hogy ők is tegyék
félre a pártpolitikai érdekeket.
Erősítsék a szakbizottságokat,
ne sajnálják az időt a legjobb
szakemberek felkutatására.
Ezen kívül j ó volna létrehoz
ni
a
városgondnokságot.
Szorgalmazzák az itt találha
tó termálvíz kihasználását.

1. A legnagyobb sikernek
azt tartom, hogy a testület
életképes tudott maradni.
Üléseink pártcsatározásoktól
mentesek
voltak.
Ebben
nagy érdeme van a polgár
mester ú r n a k és a j e g y z ő nőnknek. Erecunényeinkhez

sorolom m é g , hogy kórházun
kat meg tudtuk tartani gyógyí
tó kórháznak, sőt, felszerelt
ségét fejleszteni is tudtuk. Én
s z e m é l y szerint k i e m e l n é m
m é g a polgármesteri hivatal
technikai f e l s z e r e l t s é g é n e k
modernizálását is, ami a lét
s z á m l e é p í t é s után nagyban
könnyítette a hivatal dolgozó
inak munkáját.
2. Nem sikerült rendbe
tenni a téglagyári tó környé
két. A d ó s a k maradiunk a
Sághegy
problémájának
megoldásával. Szerettük v o l 
na létrehozni a h e g y k ö z s é 
get, b á r ennek elmaradásá
hoz a törvény hiánya is hoz
zájárult. J ó lett volna több
utat építeni, de kevés volt a
pénzünk. Elmaradt a közte
m e t ő sorsának megnyugtató
rendezése is.

Dénes Lajos Szilveszter
1. Fontos eredmény, hogy
önkormányzatunk pénzügyi
vonalon nagyobb zökkenők
nélkül tudta végigvinni a négy
éves ciklust. A másik fontos
dolognak azt tartom, hogy mű
ködésünk alatt semminemű tör
vénysértés nem történt, jogi
problémák, viták nem voltak.
2. A szűkös anyagi lehetősé
gek miatt kevés fejlesztés jutott
Celldömölknek. A m i jutott, azt
most Alsóság kapta. Elmaradt
ezért a város belterületének
rendezése, például a Király Já
nos utcában. Sajnálatosnak tar
tom azt is, hogy a régi temető
területének bővítésére csak a
ciklus végén teremtődtek meg
a feltételek.
3. Ha még nagyobb lett vol

na az egyetértést, és kevesebb
idő és energia ment volna el az
egyéni - anyagi alapokat nél
külöző - elképzelésekre, még
e r e d m é n y e s e b b e k lehettünk
volna.
4. A város régi területeit foko
zatosan fejlesszék városi szintre.
Ne csak az új részek kapjanak
meg mindent, hanem a 60-80

5. Szeretném megköszön
n i a választópolgároknak a
bizalmat, képviselőtársaim
nak, a részönkormányzat va
lamennyi tagjának és az i n 
t é z m é n y v e z e t ő k n e k pedig
az együttműködést.
éves, elmaradott területeken is
történjen meg az árkolás, a
szennyvízelvezetés, legyenek
használható utak és járdák.
5. Örömmel tölt el a I I . v i 
lágháborús emlékmű létrehozá
sa, de a neveket tartalmazó táb
lákat mindenképpen feljebb
kellene helyezni, mert így ne
hezen olvashatók és egyéb at
rocitások is érik.
Már a ciklus elején javasol
tam az iskolák környékének tel
jes rendezését, az iskolák kö
zötti park kegyeleti emlék
hellyé nyüvánítását. Továbbra
is helyesnek tartanám a liget
ben lévő turulmadaras emlék
mű e helyen való felállítását,
így ez a park emlékül szolgálna
az utókor számára, és nemzeü
megemlékezéseink színhelye
lehetne.

Szabó Endre

ff

1. Az intézmények működé
sét a nehézségek ellenére tud
tuk biztosítani: ez a kérdés pri
oritást élvezett a döntések so
rán. A testületen belül - a sok
szor nagy viták dacára - nem
voltak pártpolitikai törésvona
lak. A szakbizottságok javasla
tait szinte mindig tiszteletben
tartotta az önkormányzat.
2. A városfejlesztési bizott
ságban dolgozva láttam, hogy a
városmagon kívüli külső terü
letek nagyon elhanyagoltak: ez
csak részben a szűkös anyagi
ak, részben azonban a rossz
szemlélet következménye is.
3. Nem mertünk nagyobb
mértékben hitelt felvenni - adót
pedig nem akartunk emelni a
város egészét érintő fejleszté
sekhez azonban erre lett volna
szükség.
4. A társadalmi béke megőr
zése a legfontosabb helyi szin
ten is. Egy hajóban evezünk, és
ezért ebben a kérdésben min
denkinek partnernek kellene
lennie.
5. Nem tudjuk túltenni ma
gunkat a személyes sérelmeken
és az egymásra mutogatáson,
pedig sokszor ez képez akadá
lyokat az együttműködés előtt.
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Erdélyi Antal
1. Fontosnak tartom, hogy
önkormányzatunk el tudta érni:
a kórházunk továbbra is gyó
gyító kórház maradhatott, sőt,
felszereltségét fejleszteni is
tudtuk. Ebben komoly érdemei
tannak dr. Szabó Lajos képvi
selőtársamnak. A sági részön
kormányzat k i tudta harcolni a
régóta hiányzó szép és modern
ravatalozót, el tudtuk tüntetni a
temető közötti veszélyes útkanyart. Megszépült a templom
előtti tér, megkezdődött a tor
naterem építése, valamint útja
ink és járdáink egy részét fel
tudtuk újítani.
2. Inkább arról szólnék, hogy
milyen problémák voltak, ho
gyan lehettünk volna még ered
ményesebbek.
3. Véleményem szerint nem

biztos, hogy szerencsés dolog,
hogy a testületben sok az egye
temet végzett, doktorátussal
rendelkező személy. A magas
iskolai végzettség ugyanis nem
biztosíték arra, hogy valakinek
jó rálátása, a problémák megol
dásához j ó gyakorlati meglátá
sa legyen.
Problémaként említem azt is,
hogy bár negyedévenként meg
kaptuk a pénzügyi beszámoló
kat, nem nagyon tudtunk a szá

h András
hogy nekünk lehetőségünk lesz
nagyarányú fejlesztésekét vég
rehajtani. Tervek, majdhogy
nem kiviteli szintű tervek ké
szültek a volt Korona helyének
beépítésére, valamint a jelenle
gi Parti Áruház és a Vasvári Pál
utca közötti rész beépítésére egy
zárt, átriumos bevásárlóudvar
létrehozásával. Nem lett belőle
semmi. Ma azt mondom, hogy a
Korona helyének beépítésére
mindenképpen elő kellett volna
teremteni a pénzt, mert suta, arc
nélküli így a város központja.
1. Az önkormányzat síkere
ként értékelem, hogy a hullám
zó gazdasági körülmények kö
zött sikerült megőrizni a város
működőképességét. Lassan, kis
lépésekben javítani tudtuk azo
kat a körülményeket, amelyek
a város polgárainak az életéhez
tartoznak. A működőképesség
fenntartása látszólag nem nagy
dolog, de a négy év alatt tapasz
taltam, müyen nehéz a szűkö
sen rendelkezésre álló pénzt úgy
elosztani, hogy egy kicsi min
denhová jusson. Jónak ítélem a
város úgynevezett szociális in
tézkedéseit. A szociális háló ön
kormányzati részét tisztességgel
kezeltük. A szociális segélytől a
lakbértámogatáson át a gyer
meknevelési segélyekig ezek az
esetek döntő többségében a meg
felelő helyekre kerültek.
2. M i az elején azt hittük,

3. Ez a kérdés úgy volna he
lyesebb, hogy miként lehetett
volna eredményesebb az Ön
kormányzat? A „még" szó nél
kül. Tehát az elején, gyakorlat
lanságunk okán be tudtak ben
nünket csalni bizonyos csap
dákba, ami a későbbiekben már
kevésbé sikerült Kudarcaink
okához sorolom azt is, hogy
nem sikerült elérni minden
esetben azt hogy a testület csak
a városért dolgozzon, ugyanis
időnként azt a látszatot keltette
a tevékenységünk, hogy vala
miféle érdekvonalak mentén
születnek döntések. Az a véle
ményem, hogy ez a négy év
nem volt „siker időszaka" a vá
rosnak. Más kérdés, hogy az
anyagi lehetőségeink milyenek
voltak, és azokból más mit tu
dott volna kihozni. De mindez
a lényegen nem változtat.

mok mögé látni. Számtalanszor
hallottuk, hogy nincs pénz, és
mégis amikor valamiféle érdek
úgy kívánta, előkerültek a mil
liók.
Már az induláskor kértem a
testületet, hogy mérjük fel, mi
lyen vagyonnal rendelkezik az
önkormányzat. Ez nem történt
meg. A mai napig nem tudjuk,
mije, mekkora vagyona van a vá
rosnak. Hibának tartom, hogy
költségvetési üzemünket nem
bíztuk meg munkákkal, hanem
pályáztattuk azt a céget, amit sa
ját pénzünkön hoztunk létre.
Nagyon hiányzott mellőlünk
egy független szakértői testület
Ha ezt létrehoztuk volna, mun
kánk gyorsabb, szakszerűbb és
célszerűbb lehetett volna.
4. Hozzák ltére a volt laktanya
épületében a szociális otthont
mert Kemenesaljának nagy
4. Nehéz helyzetben lesz az
új önkormányzat, mert a kor
mány komoly erőfeszítéseket
tesz önállóságuk megnyirbálá
sára. Ezen kívül kilátásba he
lyezte a különböző támogatá
sok értékének csökkenését. Ko
moly munkájába fog kerülni az
önkormányzatnak, hogy az in
tézmények működési színvona
lát fenntartsa, és a felé ára
dó rengeteg
elégedetlensé
get kezelni tudja. Egy do
logra azonban felhívom a f i 
gyelmüket: bármilyen össze
tételű legyen is az új Önkor
m á n y z a t , tartsa
erkölcsi
kötelességének,
hogy
az
egyházi óvodát és iskolát nem
engedi elsorvadni, már csak
azért sem, mert ezek az intéz
mények lakossági érdekeket
öléinek fel és lakossági igé
nyeket elégítenek k i .
5. Amikor elvállaltam a je
löltséget, korántsem gondol
tam, hogy mekkora felelősséget
jelent Nem gondoltam volna,
hogy müyen nehéz embereket
eltéríteni a felületes ismerete
ken alapuló rögeszméiktől. Ha
mindez még gyanakvó rosszin
dulattal is párosul, az végtele
nül lehangoló.
Én azzal vállaltam a képvise
lői feladatot, hogy megpróbá
lom az átlagosnál jobban szol
gálni azt a várost amely befo
gadott, és otthont adott nekem
és a családomnak.

szüksége van erre. Hozzanak
olyan rendeletet, ami a lakossá
got, az üzemeket, a vállalatokat
rászorítja arra, hogy a saját por
tájuk előtt rendet tartsanak,
mert sajnos piszkos a városunk.
Folytassák a járda- és útfelújí
tásokat! Ságnak pedig kell egy
új orvosi rendelő, mert a jelen
legi nem méltó erre a feladatra.
5. Az új önkormányzatnak
nagyon behatárolt anyagi lehe
tőségei lesznek. A most elkez
dett nagyberuházások ugyanis
nagymértékben le fogják kötni
az anyagi kondíciókat A sági
tornaterem 52 millióba, a
szennyvíztisztító 120 millióba
kerül. Ezeket a következő ön
kormányzatnak kell finanszí
roznia. Jelentősebb űj beruhá
zásokra nem nagyon lehet
számítani a következő négy
évben.

Pejkó Zoltán

1

mik
1
*

1. Az önkormányzat műkö
dése mindig a város érdekeit
szolgálta és sohasem volt párt
politikai csatározások színtere.
2. Az önkormányzat nem tu
dott tőkeerős, nagy vállalkozót
letelepíteni városunkban, saját
hibáján kívül.
3. Ha az anyagi eszközök na
gyobb mértékben álltak volna
rendelkezésre, akkor az önkor
mányzat működése is eredmé
nyesebb lehetett volna.
4. Az új helyhatóság legfon
tosabb feladata: új munkahe
lyek létesítésének előmozdítása
és támogatása, s ezzel a mun
kanélküliség elviselhető szin
ten tartása a városunkban.
5. Az önkormányzat az
anyagi nehézségek ellenére
mindig biztosította intézmé
nyeinek (iskolák, kórház, mű
velődési hálózat) zavartalan
működését.
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Süle Ferenc
1. Mivel kezdők voltunk
szinte valamennyien, azt tartom
általában a legnagyobb siker
nek, hogy egy pillanatra sem
került veszélybe a város intéz
ményeinek működése. Saját
szakterületemen, a művelődési
és sportbizottságban pedig azt,
hogy sikerült sokszínűvé tenni
az oktatásunkat. Beindult a 6
osztályos gimnáziumi oktatás,
a szakmunkásképzőben a lá
nyok részére is biztosítottunk
szakközépiskolai lehetőséget.
Létrejött az egyházi óvoda és
általános iskola. Mindezt úgy
tudtuk m e g v a l ó s í t a n i , hogy
közben nem romboltunk szét
semmit. Művészeti csoportja
ink is megmaradtak és élet-

képesek. Ez sem kis ered
mény.
2. Nem tudtunk különöseb
bet tenni a fiatalok lakásépítése
ügyében. Amikor a telefonakci
ót elindítottuk, álmunkban sem
gondoltunk arra, hogy csak
1995-ben realizálódik majd.
Áll a strand és a termálvíz
ügye is, de ez nem hozzáállás
k é r d é s e , hanem anyagi oka
van.
3. N e k ü n k egy r e n d k í v ü l
szerencsés összetételű testüle
tünk volt, hiszen minden fontos
területről voltak köztünk szak
emberek. Most mégis azt mon
dom, hogy nagyon hiányzott
az önkormányzati
testület
mellől egy független szakértői
g á r d a , amelyik minden na
gyobb horderejű döntés előtt

kifejtette volna a szakvélemé
nyét. Biztos, hogy sok eset
ben nyugodtabb lelkiisme
rettel szavazhattunk volna,
és az idővel is jobban tud
tunk volna gazdálkodni.
4. Fejezzék be sikeresen a

Dr. Szabó Lajos

Ábrahám Ferenc

1990-ben az új kormány sú
lyos gazdasági és erkölcsi válsá
got örökölt. Ez meghatározta az
önkormányzatok lehetőségeit is
programjaik megvalósításában.
Érmek ellenére eredményeket ér
tünk el: sikeres a gázprogram,
hamarosan elkezdődik a szenny
víztisztító és az alsósági torna
csarnok építése, felépült az
izsákfai „faluház".
Keresztény óvoda és katolikus
általános iskola kezdte meg mű
ködését a városunkban. Az
egészségügyi és szociális bizott
ság tagjaként elmondhatom,
hogy az önkormányzat az egész
ségügyi alapellátás és a kórház
műszerfejlesztésére 21 millió fo
rintot, a rászorulók segélyezésére
18 millió forintot fordított.

1. A legnagyobb eredmény
nek azt tartom, hogy a testületi
ülések nem váltak politikai csa
tározások színterévé. A testület
szélsőségektől mentes volt.
Egy-két kivételtől eltekintve
soha nem tudott olyan pártpoli
tikai vita kialakulni, ami az ön
kormányzati munkát gátolta
volna. Fontos eredmény, hogy
valamennyi intézményünk mű
ködőképes maradt, mégpedig
jó színvonalon. Köztük az a há
rom intézmény is - gimnázium,
szakmunkásképző, kórház - ,
ami nem kizárólag városi célo
kat szolgál.
2. A városgazdálkodás nem
volt eléggé eredményes. Na
gyon hiányzik a városgondnok
ság, a városgazda személye, aki
egy személyben át tudná tekin
teni ezt a területet, s így az
anyagi ráfordításoknál a valódi
fontossági sorrend dominálna.
Itt említem meg, hogy hiány
zott az igazi Összhang a két csa
tolt területtel, Alsósággal és
Izsákfával. Nem személyi okok
miatt, hanem a szabályozási hi
ányosságok következtében.
3. Ha nagyobb lett volna az
egymás segítése, és néhány
esetben - mint például a telekértékesítések - kevesebb az
egyéni és a kisebb csoportok
érdekeinek előtérbe helyezése,
munkánk még eredményesebb
lehetett volna.

Természetesen az
egész
ségügy több évtizedes prob
lémáit nem tudtuk megol
dani.

Az alapellátásban egyes fel
nőtt körzetek, de elsősorban a
gyermekkörzetek részére új
rendelők kialakítása szükséges,
valamint a kórház is felújításra
vár. Ez már az új helyhatóság
feladata lesz. örülök, hogy az
első szabadon választott önkor
mányzat tagja lehettem.

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
A S A V A R I A COPY irodatechnikai szaküzletében
- Celldömölk, S z e n t h á r o m s á g tér 3. -

•
•
•
•
•

Telefonok
Rádiótelefonok
Telefaxok
Fénymásoló gépek
Pénztárgépek (hó- és vízálló)

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
SZÁMÍTUNK ÖNRE! SZÁMÍTHAT

RÁNK!
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megkezdett nagyberuházáso
kat, fordítsanak nagy gondot a
fiatalok lakásépítésére, és ha
módjuk lesz rá, nagy gonddal
kezdjék meg a Korona helyé
nek beépítését.
5. Nagy szívfájdalmam - saj
nos 4 éven keresztül hiába küz
döttem, hogy e téren történjen
valami - a Király János utca és
a templom környékének rende
zetlensége. Ez Celldömölk szé
gyenfoltja!
A másik dolog, amit meg
kívánok még említeni, a ság
hegyi szüreti napok, ami úgy érzem - sikeres kezdemé
nyezés volt, létjogosultságot
nyert. Emellett én elképzelhe
tőnek tartom a Kemenesaljái
Napok újbóli megrendezését
is 4-5 évenként.

\ T>

i
4. Ha olyan testület tud fel
állni, amely félreteszi a pártpo
litikai és az önös érdekeket, és
valóban szolgálni akarja ezt a
várost, akkor eredményes lesz
a munkájuk. Itt is hangsúlyoz
ni kívánom a városgondnok
ság létrehozásának fontossá
gát.
5. Mondanivalóm kimondot
tan az Új Kemenesalja újságra
vonatkozik. Mivel ez az újság
az önkormányzat lapja, hiányo
lom, hogy kevésszer szólaltat
ták meg a testület tagjait. Több
lehetőséget kell számukra biz
tosítani a lap hasábjain. Javas
lom, hogy a helyhatósági vá
lasztások után rövidesen kap
j o n l e h e t ő s é g e t az újonnan
megválasztott 15 képviselő,
hogy elmondja az olvasóknak,
milyen elképzelésekkel kezdi
meg képviselői munkáját, ha
sonlóképpen, miként ez az ér
tékelés most elhangzik a ré
szünkről.
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Farkas Zoltán

Tima László

1. Ebben a négy évben megnutatkozott a demokrácia: a
critika igényével bátrabban leíetett hozzányúlni a legkénye;ebb kérdésekhez is. A na
gyobb horderejű ügyekben a
döntések hosszú, különféle nő
seteket ütköztető vitákban érle
ltek.
2. Talán a város járda- és
útfejlesztése területén na
gyobb lépéseket tehettünk
volna (pl. szilárd burkolattal
történő borítás), hiszen a há
lózat sok helyen elhanyagolt,
s ami van, az is eléggé rossz
minőségű.
3. A k ö l t s é g v e t é s n e k na
gyobb beruházási kerettel kel
lett volna rendelkeznie, hiszen
enélkül nem tudtunk fejleszté
seket eszközölni.
4. A közoktatás helyzetét új
ra kell gondolni városunkban
(egyházi iskola, középiskolák
stb.). Hiányzik a Polgármesteri
Hivatal tekintélye: bizonyos
napokon szociális kifizető

Kisvárosunk élete és léte ré
sze a történelmi átalakulásnak.
Az elmúlt években a társada
lomban és intézményeiben de
mokratikus átalakulás követke
zett be. Változik a gazdaság és
a társadalom szerkezete, módo
sabb és szegényebb rétegek je
lentek meg. A szellemi élet szé
lesebb határok között alakulhat.
Az iskolahálózat gazdagodott,
sajnos a gazdasági körülmények
- mint háttér - nem javultak
Az önkormányzati választá
sok után a testületi munka fo
kozatosan formálódott. Külön
böző érdekek befolyásolták a
döntéseket, hol szerencsés, hol
kevésbé kielégítő eredménnyel.
PL: az önkormányzati lakások
eladásának lehetőségei.
A bizottságok munkájának ál
talános eredménye bizonyos tör
ténelmi elégtétel, tartozások tel
jesítése volt (Pl.: a világháborúk
áldozatainak emlékművei.)
A szociális gondozás sok
millió forinttal támogatta a rá

hellyé válik. Meg kell teremte
ni a város vezetésének presz
tízsét. Az egyik legfontosabb
területen, a műszaki osztályon
fel kellene gyorsítani a testületi
határozatok végrehajtását.
5. Ebben a négy évben Izsákfa annyit kapott, mint korábban
húsz év alatt beruházási/fej
lesztési vonatkozásban (pl. fa
luház, orvosi rendelő, óvoda
k ö z p o n t i fűtése, focicsapat
fenntartása). Mindezt a fejlesz
tési források létszámarányos le
bontása tette lehetővé.
1

kell, és elsajátításához évek
kellenek.
Mindez
termé
szetesen nem elég, kell egy tes
tület, amely a véleményeket Üt
köztetve a legjobb döntéseket
tudja hozni a város érdekében.

Makkos István
E n g e d t e s s é k meg nekem,
hogy ne kérdésekre válaszol
jak, hanem néhány mondatban
általános véleményt alkothas
sak az elmúlt négy évről.
Talán az összes képviselőtár
sam nevében mondhatom, hogy
mindenképpen élmény volt a
képviselői munka, hiszen az új
közigazgatás megalapozásá
ban, kialakításában vehettünk
részt. Nyilvánvaló, hogy a pol
gármesteri hivatás egyben
olyan szakma is, melyet tanulni

Tévedhetetlenek nem vol
tunk, ez biztos, követtünk el hi
bákat is, de megtettük azokat a
lépéseket, melyeket a város fej
lesztése érdekében meg kellett
tennünk.

történtek. Nem lett szállodaépí
tés, nagyobb ipartelepítés. Ezek
elmaradása nem a képviselő
testületen múlott, ugyanakkor
azon kérik számon a választó
polgárok.
3. önkormányzatunk akkor
lehetett volna még eredménye
sebb, ha több fejlesztési pénz
állt volna a rendelkezésére.
4. Az új testületre népszerűt
len intézkedések várnak. Csa
tomázni kell, telefonkábeleket
kell fektetni, tehát a föld alá
kell vinni a befektetési pénze

szoruló családokat és a kiskorú
gyermekeket, iskolásokat.
Érdemes kezdeményezések
voltak: az új nemzetközi kap
csolatok teremtése, igaz, hogy
költséges cserelátogatásokról
volt szó, de a város életének be
mutatását, értékeinek feltárását
segítették.
A következő esztendők vá
rospolitikájához legyen szabad
javasolni egységes várospoliti
kai elképzelés megfogalmazá
sát az újjáalakuló önkormány
zatnak.
ket érdekeiknek megfelelően a
város gazdasági és politikai éle
tében, nem segítve ezzel az
amúgy sem egyszerű és könnyű
munkához feltétlenül szüksé
ges kölcsönös bizalom kialaku
lását.

Nem voltak politikai csatáro
zások, de voltak közöttünk,
akik négy évig keresték helyü

Ez a jelenség sajnos a mai
magyar valóság velejárója, de
bízom abban és kívánom a cell
dömölki lakosságnak, hogy ez
a város az elkövetkezőkben a
minden szinten megnyilvánuló
jószándékról és az összetartás
ról legyen híres.

ket. Ez nem látványos dolog, de
rendkívül költséges. Ugyan

csak rendkívül népszerűtlen
lesz, hogy az intézmények költ
ségvetését meg kell nyirbálni,
hogy ezeket a költségeket fe
dezni lehessen.
5. Egyeden dolgot említek
meg, a taxisblokádot. Mind
össze háromnapos volt a testü
let, amikor erre sor került. Soha
nem felejtem el azokat az ideg
feszítő órákat. Végül is a blo
kád a mi városunkban majd
hogynem jelképes volt. Celldö
mölkre be lehetett jutni, volt
tej, kenyér, az alapellátás bizto
sítva volt, lehetett üzemanyagot
is tankolni. Innen indultunk...

Varga László Csaba
1. A legnagyobb sikernek azt
tartom, hogy a város intézmé
nyei működőképesek voltak,
sőt, némüeg fejlődtek is. Alsó
ságon két nagyberuházás is
volt. Egyik a ciklus elején: az
új iskolaszárny és ebédlő 32
millióba került. A másik a most
kezdődött tornaterem-építés,
ami 53 milüó lesz.
2. A képviselő-testület mun
kája a döntéshozatalok vonat
kozásában mindenképpen ered
ményes volt Más dolog, hogy
nagy, látványos dolgok nem
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Németh Béla
1. A legnagyobb eredmény legalábbis számomra -, hogy külö
nösebb személyeskedések és botrá
nyok nélkül telt el a négy év. Nem
születtek életre szóló haragok, pe
dig egy testület működésében ez
benne rejlik, hiszen a közös döntés
ódiumát annak is vállalnia kell, aki
messze nem értett egyet vele.
2. Több, nem kellően átgondolt
döntés született, illetve meg sem
született, amelyeknek gazdasági,
pénzügyi kihatása a következő tes
tületet érzékenyen fogja érinteni

Pozsonyi Mihály
1. Az intézményeket tudtuk mű
ködtetni, és pártvülongások nélkül
zajlottak le az önkormányzati ülé
sek.
2. Nagyon gyenge volt a város
beruházási politikája, bátrabban
lehetett volna banki hiteleket fel
venni. Amikor azonban hozzá
nyúltunk ehhez a lehetőséghez,
az nem volt indokolt: a szenny
víztisztító esetében az olcsóbb
ajánlatot is el lehetett volna fo
gadni kevesebb hitel mellett.
3. A közpénzek felhasználását

(pl.
szennyvíztisztító,
ingat
lanértékesítés, ravatalozó). A hiva
tali apparátus karcsúsítása elma
sokkal nagyobb képviselői és bi
zottsági ellenőrzéssel kellett volna
kezelni. E célra feltétlenül szükség
lenne egy nagy súlyú, széles látó
körű gazdasági bizottság felállítá
sára.
4. Sokkal több figyelmet kell
fordítani az ifjúsági testedzés, a
diáksport és a minőségi verseny
sport fejlesztésére és támogatására.
Az idegenforgalom felfuttatása ér
dekében a Szentháromság tér és a
Kemenesaljái Művelődési Köz
pont környékét markáns, történel
mi hangulatú kisvárosi arculatnak
megfelelően kell kialakítani. A

Karácsonyi ÁRENGEDMÉNY 10-30% december 1-től!
Minden CSÜTÖRTÖKÖN

10-30%

ÁRENGEDMÉNY!

Japán minőségi karórák kaphatók GARANCIÁVAL!
1000 Ft alatt is GARANCIA!
Japán automata órák kaphatók!
Sem felhúzni nem kell, sem elem nem kell bele!
JAPÁN és SVÁJCI TARTÓS elemek, ébresztőórák,
óraszíjak, fémcsatok kaphatók!
Elemcsere megvárható!
Régi faliórát, asztali és zsebórát vásárolok!

Farkas Károly órásmester
ÓRASZAKÜZLET
Celldömölk, Dózsa u. 20.

PARTI MARKÉT
Sárvár, Rákóczi u.
December 01-23. között

KARÁCSONYI
a MARKÉT

VÁSÁR

parkolójában!

Várjuk azon kereskedőket,
akik igen kedvező helyfoglalási díj mellett kitelepülnének!
B ő v e b b információ az áruház igazgatójánál.
Tel.: (60) 376-440

PARTI K F T .
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radt, a hatékonyság nem nótt ará
nyosan a létszámmal.
3. Ha bármely szakirányú dön
tés meghozatalakor nem csak a sa
ját jóindulatú, laikusként kialakí
tott véleményükre hagyatkoznak,
hanem kikérik kívülálló, független
szakértők véleményét is (építész,
közgazdász stb.). A döntések egy
részének meghozatalakor erőtel
jesebben kellett volna figyelembe
venni a közvéleményt, a közér
deket, háttérbe szorítva az egyé
ni, a csoport- és a pártérdekeket.
Nagy hiányát éreztem mindvégig
az energikus, dinamikus vállal

kozószellemnek, a menedzselés
nek.
4. Legfőképpen a lakosság érde
keinek szem előtt tartása hosszú tá
von, hogy mindig vállalni tudják a
döntésüket, akár tíz-húsz év múlva
is - ne csak pillanatnyilag érezzék
jónak, előnyösnek. Ezt azért mon
dom, mert sajnos „az életet csak
hátratekintve lehet megérteni, de
élni előre nézve kell." (Kierke¬
gaard)
5. Látványos tablót nem lehetne
készítem. Sajnálatos, de langyos
állóvíz és jórészt iszaptaposás
folyt.

Sághegy idegenforgalmát is sokkal
jobban ki lehetne aknázni. Töre

kedni kellene a beruházások eseté
ben a helyi vállalkozók legalább
egyenlő eséllyel történő versenyez
tetésére.
5. A telefonfejlesztés égető
kérdés a lakosság és a vállalkozói
szféra számára egyaránt, bár a
celli önkormányzatnak kevés rá
hatása van a Rábacom Rt. műkö
désére. A gyenge minőségű uta
kat és járdákat az ezredvégnek
megfelelő színvonalra kell fel
hozni. A kórházat legalább a sár
vári szintjéhez kell közelíteni,
ahol például jelenleg 100 millió
forintos beruházás folyik...

VÉGRE
CELLDÖMÖLKÖN

IS!

November 21-én
megnyitottuk a

GRABOPLAST
termékek boltját
a Dózsa György utca 16. szám alatt
(épületvillamossági bolt mellett).

Műpadlók több mint
30-féle változatban,
tapéták és enyves vásznak
széles választéka
várja kedves Vásárlóinkat,

Szőnyegek,
padlószőnyegek

katalógus utáni árusítása.
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Portschy Tamás

Lampért Attila

1. Úgy ítélem meg, hogy je
lentős sikerekkel nem dicseíedhetiink. Pozitívum, hogy a
gazdálkodásban sikerült külóíösebb zökkenők nélkül „átvé>zelni" a négy évet. A gázellái s idén - Izsákfát, Pityervárt és
riéhány, gazdaságosan el nem
látható ingatlant leszámítva :eljessé válik. Elkezdődölt a vá
rosi szennyvíztisztító és hama'osan indul az alsósági tornate:em építése.

1. Egyértelműen a szennyvíz
tisztító megépítését, mert a talaj
víz szennyezettsége kritikus
mértékű Celldömölkön. A város
nagyobbik része csatornaháló
zattal nincs ellátva, de a meglévő
szennyvíztiszü'tó is csak a szilárd
szennyezőanyagok egy részének
ülepítésére képes.
2. Az önkormányzat rendkí
vül keveset foglalkozott a kör
nyezetvédelemmel (pl. szip
pantott szennyvíz kezelése,
szeméttelep problémaköre, ille
gális szemétlerakóhelyek stb.).
Kudarcként élem meg, hogy
gazdaságilag súlyos örökséget
hagyunk a következő önkor
mányzatra: nem elsősorban a
szennyvíztisztító révén, mert az
elodázhataüan volt, hanem az
alsósági tornacsarnokra gondo
lok, amit meggyőződésem sze
rint a szennyvíztiszü'tó mellett
nem szabadott volna elkezdeni.
Kudarcnak tartom, hogy az al
sósági részönkormányzat és a
városi helyhatóság között ku
tya-macska barátság alakult ki:
a részönkormányzati képvise
lők személyes sérelemként él
ték meg egyes kéréseik elutasí
tását. Szerintem aki politikai
szerepet vállal, annak nem sza
bad sértődősnek lennie.

2. Igazán látványos beruhá
zás a városban nem történt,
nem találtunk beruházót az ún.
Korona-sarok, a Sági út-Vasvári u. közötti terület, a Mikes
u.-GáborÁ. u. sarok beépítésé
re, lakások építésére. Nem tu
dunk megfelelő építési telekkí
nálatot nyújtani. Négy év alatt
lényegileg nem sikerült előre
lépni a városban a temető és a
strand ügyében. Nem korszerű
södött a városfenntartás (köz
tisztaság, szemétszállítás) szer
vezete, technológiája, felsze
reltsége. Nem tettünk lépéseket
a szelektív hulladékgyűjtés be
vezetése irányában. Nem sike
rült betartatni a RAB ACOM ál
tal ígért határidőt a telefonfej
lesztésben.
3. Nagyobb döntési hatás
körrel kellett volna felruházni a
bizottságait. Ha a Polgármeste
ri Hivatalon belüli, egyes osz
tályoknál, személyeknél kon
centráltan jelentkező feladato
kat egy erre alkalmas, illetve

újonnan létrehozott intézmény
(városgondnokság, beruházási
iroda) révén lehetett volna job
ban megosztani. Ha felszaba
dítható, ingatlanokban („Koro
na-sarok", Sági út-Vasvári u.
stb.) lévő tőkéjéből többet tu
dott volna mobilizálni, az ala
pítványokat jobban propagálni,
és az ily módon szerzett pénz
eszközökkel egyes feladatokat
meg lehetett volna oldani.
4. A megkezdett beruházá
sok (szennyvíztisztító, alsósági
tornaterem) befejezése, a
szennyvízcsatorna-építés prog
ramszerű végrehajtása, a városi
strand és a temető ügyének fel
vállalása, és a hulladékgyűjtés
hosszú távú megoldásának
megkeresése, valamint a város
fenntartásának fejlesztése.
5. Tapasztalatom szerint a la
kosság nem nagyon érdeklődött
a képviselő-testület munkája
iránt. Az üléseken, a közmeg
hallgatásokon (a lakásrendelet
kivételével) nagyon szerény
volt a lakossági részvétel, ho
lott általában a város széles ré
tegeit érintő ügyeket tárgyal
tunk.

3. Az önkormányzatnak
többször kellett volna „nemet
mondania", több konfliktust
kellett volna felvállalnia, s nem
mindig a legkönnyebb, legegy
szerűbb megoldásokat válasz
tani. Példaként az egyházi isko
la elsietett és kellően elő nem ké
szített elindítását, az alsósági tor
nacsarnok ügyét említem, vala
mint egyes intézmények néha
megalapozatlan többletigényeit,
ami mások jogos kéréseinek tel
jesítését akadályozta meg.
4. Az új Önkormányzatnak
azt javaslom, hogy maradjon
beszélő viszonyban a lakosság
gal és ahol tudja, próbálja meg
enyhíteni a következő években
valószínűleg erősödő szociális
feszültségeket.
5. Azt kívánom a leendő ön
kormányzatnak és polgármes
ternek, hogy szeressék és jól
szolgálják a várost.

A képviselőkkel beszélgettek és az összeállítást készítették:
Németh Tibor és Völgyi László.
A szerk. megjegyzése:
az interjút nem minden képviselő vállalta,
így ők nem szerepelnek az összeállításban.

Ez is emlék lehetne "

Elkészült
a sághegyi érem
legújabb terve
Mostanában azon fáradozunk - sok más mel
lett - , hogy az idegenforgalmat is szolgálva ér
met adjunk ki a Sághegyről. Nem kis feladat
ennek létrehozása, pénzigényes is egyben, s bő
ven akad tartalmi gond is. Mit ragadjunk ki a
felmutatandó értékekből úgy, hogy azt a távoli
vidékeken is értsék, érdemesnek tartsák. Az
érem numizmatikai ügy is, helytörténeti kérdés,
művészeti megvalósítás tárgya.
A Sághegyért Alapítvány lenne a gazdája a
kiadásnak, természetesen pártolókat, támogató
kat keresünk hozzá.
Készítettünk egy tervet, amelyet ezúton mu
tatunk be azzal a kéréssel, hogy várjuk az ér
deklődők javaslatait, a terv-variációkat és a ta
nácsokat, amelyeket a Polgármesteri Hivatalon

keresztül a szerkesztőséghez szíveskedjenek el
juttatni.
Tudjuk, hogy a hegy gondjai sokkal nagyob
bak, mintsem a kulturális értékekkel bíbelőd
jünk csupán. Alapítványunk szűkös lehetősége
ihez képest ez évben is több dologgal foglalko
zott. Legutóbb az utak javításának a támogatá
sára ajánlott összeget, a műemlékek gondozásá

ban is tevékenykedett. Ilyen összefüggésben
osztozunk a feladatok megoldásában. Ahhoz,
hogy a hegy turisztikai lehetőségét tágítani Old
juk, feltéüenül szükséges, hogy az idelátogatók
emléket vihessenek, képeslapok, eseüeg jelvé
nyek, emlékbélyegzések vagy akár egy sághe
gyi érem formájában.

D.J.
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Szüret utáni gondolatok
az idei esztendőről
Már elült a minden évben fel- bővebben. Ennek volt egy jelen
1 ángoló mustfok-vita, a hordók is tős előnye, ez pedig az új ültetésű
elcsendesedtek, még készítettem szőlővesszőkre vonatkozik. Ked
egy csendéletnek tűnő felvételt a vező csapadékmennyiség volt az
pince előterében a présről és al induláskor, megeredtek a veszszok, jobban bírták a száraz időt,
kotórészeiről. Egy év újra eltelt.
Sajnos több olyan szőlősgaz de azért öntözésükre is sor került
dát temettünk, akiknek távozása időközönként. Az átlagosnál
a szegényedésünket jelenti. Tisz jobb volt az eredés. A tavalyi
drasztikus jégverés, főleg a hegy
telettel gondolunk rájuk.
Nem végeztem közvélemény keleti oldalán éreztette a hatását,
kutatást jelentő beszélgetéseket, gyengébb volt az eredmény. Lát
ezért ez a kis összegezés szubjek hattunk viszont szokatlanul nagy
„megrakodott"
tív, helyesebben saját tapasz mennyiségben
szőlőket,
telkeket.
Itt a hordók
talatokra épül, bírálható is, kérés
inkább az lehet, hogy egészítsük megteltek, viszont a nagy
ki egymás tapasztalását. Arra a mennyiség és más körülmények
kérdésre, hogy milyen volt az a minőségben éreztették a hatá
idei szőlészkedési év, én így vá sukat. Ahogy mondják - akár be
laszolhatnék: vegyes. Naplómba vallja, akár tagadja az illető - , a
a szüreti végösszegezés szövegét mustfok alacsony és közepes
így írhattam: Minden volt - jég volt. Átlagban tizenhatot írunk,
nem - öt szüretem folyamatosan, ezt vallom igaznak és mások is
erre kényszerültem, elfogadható így vannak ezzel. Nyilván van
mennyiség, gyenge minőség, szóródás, de ahol a mennyiség
szép szüreti idő. Annak ellenére, bőséges volt, ott ne emeljük 20
hogy huzamos volt a trópusi for fok magasába a minőséget.
ró nyári idő, összességében az
Az idei esztendő tehát menyelőző évekhez, ha nem is ked
nyiségben, minőségben szóró
vünk szerinti eloszlásban - ilyen
dást mutat, szomgatott a liszthar
sosem lesz - , de volt csapadék
mat, a megszokottnál gyorsabban

ránk tört a fürtrothad ás, s ez szü
retre kényszerített. E téren is
akad kivétel, de tény, hogy a szü
reti időben a rizlingek hirtelen
bebarnultak és szedni kellett.
Leginkább a kék szőlőkkel lehe
tett várni, elsősorban az otelló
val, gyönyörű fürtöket láthat
tunk „mosolyogni". A mustok
forrásával gond nem nagyon
adódott. A meleg idő besegített,
már két nap alatt valóban forr
tak a mustok.
E rövidke beszámoló csak né
hány vonást próbált megközelí
tően rögzíteni. Két dolog záró
ként mégis említést érdemel.
Bárhogy volt vegyes természetű
az idei év, a sági bor értéke töb

bet érdemel, mint amit fizetnek
érte. Vonatkozik éz a szom
szédos hegyekre, dombokra. A
kaniszterekben távolról ide „terí
tett" borok letörik az elfogadható
árat, és ez elkedveüenítő. Igaz
ságtalan. Ez külön írást érdemel
ne. A másik: az idén nagyon meg
kellett dolgozni a már említett
betegségek miatt és - mondjuk ki
- a gaz burjánzása következté
ben. Sokan még szüret után is ka
páltunk! De ne keseregjünk, a ta
valyi évhez viszonyítva van bo
runk és ha ehhez egészség is pá
rosul, akkor fogadjuk el az évet,
ami mindig izgalmakkal, fárad
sággal telítődik.
Dala József

A nagysimonyi insurgens tábori lelkész
Az utóbbi hónapokban nagyon sok szó
esett a tábori lelkészek honvédségünkben va
ló szolgálatba állításáról. Nem óhajtunk a
sokrétű, sokszellemiségű megnyilvánulások
kal foglalkozni, mindössze azt említjük meg,
hogy a magyar hadseregben minden időben
ott szolgáltak a tábori lelkészek. így a napó
leoni háborúk idején az insurgens hadsereg
ben is. Ez az elnevezés a magyar nemesség
személyes katonáskodási kötelezettségét je
lentette. A napóleoni háborúk idején hívták
be tábori lelkészi szolgálatra Nagysimonyiból az evangélikus prédikátort. Berki M i 
hályt.
Az egykorú papi életrajzi adattárban a kö
vetkezőket olvassuk róla: ..... született Gértzén Vas Vármegyében 1763. Tanult eleintén
N.DÖMÖLKÖN azutánn Sopronyba 1773tól fogva 1781-ig; Nevelő volt Rádváriban
Tek. Rádvánszky János Nagy Ur Házánál
1787-ig; onnét Wittebergába ment azon esz
tendőben, a' hol a' Magyar-Könyvtárban
Bibliothecárius is vólt két esztendeig; 1790.
28. Sept. hazahivattatván M. Tóth Pronai Bá

ró Pronay László ó Excelletziához ment Ud
vari Tanítónak; a' hol egy esztendőt töltött,
onnét pedig a' Simányi Ekklesiába kívánta
tott b. T. Sikos István helyébe, ordináltatván
1791. 27. Oct. Fő T. édes Atyám által T. T.
Lakos és Németh Pál, visgálóknak jelenlétek
ben (Matr. Ord. I I . 67.) 1797. Tábori Papra
lévén a' mi fel-kelő Nemes Seregünknek
szüksége, felvállolta azt 5. Maj. N.Dömölkön, 18. Jun. bé-mutattatott Pápán a' Vitézlő
Nemes Seregnek T. Perlaki Fő Senior által
10. Aug. elment a' Szombathelyi táborba, az
Insurgens Nemes Sereghez, a' honnét 8. Sept.
jött meg 1798. Júniusban Nagy Geresdre hi
vattatván a* Simonyi, és Sárvári egyesült
Gyülekezetből."
Ebből a nagyon tömör életrajzi összefog
lalásból nagyon érdekes s fontos adatokat, té
nyeket olvashatunk k i . Elsőrenden is azt,
hogy Berki Mihály kitűnően képzett, valóban
tudós lelkipásztor, a magasfokú nyugati kul
túra forrásaiból táplálkozó, s azzal szolgáló,
gyülekezetei népének szellemi szintjének
emelésére hasznosító, sokakat gazdagító bő

kezű családfő. Másodrenden igazolását látjuk
annak, hogy NemesdömolkÖn a 18. század
ban alsófokú középiskolája volt az evangéli
kus gyülekezetnek, melynek elvégzése után
deákjai felsőfokú tanintézetben folytathatták
tanulmányaikat, külföldi egyetemekre is elju
tottak. Végül bizonyos az, hogy Pápa és Nemesdömölk, illetőleg később felfejlődése
után Kis-Czell körzeti katonai bázisok voltak
mozgósítás idején. így az utolsó nemesi fel
kelés idején, 1809-ben, a francia haderő be
törésekor a Dunántúlon összpontosított cs.
kir. I I . Tartalék hadtest, azaz a magyar neme
si felkelő hadak főparancsnoka Habsburg Jó
zsef főherceg, nádor, tábornagy főhadiszállá
sa Pápán, az Esterházy-kastélyban volt; a Ha
dik hadosztályhoz tartozó Luzsénszky dandár
parancsnoksága Kis-Czellben székelt, s a lo
vasság a környező falvakban volt beszállásol
va. A hadosztály főparancsnoka gróf Ha
dik András altábornagy, a dandár parancs
noka pedig Luzsénszky József vezérőrnagy
volt.
Nádasdy Lajos

'amu és por

1945-ben

Az apátsági könyvtár végzete
Amikor a második világháború utáni időak zavarai letisztultak, és az értelmiségi
>rből kialakult a helytörténeti és honismeti működő csoport, sok szó esett a nagy
tékű apátsági könyvtár sorsáról. Bizonyosat
nki sem tudott, s az adatok meglehetősen
krétűek voltak. Amikor elkezdtem váró
nk, Celldömölk régmúltjával, ősi eredetéíl, sok évszázados fejlődésével a kapcsolas kutatásokat, végül is a most hazatért, s
igső nyugovóhelyére pihenni tért, évtize:kkel ezelőtti lelkésztársamhoz fordultam,
emes Vazulhoz, megtudni óhajtván a
inyvtár és a „História Domus" sorsát. Időerűnek és helyénvalónak érzem, hogy a hi¬
les történelmi valóságként hozzám írt leve¬
t a mai és a jövendő nemzedékek számára
& szerint közöljem.
Nagy tiszteletű Uram! Kedves Lajos Kolléiml Dr. Csóka Lajos kedves rendtársam
ár jó néhány héttel ezelőtt átadta nekem
yzzászólás végett mind a július 2-án, mind
zdig a július 28-án keltezett nagybecsű érzklödö leveledet. Sajnos az én hozzászólá
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som hatványozottan
negatív
tartalmú.
Ugyanis Celldömölkről jelen századunknak
utolsó félszázadában tudomásom szerint sem
miféle „História Domus" nem került be Pan
nonhalmára. Az okok és körülmények közis
mertek. 1945-ben Nagycsütörtökön (március
29-én) parancsot kaptunk az Apátság épüle
tének elhagyására. Tehát semmiféle hivatalos
átadás nem történt. Még azon a napon a ki
rendelt robotosok az ablakokon keresztül ki
szórták a könyveinket az udvaron tátongó
bombatölcsérekbe. Nagypénteken reggel az
után meggyújtották a könyveket. Szemtanúi
lehettünk könyveink máglyahalálának. így itt
is beigazolódott a mondás: „Habent sua fata
libelli!" A könyvek sem kerülik el végzetüket!
Amikor azután 1945. augusztus 28-án az uk
ránok elköltöztek az Apátság épületéből, ak
kor az udvarban felállított nagy kondér alatt
a hamuban csak vaspántokat találtam meg a
plébániai könyvszekrényből, amelyet az elő
zetes hatósági indítvány alapján a faházban
„elreteszeltünk". Természetesen elhamvad
tak a benne levő könyvek is. - Kedves érdek
lődő soraidból örömmel értesültem arról,

SZILVESZTERI
TEREMFOCI
KUPA

CELLDÖMÖLK
December 27-30.

hogy átnéztétek dr. Somfai plébános úrral
együtt a templomi Tárházban őrzött Czéhzászlókat. Én azokról valamikor az 50-es évek
elején készítettem kimutatást, amelyet felter
jesztettem hivatalos úton. Restellem, de Czéhek történetével egyáltalán nem foglalkoz
tam. A „Dömölki Apátság Történetében" is
mindössze két helyen történik említés czéhekről, még pedig a 250. és 307. oldalon. Sze
rettem volna pozitív adatokkal segítségedre
lenni. De így csak a latin közmondás szavai
val vigasztalhatjuk magunkat: „Ut desint vi¬
res, tarnen est laudanda voluntas". Csekély
vigasztalás... Azt is restellem, hogy csak most
tudok válaszolni a legjava nyár elején írt ked
ves leveleidre. Még néhány óra van a „csil
lagászati ősz" bekoveztéig. így talán sikerül
még a „nyáron" válaszolni.
A történelmi időkben végzett közös szolgá
latunkra emlékezve köszöntlek igaz tisztelet
tel és őszitne barátsággal.
Pannonhalma, 1976. július 22.
Dr. Nemes Vazul
A múltunkat nem lehet elvenni tőlünk. De
az csak akkor lesz igazán a miénk, ha ismer
jük. Közhaszonra és jövendő helytörténészek
számára nyújtok át egy morzsányit városunk
gyorsan tovasuhanó életáramának folyamá
ból.
Nádasdv Lajos

Szilveszteri teremfoci
A sportcsarnokban 1994. december 27-28-29-30-án hatodik alka
lommal rendezzük meg Celldömölk város SZILVESZTERI KUPA
PARKETTFOCI gáláját.
A jelentkezést öt csoportban várjuk:
I . korcsoport: általános iskolák 5-6. osztályos tanulói
I I . korcsoport: általános iskolák IS. osztályos tanulói
i n . korcsoport: serdülő korosztál 1979-ig bezárólag
IV. korcsoport: ifjúsági korosztály 1976-ig bezárólag
V. korcsoport: felnőtt korosztály (korhatár nélkül)
Nevezési díjak:
I . korcsoport: 500 Ft
I I . korcsoport: 500 Ft
m. korcsoport: 1000 Ft
IV. korcsoport: 1500 Ft
V. korcsoport: 2000 Ft
Egy csapatban maximum 10 személy nevezhető! Aktív játékosok
is szerepelhetnek az alábbi megkötések szerint: egy-egy csapatban
összesen három megyei I. osztályú, illetőleg NB bajnokságban, vagy
külföldön szereplő - független a bajnoki osztálytól - játékosnál több
egyszerre nem szerepeltethető.
Nevezés: 1994. december 15-ig lehet nevezni Celldömölk Polgár
mesteri Hivatal 16-os szobájában. A nevezési díjat a jelentkezéskor
kell befizetni. December 12-én szünetel a nevezés!!!
Díjazás: Az egyes korcsoportok győztes csapatai SERLEG díja
zásban részesülnek.
Egyéb tudnivalók: Jelentkezéskor kell benyújtani a csapatnévsort,
amelynek tartalmazni kell a játékosok nevét és születési évét, valamint
a csapatvezető pontos címét. Óvás nincs, vitás esetekben (pl. jogosu
latlan játék stb.) a verseny rendezésével megbízott személy dönt.
A mérkőzéseken csak torna- vagy stopli nélküli sportcipőt lehet
használni. Labdát a csapatok kötelesek biztosítani.
Az öltözőben elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem válla
lunk.
VÁRJUK A
JELENTKEZÉST!
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Jánosy István köszöntése
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A neves Jánosy család Kemenesmagasibó 1
sugárzott, tagjai az ország számos helyén nagy
szerű alkotó munkát fejtettek ki. Kiemelkedő
személyiség közülük Jánosy István költő és
műfordító, aki nemrég töltötte be hetvenötödik
születésnapját. Ebből az alkalomból szeretettel
gondolunk reá, kívánva jó egészséget, további
alkotó éveket, a kapcsolat megtartását
Kemenesaljával, a valamikori meleg, meghitt
családi fészket jelentő Kemenesmagasival.

élmények - bár Besztercebányán született visszahozták közénk, számon tartotta az itteni
értéket, kötelékeit megsokszorozta. Április 28án írt levelében így vall: „... én ezer szálon kö
tődöm Kemenesaljához. Sajnos egy nagy csapás
ért. Magasiban meghalt az utolsó közeli roko
nom, unokanővérem, Jánossy Mariska. 80 éves
volt. így már nincs kihez menjek Magasiba".
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Évtizedek tanúsítják, hogy Jánosy István
mindig számon tartotta a valamikori otthont je
lentő vidéket és a falut. Gyakran megfordult ná
lunk, családilag Is kötődve. Látogatásai mindig
ünnepet jelentettek, irodalmi estjei felemelő ér
zéssel töltötték el a hallgatóságot. Az évek leg
nagyobb részét Gyenesdiáson töltötte feleségé
vel, az ottani Balaton-parti parasztházban, ame
lyet legjobb barátja tervezett, és ez a ház magá
ba ötvözte a vasi falvak építészeti jegyeit is. így
e hajlék is emlékeztette őt vidékünkre.
E köszöntő sorokban lehetetlen felidézni gaz
dag életútját, azt a szorgalmat, szerény, de ma
gas szárnyalású költői, műfordítói munkát, ame
lyet kultúránk gazdagítására felmutatott. Mű
veltsége, kutatói szenvedélye nagy magasságo
kat képes bejárni. A z Élmények és emlékezések
című, 1987-ben kiadott kötetében részben
Összegezi érdeklődési körét, amely szédítően
merész. így vall erről:, JHaton és Gandhi, Dosz
tojevszkij és Petőfi, Milton és U. Rákóczi Fe
renc főszereplői lettek álmaimnak ugyanúgy,
mint a legközelebbi rokonaim: szüleim és fele
ségem". Mindez azt jelenti, hogy a messze meg
járt utak nem tévesztettek irányt abban az érte
lemben, hogy a valamikori otthonig tekintsen
élete minden szakaszában. Pedig a nagy .kalan
dozások" e tekintetet elcsábíthatták volna, de az
ő esetében ez leheteüen. A magasi gyermekkori
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A Berzsenyi Asztaltársaság köszöntő sorai
Ahogy érzem: cikkan velőmben a viliitánc,
akácbársonyos tájad mind többet
nyugtalanít.
Mi üz vissza hozzád? Néhány emlékem.
Az emlék mind opálosabb, ahogy
távolodik tőlem a múltam, az énem,
mint vonatról a mind kékebb havasok.

E z nem jelentheti a teljes elszakadást, hisz
akiben az érzések elmélyültek, azok mindvégig
léteznek Bizonyíték erre a Magasi című verse.
Ennek részleteit idézve átérezhetjük ragaszko
dását.
Apám szülőföldje, benned éltem át
ifjúságom legkékebb nyarait.

Megkérdeztük, de nem válaszoltak:
meddig marad ilyen a romtemplom?

Te, nagynéném, VUág legjobb szívű
Mártája, kit lidérccé nyűtt a Gürc;
konyhád: koldusok zsinata; avarszínű
szemed se néz már ottlenn - háncs-vázzá
keskenyülsz.
Az est a zsúfolt kultúrházban, midőn
a teuton kény legbŐszebben neszezett:
meghirdettem a földosztást, s hogy ez a fold
a kérkeskezűek hona lesz,
s énekeltük a Kodály ESTI DALÁ-t,
Nem folytatom. „Nem megy, nagyon fáj'
a népe-féltő Ady Cassandra-kínja.
Szelíden húz a Marcal menti táj.
Füzek fájdalmát szél szívembe írja.
Szívével vergődött éjjel apám,
reggel mégis indult a temetőbe,
Ballagunk végig a régi porták során,
emlékeinkbe botolva, mint kőbe.
A temető — mint őrjöngő tavasz-víz:
elönti fUz, akác, vadrózsa, lonc.
Hol a Halál: élet ott dávoriáz, hisz
nem zárhatja sem békó, sem kolonc.
Házat építünk: apám meg én - nagyrészt
a föld alatt:
• tetejét benádazza apám - dehogy esnék le!
(hisz alig áll ki a földből) de jól befogad
majd minket Csöndje tücsökciripelése.
Ez a „magasi ima", amit e versben morzsol
gatott Vallomás és emlék is egyben. Idézése a
hazahívás kísérlete, bízván a találkozás lehető
ségében. De több is ennél. Ajánlás, hogy művét
őrző köteteit újra vegyük kezünkbe, keltsük fel
a megérdemlő figyelmet, hisz gazdagabbak le
hetünk olvasásakor.
Dala József
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Országos Serdülő Kézilabda

Kupa

^

Bombameglepetés:
celli bravúr a FOTEX ellen
Első ízben nevezett a CVMSE utánpótlás gárdája az 1978. január
elseje után születetteknek kiírt Országos Serdülő Kézilabda Kupára.
Az együttes az Eötvös iskolában hosszú évek óta tartó színvonalas
kézi labdaképzés eredményeképpen kiválasztódott Fiatalokra épül,
akik nagyon szeretik a játékot és a közösséget. A csapat erejét bizo
nyítja, hogy gyakorlatilag ugyanez a gárda alkotja a megyeválogatot
tat. Az egyesület nehezen teremtette elő az induláshoz szükséges
anyagi fedezetet: a tornacsarnok bérlete, az utazás, a nevezési összeg
és a játékvezetői díj, valamint a Cellbe érkezők méltó vendéglátása
mintegy 65 ezer forintra rúg. A költségekhez a Városi Sportbizottsá
gon (Tarrósy Imre neve megemlítendő) kívül jelentős mértékben hoz
zájárult a Sághegyalja Tsz (Kovács Lajos támogatásával) és a Cellép
Kft., illetve személyesen Pozsonyi Mihály is. A sikeres szereplés
függvényében azonban további segítségre is szükség lehet.
Országosan 8, négy csapatból álló csoportban kezdték meg a küz
delmeket. A celli fiatalok a veszprémi FOTEX, a Tatabánya és a
budapesti Hort SE társaságába kerültek (rajtuk kívül valamennyien
magasabb osztályúak, sőt NB l-es kézilabda-anyaegyesületek). A cso
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Megyei labdarúgó-bajnokság
Sárvári Vasas-CVMSE 0:0
Sárvár, 200 néző. Celldömölk: Finta - Kolonics, Sebestyén N.,
Dénes (Szabó Zs.), Tarczi - Závecz, Sebestyén A., Pázsi, Varga N.
- Varga I . , Molnár I .
Tovább tartott a celli góliszony, de a megyei bajnokság jó közép
csapatától idegenben megszerzett pont jól jöhet a végelszámolásnál.
CVMSE-Nárai 4:2 (3:1)
Celldömölk, 300 néző. Celldömölk: Finta - Závecz, Tarczi, Sebes
tyén N., Sebestyén A. - Pázsi, Kolonics, Pacsi, Varga N. - Molnár,
Dénes.
Góllövő: Varga N. (2), Molnár, Dénes.
Az előző fordulóbeli pontszerzés után olyan játékkal rukkolt ki a
CVMSE, amelyre régóta vártak a szurkolói. Lehet, hogy a celliek
számára rosszkor ér véget az őszi idény?

Kézilabda
2.AVfo
diákolimpiai selejtező
A ül. korcsoportos (7-8. osztályos) le
ányoknál lezajlott a celli „házidöntő" első fel
vonása. (Két mérkőzés alapján a városi to
vábbjutó játszhat a sárvári elsővel a megyei
döntőbe jutásért.)
Gáyer Ált. Isk.-Eötvös Ált. Isk. 19:10
(9:7)
A második félidő 8. percében még szoros
volt az állás (11:9), ezután azonban 12 perc
alatt mindössze egy gólt dobott az Eötvös, s
ez el is döntötte a találkozó sorsát. Erőnlétileg
sokkal jobban bírta a hajrát a Gáyer és tete
mes előnyt szerzett a visszavágóra. A nagy
különbség ellenére az Eötvös továbbra is re
ménykedik, mert a második mérkőzést a szá
mukra előnyösebb fedett pályán bonyolítják
majd le.
N.T.
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portból - eredményeit megőrizve - az első kettő jut a 16 közé, ahon
nan a nyolcas csoportok első két helyezettje jut az országos elődön
tőbe.
FOTEX VSE-CVMSE 21:22 (8:11)
Celldömölk: DÉNES ÁKOS, Tamás Gergely, VARGA TAMÁS
(5), NAGY ZSOLT, Pozsonyi Mihály, HORVÁTH ZSOLT (1),
DÖBRÖNTE CSONGOR (2), LENDVAI ROLAND (3), Koronczai
Gábor, NAGY TIVADAR (11), . Gyurák Péter, Kormos Tamás.
Edzők: Süle Nándor, Tamás Gábor.
A mérkőzés folyamán végig jobb volt a Celldömölk a magyar férfi
kézilabda ..Number One"-jának otthonában. A második félidő elején
ennek ellenére felzárkóztak a házigazdák és a találkozó utolsó má
sodperceiben 21:21-es dönteüent mutatott az eredményjelző tábla.
Ekkor időntúli szabaddobáshoz jutott a CVMSE és egy, a celli kézi
labdatörténelem lapjaira „Dénes Ákos-Nagy Tivadar kombináció"
néven bejegyzendő lövéssel sikerült kicsikarniuk a győzelmet. Talán
érdemes utalni arra, hogy Hajnal Csaba, a FOTEX ügyvezető igaz
gatója elismeréssel nyilatkozott a CVMSE teljesítményéről, hiszen
bármelyik korosztályban kevés csapat hagyta el győztesen a veszpré
mi pályát.
Á további menetrend: november 27. 11.00: Hort SE-CVMSE; no
vember 30. 18.00: CVMSE-FOTEX; december 4. 11.00: CVMSEHort SE; december 10. 11.00: Tatabánya-CVMSE. A hazai mérkő
zések a városi sportcsarnokban kerülnek lebonyolításra.
N.T.
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NB Il-es férfi asztalitenisz-bajnokság

CVMSE-Győrl Vertikál 10:6
Győz: Molnár B. 4/3, Gáspár G. 4/3, Máthé Gy. 3/2, Botfa T. 3/1
és a Gáspár-ölbei páros.
Magabiztos győzelem a középmezőnyhöz tartozó győriek ellen.
CVMSE-Veszprémi Orgona 10:4
Győz: Molnár B. 3/3, Gáspár G. 3/3, Máthé Gy. 3/2, Botfa T. 3/1
és a Gáspár-Molnár páros. Bravúros játékot produkált a celli csapat.

NB Il-es férfi kézilabda-bajnokság
CVMSE-Cellkolor-Tatai HAC 25:26 (14:12)
Celldömölk, 150 néző. CVMSE: Dénes Á. - Kiss Z. (3), Horváth
A. (5), Gőcze (6), Gulyás (5), Kósa (3), Tóth R. (3). Csere: Fonyó,
Varga Sz., Ludvig, Kiss Sz.
A vendégcsapatnak a sok büntetőt hibázó celliek ellen sikerült
megkaparintania a pontokat.

Birkózóeredmények
A november 12-én rendezett területi A- és
B-kategóriás birkózóverseny 99 versenyző
részvételével zajlott, akik 7 egyesületet kép
viseltek. Az Eötvös DSE versenyzőinek ered
ményeivel együtt közöljük az ostffyasszonyfai birkózók eredményeit is. Edzőik: Nagy
Sándor és Földi Csaba voltak. .
Helyi eredmények: A-kategória: 28 kg - IL
Somogyi Ernő, HL Horváth Róbert; 55 kg - /.
Horváth Csaba. B-kategória: 30 kg - /. Keszt
helyi Zsolt, EL Horváth Krisztián; 32 kg - /.
Módos Attila; 41 kg - /. Nagy Róbert, DL
Keszthelyi Zoltán; 55 kg - DX Hajas András.

Az általános iskolák körzeti labdarúgó-baj
nokságában:
5-6. osztályosok: Ság-Gáyer 4-1 Eöt
vös-Ság l - l

Celldömölk Város
Önkormányzatának lapja.
Felelős kiadó:
MAKKOS ISTVÁN polgármester.
Szerkeszd a szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ.
Szerkesztőség:
Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Megjelent a BBT Sajtóügynökség
(Tel.: 94/317-677)
gondozásában.
S zövegszerkesztés:
SZÜV Typo-team, Szombathely.
Felelős vezető: PRÁCSER LÁSZLÓ.
Nyomdai munkák:
Szignatúra Kft., Szombathely.
Felelős vezető: BALLÁ TIBOR.
ISSN 0865-1175

