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CELLI-UDVARHÁZ BT. 
I N G A T L A N  A J Á N L A T A :  

Egyéb: Sárváron 100 m2-es, 2 szoba+nappalis cs.ház, frekventált helyen eladó. I.ár.: 18 M Ft
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.

Celldömölkön 1+2 fél szobás lakás eladó. Ir.ár.: 7 M Ft.
Celldömölkön 80 m2-es összközmûves családi ház, 800 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,2 M Ft.

Celldömölkön belvárosi, 6 szobás 2 generációs családi ház eladó. Ir.ár.: 26 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.

Celldömölkön 1+2 fél szobás felújított lakás eladó. Ir.ár.: 6,8 M Ft.
Celldömölkön 2 szoba+hallos igényes állapotú lakás eladó. Ir.ár.: 7 M Ft.

Celldömölkön 110 m2-es, 4 szobás cs.ház, vendéglátóegységgel eladó. Ir.ár.: 14 M Ft.
Vönöckön 2 szobás összközmûves cs.ház eladó. Ir.ár.: 5,5 M Ft.

Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10. 
http://www.celli-udvarhaz.hu •  E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

Celld-ön 1754 m2-es, építési telek, közmû
hozzájárulásokkal eladó. I.ár: 2,5 M Ft

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

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház, ga-
rázzsal 820 m2 telken eladó. I.ár: 17 M Ft

Celldömölkön 6 szoba 2 nappalis cs.ház 612
m2 telken eladó. I.ár: 20 M Ft

Celldömölkön 2 szoba+elôtér elrendezésû
családi ház eladó. I.ár: 9,9 M Ft

Celldömölkön 2 szoba+nappalis cs.ház 421 m2

telkeneladó. I.ár.: 16 M Ft

Celldömölkön 2 szintes családi ház (4 szoba,
+nappali), közmûvekkel eladó. I.ár: 8,5 M Ft

Jánosházán 3 szoba+nappalis cs.ház iker-
garázzsal eladó. I. ár: 8,5 M Ft.

Szergényben 2 szobás családi ház 3842 m2

telken eladó. I.ár: 3,2 M Ft

Balatongyörökön vízparthoz közeli nyaraló
igényes, szép állapotban eladó. I.ár: 16 M Ft

Celldömölk-Izsákfán 2 szobás családi ház, mel-
léképületekkel eladó. I.ár: 5,5 M Ft

Celldömölkön 2 szintes igényes áll. cs.ház,
pincével, 2 garázzsal eladó. I.ár: 30 M Ft

Mesteriben igényes állapotú parasztház, me-
dencével, garázzsal eladó. I.ár: 15 M Ft

Celldömölkön 4 szobás belvárosi családi ház
garázzsal, borospincével eladó. I.ár: 15,9 M Ft

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

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. I.ár: 13 M Ft

Celld-ön 2 szobás lakás eladó. I.ár: 6,2 M Ft

Celld-ön 1040 m2 építési telek eladó. I.ár:2,2 M Ft

Celldömölkön 5 sz.+étkezôs, cs.ház, 2 WC-vel
2 fürdôvel, garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Külsôváton 100 m2-es családi ház, központi
fûtéssel eladó. I.ár: 8,5 M Ft

Celld-ön igényes állapotú 2 generációs
családi ház, 2 garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Celldömölkön 2 sz., igényes áll. belvárosi
felújított lakás eladó. I.ár: 6,9 M Ft

Celldömölkön 2 szoba+nappalis cs.ház,
pincével eladó. I.ár: 16 M Ft

(AZ ÁR TARTALMAZZA A CELLDÖMÖLKRE ÉS KÖRNYÉKÉRE TÖRTÉNÔ KISZÁLLÍTÁS DÍJÁT IS!)

ÚJRA KAPHATÓ a légáteresztô, vízzáró vakolat, az IZONIL

_tzâÇt
Fürdôszoba Szaküzlet

Celldömölk, Kolozsvár u. 16. Tel./fax: 95/424-121
(A Mesteri felé vezetô úton, a Volán-kút mellett)

Nyitva: hétköznap 8.00–16.30, szombaton 8.00–12.00

Megérkeztek új fürdôszobabútoraink:
Pl.: 50 cm-es bútor mosdóval, tükörrel, világítással 39.000 Ft

Kiváló minôségû íves zuhanykabin, 
lábakon álló tálcával, szifonnal 67.500 Ft-tól

Megérkeztek új akryl kádjaink! Pl.: 170x75-ös 29.900 Ft

Munkavédelmi kínálatunkból: 
színmarha kesztyû 220 Ft/db; védôsisak 1.500 Ft/db; 

védôszemüveg 680 Ft/db; rezgéscsillapítós kesztyû 1.550 Ft/db

CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

A FELMÉRÉSTÔL A  K IV ITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!

I. osztályú greslapok 2.130 Ft/m2-tôl
I. osztályú alföldi csempe 20x25 1.790 Ft/m2-tôl
I. osztályú alföldi járólapok 30x30 2.190 Ft/m2-tôl
I. osztályú fagyálló járólapok 2.350 Ft/m2-tôl
I. osztályú 15x20-as csempe 1.380 Ft/m2-tôl
I. osztályú olasz járólap 1.400 Ft/m2-tôl
I. osztályú 33x33-as járólap 1.850 Ft/m2-tôl

Kiváló minôségû ragasztók 25 kg/zsák
Alap: 1.330 Ft, fagyálló: 1.690 Ft, flexibilis: 3.360 Ft

12,5 mm-es gipszkarton 480 Ft/m2

6 cm-es térburkoló, szürke 2.400 Ft/m2

A kiemelt csatlakozási kedvezmények meghosszabbítva július 31-ig! – Csatlakozás: 0 Ft 
– Szerelési díj: 0 Ft – Kábelmodem: 0 Ft – Új Diákkedvezmény beindítása, (20% kedvezmény!)

NE HAGYJA KI, FIZESSEN ELÔ MOST! Az akciós feltételek 2 éves szerzôdés esetén érvényesek!
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» J E G Y Z E T

Egyedül,
önzetlenül
Nekem mindig sok örömöt sze-
reznek a madarak, meg néha bá-
natot is. Szeretek gyönyörködni
bennük, figyelem viselkedésü-
ket, szorgosságukat. A minap
például arra lettem figyelmes,
hogy a közelünkben fészkelô fe-
keterigó pár hímje nem sokkal
azután, hogy fiókái kikeltek, el-
pusztult. A fészektôl nem messze
találtuk meg holtan. Amíg élt, ô
is hangyaszorgalommal hordta a
táplálékot mindig éhes kicsi-
nyeiknek. Halála után a mamára
maradt a fiókák táplálása.
Szomszédommal együtt aggód-
va figyeltük, gyôzi-e a munkát a
szerencsétlen, s együtt drukkol-
tunk neki. Izgultunk értük, mert
mást nem tudtunk tenni. Most
már szinte biztosak vagyunk,
hogy meg fog küzdeni a nehéz
feladattal. A tragédia óta ugya-
nis több mint két hét telt el, s
örömünkre mind az öt fióka élet-
ben van, és szépen fejlôdik.
Miközben néztem a madárma-
ma hihetetlen erôfeszítéseit,
óhatatlanul párhuzamot vontam
a gyermekeit egyedül nevelô
szülô és a madármama sorsa kö-
zött. Megannyi küszködés és le-
mondás, aggódás az életük,
amit meghálálni nem lehet.
Nem is azért teszik.
A madármama sem azért teszi.
Ôt az ösztöne irányítja.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

A Fidesz gyôzelmét hozták az európai
parlamenti választások. A szerény,
mindössze 38,5 százalékos részvétel
mellett a Fidesz listáját a szavazók 47,1
százaléka választotta, így az Európai
Parlament 24 magyar képviselôje közül
12-t a polgári szövetség delegálhatja. A
Magyar Szocialista Párt 34,31 százalé-
kot kapott, így kilenc képviselôjük lesz
Brüsszelben. A Szabad Demokraták Szö-
vetsége 7,72 százalékkal kettô, a Ma-
gyar Demokrata Fórum 5,33 százalékkal
egy képviselôt küldhet az Európai Parla-
mentbe.
Baranyai Attiláné dr. jegyzô, a helyi vá-
lasztási iroda vezetôje a celldömölki
eredményekrôl tájékoztatott. A válasz-
tópolgárok száma záráskor 9509 volt, a
szavazáson 3935 választópolgár jelent
meg. Az urnákban 3932 szavazólap
volt, amelyek közül 3912 érvényesnek,
húsz érvénytelennek bizonyult.
Az érvényes szavazatok közül 2073-at
(53 százalék) a Fideszre adtak le, 1268
(32,41 százalék) volt a Magyar Szocia-
lista Pártra leadott szavazatok száma,
204-en (5,21 százalék) a Szabad De-
mokraták Szövetségére, 194-en (4,96
százalék) a Magyar Demokrata Fórumra
szavaztak. 76 szavazatot (1,94 száza-
lék) kapott a Magyar Igazság és Élet
Pártja, 57-et (1,46 százalék) a Munkás-
párt, 24-et (0,61 százalék) a Magyar
Nemzeti Szövetség és 16-ot (0,41 szá-
zalék) a Szociáldemokrata Párt. A két
nagy párt közül a Fidesz megyei átlaga
56,72 százalék volt, az MSZP-é 27,27
százalék. A kilenc Vas megyei város kö-
zül Sárvár után Celldömölkön szavaztak
a legtöbben a Magyar Szocialista Pártra,
a Fidesz esetében a kilenc vasi város
közül Celldömölk a hetedik helyen van.
Magyarország a lakosság számának
arányában tehát 24 képviselôt küldhet
az Európai Parlamentbe. A Fidesz listá-
jának elsô 12 helyén az alábbi képvise-
lôk vannak: dr. Schmitt Pál, dr. Szájer Jó-
zsef, dr. Surján László, dr. Schöpflin
György, Barsiné Pataky Etelka, Gyürk
András, dr. Becsey Zsolt László, Járóka
Lívia, Glattfelder Béla, dr. Ôry Csaba,
Pálfi István, dr. Gál Kinga. Az MSZP ki-
lenc mandátumot szerzett, listájának
bejutó helyein a következô politikusok
szerepelnek. Kovács László, dr. Horn
Gyula, dr. Lévai Katalin, Harangozó Gá-
bor, dr. Kósáné Kovács Magda, dr. Ta-
bajdi Csaba Sándor, Gulyásné dr.
Gurmai Zita, dr. Fazekas Szabolcs,

Herczog Edit. Kovács László és Horn
Gyula korábban jelezte, hogy lemonda-
nak a mandátumukról. A lista 10. he-
lyén Dobolyi Alexandra, a 11. helyen
Hegyi Gyula szerepel. Az SZDSZ két kép-
viselôi helyet szerzett, a lista élén dr.
Demszky Gábor és dr. Szent-Iványi Ist-
ván állnak. Az MDF egy mandátumot
szerzett, a lista élén dr. Dávid Ibolya áll,
aki jelezte, hogy lemond mandátumá-
ról, ôt Olajos Péter követi a listán.
Nemcsak Magyarország választott, az
Európai Unió összes országában zajlot-
tak az európai parlamenti választások
június 10-e és 13-a között. Az Európai
Parlamentbe 732 képviselôt választot-
tak öt évre az Európai Unió 25 tagálla-
mának polgárai. Németország 99, Fran-
ciaország 78, Nagy-Britannia 78,
Olaszország 78, Spanyolország 54, Len-
gyelország 54, Hollandia 27, Görögor-
szág 24, Belgium 24, Portugália 24,
Csehország 24, Magyarország 24,
Svédország 19, Ausztria 18, Dánia 14,
Finnország 14, Szlovákia 14, Írország 13,
Litvánia 13, Lettország 9, Szlovénia 7,
Ciprus 6, Észtország 6, Luxemburg 6,
Málta 5 képviselôt küldhet.
Az Európai Parlament hivatalos székhá-
za Strasbourgban, tényleges székháza
Brüsszelben mûködik. A képviselôk
nem nemzeti, hanem pártcsaládi ala-
pon oszlanak csoportokra, két legnépe-
sebb frakciója az Európai Néppárt és az
Európai Szocialisták Pártja.

»TULOK GABRIELLA

Európai képviselet
A Fidesz 12, az MSZP 9, az SZDSZ 2, az MDF 1 képviselôt küldhet az Európai Par-
lamentbe. A június 13-ai európai uniós választáson a több mint nyolcmillió ma-
gyar választópolgár 38,5 százaléka, hárommillió ember vett részt, Celldömölkön
közel négyezren voksoltak brüsszeli képviselôinkre.

Június 23-án tartja soros ülését a
város képviselô-testülete. Az ülé-
sen a testület elôtt a közbizton-
ság helyzetérôl tart beszámolót
Kovács József rendôrkapitány, és
a képviselôk a környezetvéde-
lem helyzetérôl is tájékoztatást
kapnak.

Ülésezik
a testület

közel négyezren járultak 

az urnákhoz celldömölkön
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Városunkban járt Hiller István, a
Nemzeti Kulturális Örökség miniszté-
riumának elsô embere, aki közmûve-
lôdési szakembereknek tartott elô-
adást június 4-én. A kulturális minisz-
tert Fehér László polgármester és
Pálné Horváth Mária köszöntötte a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ-
ban, az igazgatónô kenyérrel és bor-
ral fogadta Kemenesalján.
Elôadása kezdetén Hiller István arról
szólt, hogy Magyarország hozománya
az Európai Unióban a kultúra és a tra-
díciók, majd a magyar kulturális élet
két fô területét emelte ki. Az egyik a
magyar kultúra külföldön történô
elismertetése, illetve a külföldi kultú-
ra hazai fogadtatása. Mint mondta, a
kultúra a legfontosabb országkép-
alakító ismérv. Az oktatás és a kultú-
ra szerepe századunkban tovább nô,
aki ezt felismeri, az lépéselônybe ke-
rül. A kultúra hazai fogadtatására pél-
daként elmondta, hogy az 1990-es
évektôl kialakult egy réteg, amely fo-
gékony a kulturális eseményekre,
azokat rendszeresen látogatja. Kie-
melte, hogy a múlt évben több mint
négymillió színházjegyet adtak el az
ország színházaiban, és két és fél mil-
lió látogatója volt a könyvtáraknak.
A másik fontos területként a magyar
közkultúra helyzetét nevezte meg.

– A magyar közmûvelôdés a rend-
szerváltás után eltelt idôszakban a
mindenkori politika mostohagyereke
volt – idézte egy korábbi kijelentését
a miniszter. – A helyi közmûvelôdés-
ben dolgozók jól végzik a dolgukat, a
fejlôdésnek az infrastruktúra a gátja.
A fejlesztés, az építés, a felújítás
pártján állok, hiszen a feltételek
gyatrák, a közmûvelôdési épületek
lepusztultak.

Mint mondta, csodákat nem lehet várni,
de szisztematikus gondolatokat igen és
a fejlesztésre elô kell teremteni az
anyagiakat. Ehhez kapcsolódóan a fó-
rum Fehér László polgármester kérte a
minisztert, hogy legyen segítségére a
városnak abban a tervében, hogy pályá-
zati segítséggel újíthassa fel a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és a
Kresznerics Ferenc Könyvtár épületét.

»TULOK G.

A város díszpolgára, Kiss Péter kan-
celláriaminiszter látogatott Celldö-
mölkre július10-én. A Kemenesaljai
Mûvelôdési Központban tartott fó-
rumra elkísérte Szabó Lajos ország-
gyûlési képviselô is. A Miniszterelnö-
ki Hivatal elsô embere a város szá-
mára kedvezô bejelentéseket tett a
rendezvényen.
Kiss Péter bejelentette a kormány
elôzô napi döntését, mely szerint a
város megkapta a fürdô építéséhez
az átütemezési engedélyt. A Vulkán
fürdô elsô ütemét, a téli üzemmódot
ez év június végéig kellett volna be-
fejezni. Az építkezés csúszása miatt
az önkormányzat határidô-módosí-
tást kért, amelynek birtokában így jö-
vô év júniusáig kell elkészülnie az el-
sô ütemnek.
A Vulkán fürdô második ütemének
építéséhez a Gazdasági Minisztérium
pályázatán százmillió forintos támo-
gatást nyert a város szeptemberben.
A nyert összeghez 300 millió forint
önrészt kellett volna a városnak vál-

lalnia, erre azonban nem
volt lehetôségük, így nem
tudták aláírni a támogatási
szerzôdést. A kormány úgy
döntött, hogy megváltozta-
tott feltételekkel is meg-
kaphatja a város a támoga-
tást, amihez így százmillió
forintos önrészt kell biztosí-
tani. Fehér László polgár-
mester a mondottakhoz
hozzátette, hogy az átüte-
mezési engedély birtokában
nem kell kapkodni, nyugod-
tan lehet építkezni.
A fórumon Kiss Péter válaszolt a fel-
vetett kérdésekre. Egyebek mellett
szó volt arról, hogy az ország gaz-
dasági növekedése jó, 4,2 száza-
lékos, és a kormány azon van, hogy a
gazdaság minél jobban fellendüljön,
jólétet tudjanak teremteni. Beszélt az
Európai Uniótól lehívható pályázati
összegekrôl, amelyekbôl például
lehet munkahelyeket teremteni,
autópályákat építeni. A kettô

szorosan összefügg, hiszen ahol
megfelelô infrastruktúra van, oda
települnek a vállalkozások.
Kiss Péter, a város díszpolgáraként
Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ igazgatónôje
kérésére bejegyzéssel és kézjegyével
látta el Celldömölk európai uniós
csatlakozási emlékkönyvét.

»TULOK G.

A kultúrával Európában

hiller istván tartott fórumot a kultúráról és a közmûvelôdésrôl

kiss péter bejegyzett 

a csatlakozás emlékkönyvébe

Megkapta a város a támogatást
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A kábeltévé kiépítése a tét

Gyermek- és ifjúsági napot rendezett a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ jú-
nius 6-án. A napsütéses vasárnap délután gyerekek és szüleik nézték a sza-
badtéri programokat, közöttük a Celli Népdal Stúdió és a Gabalyda Bábszínház
elôadását, a Rocky Dilly ARRC és az Energy Dabas Ton táncosainak bemutató-
ját, és hallgatták az énekmondó Joós Tamás verses-zenés mûsorát. Ez alka-
lommal hirdették ki a Hogyan képzeled el Celldömölköt száz év múlva? címû
rajzpályázat eredményeit, és a vállalkozó szellemûek az ÁNTSZ szervezésében
családi aszfaltrajzversenyen is részt vehettek.

A nyarat köszöntötték

A kábeltelevízió hálózatának építésé-
vel kapcsolatosan hívtak össze falu-
gyûléseket a két városrészben június
8-án. Az izsákfai és az alsósági össze-
jöveteleken Farkas Zoltán és Döme
László részönkormányzati vezetôk
Fehér László polgármestert és Bara-
nyai Attiláné dr. jegyzôt is a megje-
lentek között köszöntötték.
Izsákfán elôször a kombinált buszbér-
letjegyek bevezetésérôl tájékoztatták
a megjelenteket. Szabó András, a Vasi
Volán Rt. osztályvezetôje elmondta: a
belföldi közlekedésben is az európai
uniós szabályok léptek életbe. A hely-
közi közlekedés állami feladat, a helyi
közlekedés a települési önkormány-
zatok feladata, és a két tevékenység
költségeit külön kell kezelni. Az izsák-
faiak az eddigi egyvonalas bérlet árá-
nál drágábban juthatnak mostantól a
bérlethez. Ha az utazók külön-külön
vennének bérletjegyet a helyközi és a
helyi járatokra, akkor az többe kerül-
ne, ezért kombinált bérletjegyet ve-
zettek be, ez a legkedvezôbb megol-
dás. Baranyai Attiláné dr. elmondta,

hogy nemcsak Izsákfa, hanem Alsó-
ság lakosságát is érinti a probléma,
csak Alsóságon a helyi járat jobban le-
fedi a napi tömegközlekedést, mint
Izsákfán, ott a helyi járatos busz is
rendszeresen jár a településrészen,
míg Izsákfán a helyközi járatokra is
kénytelenek felszállni az emberek, ha
utazni akarnak a celli és az izsákfai
városrészek között. Plusz helyi járat
beiktatása több mint másfél millió fo-
rintba kerülne, ezért az tûnik jobb
megoldásnak, ha az önkormányzat
felvállalja a bérletjegy eddigi és mos-
tani ára közötti különbözet kifizeté-
sét, ami személyenként mindössze-
sen havi 1300 forint. Az izsákfaiak
ígéretet kaptak, hogy a képviselô-tes-
tület foglalkozik a problémával.
A kábeltévé vezetésével kapcsolat-
ban Fehér László polgármester mind-
két városrészen elmondta, hogy az
önkormányzat Tarczi Csaba vállalkozó
együttmûködésével szeretné megol-
dani a hálózat kiépítését, ami mind-
két városrészen megoldásra váró
feladat. Izsákfán egyelôre nincs

kiépített kábelhálózat, Alsóságon pe-
dig a jelenlegi hálózat felújításra szo-
rul. Tarczi Csaba a beruházásról el-
mondta: a 65 millió forintos költség-
hez 18,4 millió forintos állami támo-
gatást lehet igénybe venni egy sike-
res pályázatnak köszönhetôen. Az
önkormányzat a városrészek össze-
kötéséhez Alsóság és Izsákfa eseté-
ben is 8,5–8,5 millió forintot ad.
Azoknak, akik szeretnék bevezettetni
a kábeltelevíziót, ötezer forintot kell
befizetni a bekötéskor. Mint megtud-
tuk, ez utóbbi jelképes összegnek
számít, hiszen más helyeken a bekö-
tések ára 20–25 ezer forint körül van.
Izsákfán sokan leadták a bekötéshez a
szándéknyilatkozatot, a városrészre
azonban csak akkor tudják vezetni a
hálózatot, ha Alsóságon is lesz kellô
számú jelentkezô, hiszen Izsákfa Alsó-
ságon keresztül kapja a jelet. Alsósá-
gon nehezíti a helyzetet, hogy ott már
van egy hálózat, amit alapítvány mû-
ködtet, ezért ott parázs vita alakult ki
a megbeszéléskor. Azok egy része,
akik az alapítványnak korábban befi-
zették a belépési összeget, mintegy
18 ezer forintot, nem akarnak újra öt-
ezer forintot fizetni a bekötéshez. Mint
mondták, jó lenne, ha helyettük az
alapítvány fizetné ki azt. A gyûlésen
Bíró Gábor az Alsósági Kábeltelevízió
Alapítvány elnöke elmondta, hogy az
alapítványnak nincsenek tartalékai, a
pénzeket a fenntartásra fordították.
A hallgatóságot tájékoztatták: a sági
hálózat elavult, korszerûtlen, minden-
képpen felújításra szorul. Az új kábel-
televíziós hálózat egységes rendszer
lesz mindhárom városrészen, Így Sá-
gon is lehetne például internetet ve-
zetni, amire jelenleg nem alkalmas a
rendszer. Szó esett a programcsoma-
gokról, az éves díjakról is, amelyek a
lehetô legkedvezôbbek.
Döme László felolvasott egy levelet,
amelyet az ÉDÁSZ küldött az önkor-
mányzatnak az alapítványi tévével
kapcsolatban. Eszerint az alapítvány
szerzôdést szegett, így az ÉDÁSZ jo-
gosult lesz megszüntetni a vezetéke-
ket. Ez szintén nyomós érvnek számít
az új hálózat kiépítéséhez.
A gyûlés végén tudatosították: ha ezt a
lehetôséget nem ragadja meg a város,
akkor máskor csak jóval drágábban le-
het kiépíteni a rendszert a két városré-
szen. Ezért arra kérik az alsóságiakat,
hogy aki még nem adta le a kábeltele-
vízió bevezetéséhez a szándéknyilat-
kozatot, az mihamarabb tegye meg a
részönkormányzati irodában.

»TULOK G.

Falugyûléseket tartottak Izsákfán és Alsóságon, ahol egyebek mellett a kábel-
televíziós hálózat kiépítésérôl is szó volt. A két településrészen a jelentkezési
papírokat a részönkormányzatoknál adhatják le, hogy minél hamarabb és biz-
tosan elkezdôdhessen a mindenki számára oly nagyon várt hálózatépítés.
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Pályázatot ír ki a képviselô-testület a Gáyer Gyula Általános
Iskola megüresedô igazgatói álláshelyére. A július 1-jei testü-
leti ülésen Fehér László polgármester elmondta: azért van
szükség a pályázati kiírásra, mivel az iskola jelenlegi igazga-
tójának vezetôi megbízása a tanév végén megszûnik, hiszen
Bakó István a Városgondnokság vezetôje lett. Javasolta, hogy
a pályázatot ötéves idôtartamra írják ki.
Az ülés elején Hajdu Ibolya képviselô az ügyben név szerinti
szavazást kért, amit a testület többsége elfogadott, majd a
képviselôk elmondták véleményüket. Németh Dénes az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület nevében azt javasolta, hogy ha
lehet, akkor vonják össze a Gáyer iskolát és az Eötvös iskolát.
Ha a többség úgy szavaz, hogy ne vonják össze, akkor viszont
csak egy évre írják ki a vezetôi pályázatot. Fehér László hang-
súlyozta, hogy Celldömölk a kistérség iskolaközpontja szeret-
ne lenni, két önálló iskolával, ezért ô az ötéves megbízás mel-
lett kérte a voksokat. Horváth Melinda, az oktatási bizottság
elnöke hozzászólásában kifejtette: a bizottság ebben az évben
áttekinti az iskolák pénzügyi helyzetét, és javasolni fogják a
megtakarítási lehetôségeket. Véleménye szerint azonban az
iskola-összevonás nem megalapozott. Erdélyi Antal szerint a
városnak mûködnie kell, ezért ô közös irányításról beszél az
összevonás kapcsán, amivel pénzt lehetne megtakarítani. Dr.
Kiss Annamária elmondta, hogy a párhuzamos ellátás mindig
pazarló, a négy iskola több épületben mûködik a városban.
Úgy vélte, nem jó, ha az iskola-összevonás ügyét öt évre kon-
zerválják. Ugyanakkor elkapkodni sem lehet, ezért ô amellett
volt, hogy egy évre bízzanak meg valakit az intézmény irányí-
tásával. Fehér László kiemelte, hogy a négy iskola közül egy
egyházi fenntartású intézmény, a sági iskola a település föld-
rajzi elhelyezkedése miatt mindig létezni fog. A Gáyer és az
Eötvös iskola összevonásával pedig egy mamutiskolát terem-
tenének, ami nem lehet megoldás. Limpár József javasolta,
hogy meg kell tartani a két nagy múltú iskolát, amelyek között
egészséges versenyhelyzet alakult ki. Törekedni kell arra,
hogy a költségeket csökkentsék, de ôrizzék meg az önálló in-
tézményeket, ezért ô az ötéves kinevezés mellett van.
A szavazás elôtt Baranyai Attiláné dr. jegyzô elmondta, hogy
a vezetôi megbízást a határozott idô letelte elôtt adták vissza.
A testületnek arról kell dönteni, hogy öt évre írják-e ki a pá-
lyázatot, vagy egy évre megbíznak valakit az intézményen be-
lül. A döntéshez egyszerû többség kellett, vagyis a jelen lévô
15 képviselô közül nyolcnak kellett igennel szavazni valame-
lyik javaslat mellett. Az ötéves pályázati kiírás mellett hét kép-
viselô szavazott: Benkôné Remport Lilla, Döme László, Fehér
László, Hajdu Ibolya, Horváth Melinda, Limpár József, Pôcze Ist-
vánné. Az egyéves megbízás mellett hat képviselô szavazott:
Erdélyi Antal, Hetényi László, dr. Kiss Annamária, Németh Dé-
nes, Szalai József, Véghné Gyürüssy Katalin. Két képviselô tar-
tózkodott, Farkas Zoltán és Hetényi Endre. Az ülésen nem volt
jelen Somogyi Gyula és Söptei Józsefné. Mivel nem született
meg az egyszerû többség, a képviselôknek újra kellett szavaz-
niuk. A megismételt szavazáson a képviselôk az elsô szavazás-
nak megfelelôen voksoltak, a két tartózkodó képviselô, Farkas
Zoltán és Hetényi Endre is igennel szavazott, így ötéves idôtar-
tamra írták ki a vezetôi megbízási pályázatot.

»TULOK G.

Pályázat öt évre

Magyarország területének megcsonkítására, az
1920. június 4-én történt trianoni eseményekre em-
lékeztek június 6-án a Ság hegyi emlékmûnél. A
megemlékezést a Kemenesaljai Trianon Társaság,
az Alsósági Életfa Egyesület és a Ság hegyért Alapít-
vány rendezte.
Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság elnöke
köszöntötte a megjelenteket, majd Döme László, az
Alsósági Életfa Egyesület elnöke beszélt arról, hogy
a hetven évvel ezelôtt, 1934. szeptember 23-án
épített Ság hegyi emlékmûnél minden évben
megemlékeznek a Szent Korona országát ért csonkí-
tásról.

– A 84 évvel ezelôtt megkötött rablóbéke hazánk
számára kiheverhetetlen veszteségeket okozott.
Magyarországot halálra ítélte a „mûvelt nyugat”, és
területileg a Kisantant cinikus, embertelen ítélete.
Szándékuk azonban csak részben valósult meg,
mert a magyar élni akar. Töretlen hittel, az ôsei ál-
tal birtokba vett Kárpát-medencei otthonában –
mondta Döme László.
Sebestyén Zoltán, a társaság tagja a versailles-i Tria-
non-palotában aláírt békediktátumról szólt. A
megállapodás értelmében a háború során magyar
hôsök vérével áztatott ország területének 71,4 szá-
zalékát leszakították, csupán 93 ezer négyzetkilo-
métert, Magyarország mai területét hagyták meg. A
lakosság száma 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent.
A trianoni katasztrófához hasonló veszteség a 16.
század óta nem érte az országot. Hazánk, amely a
monarchia részeként nagyhatalom volt, Európa
egyik legkisebb és leggyengébb állama lett.
A megemlékezés végén a helyi szervezetek képvi-
selôi megkoszorúzták az emlékmûvet. Kovács Fe-
renc és Horváthné Stukics Erzsébet országgyûlési
képviselôk is elhelyezték az emlékezés koszorúját.    

»REINER ANITA

Trianonra 
emlékeztek Ö N Á L L Ó  M A R A D  A  K É T  I S K O L A

döme lászló és sebestyén zoltán az ünnepség szónokai
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Éves közgyûlését tartotta május 22-
én a Ság hegy – Kissomlyó hegyköz-
ség, a napirenden a 2003-as évrôl
szóló beszámolók és a 2004-es évi
költségvetés szerepelt. Elôször Róna
Gábor, a DuPont Kft. képviselôje tar-
tott elôadást a szôlôvédelmi kísérlet
eredményeirôl és a hatékony meg-
elôzést elôsegítô korszerû permet-
szerek használatról. Felhívta a gazdák
figyelmét arra, hogy a csapadéko-
sabb idôjárás kedvezô hatása mellett
számolni kell a nagyobb fertôzésve-
széllyel.
Danka Imre elnök a hegyközség mû-
ködésérôl tájékoztatta a tagságot. A
gondok között megemlítette: a 166,5
hektáros terület 1850 gazda tulajdo-
nában van, ami nehezíti a szervezeti
élet mûködtetését, másfelôl az elap-
rózott területekbôl következik, hogy
áruborral kevesen jelennek meg a
piacon. A jövôt jelentô területkon-
centráció lassú folyamat. Szólt arról
is, hogy törvény írja elô a teljes körû
adatok felvételét, de sajnos nem
nagy változás történt az adatszolgál-

tatási hajlandóságban. A kiküldött
adatlapoknak csupán mintegy ötven
százaléka érkezett vissza. A törvény a
mulasztókat közigazgatási bírsággal
sújtja.
Gond az is, hogy a tagok a tulajdonu-
kat, illetve használatukat érintô vál-
tozásokról sok esetben késve vagy
nem értesítik a hegyközséget. A ta-
gok járulékfizetési hajlandóságával is
akad probléma. Azok a gazdák, akik
nem tesznek eleget a törvénynek,
számíthatnak arra, hogy a hegyköz-
ség minden lehetôséget megragad a
notórius elmaradók tartozásainak be-
hajtására.
Danka Imre a kommunális célú beru-
házások támogatásáról is szólt. A
hegyközség több évi megalapozott
pénzügyi tartalékából a Ság hegyi vil-
lamosítást 700 ezer forinttal, a kis-
somlyói útjavításokat 300 ezer forint-
tal támogatta. Javaslat született,
hogy a területalapú járulék 2005-tôl
a négyzetméterenkénti egy forint
helyett másfél forint legyen, a javas-
latot elfogadták.

Somogyi Lajos hegybíró részletesen
ismertette a múlt évi gazdálkodást, a
hegyközség pénzügyi helyzetét.
Utóbbival kapcsolatban a tartalék-
képzés fontosságát hangsúlyozta, hi-
szen csak így kerülhet sor további
kommunális célú támogatásokra, ami
tulajdonképpen az önkormányzat
feladata. A hegyközség jó kapcsola-
tot ápol a celldömölki önkormányzat-
tal, ennek jól látható eredménye van
a hegy celli oldalán. Ugyanez nem
mondható el Kemeneskápolna és
Mesteri önkormányzatáról.
Végh Rezsô ellenôrzôbizottsági elnök
felhívta a hegybíró figyelmét, hogy
minden törvényes eszközt használ-
jon fel a mintegy kétmillió forint já-
ruléktartozás behajtására. A közgyû-
lés elfogadta a beszámolókat, a zár-
számadást és a költségvetést. A szô-
lôvásárlás védôárát 50 forintban, a
bor védôárát pedig 150 forintban ál-
lapította meg. Ez azt jelenti, hogy
ezen összeg alatt nem lehet értéke-
síteni.

»KÁLDOS GYULA

Szôlôsgazdák gyûléseztek

Inkubátort adott át a celldömölki
kórház szülészeti osztályának, és
plüssjátékok vásárának a bevételét
is a rászorulók segítésére ajánlotta
fel a Beteg és Gyógyíthatatlan Be-
teg Gyermekekért Misszió Egyesület
megyei képviselete. Az egyesület
az Abigél-program keretében ado-
mányoz.

A Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg
Gyermekekért Misszió Egyesület vasi
képviselete a szülészeti és újszülött
osztályok megsegítését és a nagy
családok támogatását tûzte ki célul
megalakulásakor. Adománygyûjtést
folytatnak, amelynek bevételébôl
már többször támogatták a Keme-
nesaljai Egyesített Kórházat. Az egye-
sületet segíti a város önkormányzata
és kemenesaljai vállalkozók is. Június
10-én a kórházban Cserági Istvánné
képviseleti elnök egy modern inku-
bátort adott át az egyesület nevében
dr. Mazur Sándornak, a kórház fô-
igazgatójának és dr. Kovács Antal-
nak, a szülészeti osztály vezetôjének.

Az átadáson elhangzott, hogy amikor
az osztályon az egyik inkubátort
meghibásodott, az Aladin Kft.-tôl ka-
pott egy inkubátort kölcsön a kórház.
Ezt az eszközt vette meg most az
egyesület a kórház számára, az
Aladin Kft. jóvoltából kedvezményes
áron, százezer forinttal kevesebbért,
mintegy hétszázezer forintért.
„Az újszülött szeretetre, védelemre
szorul, mikor kikerül az anyaméhbôl,
a külsô világhoz segít hozzászokni
nekik, akiknek szükségük van rá, az
inkubátor”, mondta dr. Mazur Sándor,
mikor megköszönte az adományt az
egyesületnek a meghitt hangulatú
ünnepségen.
Az egyesület június elsô hétvégéjén
kiállítást és vásárt rendezett plüssjá-
tékokból a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központban. A kiállított közel hetven
plüssfigurát az egyesület egy tagjá-
nak kislánya gyûjtötte össze, a meg-
vásárolható játékokat pedig az egye-
sületi tagok adományozták. A vásá-
ron nemcsak játékokat, hanem gye-
rekruhákat és dísztárgyakat is vehet-

tek az érdeklôdôk. Cserági Istvánné
arra biztat mindenkit, hogy támogas-
sák ôket, hiszen ezáltal a rászorulókat
segítik. Júliusban az Abigél-program
keretében Celldömölkön a nagy csa-
ládosokat látják vendégül, az adomá-
nyokon kívül kulturális mûsorral és
játékokkal is várják az érdeklôdôket.

»TULOK G.

Abigél segít a rászorulóknak

inkubátort kapott a kórház
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A Kermodul elsôsorban üzletberen-
dezések gyártásával foglalkozott, ezt
a profilt a jogutód át is vette. Piacku-
tatásainak eredményeként azonban
jelentôsen bôvült a cég termékkíná-
lata az egyedi bútorok gyártásával.  A
profilváltással és egy fôállásban fog-
lalkoztatott, felsôfokú végzettséggel

rendelkezô szakember munkájával
már meg lehetett nyerni egy gyulai
irodaház elkészítésének projectjét. A
szentgotthárdi posta berendezése
csakúgy a Cellmodul nevéhez kap-
csolódik, mint a Celldömölkön épült
SPAR-lakások faipari munkái. Újabb
lehetôség a cég életében egy pályá-
zati elbírálás alatt lévô sárvári hotel
75 szobás faipari berendezésének
gyártása, vagy a TV2 új stúdiójának
felszerelése. Ha mindezek a lehetô-
ségek realizálódnak, újabb asztalos
szakmunkások alkalmazására nyílik
lehetôség. A cégvezetés kifejezett
törekvése, hogy elsôsorban szak-
munkásokat foglalkoztasson. A jelen-
legi munkavállalói állományából
mindössze hat embernek nincs szak-
képesítése. Egy pályázati feltétel az
átalakuláskor megkövetelte a cégve-
zetéstôl, hogy legalább 60 munka-
nélkülit foglalkoztasson, mára azon-
ban ez a szám jelentôsen meghalad-
ja a kötelezôen elôírt létszámot.
Nem zárkózik el a cégvezetés meg-
levô kapacitásuk teljes körû kihasz-

Üzleteket, lakásokat rendeznek be
J E L E N T Ô S  F E J L E S Z T É S E K E T  H A J T O T T A K  V É G R E  A  C É G N É L
Felszereltségét tekintve elavult volt a Kermodul néven évtizedek óta mû-
ködô vállalat. Szinte teljesen új alapokra kellett helyezni mind a termelést,
mind a munkaerô-gazdálkodást az átalakult üzemben, a Cellmodulban,
tudtuk meg Dudás Ernôné ügyvezetô igazgatótól.

nálására, a bérmunka elvégzésétôl
sem. Az elmúlt idôszakban nem min-
dennapos fejlesztés történt a cégnél.
Közel 50 millió forintos volt az a be-
ruházás, melyet a fémipari festô-
üzemben hajtottak végre. Ha a teljes
körû beruházás megvalósul, és be-
váltja a hozzá fûzött reményeket,
újabb létszámbôvítésre lesz lehetô-
ség: hat ember ismét munkát talál-
hat a cégnél.

»NÉMETH IBOLYA

A szerelemrôl másképpen
Az emberek többségének az életében
nagyon fontos szerepet tölt be a sze-
relem. Talán pont ezért hirdetett a
Kresznerics Ferenc Könyvtár gyermek-
könyvtára Már megint itt van a szere-
lem címmel pályázatot. A fogalmazás
alapjául Astrid Lingred A rabló lánya
és Sohonyai Edit: Le a csajokkal!
Avagy kinek kell a szerelem címû re-
gények, és persze a pályázók tapasz-
talatai, élményei és vágyai szolgáltak
alapul. A pályázóknak olyan kérdé-
sekre is választ kellett adniuk, hogy
lehet-e egyáltalán párhuzamot vonni
a kalandos, hôsies, szinte mesebeli
világ és napjaink történetei között, jó
dolog-e nemes célokért küzdeni, job-
bá tesznek-e bennünket az érzelmek.
A beérkezett pályázatok közül Koz-
ma Viktória (Szent Benedek Általá-

nos Iskola) munkáját találta a zsûri a
legjobbnak, második helyezett Hor-
váth Dóra (Celldömölki Mûszaki
Szakközépiskola és Szakiskola), a
harmadik helyezett Herbath Liliána
(Gáyer Gyula Általános Iskola) lett.
Különdíjban részesült Vánkos Domi-
nika (Gáyer iskola).
A pályázat május 29-ei eredményhir-
detésén az érdeklôdôk a könyvtár-
ban megismerkedhettek Sohonyai
Edittel, aki rendkívül kedves és köz-
vetlen volt. Egyebek mellett elmond-
ta, hogyan született meg elsô regé-
nye, a Macskaköröm 18 és fél éves
korában, miután nem sikerült az
érettségije.
A pályázat az Irodalomról másképpen
címû elôadássorozat része volt,
amelynek foglalkozásait Emih Virág

Eszter gyermekkönyvtáros vezette.
Segítségével a gyerekek körbejárták
a gyerekirodalom mûfajait, megvizs-
gálták, milyen a jó gyerekvers, mi-
lyen a világ gyerekszemmel. Külön-
bözô szerzôktôl olvastak fel verseket,
idézeteket, és azokat meg is vitatták.
A modern élet által megtépázott
gyermek élethelyzeteirôl hírt adó
Kiss Ottó: Csillagszemû Márió példá-
ján „átélték” a meg nem tapasztalt
helyzeteket. Nemcsak az irodalom
volt jelen a foglalkozásokon, hanem
az illem, a barátság is, és húsvéti
meglepetést is készítettek. A befeje-
zô foglalkozásra – Harry Potter nép-
szerûsége okán – egy varázs-partyt
szervez az összekovácsolódott kis
csapat.

»HORVÁTH HENRIETTA

dudás ernôné igazgató

postai berendezéseket is gyártottak
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Július 8. (csütörtök)
9 óra – Vásári komédiák: utcai zené-
szek, kikiáltók és mutatványosok be-
mutatója a piactéren, a kézmûvesek
utcájában és a város utcáin, közterein.
10 óra – Album 1904: Kiállítás arról,
ahogyan nagyszüleink éltek hajda-
nán. Helyszín: a KMK galériája.
11 óra – A Lúdas Matyi címû népi já-
tékot mutatják be az Ádám Jenô Ze-
neiskola és Mûvészeti Alapiskola drá-
ma- és néptánc tagozatosai. Helyszín:
a KMK elôtti szabadtéri színpad.
18 óra – Thália szekerezô papjai I.:
Hamupipôke címû mesejáték a Soltis
színház elôadásában. Helyszín: a
Syrius étterem kerthelyisége.
20 óra – Lekottázott történelem cím-
mel szórakoztató zenés programok a
város kerthelyiségeiben, vendéglôi-
ben. Régi korok tánczenéje – vacsora
cigányzenével a Syrius étteremben.
Azok a régi szép idôk – kuplé- és san-
zonest a Korzó kávézóban, elôadó:
Night and Day. Fúvósparádé – sramli
sörrel és kiflivel a Király sörkertben,
közremûködik: az Ádám Jenô Zeneis-
kola fúvószenekara.
20 óra – Helyi mûvészeti csoportok
köszöntik a Vulkán kupa résztvevôit.
Helyszín: szabadtéri színpad a sport-
telepen.
22 óra – Diszkó a sporttelepen.
22 óra – Thália szekerezô papjai II.:
Miaszerelem (színházi elôadás 18
éven felülieknek). Helyszín: a Syrius
étterem kerthelyisége.

Július 9. (péntek)
12 óra – Gasztronómiai kalandozás asz-
tali zenével I.: a helyi étkezési szoká-
sok változásai, ételek-italok kóstolója.
Nemesi lakoma zenével a Syrius étte-
remben, közremûködik az Ómuzsika
zenekar és a Kemenesalja Néptánccso-
port. A népi konyha ízei cigányzenével
a Rezgô nyárfa vendéglôben.
14 óra – Celldömölk elmúlt száz éve:
óriásponyva-festés gyerekeknek,
graffiti fiataloknak. Helyszín: a KMK
elôtti tér.
17 óra – Kéri György skótdudás mûso-
ra a Szentháromság téri színpadon.

19 óra – A csend hangjai I. Az
Ómuzsika zenekar koncertje a katoli-
kus kegytemplomban.
19 óra – Nosztalgia-party a sporttele-
pen. Fellépnek: a Pápai Musical Stú-
dió és a Four Fathers.
21 óra – Nosztalgibál a sporttelepen.
21 óra – Kabaré- és kuplémûsor a
Syrius étteremben. Közremûködik a
Pápai Musical Stúdió.

Július 10. (szombat)
9 óra – Vásári komédiák: utcai zené-
szek, kikiáltók és mutatványosok be-
mutatója a piactéren, a kézmûvesek
utcájában és a város utcáin, közterein.
12 óra – Gasztronómiai kalandozás
asztali zenével II. A népi konyha ízei
citerazenével a rezgô Nyárfa vendég-
lôben. Közremûködik a Sitkei Citera-
zenekar. A polgári konyha ételei, ita-
lai nosztalgia zenével a Syrius étte-
remben.
15 óra – Kemenesaljai hagyományôr-
zô mûvészeti csoportok mûsora.
17 óra – A csend hangjai II. Joós Ta-
más énekmondó mûsora a reformá-
tus templomban.
17 óra – Történelmi dallamok tároga-
tón a Szentháromság téri színpadon.
Közremûködik: Németh Tamás.
17 óra – Karneváltoborzó: közönség-
csalogató mûsorok (térzenék, kikiáltók
és dalnokok) a város utcáin, terein.
17.30 óra – Fúvósparádé és mazso-
rett-bemutató a KMK elôtti téren.
18 óra – Bábtársulat mûsora óriásbá-
bokkal a KMK elôtti téren.
19 óra – Történelmi karnevál: jelme-
zes felvonulás, a 100 év bemutatása
életképekben. Közremûködnek a he-
lyi mûvészeti csoportok, civil szerve-
zetek, intézmények, baráti társasá-
gok, egyéni résztvevôk.
21 óra – Világzene-party: a felvonuló
csoportok, zenészek bemutatkozása
és jelmezes utcabál a sporttelepen.

Július 11. (vasárnap)
Ezerarcú hegyünk, a Ság - program
10 óra – Kirándulás a hegyre: a tanös-
vények bejárása, a múzeum látoga-
tása, az Eötvös-emlékoszlop és a Ber-

Celldömölki Képes Krónika 2004
Színes programkínálattal várja Celldömölk lakóit a várostörténeti fesztivál,
amelyet július 8-a és 11-e között rendez a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont a közremûködô intézmények, civil szervezetek, celldömölki vállalko-
zók és lakosok támogatásával. Írásunkban a rendezvénysorozat program-
jaiból válogattunk.

zsenyi –pince megtekintése.
10 óra – Történelmi borok: borver-
seny a Sághegy fogadóban.
14 óra – Pincelegendárium és hegyi
gasztronómia: Ízes történetek a Tün-
dérvölgyben, betyárbatyu a Krisztina
csárdában.
19 óra – A csend hangjai III.: Németh
Viola (orgona) és Németh Andrea
(cselló) koncertje az evangélikus
templomban.
20 óra – A csend hangjai IV.: Rákász
Gergely orgonamûvész elôadása a
katolikus kegytemplomban.
22 óra – Karneválzáró utcabál. Közre-
mûködnek a helyi amatôr rock együt-
tesek  és nosztalgia zenekarok a
sporttelepen.
24 óra – Mesélô filmkockák: éjszakai
filmvetítés a Platán kerthelyiségé-
ben.

Ahogyan a film meséli – Magyar filmek
fesztiválja
Július 8 – július 11.
10 óra – Mesélô filmkockák: vetítések
gyerekeknek a színházteremben.
18 óra – Tini-mozi: filmek fiataloknak
a színházteremben.
18 óra – Filmmúzeum: mozi a XX. szá-
zad elsô évtizedeirôl a kamaraterem-
ben.
22 óra – Sikerfilmek: válogatások az
elmúlt évek legsikeresebb magyar
filmjeibôl a KMK elôtti téren (rossz
idô esetén a színházteremben).



10

Mi nôk, mióta világ a világ szeretünk
és szerettünk öltözködni. Tettük és
tesszük mindezt azért, hogy meghódít-
suk az urakat, vagy éppen lekörözzük
vetélytársainkat. A mai nôk ugyanúgy
szeretik követni a divatot, mint anyáik
és nagyanyáik. De vajon mit viseltek
ôk a század elején? Erre ad választ a
Celldömölki Képes Krónika 2004 ren-
dezvénysorozat keretén belül a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ galériájá-
ban július 8-11-én Album 1904 címmel
látható kiállítás. Írásunkban divattörté-
neti kalauzunk Mohó Virág formater-
vezô mûvész volt.
A hölgyek mindig is hajlamosak vol-
tak túlzásokra, ha ruhájuk formájáról,
díszeirôl volt szó. 1899-ben jött di-
vatba és 10 éven át hódított az uszá-
lyos ruha. Benne az egész nôalak S-
vonalban hullámzott, ez a tartás elég

fárasztó lehetett egész nap. A frizura
gömbformára tupírozott, kis- és kö-
zépméretû, lapos tetejû, dúsan díszí-
tett fátylas kalapokkal. A ruha nyaka
magas, a keskeny vállnál enyhén
buggyos, a szoknya ívelten kígyózott
és rendkívül hosszú volt. Viselôjének
a tükör elôtt kellett gyakorolni a tar-
tást, a rengeteg szoknya felemelését
és elrendezését, hogy el ne essen. A
ruhákra bonyolult ornamentikát
utánzó zsinórdísz, drága csipkék, mû-
vészi hímzések kerültek.  Az alkalmi
ruhákon, amelyek fekete és fehér
anyagokból készültek, gyöngyök és
nemes csipke került. Egyre nagyobb
jelentôséget kapott a prém is, amely
már nemcsak a kabát gallérjaira ke-
rült, hanem önálló életre kelt: róka,
coboly bundájából hatalmas nyak-
bavetô egészítette ki egy elôkelô
hölgy ruhatárát. De divat volt a toll-
ból, szalagból készült, óriáskígyót
utánzó boa is.
1910-ben bombaként robbant a hír: a
párizsi nôk fellázadtak a fûzô ellen.
Az új, ésszerûséget és egyszerûséget
ígérô divat nem volt se kényelmes,
se egyszerû. Igaz, a felesleges alsó-
nemûktôl a szabás is egyszerûsödött,
az anyagszükséglet is csökkent, de a
megjelenés kissé idomtalanra sikere-
dett. Ennek ellenére az új divat vil-
lámgyorsan terjedt. A nôk gumifûzô-
vel próbáltak javítani alakjukon, és
egyre többen próbálkoztak a kemény
fogyókúrával is, hogy megôrizzék

alakjuk karcsúságát. A hölgyek szá-
mára több divatlap is készült, ame-
lyek szabálymintával, részletes
leírással, sok rajzzal voltak illusztrál-
va. Ilyen volt a Magyar Bazár, majd
az 1904-tôl megjelenô Divatsalon.
De ne feledkezzünk meg az urakról
sem!  Az 1890-es évektôl kezdve az
urak frizurája rövid volt. A szakáll el-
tûnt, csak bajuszkötôvel idomított, he-
gyesre pödört, kackiás bajusz volt. A
kabátok széles vállúak, egyenes sza-
básúak, az 1900-as évektôl a hajtó-
kák, kivágások mélyültek. Túlnyomó-
részt minden fekete, csak a nadrágok
voltak világosszürkék. A szmoking, a
frakk, a szalonkabát hajtókája fekete
selyem, a frakk mellénye fekete se-
lyem vagy fekete piké. A nappali vise-
letben elfogadott volt az apró kockás
vagy pasztellszínû ing. Nappal sálsze-
rû, elöl kötött hosszú nyakkendôket
viseltek. Este csokornyakkendôt illett
kötni. A magas szárú cipôk mellett a
félcipôk is divatosak voltak, mindkettô
hosszú, keskeny, egyenesen levágott
orral. Fontos kiegészítôje volt az öltö-
zéknek a színes, kékesszürke, mustár-
sárga bokavédô, a kamásli és a sál. A
felöltôk általában szûkek, megkülön-
böztettek nappali és esti viseletet. A
kalapok általában szélesebb karimá-
júak, nappal elfogadott lett a fekete
puha kalap is. A fiatalság, sôt kifeje-
zetten a gigerliség jelképe volt a lapos
tetejû zsirardi szalmakalap.

»NAGY ANDREA

Régmúlt idôk divatjának nyomában

A várostörténeti karnevállal egy idôben
sportfesztivált is rendeznek július 8-a és
12-e között. A sportrendezvényrôl Zsámbo-
ki Zoltán, a CVSE ügyvezetô igazgatója tá-
jékoztatott bennünket.
A Vulkán Futball Fesztiválra iskolai és klub-
csapatok, megyei, regionális és nemzeti
válogatottak, baráti társaságok nevezhet-
tek négy kategóriában. A csapatok létszá-
ma június közepéig még módosulhat. A
magyar csapatokon kívül jelentkeztek már
észt, szerb és osztrák csapatok is. A legki-
sebbeknél, az „A” kategóriában (1993. ja-
nuár 1-je után születettek) 20 perc a mér-
kôzések idôtartama, a „B” kategóriában
(1991. január 1-je után születettek) 25
perc a játékidô, mindkét korcsoportban 65-

ször 40 méter a pálya mérete. A „C” kate-
góriában (1989. január 1-je után születet-
tek) kétszer 20 perc a mérkôzések hossza,
a „D” kategóriában (1987. január 1-je
után születettek) kétszer 25 percig játsza-
nak a csapatok 90-szer 110 méteres pá-
lyán. A rendezvényen minden benevezett
csapatnak minimum öt mérkôzést biztosí-
tanak a szervezôk. A mérkôzéseken ma-
gyar és külföldi játékvezetôk fújják majd a
sípot a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség
és a Magyar Labdarúgó Szövetség szabá-
lyait alkalmazva. A Vulkán Futball Fesztivá-
lon felnôtt csapatok is pályára lépnek majd
két kategóriában (megyei II. osztályig be-
zárólag és nyílt kategória) 40-szer 20 mé-
teres pályán.

A mérkôzések minden nap elôreláthatólag
fél 9-tôl 18 óráig tartanak majd a benevezett
csapatok létszámának függvényében. Az el-
sô helyezettek értékes sportfelszerelést és
serleget, a 2-3. helyezettek érmet és okleve-
let nyerhetnek. A Vulkán Futball Fesztivál ke-
retében a benevezett csapatok és vezetôik
továbbképzésen is részt vesznek. Megismer-
kedhetnek a legkülönbözôbb nemzetek, ré-
giók játékosaival, tanulmányozhatnak más-
más mentalitású, technikájú játékstílusokat.
A labdarúgó-mérkôzéseket kulturális, szóra-
koztató programok is kísérik. A fesztivál fô
támogatója a Vas Megyei Sportigazgatóság,
támogatói a Magyar Labdarúgó Szövetség és
Celldömölk Város Önkormányzata.

»VASS VERA

Vulkán Futball Fesztivál
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A század eleji egyesítés kiharcolása
után lehetôvé vált Celldömölk kívá-
natos, rangjához méltó bôvítése.
Meglepôen rövid idô alatt összeépült
Nemesdömölk és Kiscell. E tény jelzi
egy valóban jogos terjeszkedés ob-
jektív igényeit, ami mögött a lakos-
ság növekedése, a közigazgatási in-
tézmények térségirányító szerepe, a
hivatalok, pénzintézetek, kereskede-
lem, egészségügy, MÁV bôvülése
van. Már a század elején nyilvánvaló
volt, hogy Celldömölknek további te-
rületekre lesz szüksége, terjeszkedé-
se Alsóság irányába mutat. A celliek
egy ideig még le voltak kötve az
egyesülésbôl adódó feladatokkal, az
elsô világháború pedig – érthetô mó-
don – egészen más feladatokat rótt
mindkét község lakosságára. A hú-
szas évek végén újraéled a terület-
átcsatolás, egyesítés igénye. A ter-
jeszkedést motiválta egy befolyásos
külsô tényezô: a FAKSZ (Falusi Kisla-
kásépítô Szövetkezet) lakásépítés
szervezésével és támogatásával fog-
lalkozó országos szervezet, mely
1920-30 között 290 ezer lakás építé-
sében vett részt. Celldömölkön –
apátsági birtok kisajátítása folytán
egy új városrész jön létre – a Mária-
telepi házak jelentôs része ekkor
épül, a liget környéki utcákról van
szó. Ezután fôként Ság irányába lehe-
tett volna terjeszkedni, Ság azonban
ellenállt. Talán a véletlen mûve, hogy
a két község egyesítési vitája a 20
éves „jubileumon” került nyugvó-
pontra.
A két évtized alatt több közgyûlési
határozat született mindkét részrôl,
sajnos a celldömölki irattár 1945-ben
elpusztult, Alsóság közgyûlési jegyzô-
könyvei 1932-tôl szintén hiányoznak,
illetve nem kerültek a megyei levél-
tárba. (A hiányzó dokumentumok
megnehezítik a hitelességre törekvô
kutató munkáját.) Miután a terület-
átcsatolás, egyesítés ügyében hozott
határozatokat hol az egyik, hol a má-
sik fél vitatta, felsôbb hivatalok iratai

között idôigényes munkával lehet
kapcsolódó iratokra bukkanni.
A század eleji és a most tárgyalt
egyesülési folyamatban vannak kö-
zös, vannak eltérô vonások. A terjesz-
kedés igénye mindkét esetben celli
részrôl indul, másik oldalon határo-
zott tiltakozás, elutasítás tapasztalha-
tó. Érvényben van az 1886 évi XXII.
tc., melyet sajátos módon értelmez-
nek. A törvény azt mondja: egyesü-
lésrôl akkor lehet szó, ha két község
összeépül, és a közigazgatás érdeke
is ezt indokolja. Nemesdömölk és
Kiscell egyesítésénél ez a kritérium
nem volt meg, de az állomás nagy ré-
sze nemesdömölki határ, ez volt a ka-
paszkodó. A Ság–Cell vonatkozásban
hasonló a helyzet, a Sághi utca egy
része, 23 ház a sági határban van, de
szorosan egybeépült a celli házakkal,
a folyamatosság nyilvánvaló. Van
még egy érv, nevezetesen, hogy a
Sághi utcavég lakói közelség miatt
szívesebben járnának be Cellbe
ügyeiket intézni. Ezzel ellentétes vé-
lemények is megfogalmazódtak.
Itt is elôkerült a körjegyzôség ügye.
Vannak eltérések is. A két település
azonos nagyközségi rangban van, a
XIX. században még mezôvárosok,
Ságnak is volt vásártartási joga. A két
nagyközség közötti minôségi fejlesztés
iránya azonban már jóval korábban el-
dôlt. Celldömölk egy hangulatos kisvá-
ros képét mutatja a már jelzett intéz-
ményeivel. Alsóság tipikus paraszti
gazdálkodáson alapuló település, falu-
si életmód, családi gazdaság, többge-
nerációs együttélési hagyományival,
ahol mindig tudni lehetett, ki és mi
fogja össze a családot, gazdaságot.
Kiscell és Nemesdömölk viszonylatá-
ban egyértelmûen egyesítésrôl van
szó, fôként azért, mert a két községet
elválasztó földterület nem tartozott
egyik részhez sem, apátsági birtok
volt. A Ság–Cell közötti terület több
tulajdonú sági határ. Különbség még,
hogy a celli oldalon is voltak ellenzôi
az egyesítésnek. Ság–Cell vitájában

A községegyesítés újabb fordulói
Az egyesült nagyközségek neve legyen: Kemenes. Így döntött Alsóság és
Celldömölk egyesítését kimondó közös képviselô-testületi ülés 1950-ben.
A döntés megszületéséig sok év telt el. Kiscell, Nemesdömölk egyesítése a
belügyminiszter 1903. évi rendelete folytán 1904. január 1-jei hatállyal
megtörtént, lezárult egy szakasza városunk történetének. Az elsô egyesí-
tés okairól, a két fél közötti vitákról korábban már írtunk, most azt vizsgál-
juk meg, hogyan alakult ki a mai Celldömölk.

három elem rajzolódik ki markánsan.
Elsôként a Sághi, késôbb gróf Tisza
István utca rendezése, mint jogosnak
tûnô igény. A második a két község
közötti mezôségi terület Cellhez csa-
tolása, miután Ság ezen részen épít-
kezni nem kíván. A harmadik a két
nagyközség egyesítése.

Helyzetkép 1926-ból
Celldömölk lakossága 5528 fô,
Hozzátarozik Marcalmajor, Pórdö-
mölk, Radómajor, Rózsamajor, e ma-
jorok lakosságáról nincs statisztika.
Alsóság lakossága 3812 fô, ebbôl
Kismezôn 88, Sándorházán 83 sze-
mélyt tartanak nyilván, idetartozik
még a Pletnits major. Az alsósági kör-
jegyzôség része Izsákfa 667 lakossal,
ebbôl Bokodon él 122 fô. Alsóság vá-
lasztókerületi központ. (Hozzátartozik
Boba, Izsákfa, Nemeskocs, Alsó-felsô
Mesteri, Kemeneskápolna, Kis és
Nagyköcsk). Celldömölk önálló vá-
lasztókerületi központ.
Mielôtt a részletekre rátérünk, említ-
sük meg, Ság is terjeszkedik. A bánya-
vezetés jóvoltából 1925-ben fejezô-
dik be 55 ikerház átadása a letelepe-
dô bányászcsaládok részére, ekkor
jön létre a bányatelep. Érdemes
megemlíteni az ezzel kapcsolatban
kibontakozó országos természetvédô
erôfeszítéseket. Céljuk, a Balaton-fel-
vidéki hegyek és a Ság hegy meg-
mentése. Mozgalmuk vezéregyénisé-
gei között ott találjuk Kaán Károly ter-
mészettudóst, Herczeg Ferenc írót és
a kemenesaljai Soós Lajost. A másik
oldalon van a bányatelep, mely egy
intenzívebb kitermelés irányába hat.
Ismerjük melyik álláspont gyôzött.

a gyarmathy tér a 20-as években
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Utcavég átcsatolás, így nevezik hiva-
talos iratokban a Sághi utca iparvá-
gány felé esô részét. Korabeli térké-
peken jól látható, hol  húzódott a két
nagyközség közötti határ. A kön-
nyebb tájékozódás érdekében említ-
sük meg, a Himzô utca ma Temesvár,
a Gyár utca Hunyadi utca néven is-
mert. A központból indulva jobbról az
utolsó celli ház a ma 41-es számot vi-
selô Rács Reich-féle ház, mint köz-
vetlen szomszéd már a sági határban
van. Itt kezdôdtek a problémák, mi-
ként lehetne az iparvágány irányába
terjeszkedô utcarészt – mint jogos
igényt – Cellhez csatolni. A helyzet
fonákságát jelzi egy kis történet. Ta-
nító úr megkérdezi Istvánt, hol lakik.
Ô így válaszol: Ságon innen, Cellen
túl. Igazat mondott, ez a település-
rész, bármily furcsa, mivel a nagy-
községtôl távol volt, törvényileg
puszta kategóriába tartozott annak
ellenére, hogy Cellel egybeépült. A
terület-átcsatolás rendezésére a már
említett egyesülési törvény 148. §-a
vonatkozik, mint rendezési elv. A tör-
vény egyértelmûen fogalmaz, ilyen
esetekben a fôszolgabíró hatásköré-
be tartozik a vitás ügyek intézése.
Döntése ellen Vasvármegye alispán-
jához lehet fellebbezni. A két nagy-
község vezetése sem az utcavég,
sem a területcsatolás ügyében egy-
mással nem egyeztetett.
A celli képviselô-testület 1930. ja-
nuár 25-én tartott ülésén tárgyalt Al-
sóság–Celldömölk egyesítésérôl. A
celliek azt kívánják, hogy csupán a
Wittmann gyárig már kiépült utca a
gyárral együtt csatoltassék Celldö-
mölkhöz, tudósít a Kemenesalja. Köz-
gyûlési jegyzôkönyv hiányában rész-
leteket nem ismerünk, egyértelmûen
nagyobb terület igényérôl van szó.
Évekkel késôbb ugyancsak a
Kemenesaljában olvashatjuk, amikor
a celliek látták, utcavég átcsatolási
tervükbôl valóság lehet, Ság részérôl
hajlandóság mutatkozik, engedé-
kenységet tapasztaltak, ekkor elôáll-
tak további igényekkel. Erre a ságiak
nemet mondtak, az elsô kérést is
elutasították.

Mit mutatnak a tények
1930. február 8-án rendkívüli ülést
tartott Alsóság képviselô-testülete.
Csajbók Ernô községbíró tájékoztatta
a képviselô-testületet, hogy Celldö-
mölk nagyközség a városvéget és
mintegy 311 k. holdnyi ingatlant el
akar csatolni. Hivatalos kérelem a

községhez nem érkezett, az informá-
cióit újságból szerezte. Csodálkozásá-
nak ad kifejezést, hogy a község va-
gyonával és jövedelmével annak
megkérdezése nélkül idegen község
akar rendelkezni. A képviselô-testü-
let szintén felháborodásának adott
hangot. Az elcsatolás miatt egyhan-
gúlag elfogadott határozatukban til-
takoznak, mivel tekintélyes jövede-
lemtôl esnének el. Mindent el fognak
követni az elcsatolás ellen. Határoza-
tukat 15 napi közszemle után
Vasvármegye törvényhatóságához
felterjesztik. Született egy vers is e
témában, ami ugyan nem remekmû,
de sok fontos elemet tartalmaz.

Házasodik Kis-Cell

Kedves zsák úr, nem írt soha mostanában
Pedig sok újság van Kemenesaljában.
A celli testület tervét összehozta,
Cellnek lapjaiban mindenki olvasta,
Vagy 300 holdat Wittmann-féle gyárral
Cellhez kell kapcsolni, nem törôdve Sággal.
Cell lefúrta pénzét egy igen mély kútba, 
Szeretne szert tenni gazdag menyasszonyra.
De nem gondolt soha Ságnak násznagyára, 
Mert a násznagy vigyáz a szép meny-
asszonyra,
Így sok költség kell ám a lakodalomra.
Ságnak meg kell hívni Bokodot, Izsákfát, 
Cellnek meg Tokorcsot, Mersét avagy Intát.
Tokorcs hozna majd be konfektnek szép
szilvát,
El is készítették már a Cincahidját.
Ságnak jó bora van, Bokodnak fácána,
De vajjon mi esik akkor Izsákfára?…
Menjen fel Celldömölk a nagy magas Cserre,
Gondoljon ott egy uj, szép nagy szeszfôzdére. 
Cincánál csináljon egy konzerva gyárat,
Mindjárt nem kívánja a szép Alsóságot.
Hatszáz év bevésve mestergerendába
Mind visszamarad a sági unokákra.
Leventéknek is az parancsba van adva,
Magyar a magáét senkinek nem adja.
Vérünket is ontjuk, Ságot még sem adjuk,
De azért Cellt soha mi nem háborgatjuk.

Alsóság tiltakozó határozata eljutott
az alispánhoz, aki tájékoztatást kért a
M. kir, állami 15. földmérési felügye-
lôségtôl. A szombathelyi felügyelô-
ség válaszában szokatlannak találja,
ha nagyobb területek úgy kerülnek
egyik községtôl a másikhoz átcsato-
lásra, hogy az érdekelt községek egy-
más közötti határvonala a régivel
szemben biztosabb alapokra helye-
zése helyett problémás helyzetet te-
remt. A hegyalja dûlôben olyan ki- és
beugrásokkal telített új határvonal

alakulna ki, mely minden idôben vi-
tákra adott okot. Ezt el kellene kerül-
ni. Egyébként technikailag az átcsato-
lás ellen kifogásuk nincs, de Alsóság
észak felé való terjeszkedése épp
úgy fennállhat, mint Celldömölk Alsó-
ság felé történô terjeszkedése.
1931. március 30-án  tartott rendkí-
vüli ülésén h. jegyzô tudatja a jelen-
lévôkkel, hogy március 31-ére szol-
gabírói idézést kaptak az átcsatolás
ügyében. Nyomatékosan hangsú-
lyozza, hogy Ság olyan adóalanyokat,
tulajdonosokat veszítene el, melyek
évi adója 2000 pengôt meghaladja,
hiánya a község háztartásában rom-
lást idézne elô. Jelenlegi 50 százalé-
kos pótadót még 10 százalékkal
emelné, ha az elcsatolás által 211
földtulajdonos köztartozásait Celldö-
mölkön fizetné. Csajbók Ernô bíró ja-
vaslatára dr. Kiss Lajos esperes-plé-
bánost és Rehberger Arnold mérnök
urakat felhatalmazzák, hogy az elcsa-
tolás ellen leghatározottabban tilta-
kozzanak a fôszolgabíróval folytatott
tárgyaláson.
Április 2-án a fôszolgabíró tájékoztatta
az alispánt tárgyalása eredményérôl.
A szóban forgó 331 k.hold és 121
négyszögöl nagyságú területnek
Cellhez csatolását méltánytalannak, in-
dokolatlannak tartja, csupán a vasúti
pályáig már összeépült házas telkek
átcsatolásával ért egyet, mivel a bel-
telkekhez külsô birtokok nem tartoz-
nak. Egyéb területek átcsatolása iránti
kérelem elutasítását kéri. Június 1-jén
ismét rendkívüli ülést tart Ság képvise-
lô-testülete. Bíró Kálmán h. jegyzô tu-
datja, a fôszolgabírótól oly egyértelmû
rendelet érkezett, hogy Celldömölkkel
határos ingatlanokból az országút
mentén fekvô házakkal és házhelyek-
kel együtt azok a mezôgazdasági in-
gatlanok is átcsatoltassanak, amelyek
Bagarus Mihály és Deutschbauer Kál-
mán birtokai között fekszenek. Ság ez-
zel nem ért egyet. Csajbók Ernô bíró in-
dítványozza, küldöttségileg jelenjenek
meg az alispánnál, és fejezzék ki eré-
lyes tiltakozásukat. A küldöttség tagjai:
Erdôdy Sándor vépi nagybirtokos, dr.
Kiss Lajos esperesplébános, Csajbók Er-
nô községbíró, Bíró Kálmán, h. jegyzô,
Rehberger Arnold és Hanzsér Lajos
képviselôk.
Június 5-én a fôszolgabíró alispánnak
írt levelében részben korrigálja elôzô
véleményét, a telekkönyvi térkép
megtekintésére hivatkozik. Kijelenti:,
hogy a törvényhatósági út mentén
lévô házas telkek egymagában való
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átcsatolása kedvezôtlen új határvo-
nal kialakulása miatt keresztül nem
vihetô. Utólagosan megállapítja, az
egyes házakhoz kisebb-nagyobb szé-
rûskertek tartoznak, és ez vitákra ad-
hat okot. A kérdést úgy lehetne
megoldani, ha a kimutatott 15 k.
hold 897 öl – mely szabályos négy-
szöget képez – teljes egészében Cell-
dömölk nagyközséghez csatoltassék.
Ilyen viták, elôzmények után 1931.
július 3-án kelt alispáni határozat
Celldömölk kérelmét elutasítja. Hatá-
rozatát így indokolja: az átcsatolást a
földtulajdonosok nemcsak hogy nem
kérték, hanem az ellen tiltakoznak. A
kültelkek átcsatolása ellen Alsóság
nagyközség is tiltakozik. A házas tel-
kek egymagában való átcsatolása
pedig keresztül nem vihetô, mert
olyan új határvonal keletkeznék,
mely minden idôben alkalmas volna
határvillongásokra. A közigazgatás
érdeke sem kívánja az átcsatolást,
ugyanis mindkét község a celldömöl-
ki fôszolgabíró hatáskörébe tartozik,
és mindkét helyen a celldömölki
csendôrôrs látja el a közbiztonsági
szolgálatot. A két község közötti át-
csatolási vita lezárult.

Második szakasz
Celldömölk képviselô-testülete bizo-
nyára kellô alapossággal tanulmá-
nyozta Vasvármegye alispánja eluta-
sító határozatát. Új módszerhez fo-
lyamodtak, a két nagyközség egyesí-
tését helyezték elôtérbe. A viták te-
hát folytatódnak. Egy 1934. március
13-án kelt alispáni leiratból kiderül,
az egyesülés ügyét kellô elôkészítés
hiányában a megyei törvényhatóság
tárgyalás alá nem veheti, ezért új el-
járásra utasítja a feleket. A levélben
van még egy érdekes mondat: az
alispán kéri a fôszolgabírót, közölje
Csoknyai József celli lakossal, hogy az
egyesítés ügyében beadott kérelme,
újbóli tárgyalás elrendelése miatt
tárgytalanná vált. Horváth Kálmán
alispán azt is hangsúlyozza, állapítsák
meg, egyesülés esetén mi történjen
Izsákfával, milyen szervezeti beosz-
tás felelne meg leginkább a község
érdekeinek. Legyenek figyelemmel
helyrajzi, néprajzi és egyéb egyesí-
tésnél figyelembe jövô viszonyokra,
valamint az egyesülés várható elô-
nyeire. Szakszerûen elôkészített be-
terjesztést kér a fôszolgabírótól. A fô-
szolgabíró leiratában a következôket
kéri mindkét testülettôl: 1. A képvise-
lô-testületnek – akár az egyesülés

mellett, akár ellene foglal állást – nyi-
latkozni kell arról, hogy egyesítés
esetén a megszüntetendô község az
új községben külön községi képvise-
lô-választó kerületté alakuljon-e. (Al-
sóság a 2. sz. választókerület köz-
pontja.) 2. Határozzák meg, hány
elöljárósági tisztséget szervezzenek
feladatokkal és hatáskörökkel együtt.
3. Mi legyen a közös vagyon sorsa,
egyesítsék, vagy külön kezeljék. 4. Az
elöljáróság által külön kezelt közös
legelôk, erdôknek ki legyen a kezelô-
je. 5. A község neve, mint lakott
hellyé nyilvánítassék-e.
Ô is pontos elôterjesztést kér, mely-
ben részletezzék az egyesítés vagy
elutasítás indokait. Alsóságtól még
választ vár a jegyzôséghez tartozó
Izsákfa jövôjérôl. A két testület közül
Alsóság hivatalos véleménye ismert.
A képviselô-testület nem talált okot
arra, hogy Alsóságot Celldömölkhöz
csatolják. Indokként azt is felhozzák:
egyesítés esetén a legszegényebb la-
kosság károsodna, akiknek a jegyzôi
hivatalban gyakran van dolguk, a cell-
dömölki bemenés fél nap munka-
kiesést jelentene akkor, amikor min-
den fillérhez ragaszkodniuk kell. A
celli képviselô-testület álláspontját
nem ismerjük. Az egyesítési elônyö-
ket így kommentálja a Kemenesalja c.
lap. Az egyesülésnek nincsenek ter-
mészetes akadályai, mindkét község
színmagyar. Cellt fôként iparos, keres-
kedô, vasutas rétegek alkotják. Alsó-
ságon gazdálkodók vannak túlsúly-
ban, jól kiegészítik egymást. Az egye-
sített községek lakóinak száma 11
ezer körül alakul, ezzel a megye má-

sodik legnagyobb városa lesz, jobban
számíthat hathatós támogatásra,
mert tízezer feletti községek számára
több jogszabály nagyobb szabadságot
biztosít. A fenti véleményt tekinthet-
jük a helyi akaratnak is. A cikkíró szól
a hátrányokról, ami nyilván az újság-
író saját véleményét tükrözi. Alsóság
99 százaléka ôstermelô. Csatlakozá-
sukkal Cell hátrányt szenved, mert
Celldömölkön befolynak az adók. Sá-
gon az adók 60–65 százalékát tudják
beszedni. Egyesülés után a gaz-
daképviselôk is megjelennek igé-
nyeikkel, a celli testületnek mások lé-
vén az érdekeik, megindul az állandó
gyûlölködés ez senkinek sem lenne
jó. Ságon az utakkal nem sokat törôd-
nek, ha celli polgárok lesznek, ôket is
megilleti a községi utak, járdák fenn-
tartása. Ságon és Cellben sok üres ház
van, mindkét helyen más irányt vett
az építkezés, ebbôl következôen a két
község közötti rész belátható idôn be-
lül nem épül ki. Milyen igaza volt. Az
egyesülési vitát úgy lehetne lezárni –
írja az újság –, ha a celli terjeszkedés
irányát a Pletnits-major irányába te-
relnék. Így elesik ama bizonyos érve-
lés, hogy azért kell a két községnek
csatlakozni, mert összeépült. Egyéb-
ként az egyesítést nem helyesli,
megelégszik a határkiigazgatással.
1934. augusztus 31-én a fôszolgabíró
négy hónapos mérlegelés után jelen-
tést küld az alispánnak. Alsóság és
Celldömölk egyesítése esetén Izsákfa
közigazgatási beosztását úgy lehetne
megoldani, ha Izsákfa székhellyel új
jegyzôség jönne létre, ez azonban
változást idéz elô más körjegyzôsé-

kilátás a hegyrôl, a bányától 1925-ben
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gekben. A közel fekvô Nemeskocs és
Kemeneskápolna községeket lehetne
hozzácsatolni, de az új körjegyzôség
létrehozása a községek teherbíró ké-
pességét meghaladják. Az egyesítés
Alsóságra nézve elônytelen, mások a
két község lakosságának életkörül-
ményei, és hátrányt szenvednének
adózás szempontjából a magasabb
celli házadók miatt. Az egyesítés a
közigazgatás zavartalan biztosítása
érdekében sem kívánatos – írja a fô-
szolgabíró.
A helyi újság szerint 1934. július 18-
án Celldömölk képviselô-testülete
mégis megszavazza az egyesülést, a
ságiak hathatós tiltakozására Ostffy
Lajos fôispán a két nagyközség egye-
sítésének ügyét ideiglenesen levette
a napirendrôl. Mert olyan körülmé-
nyek akadályozták az egyesülést,
hogy legfelsôbb helyen károsnak, a
két község elônyeit semmiképpen
nem szolgáló cselekedetnek tartják.
Ami késik, nem múlik. 1938-39-ben a
celli elöljáróság ismét felvetette az

iparvágányig terjedô utcavég átcsa-
tolását. Nem lehet tudni, ezúttal mi-
re jutottak volna, ha a második világ-
háború nem szól közbe.

Az egyesülés
Az 1945 elôtti idôk vitáira visszautal-
va nem gondoltuk, egyszer majd kart
karba öltve lelkes ovációval mondják
ki az egyesülést. Pedig így történt.
Igaz, a történelmi háttér alapjaiban
változott, mint ahogy változott a két
képviselô-testület összetétele. E rész-
letek elemzése most nem lehet
feladatunk. 1950. január 28-án este 7
órakor Alsóság község tanácstermé-
ben összeült két nagyközség feladata
volt kimondani az egyesülést. Dr. Szé-
kely Lajos járási fôjegyzô, mint az
együttes közgyûlés elnöke ismertette
a két nagyközség egyesülésének
„nagyfontosságát, szükségességét és
idôszerûségét.” Sági részrôl Szûcs Jó-
zsef, Kovács József, celli részrôl Györ-
ffy Lajos, Bóta István képviselô-testü-
leti tagok hozzászólásukban az egye-
sülés mellett érveltek.
Gosztonyi János országgyûlési képvi-
selô, az EPOSZ országos fôtitkára, az
ötéves terv céljait elemezve hangsú-
lyozta, közelebb kell hozni a falut a
városhoz. Nagy József MDP járási tit-
kár mint celli képviselô-testületi tag
az egyesülés körüli vitákra utalt,
ahol, mint mondta „a régi rendszer
képviselô-testületei, ahol a virilistáké
(legtöbb adót fizetôk) volt a döntô
szó, mindig megakadályozták, hogy
az alsósági dolgozó parasztság és a
celldömölki munkásság erejüket
egyesítve valósítsák meg a két köz-
ség fejlesztését. A politikai harc azon-
ban a dolgozók javára dôlt el…”
Gosztonyi János javasolta, hogy a két
nagyközség neve az egyesülés után
Kemenes legyen. Javaslatát egyhan-
gú szavazással határozattá emelték.
A teljes egyetértéssel elfogadott hat-
pontos határozat elsô és hatodik
pontja ugyan utal a közös munkára,
de a „bölcs vezér” emlegetésével in-
kább politikai szólamokat tartalmaz.
A második pontban rögzített új elne-
vezést így indokolják… „mert egy-
részt a két község nevébôl megfelelô
új név összeállítható nem volt, más-
részt, mert ezzel a névvel konkrétan
megjelölte azt, hogy az új nagyköz-
ség Kemenesaljának, úgyis mint táj-
egységnek és földrajzi egységnek
természetes központja.” A dolgozók
érdekében Ságon továbbra is jegyzôi
kirendeltség mûködjön, ügyes bajos

dolgaik intézésére ne kelljen Cellbe
járni. A két község dolgozói együttes
erôvel és arányban vegyék ki részü-
ket az új nagyközség vezetésébôl.
Iszákfa helyzete ugyanaz legyen,
mint volt Alsóság nagyközséghez.
Egyhangú határozattal még azt is el-
döntötték, hogy táviratban köszönt-
sék Rákosi Mátyást. (A távirat szöve-
gét olvasva ma mosolyra fakaszt és
elszomorít, akkor ilyen idôk jártak.)
Véget ért egy sok vitát kiváltó egye-
sítési folyamat második szakasza.
Igaz, az egyesülést kimondó határo-
zaton kívül egyelôre sok újat nem ho-
zott. A belügyminiszter 5203. köz-
igazgatási rendszámú rendeletével a
minisztertanács 1950. évi szeptem-
ber hó 1. napján hozott határozata
alapján Alsóság–Celldömölk egyesíté-
sét Celldömölk ideiglenes név alatt
elrendeli, amit 1950. szeptember 6-
án kell elvégezni. A közös munka
elindítására kevés idô jutott. Az 1950.
október 22-én megtartott elsô közsé-
gi tanácsi választással új alapokra he-
lyezték a magyar közigazgatást. Egy
eredeti szavazólap tanúsága szerint
Celldömölkön 82 közös tanácstagot
és 41 póttagot választottak, vala-
mennyien a Magyar Függetlenségi
Népfront jelöltjei voltak, így bízvást
mondhatjuk, mindenkit megválasz-
tottak. A jelöltek neveinek felsorolá-
sa mellett a cédula jobb alsó sarká-
ban nagybetûvel írott „NÔ” olvasha-
tó. A képviselôk munkaidô után tar-
tották üléseiket, tiszteletdíjat pedig
nem kaptak.
A harmadik szakasz Celldömölk
nagyközség és Izsákfa község csatla-
kozását jelenti, ezúttal viták nélkül.
Izsákfa 1968-tól már Celldömölk
nagyközséggel közös tanácsban mû-
ködik eredményesen. 1978. június
19-én a testületi döntések után falu-
gyûlésen egyhangúlag kérték közsé-
gük Celldömölkkel való egyesítését
Celldömölk névvel. Celldömölk ha-
marosan város lett.
Ami azóta történt, arra már többen
emlékezhetnek. Két dologra talán ér-
demes visszatérni. Voltak kísérletek
Alsóság újbóli önállósítására, de a
szándék mögött nem volt komoly tár-
sadalmi háttér. A másik nem vissza,
hanem elôre mutat. Régi viták alap-
jául szolgált vélt vagy hangoztatott
egybeépülés – 1950-ben is teljes
összeépülésrôl beszéltek – a fürdô
létrejöttével 54 év múltán valósággá
válhat.

»KÁLDOS GYULA

izsákfa mafotó: katona bernadett
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A hosszú idô múlásának történéseit
bizonyítani álljon itt a visszaemléke-
zés, mely erôsítse a labdarúgótorna
jövôbeli további megbecsülését.
Megérdemli a városvezetôk figyel-
mét, hiszen a labdarúgótornák alkal-
mat adtak arra – mint ahogy a torna
megálmodója a felkérô levélben an-
nak hangot adott –, hogy a sport-
egyesületi vezetôk gondolataikat ki-
cserélhessék, a sportbarátságokat el-
mélyítsék. Sôt, a labdarúgótornák
rendszeressé tették a városvezetôk
találkozásait is, ahol baráti beszélge-
tések során cserélhették ki tapaszta-
lataikat városaik fejlesztése érdeké-
ben.
A labdarúgótornákat 1996-ig bezáró-
lag kieséses kuparendszerben, majd
ezt követôen bajnoki rendszerben
rendezték. Az elsô találkozót 1980.
május 14-15-én Celldömölkön, a Ke-
menesaljai Napok egyik programja-
ként rendezték. A Celldömölk város
által felajánlott kupa sorsa a Lenti TE
– Celldömölki VSE találkozón dôlt el,
melyet 1:0 arányban nyert meg a Za-
la megyei város csapata. Az LTE csa-
pata az elsô napon szintén 1:0-ra dia-
dalmaskodott az akkori NB II-es Kör-
mendi DMTE ellen. A labdarúgótorna
után, Celldömölk város tanácselnöke,
Tóth József közös vacsorán látta ven-
dégül a részt vevô csapatokat, s kí-
vánta, hogy sokáig ápolják a sport-
egyesületek e nemes kezdeménye-
zést, és a sportolók így adózzanak te-
lepülésük várossá nyilvánítása évfor-
dulóin az elkövetkezendô években is.
A második találkozóra is Vas megyé-
ben került sor. Körmend város látta
vendégül 1981. augusztus 19-20-án
a csapatokat. A döntô mérkôzés
egyik részvevôje most is a Lenti TE
volt, míg a másik a Körmendi DMTE.
Az 1:1-re végzôdött mérkôzést 11-
esekkel a házigazda Körmend csapa-
ta nyerte. Körmenden is, akárcsak
Celldömölkön, a döntô mérkôzésnek
nagy volt a közönségsikere, 1000
szurkoló biztatta a hazai csapatot.

Egy évvel késôbb, 1982. július 24-25-
én Lenti volt a helyszíne a Négy Vá-
ros Labdarúgótornának. A tornát jó
hangulat és nagy számú közönség
jellemezte. A házigazdák remek ki-
rándulást szerveztek a rádiházi mé-
nes megtekintésére. Nagy élmény
volt a sportolóknak közelbôl látni a
versenylovakat. A labdarúgótornán
pedig óriási sikere volt a körmendi
csapatnak. Látványos és gólokban
gazdag mérkôzéseken, magabiztos
játékkal 8:0 arányban gyôzték le a
döntôben a celldömölki csapatot, s
nyerték el immár másodszor a kupát.
A tornák történetében egyedülálló,
hogy az összes egyéni díjat is kör-
mendi játékos kapta.
Az elsô kört Barcson fejezték be a
csapatok. 1983. július 30-31-én a
Dráva-parti városka sok szép labdarú-
gócsatát megélt „öreg” futballpályá-
ján randevúztak a négy dunántúli vá-
ros labdarúgócsapatai. Barcson is, a
többi városhoz hasonlóan, nagyszá-
mú, lelkes közönség kísérte figye-
lemmel a kétnapos focivetélkedôt. A
helyi sportklub jó játékkal és a ván-
dorserleg elsô ízben történô elnyeré-
sével hálálta meg szurkolótáborának

biztatását. A Barcsi SC sikerére az
sem vetett árnyékot, hogy a döntô-
beli ellenfél a mérkôzést követôen a
játékvezetôt „ellenfélnek” minôsítet-
te. A barcsiak 1:0 arányban gyôztek a
döntôben a Lenti TE ellen. A harma-
dik helyet Körmend csapata mond-
hatta magáénak. Az elsô négy év az
új kisvárosok felfedezésének kora
volt. A rendezô városok mindenütt
igazi vendégszeretetrôl tettek tanú-
bizonyságot. Igyekeztek, a lehetôsé-
geik figyelembe vételével, a városuk
és környékük kulturális és természeti
értékeit, szépségeit bemutatni. Han-
gulatos összejöveteleket, fürdôzése-
ket, beszélgetéseket szerveztek és
ajánlottak. Négy év elteltével érez-
hetô lett a kiírás lényege: „a tapasz-
talatok kicserélése és a barátság el-
mélyítése a cél.”
Az ötödik találkozóra Körmenden
1984. augusztus 4-5-én került sor.
Körmend város sportja nevezetes
idôponthoz érkezett, az elsô sport-
egyesület alapításának 100. évfordu-
lóját ünnepelte. Az ünnepségsorozat
egyik jelentôs rendezvénye volt a
Négy Város Labdarúgótorna. A talál-
kozó a celldömölkiek váratlan, de
megérdemelt gyôzelmével végzô-
dött. A helyiek nagy bánatára csapa-
tuk, a KDMTE nem került a döntôbe. A
döntôben és a 3–4. helyosztó mérkô-
zésen is megismétlôdött az I. celldö-
mölki találkozói párosítás. A kitûnô
játékerôt képviselô Lenti TE csapatát
már mindenki a torna gyôztesének

Négy Város Jubileumi Labdarúgótorna
Huszonötödik jubileumi rendezvényhez érkezett a Barcs, Celldömölk, Kör-
mend, Lenti városok labdarúgóinak hagyományos találkozója. Huszonöt év
nagy idô. Nagy idô, fôleg egy olyan labdarúgótorna életében, melyben a
szereplôk településük várossá válásának tiszteletére, évente megmérkôz-
nek egymással. Büszkén mondhatjuk el, hogy hazánkban egyedülálló ren-
dezvény a Négy Város Labdarúgótorna, amely sportegyesületi szinten ne-
gyedszázados múltra tekinthet vissza.

az elsô találkozó gyôztese a lenti te 1980-ban
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gondolta, a fiatal celli csapat kivéte-
lével, akik a mérkôzés hajrájában fe-
lülkerekedtek a Lenti TE ellen, és 2:1
arányban gyôztek. Az elsô celldömöl-
ki tornagyôztes csapat, a Kôszegi –
Vörös, Szomorkovits (Tarczi), Molnár
G. – Kaisinger, Horváth B. (Balogh),
Horváth L., Németh – Kazári Zs.,
Szalai, Kazári I. összeállításban ját-
szott.
A következô évben rendezett hatodik
találkozó is egy szép jubileumi évhez
kötôdött. Akkor a Lenti TE ünnepelte
50 éves fennállását, egyik kiemelt
rendezvényük volt a labdarúgótorna.
A döntôben a hazaiaknak szintén a
Celldömölki VMSE ellen kellett meg-
mérkôzni. Immár harmadszor találko-
zott a két csapat a döntôben 1985.
július 27-28-án Lentiben. A celliek
magabiztos, jó játékkal, akárcsak Kör-
menden, akkor is legyôzték ellenfe-
lüket. A Kôszegi (Buzás) – Horváth J.,
Szomorkovits, Tarczi, Kovács L. –
Nagy, Boznánszky (Stieber J.), Bara-
nyai – Csákvári (Kaisinger), Kovács T.,
Sebestyén összeállítású CVMSE 4:1
arányban gyôzött a Lenti TE ellen.
A VII. találkozót Celldömölkön 1986.
július 26-27-én rendezték. A döntô-
ben vendégcsapat-siker született, a
Barcsi SC 2-1-es gólkülönbséggel dia-
dalmaskodott a CVMSE ellen. A me-
gyei bajnokságot nyert celliek vere-
ségét kudarcként élték meg a szurko-
lók. A barcsi csapat viszont a követ-
kezô esztendôben bizonyította, hogy
megérdemelten nyert Celldömölkön.
A VIII. találkozót is ünnepi külsôségek
között rendezték meg. A Barcsi SC

ünnepelte fennállásának 75. évfordu-
lóját 1987. július 31-e és augusztus
1-je játéknapokon. A második kör be-
fejezô találkozójának is, akárcsak az
elsônek, a Barcsi SC adott otthont. A
mérkôzésekre viszont már a város új
sporttelepén került sor. A barcsiak
ünnepe teljes volt, mert ami nem si-
került Körmendnek és Lentinek, az,
sikerült Barcsnak. Jubiláló egyesület-
ként nemcsak az új stadionnak örül-
hettek, hanem a kupát is megnyer-
ték. A döntôben 1-0-as gólkülönb-
séggel gyôztek Körmend ellen.
A következô, harmadik kör négy ta-
lálkozóján a Vas megyei csapatok ta-
roltak, a Körmend csapata 1988,
1989 és 1990-ben, míg a CVMSE
1991-ben végzett az elsô helyen. A
körmendiek 1988-ban hazai pályán
2-1-re, 1989-ben pedig Barcson 2-0-
ra gyôztek a Barcsi SC ellenében.
1990-ben Celldömölkön a döntôben
a CVMSE ellen 0-0-as végeredmény
után 11-esekkel a Körmend csapata
vihette haza a kupát. Az 1991-ben
Lentiben rendezett XII. találkozót a
CVMSE csapata nyerte meg. A döntô-
ben sikerült a visszavágás Körmend
csapata ellen. A mérkôzést a Horváth
T. – Nyéki, Geicsnek, Szentgyörgyi,
Sebestyén – Horváth J. (Molnár L.),
Lakner, Balhási (Pécz), Varga I. –
Hetyési, Mesterházy összeállításban
szereplô CVMSE 1-0-as gyôzelemmel
nyerte. Lentiben a harmadik körrel
egy korszak is lezárult. A politikai-tár-
sadalmi és gazdasági rendszerváltás
következményeként, a Celldömölk
Város Tanácsa által felajánlott örökös

vándorserleg végleges pihenôre tért,
a gyôztes celldömölki csapat vitrinjé-
be került. A rendezôk úgy határoztak,
hogy a jövôben rotációs rendszerben
felváltva, egy-egy önkormányzat ál-
tal felajánlott vándorserlegért játsza-
nak a csapatok, melyet, amelyik csa-
pat háromszor elnyer, annak végle-
gesen tulajdonába kerül.
A negyedik kör indításakor, 1992. au-
gusztus 1-2-án Körmend volt a házi-
gazdája a XIII. találkozónak, melyet a
Barcsi SC nyert meg, a döntôben 3-0-
ra legyôzte a Lenti TE csapatát. Így a
Körmend önkormányzata által
felajánlott vándorserleget Barcs a
nagy esélyes Lenti TE elôl vitte el elô-
ször. Az 1993-as esztendôben hazai
pályán is a Barcs szerepelt legjobban,
a döntôben a Körmend ellen diadal-
maskodott 1-0-ra. Sôt a következô
évben, 1994-ben Celldömölkön is a
Somogy megyei csapat lett az elsô. A
Körmend ellen 3-3-as döntetlen után
11-es rúgásokkal nyert, és zárhatta
máris végleg vitrénjébe a díszes ván-
dorserleget. A barcsiak mesterhár-
masa után, 1995-ben Lentiben, az
immár Barcs város vándorserlegét a
körmendiek nyerték el elôször, az
elôzô évi vereségért 4-1-es gyôze-
lemmel vágtak vissza a Barcsi SC csa-
patának.
Az ötödik kör nyitómérkôzéseinek
1996-ban Barcs adott otthont, és új-
fent 11-es rúgásokkal nyert az 1-1-es
eredménnyel végzôdött mérkôzésen
Körmend ellen. A hasonló eredmé-
nyek elkerülése miatt 1997. július
26-27-én Celldömölkön már körmér-
kôzéses formában bonyolították le a
Négy Város Labdarúgótornát. Ki nyer-
hette volna más, mint a Barcsi SC ki-
tûnô együttese. Az 1998. július 25-
26-ai körmendi tornát viszont a Lenti
TE csapata kapott gól nélkül nyerte
meg. 1999-ben a XX. jubileumi talál-
kozónak Lenti város volt a rendezôje.
E találkozón a hazai csapatot meg-
elôzve a CVSE-Antók Nyomda lépett
az élre.
A találkozók hatodik köre 2000-ben
Celldömölkön indult. A százéves
sportegyesület fennállását és a cell-
dömölki elsô labdarúgó-mérkôzés 90
éves jubileumát ünneplô celldömölki
csapat volt július 29-30-án a XXI. ta-
lálkozó rendezôje. A labdarúgótorna
nyitónapja két nappal elôzte meg az
elsô celli mérkôzésnek 90 éves évfor-
dulóját. Az újonnan elkészült füves
labdarúgópályán pedig elôször ren-
deztek labdarúgó-mérkôzést. A tor-a harmadik találkozót 1982-ben a körmend dmte nyerte



nát a professzionális csapattá avan-
zsált Celldömölki VSE-Antók FC nyerte
a második helyezett Lenti TE elôtt,
mely csapattal 0-0-ra végzett. A XXII.
találkozón, 2001. július 21-22-én Bar-
cson ismét a celldömölkiek végeztek
az élen. Körmend és Barcs csapatai-
nak mesterhármasa után a Celldö-
mölknek is mesterhármast sikerült
elérni, egymást követôen nyertek
háromszor, s így a Barcs Város Önkor-
mányzata által felajánlott vándorser-
leget végleg elnyerték.
A XXIII. találkozót Körmend hirdette
meg 2002. július 30-31-ére. Sajnos a
találkozót idô elôtt kellett befejezett-
nek nyilvánítani a Barcsi SC játékosa,
Dárdai Balázs tragikus, futballpályán
történt halálesete miatt. 2000-ben
nem hirdettek gyôztest. A 2003-as
XXIV. találkozót Lenti várossal Barcs
felcserélte, s ennek következtében a
csapatok július 26-27-én újra a Drá-
va-menti városban találkoztak. A cse-
rét a Somogy megyei labdarúgás
százéves jubileumával indokolták. A
tornát a házigazdák nyerték, és így

elsôként iratkoztak fel a Celldömölk
város által felajánlott vándorserlegre.
Az eddigi tornák során a Barcsi SC ki-
lencszer, a Celldömölki VSE és a Kör-
mendi TK hatszor-hatszor, míg a Len-
ti TE kétszer került fel a vándorserle-
gekre gyôztesként.
A hetedik kört, melyben a Lenti TE
két találkozót rendez, Celldömölkön
kezdik a csapatok a XXV. jubileumi
találkozóval. A találkozó résztvevôi
Celldömölk város 100 éves egyesíté-
si jubileuma és a városok 25 éves
évfordulójának tisztelegve készülnek
a rendezvényre. A labdarúgótornát
július 31-én és augusztus 1-jén ren-
dezik meg a felújított celldömölki li-
geti sporttelepen. A torna ideje alatt
a nézôk megtekinthetik az eddigi
tornák történeti kiállítását, melyet a
kondicionálóteremben rendeznek. A
megnyitót július 31-én 16 órakor
tartják. A Celldömölki VSE-Cell-Modul
vezetôsége és a város vezetése a
rendezvényekre mindenkit szeretet-
tel hív és vár.

»TARRÓSY IMRE

Ha végigsétálnánk egy olyan utcán, amely hajdanvolt mesterségeket
mutat be, mondjuk a 70-80 évvel ezelôtti idôbôl, bizony érdekes dolgokat
látnánk. Pedig az akkori lakosok mindennapjaihoz hozzátartozott a látvány,
hogy a pék fehér ruhában kosarakba teszi a frissen sült kenyeret, vagy
ahogy a mészáros nagy bárddal szeleteli a húst. E régen volt hangulatot
hivatott felidézni a várostörténeti fesztiválon a régi mesterségeket bemu-
tató utca, melynek helyszíne a Platán presszó elôtti liget lesz, mely
valamikor vásártér volt. A régi szakmák felvonultatásaként a közönség
láthatja többek között a kosárfonók, korongozók, fafaragók, kalaposok,
kürtôskalácsosok tevékenységét, korhû jelmezekkel és eszközökkel.

»NAGY A.

A Celldömölki Képes Krónika 2004 
kapcsolódó programjai

Kirakodóvásár, kézmûvesek utcája, régi mes-
terségek bemutatója, sétakocsikázás a város-
ban, lovas iskola és lovaglás a Sándor-major-
ban, fürdôzés a városhoz közeli termálfürdôk-
ben, nosztalgiavonatozás.

A nosztalgia vonat menetrendje
(Celldömölk – Ság hegy)
Indul Celldömölk vasútállomásról: 14 órakor,
16 órakor, 18 órakor.
Indul a Ság hegyrôl. 15.30 órakor, 17.30 óra-
kor, 20 órakor.
A menetrendhez kapcsolódó bortúrák idôpont-
ja: 14.30 óra és 16.30 óra.

A kézmûvesek utcájának nyitva tartása
Július 8. (csütörtök) 8 órától 12 óráig, 16 órától
20 óráig.
Július 9. (péntek) 16 órától 20 óráig.
Július 10. (szombat) 8 órától 12 óráig, 16 órá-
tól 20 óráig.
Július 11. (vasárnap) 8 órától 12 óráig.

A katolikus kegytemplom kincstára látogatható
Július 10. (szombat) 9 órától 12 óráig.
Július 11. (vasárnap) 14 órától 16 óráig.

Felhívások

„Fakanál” fôzôverseny a kézmûvesek utcájá-
ban (Kisfaludy utca)
A verseny idôpontja: július 10. (szombat).
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ várja
azoknak az 5 fôs csapatoknak a jelentkezését,
amelyek szeretnék elnyerni a fesztivál arany,
ezüst vagy bronz fakanalát. A tûzrakó helyet
biztosítják. A résztvevôknek magukkal kell
hozniuk a fôzés alapanyagait és kellékeit. A
helyezéseket szakmai zsûri állapítja meg.
Jelentkezési határidô: július 6. (kedd).
Programfelelôs: Benke Csaba (95/420-037).

Történelmi borok – borverseny a Sághegy fo-
gadóban
A somlói borvidék Ság hegy – Kissomlyó ter-
mesztési körzete nyíl versenyt hirdet a feszti-
vál bora arany-, ezüst-, bronzdíjának elnyeré-
séért.
A verseny idôpontja: július 11. (vasárnap) 10
óra.
A részvétel feltételei: 2-2 palack minta boron-
ként (név, cím, fajta, évjárat, termôhely szere-
peljen a palackokon).
A minták beadási határideje: július 8. 
(csütörtök) 12 óra a Sághegy fogadóban.
A borok minôsítését szakmai zsûri végzi.

Programajánló

Régi mesterségek

1997-ben a barcsi se végzett az élen
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Versek és rajzok

A Kemenesaljai Baráti Kör pályázataira érkezett
pályamûvek díjait adták át május 29-én, a kör köz-
gyûlésén a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. Az
egybegyûlteket dr. Zsiray Ferenc elnök köszöntötte.
Beszédében örömét fejezte ki amiatt, hogy a
2003/2004-es tanévben is szépszámmal érkeztek
pályázatok, melyek megmutatták, milyen sokszínû a
tehetség. Az elnök hangsúlyozta, hogy a baráti kör tag-
jai szívükben hordozzák kemenesaljai mivoltukat, és a
fiatalok támogatásával, volt tanáraik, Jónás Márton és
Szente Imre tiszteletére alapított díjakkal kívánnak vis-
szaadni valamit abból a sok-sok értékbôl, amit ettôl a
vidéktôl, Celldömölktôl az itt töltött évek során kaptak.
A rendezvényen a jelenlévôk emlékeztek Weöres
Sándorra is. A Berzsenyi Dániel Gimnázium irodalmi szín-
padosainak elôadásában Weöres Sándor mûveibôl vers-
es-zenés emlékmûsort hallgathattak meg a közgyûlés
résztvevôi. A mûsor után Pálné Horváth Mária alelnök és
dr. Zsiray Ferenc elnök átadták a Kemenesaljai Baráti Kör
pályázatainak díjait. Idén a Berzsenyi Dániel
Gimnáziumból öt, a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola
és Szakiskolából nyolc pályamû érkezett.
A szakértôkbôl álló zsûri döntése alapján a díjazottak a
következô tanulók lettek: 1. helyezett: Kreif Zsuzsanna
(Berzsenyi gimnázium), 1. helyezett: Kovács Katalin és
Bendes Melinda (Szakiskola), 2. helyezett: Cságoly Tibor
(Berzsenyi gimnázium), 2. helyezett: Kovács Lilla és
Kovács Noémi (Szakiskola), 3. helyezett: Kondora
Viktória (Szakiskola), 3. helyezett: Dávid Tamara
(Szakiskola).
Szente-díj (irodalom): Kurucz Tünde (Berzsenyi gimnázi-
um), Szente-díj (népmûvészet): Horváth Zoltán
(Szakiskola). Dr. Kiss Ferenc-különdíj: Babits Richárd
(Szakiskola). Dicséretben részesítették a Berzsenyi
Dániel Gimnáziumból pályázó Horváth Anettet és
Mesterházy Sándort, a mûszaki szakiskolából Vajda
Nórát, Dala Dórát és Babits Richárdot. 
A hagyományokhoz híven a Kemenesaljai Baráti Kör
jutalmazta az éves tanulmányi összteljesítmény alapján
a legjobb végzôs diákot mindkét középiskolából. A
Berzsenyi Dániel Gimnáziumból ebben az évben Berta
Rita, a Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskolából Németh
Zoltán vehette át a díjat.
A középiskolások mellett általános iskolások is
pályázhattak az idei tanévben. A dr. Nagy Jenô által fel-
tett kérdésre: „Milyen titkokat árul el a térkép?” öt pálya-
munka érkezett. A legjobbnak Fekete Gergô és
Deutschbauer Beáta pályázata bizonyult, míg 2. helyen
Pál András, Klafl Gábor és Káldos Adrienn végzett. A
diákok a Gáyer Gyula Általános Iskola tanulói. 
A díjkiosztó után a Kemenesaljai Baráti Kör tagjai meg-
tartották tavaszi közgyûlésüket, majd délután ellátogat-
tak Csöngére, ahol közösen emlékeztek Weöres
Sándorra.

»VASS VERA

Díjkiosztó 
a közgyûlésenAz ostffyasszonyfai Petôfi Sándor ÁMK Általános Iskolája az

ostffyasszonyfai és a csöngei önkormányzat támogatásával idén
is megrendezte hagyományos Weöres Sándor versmondó verse-
nyét. Május 28-án négy korcsoportban 74 versmondó mérette
meg magát a versenyen, melynek alapgondolata a következô
volt: „Mondd, szereted az állatokat?” A gyerekek kedvük szerint
választhattak a magyar költészet kincsestárából.
A versenyre 16 iskolából érkeztek tanulók. A vendégeket – köztük
Kovács Ferenc országgyûlési képviselôt –, a 12 tagú zsûrit, a ver-
senyzôket és kísérôiket Nagy Sándorné, az ÁMK igazgatója kö-
szöntötte, majd ifj. Gecse József, Ostffyasszonyfa polgármestere
nyitotta meg a rendezvényt. A verseny után a Gáyer Gyula Álta-
lános Iskola Tücsök bábcsoportjának elôadását tekinthették meg
a jelenlévôk.
A díjkiosztón a zsûri minden korcsoportban díjazta a legjobbakat,
valamint különdíjban részesítette az arra érdemeseket. A vers-
mondó versenyt egybekötötték egy rajzpályázattal is, melyre 20
iskolából érkeztek pályamûvek. A rajzpályázat témája az állatok
világa volt. A pályamûveket két kategóriában – 1–4. osztályos és
5–8. osztályos korcsoport – bírálták el. A helyezett és díjazott
munkákból kiállítás nyílt a mûvelôdési házban.
A versmondó verseny eredménye: I. korcsoport (1–2. osztály) – 1.
Szentpály Juhász Benjamin (Szent B. Kat. Ált. Isk.), 2. Jakab Márk
(Sárvár, Nádasdy) és Szabó Ádám (Szombathely, Neumann), 3.
Szalóky Anna (Gáyer). II. korcsoport (3–4. osztály) – 1. Németh Bá-

lint (Kenyeri), 2. Kurucz
Klaudia (Eötvös), 3. Ko-
vács Alexandra (Sár-
vár, Szent L. Kat. Ált.
Isk.). III. korcsoport (5–
6. osztály) – 1. Kazári
András (Eötvös), 2.
Horváth Viktória (Eöt-
vös), 3. Baumgartner
Dóra (Vasszécseny). IV.
korcsoport (7–8. osz-
tály) – 1. Rozmán Kris-
tóf (Eötvös), 2. Schmi-
déliusz Dalma (Ostffy-
asszonyfa), 3. Ipsics
Annamária (Szent B.).
A rajzpályázat eredmé-
nye: Alsós korcsoport -
1. Györe Boglárka (Bu-
dapest), 2. Kovács Lau-
ra (Soltvadkert), 3.
Sinkai Zsaklin (Sárvár,
Szent L. Kat. Ált. Isk.).
Felsôs korcsoport – 1.
Horváth Anna (Szent
B.), 2. Lábas Annamá-
ria (Ostffyasszonyfa),
3. Kelemen Klaudia
(Sopron).
A rendezvény szerve-
zôi köszönetüket feje-
zik ki minden támoga-
tójuknak.

»VASS VERA
kurucz klaudiának adja át a díjat 

kovács ferenc országgyûlési képviselô



»  O L V A S Ó I  O L D A L

19

Megkérdeztük
» válaszoltak Mit tervez a nyárra?

Az idei nyárra hosszabb nyara-
lást nem tervezünk, de jövôre
mindenképpen szeretnénk
elutazni. A házunkat újítjuk
fel, így most anyagi dolgok is
közbeszólnak. A férjemmel és
a kislányommal egynapos ki-
rándulásokat tervezünk. Me-
gyünk majd a Balatonra, Bu-
dapestre. Szeretnénk a nyáron
sokat horgászni és kerékpá-
rozni. Tavaly egy héten ke-
resztül kirándultunk, minden
nap új helyeken jártunk, na-
gyon jól éreztük magunkat.
Remélem, az idén is így lesz.
A nyáron lesz a barátnôm la-
kodalma, arra is készülünk. 

Nem megyünk idén a család-
dal nyaralni, mivel tavaly óta
sajnos munkanélküli vagyok,
a nyaraláshoz pedig pénz kell.
Hosszú hétvégékben gondol-
kodunk, vágyakozunk rá, sze-
retnénk egymással sok idôt
eltölteni, jól érezni magunkat
néhány nap. Szeretnénk a
gyerekeket táborba elküldeni.
Van kertünk, így a nyári mun-
kák, befôzések is várnak rám
a nyáron. Legjobban azonban
egy állásnak örülnék. Nagyon
jó lenne, ha találnék végre,
akkor azt sem bánnám, hogy
éppen nyár van. Azt hiszem,
ezzel nem vagyok egyedül.

Az idei nyáron júliusban és
augusztusban is két-két hétig
szabadságon leszek. Júliusban
egy kis nyaralást tervezünk a
feleségemmel Ausztriába, egy
nagyon szép helyre, a Wörthi-
tó partjára. Augusztusra a
balfi szanatóriumba kaptunk
beutalót, ami tulajdonképpen
szintén nyaralás lesz. Ott dél-
elôtt várnak ránk a kezelések,
a délutánok pedig szabadok.
Kirándulunk, pihenünk. Ter-
mészetesen az idén is jönnek
hozzánk az unokák nyaralni.
Velük is tervezünk kirándulá-
sokat, többek között a Bala-
tonra, uszodákba.

Az idei nyár nagy részét a fér-
jemmel itthon töltjük, mert
még építkezünk. Családi há-
zunk van, azon pedig köztu-
dott, hogy mindig van szépí-
teni való. Várnak ránk a kerti
munkák és az udvarrendezés
is. A Balatonon, Badacsonyto-
majon van egy családi nyara-
lónk, oda megyünk majd le
egy rövid idôre. Egyéb családi
programok is színesítik az idei
évet. Többek között esküvô és
születésnap is lesz a nyáron,
azokra is készülünk. Mivel pe-
dagógus vagyok, nekem a
nyár szabad. Szeretnék majd
sokat pihenni. 

»fotó: völgyi lászló»kérdez: tömböly ágnes

Polgár
Lászlóné

Földiné Csóka
Mária

Dr. Marosfalvi
Ferenc

Gécziné 
Varju Rita

A magas vérnyomásról tartottak elôa-
dást az ÁNTSZ Celldömölki Intézetének
munkatársai a közelmúltban a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központban megje-
lent érdeklôdôknek. A rendezvény az
egészségfejlesztô elôadássorozat része
volt. Az elôadáson elhangzott, hogy a
magas vérnyomás a világon a leggyako-
ribb betegség, Magyarországon a felnôtt
lakosság 15–20 százaléka, a 60 év fölöt-
tiek több mint fele szenved magas vér-
nyomás betegségben.
Az elôadók elmondták, hogy sajnos so-
kan nem is tudják, hogy vérnyomásuk
kórosan magas. A vérnyomás olyan erô,
mely ahhoz szükséges, hogy a vér eljus-
son a szervezet különbözô részeibe. Szí-
vünk percenként 72-szer húzódik össze
és mintegy 80 milliliter vért pumpál az
erekbe. A vérnyomás felsô értékét a szív
összehúzódásakor mérhetjük, az alsó ér-
téket a szív elernyedésekor, mivel ekkor
is van vérnyomás, csak kisebb, mint
összehúzódáskor. Tévhit, hogy minden-
kor normális értéken kell lennie a vér-
nyomásnak, egészséges embernél is in-
gadozik. Más a vérnyomás este, más

reggel, sôt a kemény munkavégzés is
emeli az értéket. Egészséges embernél a
vérnyomás értéke percek alatt visszaáll a
normál szintre, míg a magas vérnyomás
betegségben szenvedô embernél az ér-
ték tartósan magas marad.
Szó esett arról is, miért ártalmas a magas
vérnyomás. Egyrészt növeli a szív mun-
káját, másrészt károsítja az érfalat,
amely az érelmeszesedés kialakulásában
nyilvánul meg. A magas vérnyomás ön-
álló betegség, és az érelmeszesedés rizi-
kófaktora. A betegség kockázati ténye-
zôi, rizikófaktorai az öröklött hajlam, a
túlzott sófogyasztás, a magas vérzsír-
szint, az alacsony fizikai aktivitás, az el-
hízás, az italozás, a stressz, a dohányzás.
Korai felismeréssel csökkenthetô a koc-
kázat, a szövôdmények kialakulása. Meg-
felelô életformával az öröklött hajlam is
mérsékelhetô.
A betegség tünetei közül a fejfájás eme-
lendô ki, a tarkón, a nyakszirten, sokszor
a nyaki gerincben jelentkezik. A másik
jellemzô tünet a látászavar, emiatt kerül-
nek a betegek szemészetre, vagy szédü-
lés miatt neurológiára, s ott derül fény a

panaszaik valódi okára. A magas vérnyo-
másnál lehet, hogy más, elôidézô beteg-
séget nem lehet kimutatni, de lehet va-
lamely más betegség, például veseba-
jok, érbetegségek egyik jele vagy követ-
kezménye is.
A hypertóniás betegnek meg kell barát-
kozni a gondolattal, hogy esetleg hosszú
idôn át gyógyszert kell szednie. Az el-
lenôrzött, megfelelôen beállított vérnyo-
más mellett azonban tünet- és panasz-
mentesen élhet a beteg. Kezelésük a sú-
lyosságnak megfelelôen történik. Szö-
vôdménymentes, enyhe esetben élet-
mód-változtatással – étrendi szokások
megváltoztatása, testsúlycsökkenés, só-
fogyasztás mérséklése, fizikai aktivitás
fokozása, alkoholfogyasztás csökkentése
– kezelhetô. A betegségnek lehetnek szö-
vôdményei: a szem apró ereit tönkretéve
látásromláshoz, esetleg vaksághoz vezet-
het. Az agy finom érhálózatát tönkretéve
agyvérzést, s annak következtében bénu-
lást okozhat. Gyakori szövôdmény a szív-
infarktus. A vese finom érhálózata is ér-
zékenyen reagál a magas vérnyomásra,
emiatt veseelégtelenség alakulhat ki.

A magas vérnyomás és szövôdményei
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Pünkösdhétfôn lépett
szolgálatba Zügn Ta-
más evangélikus lel-
kész, aki megbízott lel-
készként kapta kineve-
zését Ittzés János püs-
pöktôl. A celldömölki
szolgálat tulajdonkép-
pen visszatérés Keme-
nesaljára, hisz Zügn
Tamás már szolgált itt:
1978-ban frissen vég-
zett teológusként Vö-
nöckön kezdte munká-
ját. Hosszú éveket töl-
tött szülôhelyén, Sop-
ronban és Körmenden,
ahol esperesi beosz-
tásban dolgozott.

Arra a kérdésünkre, hogy van-e a ke-
menesaljai embereknek jól felismer-
hetô habitusa, lelkülete, Zügn Tamás
elmondta: az itt élôk meleg szívû, de
nehezen megnyíló emberek. Nyitott-
ságuk ellenére idô kell, amíg valakit
elfogadnak, megszeretnek.
- Ennek a tapasztalatnak a birtokában
sokkal könnyebb a munkámat meg-
kezdenem. A gyülekezet jelentôs ré-
szét ismerem, nem idegen környe-
zetbe csöppentem – mondta a lel-
kész.
A Sághy András mellett dolgozó lel-
késznek nincsenek külön elhatárolt
tennivalói. Ne egy emberhez kötôd-
jön egy-egy feladat – ez volt a rende-
zô elv, melynek mentén elkezdtek
dolgozni. Ami mégis meghatározza

Zügn Tamás életét, az az igehirdetés
és a hívek lelki gondozása.
- A prédikáció számomra a szolgálat
kiteljesedését jelenti. De ugyanilyen
fontos a hívek lelki gondozása. Ez
mindannyiunk munkásságának fehér
foltja, hiszen idô hiányában ez szorul
háttérbe. Pedig veszélyeztetett kor-
szakban élünk, az emberek sok fe-
szültség közt töltik mindennapjaikat.
Az átmeneti idô bizonytalanságában
sokan komoly gondokkal küszköd-
nek. Személyes érintettségem okán
hiteles, megfontolt segítséget tudok
nyújtani mindazoknak, akik zátonyra
futott életkörülmények között vagy
alkoholista családban élnek – fejezte
be bemutatkozását Zügn Tamás.

»NÉMETH IBOLYA

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
nyári programjai gyerekeknek.
Matiné
Fafaragás: június 16. (szerda) 9–12 óra.
Játék-kuckó és filmvetítés: június 17.
(szerda) 9–12óra.
Kézmûves foglalkozás: június 18.
(péntek) 9–12 óra.
Tanévzáró diszkó Június 19. (szombat)
21–3 óra, a KMK elôcsarnokában.
Szent Iván-napi tûzgyújtás
Június 20. (vasárnap) 18-24 óra, a
KMK elôtti téren. Fellépnek: az Ádám
Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alap-
iskola Néptánccsoportja, Celli Népdal
Stúdió, Gérce – Sitke Pávakör,
Kemenesalja Néptánccsoport és a
Soltis Lajos Színház. Közremûködik: a
Bumm zenekar.
Öttusa tábor
Június 21–25. minden nap 9–16 óra.
Program: kerékpározás, túrázás,
lovaglás, fürdés, csónakázás. Várják a
10–16 éves korú gyerekek jelent-
kezését, határidô: június 18.
Részvételi díj: 4000 forint, amely tar-
talmazza a belépôjegyek és az ebéd
árát. Programfelelôs: Szalóky Attila
(95/420-037).
Lovas tábor
Június 28-július 2. minden nap 9–16
óra. Helyszín: Sándor-major. Részt-
vevôk: 10–16 éves gyerekek. A tábor
díja: 5000 forint, amely csak a lovaglás
költségeit tartalmazza. Programfelelôs:
Szalóky Attila (95/420-037).

Visszatérés Kemenesaljára

Éjszakai elsôsegély
A  N A G Y K Ö V E T  H A Z A J Ö T T  A  S Á G  H E G Y R E

A Máltai Lovagrend szuverenitása 84
ország által elismert. Magyarországi
nagykövete, gróf Alexander Mens-
dorf-Pouilly 14 év után idén fejezi be
szolgálatát. A Celldömölkön rende-
zett verseny alkalmából a Városhá-
zán fogadta ôt Fehér László polgár-
mester. A máltai lovag elmondta,
hogy a lovagrend tagjai a szegény-
ség, tisztaság, engedelmesség foga-
dalmát teszik le, megfogalmazott
mottójuk a hit védelme és terjeszté-
se, a szegények, betegek és rászoru-
lók támogatása. 
Megtudtuk, hogy a lovagrend évente
250 millió dollárt ad segítségként a
világ minden részében, az összeg
tagdíjakból, adományokból, kis rész-
ben pedig a lovagrend birtokaiból te-
vôdik össze. „Az egész világon ki le-
het nézni az ablakon, rögtön meglát-
juk, azokat, akik rászorulnak a segít-
ségre. Aki meg akarja látni, az meg-
látja a rászorulókat”, mondta a nagy-
követ, aki nem elôször járt Celldö-
mölkön. 
A Máltai Szeretetszolgálat versenyei
alkalmából ellátogatott már Keme-
nesaljára, amihez személyes kötôdé-

sei is vannak. Apósa – aki Erdôdy gróf
volt – birtoka volt a Ság hegy.
A szegények, betegek, rászorulók se-
gítése az ifjúság nevelésének is ré-
sze. A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Celldömölki Csoportja kétévente
rendez elsôsegélynyújtó versenyt if-
júsági résztvevôk számára. Az idei
versenyen 15 csoport vetélkedett, az
ország különbözô részeirôl érkezett
ifjak mellett egy csoport a müncheni
máltai szeretetszolgálatot képviselte,
tudtuk meg Karádi Mihálytól, a cell-
dömölki csoport vezetôjétôl. 
A verseny szakmai lebonyolítását
Lendvai Rezsô, az Országos Máltai
Szeretetszolgálat katasztrófacsoport-
jának vezetôje irányításával Vas me-
gye mentôszolgálati dolgozói látták
el. A fiataloknak nagy élményt jelen-
tett az éjszaka a Ság hegyen rende-
zett verseny, ahol különbözô sérülte-
ket kellett ellátniuk. 
A versenyt a müncheni fiatalok
nyerték, a magyar csoportok közül a
celldömölki Eötvös Loránd Általános
Iskola csapata a harmadik helyen
végzett.

»TULOK G.

Országos elsôsegélynyújtó versenyt rendezett a közelmúltban a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat celldömölki csoportja. A verseny díszvendége a
Suverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete volt.

Programajánló
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vágta félfordulatból a jobb sarokba. (0-1). A gól fel-
rázta a hazai csapatot, és lendületesebb játékba kez-
dett. Az egyenlítô gól azonban a 29. percig váratott
magára. Ekkor Ujhegyi robogott el a balszélen,
beadásába Subicz kézzel beleütött. Kiss játékvezetô
nem látta szándékosnak a nyilvánvaló kezezést, to-
vább engedte a játékot, s a labda Horváthhoz került,
aki lekezelte és az eléje kilépô Antal mellett 11 mé-
terrôl laposan a hálóba lôtt. (1-1). A félidô után a be-
cserélt Németh ugrott ki egy remek átadással közé-
pen, majd az eléje kifutó Antal kapust kicselezte, és
higgadtan gurította a kapuba a celliek vezetô gólját.
(2-1). A 60. percben Kölkedi játszotta át a celli védô-
ket, és játszott Brezovitshoz, akinek közeli lövését
Nagy bravúrral védte, de a kipattanó labdára Beke
rácsapott és 8 méterrôl a földön fekvô kapus mellett
a hálóba lôtt. (2-2). Három perccel késôbb Németh a
saját félpályájáról indulva három védôn szlalomozott
át, akik csak „rendszáma” alapján tudták követni a
csatárt. Remekül vezette Antalra a labdát, melyet a
még jobb helyzetben lévô társához, Ujhelyihez pasz-
szolt, aki azonban a labdát elvétette, s így oda lett a
százszázalékos helyzet. A 67. percben Németh labdá-
jával indult meg kapura Manganelli, de a védôk sza-
bálytalanul szerelték a 16-oson belül. A 11-est Len-
gyel félmagasan a bal sarokra rúgta, de Antal gyors
vetôdéssel kiütötte a labdát. A kihagyott 11-essel
gyôzelmi lehetôséget szalasztottak el a hazaiak. A
szükséges egy pontot azonban sikerült megszerez-
niük, így jövôre is NB II-es mérkôzéseken szoríthat-
nak csapatuknak a celldömölki futballbarátok.

Megmaradt az NB II-es tagság
Mosonmagyaróvári TE – Celldömölki VSE-
Cell-Modul 3-2 (1-0)
Mosonmagyaróvár, 600 nézô. Vezette: Gaál B.
Mosonmagyaróvár: SIPôCZ – Smodics (Méry
T.), SIPOS, NAGY, Novota – MÉRY A., Ker-
tész, Gordián, KIRÁLY – Szegletes (Kocsis),
POLHAMMER. Edzô: Tiba Zoltán.
Celldömölk: Lampért – Kovács, LATYÁK,
CSÁKVÁRI, Stieber – Horváth (MANGANELLI),
Stefanik (NÉMETH), Bodor, LENGYEL – UJHE-
GYI, Hegyi (Törtei). Edzô: Dobány Lajos.
Góllövô: Polhammer, Király, Nagy, ill. Né-
meth, Manganelli. Sárga lap: Méry A. 70. p.,
Polhammer 82. p., Novota 88. p., ill. Kovács
22. p., Stieber 38. p., Bodor 51. p. Kiállítva:
Kovács 89. p. Szögletarány: 2:2 (2:1).
A magyaróváriak otthonában jó iramú mér-
kôzésen maradt alul sorozatban kilenced-
szer a celldömölki csapat. Igaz, a vereség-
hez a játékvezetônek több köze volt, mint
a hazai csapatnak. Az MTE mindent elköve-
tett, hogy az utolsó hazai találkozóján baj-
nokcsapatot avathasson, s nagy „összefo-
gással” végül sikerült ünnepelniük. A 40.
percben Lengyel ellen szabálytalankodott
Kertész a 11-es magaságában a jobb oldali
tizenhatos vonala mellett. Meglepetésre a
játékvezetô a hazai csapat javára ítélt sza-
badrúgást, melyet Király lôtt be magasan a
rövidsarok felé, ahol Polhammer emelke-
dett magasabbra, és fejelt a rövid felsôbe.
(1-0). Az 50. percben Lengyel beadását
Csákvári elôrevetôdve centikkel fejelte a
bal kapufa mellé. Ezekben a percekben
jobban játszott a vendégcsapat, aminek
eredményeként Hegyi átadásából, az alig
egy perccel elôbb csereként pályára lépô
Németh remek érzékkel lépet ki, és 11 mé-
terrôl leadott jobb alsó sarkos lövésével
kiegyenlített. (1-1). Egy perc sem telhetett
el, amikor újból a játékvezetôé volt a fô-
szerep. Most Csákvári szerelését ítélte sza-
bálytalannak. Az ajándékba kapott lehetô-
séggel Király élt. 20 méterrôl a jobb felsô-
nél a kapufát találta el, és szerencséjére, a

celli csapat pechére, a lepattanó labda a
kapust érintve a hálóba pattant. (2-1). A
publikum nem sokáig örülhetett a vezetés-
nek, mert a 61. percben Manganelli szágul-
dott el a bal oldalon, és az eléje kifutó
Sipôcz fölött a hálóba emelt. (2-2). Mikor
már mindenki elkönyvelte a döntetlen
eredményt, egy újabb szabadrúgást rúg-
hattak a hazaiak a kaputól 20-22 méterre.
A sokadik szabadrúgást Nagy végezte el és
fejmagasságban a bal sarokba csavarta. (3-
2). A kétperces hosszabbítás utolsó pillana-
tában Sipôcz kapus mentette meg a három
pontot csapatának. Lengyel 22 méteres
szabadrúgását a jobb felsôbôl ütötte ki.

Celldömölki VSE-Cell-Sárvári FC 2-2 (1-1)
Celldömölk, 300 nézô. Vezette: Kiss N.
Celldömölk: NAGY– Latyák (NÉMETH),
BODOR, CSÁKVÁRI, Stieber – Manganelli,
Stefanik (Törtei), HEGYI, Lengyel –
HORVÁTH, Ujhegyi. Edzô: Dobány Lajos.
Sárvár: ANTAL – Szabó I. (Kiss), SUBICZ,
VARGA G. – Nagy, Palkovics, Szabó L.,
KÖLKEDI, BEKE – VAJDA, Brezovits (Józsi).
Edzô: ifj. Molnár Károly.
Góllövô: Horváth, Németh, ill. Vajda, Beke.
Sárga lap: Bodor 33. p., ill. Beke 33. p.,
Szabó L. 42. p. Szögletarány: 2:4 (1:3).
A celldömölki csapat NB II-es tagságának
megôrzéséhez feltétlen szükség volt egy
pont megszerzésére. Ezért végre görcsoldó
volt a vasi rangadón elért döntetlen, ami
természetesen most is lehetett volna gyôze-
lem. A 9. percben egy elpasszolt labdát szer-
zett meg Brezovits, aki 14 méterrôl lôhetett
kapura, de jobb sarkos lövését Nagy remek
vetôdéssel tisztázta. A 17. percben már
Nagy kapus sem tudta a vendégek gólját
megakadályozni. Beke húzott el a balszélen,
beadását Vajda az ötösrôl védhetetlenül

1. Mosonmagyaróvár 30 21 2 7 69 - 35 65
2. Komló 30 18 8 4 53 - 19 62
3. Paks 30 16 9 5 47 - 31 57
4. Veszprém 30 14 11 5 47 - 34 53
5. Barcs 30 14 4 12 44 - 41 46
6. Tata 30 11 9 10 47 - 38 42
7. Sárvár 30 8 16 6 41 - 37 40
8. Kaposvölgye 30 11 6 13 46 - 43 39
9. Budakalász 30 9 9 12 33 - 48 36
10. Balatonlelle 30 8 10 12 31 - 41 34
11. Mezôfalva 30 9 6 15 37 - 56 33
12. ESMTK 30 8 8 14 36 - 47 32
13. Celldömölk 30 9 5 16 46 - 48 32
14. Budafok 30 8 6 16 27 - 48 30
15. Pénzügyôr 30 6 10 14 27 - 42 28
16. Szigetszentmiklós 30 7 7 16 29 - 51 28

az nb ii hummel-csoport állása

A 29. forduló mérkôzéseinek további
eredményei: Tata-Szigetszentmik-
lós 2-1, Komló-Barcs 2-0, ESMTK-
Mezôfalva 0-0, Sárvár-Balatonlelle
4-1, Budafok-Budakalász 2-0,
Paks-Kaposvölgye 1-1, Veszprém-
Pénzügyôr 3-2.

A 30. forduló mérkôzéseinek eredmé-
nyei: Szigetszentmiklós-Komló 0-1,
Kaposvölgye-Veszprém 0-5, Buda-
kalász-Paks 2-4, Balatonlelle-Bu-
dafok 0-0, Mezôfalva-Mosonma-
gyaróvár 2-4, Barcs-ESMTK 1-0,
Pénzügyôr-Tata 1-4. 

«TIM
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Vízszintes: 1. Fôsor 12. Zalai község 13. Férfi rokonok 15. Len-
gyel táncot lejt 1 Az áramerôsség jele 18. Elem! 19. Rasperger
becézve 20. …kamra 21. Méltatlankodás népies szava 23.
Magad 25. ITF 26. Tonna 27. Szöveget megmásít 29. …Angeles
31. Egye! 32. Tagadószó 34. Gólyahang 36. Vízözön 37. Lám
38. Vakond teszi 39. Melyik irányba? 41. Elsajátított ismere-
tanyag 43. Dehogy 44. Nem érdekli tovább 45. Az út jele 46.
–ül párja 47. Ez itt 49. Ugratás 50. Vadon élô szárnyast 53.
Tejtermék 54. Borítékot nyit.
Függôleges: 1. Nulla 2. Folyadékhiány érzete 3. Mihail, sakkozó
4. Növénytakarót 5. Vakbuzgó 6. …Montand, ékezettel 7.
Hergel 8. Mûvészet 9. Jé! 10. Tojásdad 11. Lövedékfajta 14. A
2. fôsor 15. A 3. Fôsor 16. Csodálkozó szócska 22. Bôrréteg 24.
Alkotórész 28 RER 30. Opera, németül 33. Nagy testû madár
35. Egyel! 36. Renegát 38. Esetleg, ékezethibával 40. Volt ideje
42. Mussolini titulusa 43. De 47. És, latinul 48. Gyôri sportklub
51. Ellenérték 52. Tánc vége! 55. Nem lelkesedik értem.

Kedves Olvasóink! Örömmel vettük a nagy érdeklôdést a
rejtvény iránt és a sok helyes megfejtést, amelyek nemcsak
Celldömölkrôl, hanem a környezô és távolabbi települések-
rôl, még budapesti olvasónktól is érkeztek.
Elôzô rejtvényünk megfejtése: Száz éve egyesült Kisczell és
Nemesdömölk. A megfejtôk közül ketten két-két könyvet
kapnak ajándékul, a könyveket a polgármesteri hivatalban
Molnár Gábor szakreferensnél lehet átvenni. Nyerteseink:
Balogh Lászlóné, Celldömölk (Nagy S. tér 16.) és Molnár
Imre, Marcalgergelyi (Kossuth L. u. 22.). Gratulálunk!

Keresztrejtvény

Beküldési határidô: június 22. A megfejtés feladható postán szerkesztôségünk címére (Új Kemenesalja, Celldömölk Város Polgár-
mesteri Hivatala, Celldömölk, Szentháromság tér 1.), vagy bedobható a polgármesteri hivatal portájánál elhelyezett dobozba.
Kérjük, hogy mindkét esetben tüntessék fel a „Rejtvény” feliratot! A helyes megfejtést beküldôk között könyveket sorsolunk ki.

➥

Elmúlt egy hónapja, hogy kilenc másik ország társasá-
gában csatlakoztunk az Európai Unióhoz. 

Összeállította: VÖLGYI LÁSZLÓEgyütt csatlakoztunk
Ország Terület Lakosság Fôváros Fô vallás GDP/fô Törv.hozás

E.nkm (millió) (euró) (létszám)

Ciprus 9 0,8 Nicosia ortodox,muzulm 15100 80
Csehország 79 10,3 Prága katolikus 7700 200 
Észtország 45 1,4 Tallin luter.,ortodox 5100 101
Lengyelo. 313 38,6 Varsó katolikus 5200 460
Lettország 65 2,4 Riga reform., kat. 3800 100
Litvánia 65 3,5 Vilniusz kat., reform. 4200 141
Magyaro. 93 10,2 Budapest katolikus 6800 386
Málta 0,31 0,38 Valetta katolikus 11500 65
Szlovákia 49 5,4 Pozsony katolikus 4800 150
Szlovénia       20 2,0 Ljubljana katolikus 11700 90 

V E G Y E S »

Terület szerint Lakosság szerint GDP/fô szerint Törvényhozás
1. Lengyelország 1. Lengyelország 1. Ciprus 1. Lengyelország
2. Magyarország 2. Csehország 2. Szlovénia 2. Magyarország
3. Csehország 3. Magyarország 3. Málta 3. Csehország
4. Lettország 4. Szlovákia 4. Csehország 4. Szlovákia
5. Litvánia 5. Litvánia 5. Magyarország 5. Litvánia
6. Szlovákia 6. Lettország 6. Lengyelország 6. Észtország
7. Észtország 7. Szlovénia 7. Észtország 7. Lettország
8. Szlovénia 8. Észtország 8. Szlovákia 8. Szlovénia
9. Ciprus 9. Ciprus 9. Litvánia 9. Ciprus     

10. Málta 10. Málta 10. Lettország 10. Málta



NYITÁSI
AKCIÓK!

TTaavvaasszzvvééggii  ––  nnyyáárreelleejjii
aakkcciióó  aa  KKoolluummbbuusszz  KKfftt..
bbeemmuuttaattóótteerrmméébbeenn!!

AZ ÁRAK TARTALMAZZÁK A 25%-OS ÁFÁT ÉS A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

Érdeklôdni lehet személyesen a Kolumbusz kft. 
bemutatótermében a Nemesdömölki u. 20-ban 

(a Cellvíz épületében), vagy telefonon az 521-098-as, vagy 

a 30/97-90-885-ös telefonszámon!

Térkövek, járdalapok július 31-ig akcióban:

Szürke hullámkô már 2.390 Ft/m2-tôl
Kertépítô-diszítô elemek gyári áron

WIENERBERGER POROTHERM 38 NF 340 Ft/db 

házhoz szállítva június 30-ig

SOFA RETRO ablakok már 24.000 Ft-tól
MEDITERRÁN tetôcserepek már 1.650 Ft/m2-tôl 

házhoz szállítva!

VASBETON GERENDÁK TAVALYELÔTTI ÁRAKON!

Folyamatos YTONG akciók!
ÚJ! Külsô-belsô mészkô burkolatok, járófelületek

TERRANOVA hôszigetelési akció ingyen hôszigeteléssel!

Több raklapos megrendelés esetén további kedvezmények!

Költségtervezési és kivitelezési ajánlatok!



» Héja
Népies nevei: tikhordó kánya, tikölô kánya, héjjamadár, ga-
lambász, hejjô, kerra, kara, gara. Tyúknagyságú, de nyúltabb
alakú, merész és ügyes ragadozó madár. Védettsége ellenére
még mindig akadnak, akik nem kegyelmeznek neki, de jelen-
leg már kihalása nem veszélyeztetett. A jogi védelem eszmei
értékét 10 000 forintban állapította meg. Élôhelyként bôséges
zsákmány kínálat esetén éppúgy választja a tûlevelû fenyôer-
dôket, mint a lombos tölgy- és bükkfaerdôket. Óvatos, félénk,
ritkán látható madár. Az emberi zaklatástól védett nagy-
erdôket kedveli, ahol nyugodt körülmények között tud költeni
és vadászni. Villámgyorsan csap le áldozatára, kifejezetten
ügyes vadász. Az erdô melletti tyúkudvarok és galambdúcok
réme. Nem kegyelmez egyetlen melegvérû állatnak sem, me-
lyet legyôzhet. Étrendje változatos: rajta a nyúltól a mókusig, a
csíztôl a fácánig, az egértôl az ürgéig minden fajta állat meg-
található. Zsákmányát meglepetésszerûen ejti el, vagy egy el-
dugott megfigyelôhelyen vár rá, vagy közvetlenül a föld felett
alacsonyan, szélsebesen repülve csap le rá. Színezete kifejlett
korban: háta kékesen palaszürke, hasalja fehéres, keresztbe
futó keskeny, sötét csíkokkal. Széles szárnya és hosszú farktol-
la repülés közben nagy mozgékonyságot biztosít, így a fák kö-
zött vadászva ki tudja kerülni az akadályokat. Szemcsillaga
aranysárga, lába kénkôsárga. Karma hatalmas, tûhegyes és bo-
rotvapenge éles.
Rendszerint egy életre választanak maguknak párt, de csak a
költési idôszakban élnek együtt, ezt követôen magányosan,
nem egy helyen él a két madár. Tavasszal azonban visszatér-
nek a költôhelyre, és párzás után a hím új fészket épít vagy
helyrehozza a régit. A gallyakból épített, fenyôágakkal vagy
zöld levelekkel bélelt fészkét magasan, egy fa villáságán he-
lyezi el. Ivarérettségét 2–3 éves korban éri el. Egy fészekalj 3-

5 kékesfehér tojásból áll, melyet két-háromnaponként rak le
a tojó, és 35–38 napra költ ki ôket. A kikelt fiókák 40–43 nap-
ra repülnek ki. A költési idô alatt élelemrôl a hím gondosko-
dik, majd késôbb mindkét madár. A költés ideje márciustól jú-
liusig tart, a költések száma egy. A kifejlett madarak hossza
változó, a hím 50 centiméter, míg a tojó 60 centiméter.
Szárnytávolság: hím 95 centiméter., tojó 125 centiméter. Test-
tömeg: hím 500-1100 gramm, tojó 800–1350 gramm. Élettar-
tam: körülbelül 15 év.

»T.I.

Erdôk, mezôk, vizek lakói

villanyszerelési anyagok a mérôszekrénytôl 

a védôcsöveken, a vezetékeken át a szerelvényekig.

Minden, ami szem-szájnak és pénztárcának ingere.

LEGRAND Szakkereskedés – Tungsram compaq fénycsövek: 
11 W E27 690 Ft, 20 W E27 790 Ft, 11 W E14 990 Ft

Locsolótömlô, sárga 21 baros, csavarodás mentes: 
I/2” 110 Ft/fm, 3/4” 210 Ft/fm, 1” 320 Ft/fm

A tömlôkhöz gyorscsatlakozók kaphatók.

N E  F E L E D J E !  S Z A L A I  S Z A K I T  K E R E S S E !
Elektromos problémája van? Bízza szakemberre!

Kerecsény Szabolcs villanyszerelô-mester 
Telefon: 06 20/388-5745

Szalai Szaki 
Vas-Mûszaki bolt

Celldömölk, dr. Géfin tér 7. Tel.: 95/420-346, 06 30/209-7535
Nyitva tartás: H–P 8.00–17.00, Szo 8.00–12.00


