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Fürdôszoba Szaküzlet

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

Egyéb: Tokorcson 2 szobás cs. ház állattartásra alkalmasan, gépekkel eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.
Celldömölkön 2 szoba+hallos igényes állapotú lakás eladó. Ir.ár.: 6 M Ft.

Celldömölkön belvárosi üzlethelyiség eladó. Ir.ár: 6,5 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.
Celld-ön 250 m2 alapterületû belvárosi cs. ház pincével, 600 m2 telken eladó. Ir.ár: 40 M Ft.

Nemeskocsban 3 szobás cs. ház 1440 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 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: 16,5 M Ft

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

Celldömölkön kisméretû sarokház 620 m2

telken eladó. I.ár: 7 M Ft

Celldömölkön 100 m2-es belvárosi cs. ház
garázzsal, 936 m2 telken eladó. Ir.ár.: 16 M Ft.

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

Celldömölkön 2 szoba+hallos belvárosi
lakás eladó. Ir. ár: 5,9 M Ft

Celldömölkön 2 szobás, belvárosi, konvek-
toros lakás eladó. Ir.ár: 7,7 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás, igényesen fel-
újított lakás eladó. Ir.ár.: 7,2 M Ft

Celldömölkön belvárosi üzlethelyiség wc-vel,
kézmosóval, 380 V eladó. Ir.ár.: 7,5 M Ft

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

Celldömölkön 2 szobás, konvektoros la-
kás szép állapotban eladó. Ir.ár.: 7,4 M Ft

Celldömölkön családi ház garázzsal, 658
m2 telken eladó. Ir.ár: 10,9 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

Celldömölkön 2 szobás családi ház 700 m2

telken eladó. I.ár: 10,9 M Ft

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2

telken eladó. I.ár: 13 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás belvárosi
lakás eladó. Ir.ár: 8,2 M Ft

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

Celldömölkön 27 m2-es belvárosi üzlethe-
lyiség eladó. Ir.ár.: 5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft

Kiváló minôségû ragasztók:
alap: 1.100 Ft/25 kg flexibilis: 2.700 Ft/25 kg
normál: 1.400 Ft/25 kg padlopon: 2.400 Ft/25 kg

Zsákos beton: 690 Ft/40 kg

A felméréstôl a kivitelezésig mindent megoldunk!
Celldömölk területén ingyenes házhoz szállítás.

I. osztályú olasz csempe 1.250 Ft/m2-tôl
I. osztályú alföldi csempe 1.200 Ft/m2-tôl
I. osztályú beltéri lapok 1.590 Ft/m2-tôl
I. osztályú greslapok 1.990 Ft/m2-tôl
Kültéri járólapok 2.290 Ft/m2-tôl

KÁBEL-NET AKCIÓ!
Az év végéig ingyen
Netezhet!

A kiemelt csatlakozási kedvezmények meghosszabbítva november 30-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!

Amennyiben az 2004.10.20. és 2004.12.31. között választja szolgáltatásunkat, úgy 2 éves hûségnyilatkozat aláírása
esetén AZ ÉV HÁTRALÉVÔ RÉSZÉBEN HAVIDÍJAK NÉLKÜL INTERNETEZHET, és ha a KEZDÔCSOMAGOT (Bruttó: 5000 Ft) vagy
magasabbat választ, a csatlakozásdíjat is elengedjük a kábelmodem arával együtt!

Celldömölk, Horváth Elek utca 2. 
Tel./fax: 95/424-121 

Nyitva: hétköznap: 8.00–16.30 szombaton 8.00–12.00

80–90-ig állítható üvegkabin 29.900 Ft
RAVAK kádakra és kabinokra 10% kedvezmény!

Kludi csapok már 11.900 Ft-tól!

BAUMIT hôszigetelô rendszer 
4 cm lemezzel, színes vakolattal 1.990 Ft/m2-tôl

IZONIL légáteresztô, vízzáró vakolat 2.990 Ft/zsák

Üveg fürdôszobabútorok 44.000 Ft-tól
Keszthelyi kô AKCIÓSAN 1.700 Ft/m2

AKCIÓ!AKCIÓ!
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» J E G Y Z E T

Halottainkra
emlékeztünk
Rám mindig nyomasztóan hat a
temetô, s ezzel bizonyára nem va-
gyok egyedül. Kivétel november
elején a halottak napja, amikor
összejövünk testvérek, közvetlen
rokonok, hogy együtt emlékez-
zünk elhunyt hozzátartozóinkra
azok végsô nyughelyénél.
Az est sötétjében lobogó gyertyák
és mécsesek fényében ismét ott
vannak közöttünk ôk, akik már rég
vagy nem is oly rég elmentek kö-
zülünk. Lelki szemeink elôtt meg-
jelennek szüleink, nagyszüleink,
hitvesünk, kedvesünk, gyerme-
künk (jaj!), s ott legbelül beszél-
getni kezdünk velük. Tisztán hal-
lom anyám óvó intelmeit és taná-
csait, szeretett apósom hozzám in-
tézett utolsó szavait. Meg itt van
közöttünk jó apám, akit fiatalon
ragadtak el tôlünk idegen kezek …
Ilyenkor elérzékenyülök, s hibáz-
tatom magam, miért nem gondo-
lok rájuk többet év közben is.
Mindezzel együtt jó ez a lelki
együttlét. Bár nehéz a szívem,
mégis megkönnyebbülök.
Az esti vacsoránál aztán már a hol-
nap gondjairól esik a szó. Mert az
élet megy tovább.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Felavatták a város fôterét és körfor-
galmi csomópontját október 28-án.
A hangulatos téren a késô ôszi me-
legben együtt ünnepelt a város.

Kétszázmillió forintos beruházás va-
lósult meg a celldömölki városköz-
pont megújításával, a körforgalmi
csomópont és a díszkô burkolatú,
parkosított fôtér kialakításával. A be-
ruházást állami támogatásból valósí-
totta meg a Vas Megyei Állami Közút-
kezelô Kht. a celldömölki kivitelezô, a
Mávépcell Kft. közremûködésével.
A múlt heti avatásra sok celldömölki
gyûlt össze a megújult városköz-
pontban ünnepelni. Az Ádám Jenô
Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola
fúvószenekarának muzsikája és a
néptánccsoport mûsora alatt érkez-
tek meg az érdeklôdôk és a vendé-
gek, közöttük a térség országgyûlési
képviselôi és a kemenesaljai telepü-
lések vezetôi is.
Fehér László, Celldömölk polgármes-
tere köszöntötte a megjelenteket, s
mondott köszönetet mindazoknak,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy a vá-
rosközpont megújulhatott. Elsôsor-
ban Kiss Péter kancelláriaminiszter-
nek, Szabó Lajos szocialista ország-
gyûlési képviselônek, Kovács Jenô-
nek, a megyei közútkezelô kht. igaz-
gatójának és a kivitelezésben részt
vevô cégeknek. Fehér László hangsú-
lyozta: fontos, hogy a városban élô-
ket és az idelátogatókat milyen kép
fogadja, ezért további fejlesztéseket
is szeretnének megvalósítani. Bízik
abban, hogy a város szebbé tétele a
mûvelôdési központ átépítésével, a
piac és talán késôbb a polgármesteri
hivatal rendbetételével folytatódik.
Szólt arról is, hogy a fôtéren szeret-
nének egy szökôkutat is építeni,
amihez szívesen fogadják a támoga-
tásokat. 
Kovács Jenô, a Vas Megyei Közútke-
zelô Kht. igazgatója emlékezett arra,
hogy gyermekkorában – Celldömölk-
re látogatva – még autóbuszok indul-
tak a város központi terérôl. Késôbb
örömmel látta, hogy elkészült a
templom elôtti tér. A megújult város-
maggal kapcsolatosan elmondta,
hogy a ’90-es évek végén indították
a kisvárosok fôterének megújítási
programját. Bár a tervek korábban el-
készültek, Celldömölk csak tavaly ka-
pott állami támogatást a beruházás-
ra. Az igazgató szólt arról, hogy kivá-
lóan tudtak együtt dolgozni a kivite-
lezôvel, a Mávépcell Kft.-vel. A cell-
dömölkieknek megköszönte az átépí-

tés alatt tanúsított türelmüket, és azt
kívánta, hogy vegyék birtokba, hasz-
nálják a teret.
A megújult városközpontot Kiss Péter
kancelláriaminiszter, Celldömölk szü-
lötte és díszpolgára avatta fel. Be-
szédében kiemelte, hogy Celldömölk
európai kisvárosként az emberek lel-
kében és szeretetében már meg-
épült, most a környezetet kell to-
vább építeni.
– Soha nem látott lehetôség elôtt áll
az ország, hiszen a következô évek-
ben tízezer milliárd forint jut fejlesz-
tésekre. Amilyennek megtervezzük a
következô egy-két évben a városain-
kat, olyanná válhatnak az elkövetke-
zô öt-nyolc évben. Történelmi pilla-
nat elôtt állunk, a kihívás és a fejlesz-
tésre jutó pénz szempontjából is –
mondta a miniszter.
Hozzátette: bízik abban, hogy a mos-
tanihoz hasonló kezdeményezések-
kel továbbra is élnek azok a városve-
zetôk, akik eddig is megtették. A cell-
dömölki városvezetésnek, képvise-
lôknek azt kívánta, hogy örüljenek a
sikernek.
Az avatóünnepség végén a miniszter,
a polgármester, a kivitelezô cég igaz-
gatója és az országgyûlési képviselôk
vágták át a nemzeti színû szalagot,
és adták át jelképesen a megújult vá-
rosközpontot. Az ünnepséget követô
fogadáson Fehér László polgármester
elismerô okleveleket adott át a vá-
rosközpont átalakításában kifejtett
tevékenységéért Kiss Péter minisz-
ternek, Szabó Lajos országgyûlési
képviselônek, Kovács Jenônek, a Vas
Megyei Állami Közútkezelô Kht. igaz-
gatójának és Ónodi Istvánnak, a
Mávépcell Kft. igazgatójának.

»TULOK GABRIELLA

kiss péter miniszter vágta át a nemzetiszínû szalagot

Felavatták a fôteret

Miniszteri oklevelet kapott Sági
Pálné a holokauszt után hatvan
évvel. A holokauszt egyetlen cell-
dömölki túlélôje tizenkilenc éves
korában négytagú családjából
egyedül tért haza Auschwitzból.
Sági Pálné a városvezetés, Fehér
László polgármester és Söptei Jó-
zsefné alpolgármester felterjeszté-
se alapján kapta a Miniszterelnöki
Hivatal oklevelét a közéletben
folytatott tevékenységért. Az elis-
merést Kiss Péter kancelláriami-
niszter október 28-án, a fôtérava-
tás alkalmából rendezett ünnep-
ség után adta át.

Miniszteri
elismerés
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Színvonalas programokkal ünnepelték
a város legnagyobb óvodájának 25.
születésnapját október harmadik he-
tében. Az ünnepségsorozat végén az
óvoda egykori dolgozóinak és a város
vezetôinek adtak mûsort a jelenlegi és
korábbi óvodások és az óvónôk. Az

ünnepség elején Fehér László polgár-
mester köszöntôjében arról szólt,
hogy Celldömölk várossá avatásának
évében, 1979. november 6-án adták
át az új intézményt. A kezdetekkor kö-
zel kétszáz kisgyermek járt a hatcso-
portos óvodába, ami ma a Városi Óvo-
da tagóvodájaként mûködik. Akkor 12
millió forintba került az intézmény,
amihez sok társadalmi munkával – ke-
rítésépítés, az udvar füvesítése, udva-
ri játékok készítése – is hozzájárultak a
celldömölkiek. Nagy Kálmánné, a tag-
óvoda vezetôje a régi és a nyugdíjas
munkatársakat köszöntötte, közöttük
Csótár Csabánét, aki nyugdíjazásáig
24 éven át vezette az intézményt.
Kiemelte, hogy az óvodában gyer-
mekközpontú, családias légkör fogad-
ta és fogadja a gyerekeket, fontos
feladatuknak érzik, hogy minden kis-
gyermekhez megtalálják az utat.
Véghné Gyürüssy Katalin, a Városi
Óvoda vezetôje véleménye szerint az

óvónôi pályát nem lehet csak munka-
helynek tekinteni. A gyerekek, akik
korábban tágra nyílt szemekkel hall-
gatták az óvó nénit, ma már saját gye-
rekeiket bízzák rájuk.
A köszöntôk után a jelenlegi kis ovi-
sok mutatkoztak be népi gyermekjá-
tékokkal a közönség elôtt. A kicsiknek
Söptei Józsefné alpolgármester és Ba-
ranyai Attiláné dr. jegyzô adott át
ajándékul játékokat, amiket a kis ovi-
sok kitörô örömmel fogadtak. A mû-
sor további részében fellépôk – a nép-
táncosok, a hangszeres szólisták,
versmondók, színjátszók – között egy-
kori óvodások is szerepeltek, és nép-
tánccal bemutatkoztak az óvónôk is.
Az ünnepség végén Fehér László pol-
gármester elismerô okleveleket
adott át. Kitüntetést kapott Csótár
Csabáné nyugdíjas óvodavezetô,
Nagy Kálmánné óvodapedagógus,
tagóvoda-vezetô, Gyürüssy Sándorné
óvodapedagógus, Sebestyén Tünde
óvodapedagógus, Somogyiné Pálffy
Márta élelmezésvezetô és Bárdossy
Lászlóné dajka.

»T.G.

Negyedszázad az óvodában
A városavatás évében épült a Vörösmarty utcai óvoda, amelynek negyed-
százados jubileumát október 22-én ünnepelték. Az ünnepségen elismerô
oklevelekkel köszönték meg az óvodában folyó munkát.

játékokat kaptak a kis óvodások ajándékba

Megtartotta elsô foglalkozásait a Kreatív Hobbi Mûhely. A TA-PA-JA,
tankönyv-, papír- és játéküzlet kreatív alkotó foglalkozásokra hívja
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központba az érdeklôdôket. A Kreatív
Hobbi Mûhely segítséget nyújt azoknak, akik a kreatív kézmûvessé-
get szeretnék kezdeni. Gaál Dezsô, a mûhely vezetôje elmondta:
akit érdekelnek az effajta munkák, biztosan szívesen megismerke-
dik még több új dologgal, technikával.  A felhasználható termékek
tára folyamatosan szélesedik, így egyre több féle, fantáziadúsabb
dolog készíthetô belôlük.
A foglalkozások önállóak, nem kapcsolódik egyik a másikhoz, így
mindenki arra látogathat el, ami érdekli. A részvételi díj 700 forint,
jelentkezni pedig az üzletben lehet. A foglalkozások idôtartama két
óra. A felhasználható anyagokat a résztvevôknek kell hozni, vagy a
helyszínen, az üzlettôl kedvezményes áron meg lehet vásárolni.
Dolgoznak szalvétával, cseréppel, gyertyával, üveggel, papírral, fes-
tékkel, gyöngyökkel, hungarocellel és még rengeteg más anyaggal.
Nem túl drága dolgokból ötletességgel rendkívüli eredményeket
produkálnak. A foglalkozások elsôsorban óvodás- és általános isko-
láskorú gyerekeknek szólnak, de bárki ellátogathat hozzájuk, és ta-
lálhat magának kedvére való munkát, vagy csak jól érezheti magát
a csoportban.
Az összejöveteleket most a téli idôszakhoz alakítják. Lassan itt lesz az
advent, a karácsony, ezekhez az ünnepekhez kapcsolódva készítenek
a mûhelyben díszeket, ajándékokat. A Kreatív Hobbi Mûhely terve-
zett még találkozót november 19-re, december 3-ra és december 17-
re, karácsony elôtt.

»SZIGETHY T.

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ novemberi programjai
November 2-tól 23-ig látogatható a Rajzolt történelem cí-
mû térképészeti kiállítás. Az anyagot válogatta és szerkesz-
tette dr. Nagy Jenô aranydiplomás földmérô-térképész-
mérnök.
November 5-én (pénteken) 15 órától Ôszi játszóház
lesz gyerekeknek, vezeti Kovács Henrietta népi-játszó-
ház vezetô.
November 12-én (pénteken) 15 órától a Theátrum ifjúsá-
gi színházi bérlet elôadása, Dickens Twist Olivér címû re-
gényének feldolgozása lesz. A jó és a rossz sors balladáját
a Nevesincs Színház mutatja be. Az elôadásra jegyeket is
lehet vásárolni 700 forintos áron.
November 19-én (pénteken) 10 órakor és 14 órakor a me-
sebérlet második elôadásaként Bálint Ágnes Mazsola címû
bábjátékát a Fabula Bábszínház mûvészei adják elô.
November 21-én (vasárnap) 19 órakor Fényes Szabolcs Egy
szoknya – egy nadrág  – zenés vígjátékát a Fogarassy Szín-
ház mutatja be. Szereplôk: Kovács Robi, Mikó István,
Rátonyi Hajni, Kassai Katalin, Fogarassy András, Straub Pé-
ter, Agócs Júlia, Bodrogi Attila. Rendezô: Mikó István. A
megváltott bérletek és páholyok érvényesek az elôadásra.
Jegyár: I. hely: 1900 forint, II. hely: 1700 forint, nyugdíjas
és diák: 1600 forint.
November 2-án (szombaton) 18 órakor Verdi Requiem cí-
mû mûvének bemutatója lesz. A hangversenyen közremû-
ködik a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar, a WienerLehrer
a capella Chor, a Magyar Állami Operaház énekmûvészei.
Vezényel: Günter Knotzinger (Ausztria). Jegyek november
10-ig 1200 forintos áron válthatók, ezt követôen az I. hely
2000 forint, II. hely 1500 forint.

Kulturális ajánló Kreatív tevékenység
mûhelyben
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az 56-os szövetség is elhelyezte koszorúját az emlékmûnél

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itthagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük ôt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedôlt
a kincstár.

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belôle több és most sem él,
s mint fán se nô egyforma két levél,
a nagy idôn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e fôt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kôvé meredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ôsi titka.

Akárki is volt ô, de fény, de hô volt.
Mindenki tudta és hirdette: ô volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt ajka, melyet most lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”.
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égô, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,
és szôtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók között az egyetlenegy.

Keresheted ôt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövôben 
akárki megszülethet már, csak ô nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó, tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.

Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak ôrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt…”
majd rázuhant a mázsás, szörnyû mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt…”
Úgy fekszik ô, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

Halotti beszéd
Kosztolányi Dezsô

Közös megemlékezésen helyezték
el koszorúikat a bal- és a jobboldali
pártok, szervezetek az 1956-os for-
radalom hôseire emlékezve. Októ-
ber 23-án a temetôben gyûltek
össze az emlékezôk.

Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Trianon Társaság, az 56-
os Szövetség és az Alsósági Életfa
Egyesület városi megemlékezését az
56-os kopjafánál rendezték a temetô-
ben. Az emlékünnepségen Fehér Lász-
ló polgármester mondott köszöntôt.
– Október 23-a nemzeti ünnep. A ma-
gyar nemzet egyik legnagyobb, kö-
zös ünnepe. Fejet kell hajtanunk an-
nak hôsei elôtt. Fejet kell hajtanunk
azok elôtt, akik fegyverrel a kézben
harcoltak a hazáért, akik a szabadsá-
gért küzdöttek, majd börtönökben
sínylôdtek. De az áldozatok, áldoza-
taik nem voltak hiábavalóak. 1956 és
a forradalom nem bukott el. Gyôzött,
hisz erôt mutatott, s összefogást ge-
nerált. Gyôzött, hiszen belôle fakadt
a rendszerváltás. Gyôzött, hiszen ma-
gunkban hordozzuk eszméit, ünne-
peljük hôseit – mondta Fehér László.
A szónok szólt arról, hogy 1956 ôszén
a forradalom hangjai messzi elhallat-
szottak, az egész világ Magyarország-
ra figyelt.
– A szabadságharc a mai kor emberét
is gondolkodásra készteti. Gondolko-
dásra a szeretetrôl, a szolidaritásról, a
nemzeti eszmének határokon átnyú-
ló, megtartó erejérôl. Mindenfajta
szélsôség elutasításáról, és az oly
régóta vágyott, és európaiságunkhoz
nélkülözhetetlen, nemzeti egysé-
günkrôl. Közel fél évszázada történt,
de a forradalom üzenete átível és
összeköt évtizedeket, korokat, nem-
zedékeket. Mindannyiunk kötelessé-
ge, hogy ezen a napon együtt és úgy
emlékezzünk 1956. október 23-ára,
hogy méltó eszmei örökséget adjunk

az utánunk következô generációk-
nak. Bízzunk benne, hogy lassan min-
denki a nemzeti összefogás ünnepét
látja, érzi 1956 eszmeiségében. 1956
egyik legfontosabb üzenete, hogy a
hatalom nem attól lesz zsarnoki,
hogy jobb- vagy baloldali eszméket
torzít-e el önmaga meghatározására.
A háborúktól és gyilkos eszméktôl
sújtott XX. század éppen arra tanított
meg minket, közép-európaiakat,
hogy a zsarnokság kisarjadhat balról
is, jobbról is. Csak a szabadságnak
nincs pártállása. Emlékezzünk bensô-
séges hangulatban azokra, akik 1956
októberében, a forradalom viharai-
ban elvetették a szabadság magvait,
amelybôl 33 év múlva, 1989-ben
megszülethetett a III. Magyar Köztár-
saság – fejezte be a városvezetô.
Lechner Ferenc, az 56-os Szövetség
regionális elnöke emlékezô beszédé-
ben arról szólt, hogy megbocsátani
lehet, de nem lehet felejteni. Véle-
ménye szerint az 1946-tól 1956-ig
tartó évtized a legtöbb kárt okozta a
lelkekben. Proletársorsra ítélték az
országot, a keresztény Magyarorszá-
got átváltoztatták proletár Magyaror-
szággá, aminek a következményeit
ma is érezzük. A szónok szólt
Mindszenthy József hercegprímás be-
börtönzésérôl, melynek során meg-
gyötörték, de nem törték meg. „A
forradalom eufória volt az emberek-
ben, a történelem kereke egy pilla-
natra megállt felettünk”, mondta
Lechner Ferenc.
Az emlékmûnél az önkormányzat, az
MSZP, a FIDESZ-MPP, az MDF, a MIÉP
helyi szervezetei, az 56-os Szövetség
és a Kemenesaljai Trianon Társaság
képviselôi helyezték el koszorúikat.
A megemlékezésen Balogh József köl-
tô, tanár versekkel adózott 1956 emlé-
ke elôtt, verset mondott Fekete Gergô
és Vikmon Szilvia, közremûködött az
Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti

Alapiskola fúvósze-
nekara. A megem-
lékezés Koloszár
Zoltán ’56-os áldo-
zat sírjánál folytató-
dott, ahol Sághy
András lelkész tar-
tott egyházi meg-
emlékezést, Heim
Géza, a Kemenesal-
jai Trianon Társaság
elnöke verset mon-
dott, majd az emlé-
kezés virágait he-
lyezték el a sírra.

»TULOK G.

A forradalom emléke
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A celldömölki Rocky-Dilly ARRC eb-
ben az évben ünnepli ötödik szüle-
tésnapját. Az elmúlt évek alatt szá-
mos területi, országos és nemzetközi
bajnokot neveltek ki, valamint több
mint tíz párost adtak a magyar válo-
gatott keretnek. A nyár óta eltelt idô-
szakban a serdülô és a junior váloga-
tottban vettek részt a világkupán,
ahol minden nemzet tíz párossal kép-
viseltette magát – tudtuk meg

Koszogovits Norberttôl, a Rocky Dilly
ARRC vezetôjétôl.
A táncosok az ôszi hónapokban sem
pihenhettek, hiszen az utóbbi hetek-
ben Belgiumban, Pozsonyban és
Svájcban szerepeltek a világbajnok-
ságon, ahol a legjobb három páros
indulhatott minden nemzetbôl. Az
eddigi válogatottak, a Szabó Zsolt-
Horváth Anett páros több országos és
nemzetközi verseny díjazottja. Közel
tíz világkupán voltak magyar váloga-
tottak, eljuthattak Finnországba is.
Kamondi András-Vargyai Viktória (ju-
nior), Smidéliusz Dániel-Mészáros
Zsófia (junior), Velencei Tibor-Marton
Laura (serdülô) és Szabó Marcell-
Horváth Evelin (serdülô) kategóriá-
jukban 2003-ban több versenyt nyer-
tek, két versenyen pedig dobogós
helyezést értek el. Children kategó-
riában közöttük volt 2003 ranglista
kupagyôztes párosa is. A Németh
Dénes-Pôdör Éva párost a világrang-
lista elsô 100 párosa között tartják
nyilván a mai napig is. A táncosok vá-
logatottként debütáltak a formációs
csapatok között, az év elején rende-

zett németországi formációs világ-
bajnokságon öt párosuk képviselte
Magyországot, 13. helyezést értek el.
A csapat tagjai a Velencei Tibor-Mar-
ton Laura, Németh János-Gáncs Lau-
ra, Kovács Tibor-Szepessy Anna, Nagy
Mátyás-Mogyorósi Bianka, Németh
Gergô-Stubán Dalma párosokból te-
vôdik össze. Az egyesület eddigi leg-
sikeresebb párosa Németh Gergô-
Stubán Dalma, akik children és serdü-
lô kategóriában többször álltak már a
dobogó legfelsô fokán. Közel tizenöt-
szörös magyar válogatottak, több vi-
lágkupán is képviselték Magyarorszá-
got. A magyar ranglista 3. helyezett-
jei, ez évben pedig a világranglistán
a 12. helyen zártak 197 jegyzett pár-
ból.
Az elkövetkezô idôben hazai ver-
senyre készül a csapat, november 6-
án, szombaton 11 órától a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központban ki-
fulladásig rock and roll táncverseny
lesz. Az elôzetes nevezések alapján
15 egyesület 400 versenyzôje méri
össze tudását a Rocky Dilly Kupáért.

»NAGY ANDREA

Világversenyek táncosai

Kiss Ödönné (Bôsze Éva)
1952–2004

Tudtuk, hogy be fog következni,
mégis valamennyien megdöbben-
tünk a hír hallatán. Meghalt valaki,
akinek a pedagóguspálya az életet
jelentette. Kiss Ödönné érettségi
után a Pécsi Tanárképzô Fôiskola
biológia-földrajz szakán tanult. Az
iskolában azonban gyógypedagó-
gusra volt szükség, ezért a munka
mellett ismét tanulni kezdett.
Gyógypedagógusnak lenni nem
könnyû feladat, de talán ez a peda-
góguspálya legszebb területe. Az
elsô években a kisegítô iskola felsô
tagozatában négy osztályból össze-
vont csoportot tanított. 1992-ben a
gyógypedagógiai tagozat vezetôje,
majd 1997-tôl munkaközösség-ve-
zetô lett. Ez a kis közösség vala-
mennyi ott dolgozó pedagógus
számára szinte a második családot

is jelentette, ahol a munkakapcso-
lat mellett ôszinte, önzetlen em-
berbaráti kapcsolat alakult ki. Kö-
zös volt az öröm, közös a segíteni
akarás. Kiss Ödönné szakmai tudá-
sa, gyakorlati munkája példamuta-
tó volt. Nagyon fontos volt számá-
ra az iskola, mellette ugyanilyen
fontos volt lánya, Lilla, büszke volt
tanulmányaira, szeretettel mutatta
fényképeit.
Két évvel ezelôtt bejelentette,
hogy beteg, nem jöhet többet. El-
keseredett, majd ismét reményt
érzett, hogy le tudja gyôzni a halá-
los kórt. Bízott, és Vele együtt mi
is, a kezelések eredményében. Vál-
lalta az újabb fájdalmakat, hitte,
hogy lesz értelme, segíteni fog. De
a betegség erôsebb volt Nála.
Az iskolai ballagásra lelki okokból
nem bírt eljönni, szenvedett a tu-
dattól, hogy számára a tanítás le-
hetôsége bezárult. A halál tudatá-
ban az életrôl írt nekünk. Tudott
örülni az élet apró dolgainak. Meg-
becsülte a csöppnyi jót is, pedig

sok gondot cipelt a vállán. A tanítás
volt számára a minden. A gyerme-
keket csodálatos érzékkel kezelte,
a legnehezebb helyzeteket is bá-
mulatosan oldotta meg. A tanítvá-
nyai iránti mély empátia, tisztelet
és szeretet vezette ebben. Bármi-
lyen fáradt volt, ami az utolsó idô-
szakban gyakran elôfordult, és rá-
borult a szünetekben asztalára, de
a tanítási órákon már szárnyalt,
szinte kivirágozott, élvezte a taní-
tás minden percét.
Kedves Éva! Személyedben példa-
értékû, nagyszerû kollégát, peda-
gógust vesztettünk el. Példád se-
gítsen minket is szebbé, jobbá ten-
ni a mindennapokat, értékelni a lé-
tet. Búcsúzunk Tôled az iskola vala-
mennyi dolgozója, a szülôk nevé-
ben. Búcsúznak Tôled tanítványaid.
Mindannyian részvéttel osztozunk
a család mély gyászában. Szeretet-
tel emlékezünk Rád. Éva, nyugodjál
békében!

»A Gáyer Gyula Általános Iskola 
Gyógypedagógiai Tagozat  nevelôi

Búcsúzunk
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Felavatták a Soltis Lajos Színház és a
város kamaraszínházát a volt mozi
épületében október 24-én. A színház
25 éves fennállása óta elôször mél-
tán megérdemelt, állandó helyen
tarthatja meg elôadásait. A színpad
kialakítása teljesen újszerû: a színé-
szek kör alakú pódiumon játszanak, a
közönség pedig körbeveszi ôket.
Ezáltal még inkább közelivé, meghit-
tebbé válik a mûvészek és a hallga-
tóság kapcsolata. A Majd mély csönd
leng címû nyitódarabot Veöreös Sán-
dor Szkíták címû mûve alapján
Herczeg Tamás rendezte, és írta a ze-
néjét. A mû nagy sikert aratott a kö-
zönségnél, többszöri taps szólította
újra és újra színpadra a színészeket.
A darab a magyarság ôstörténetébe
kalauzolja a nézôt, abba a korba, mi-
kor még éltek a legendák, tisztelték az
elôdöket, erôsnek és kitartónak kellett

lenni. A harcok, az intrikák mellett a
szerelem és a varázslat is át meg át-
szövi a darabot. A fôhôs egy fiatal
lány, aki varázserôvel bír, és apja halá-
la után fejedelemnô lesz egy olyan
korban, ahol csak a férfinak volt be-
csülete. A fiatal rendezô újszerû
megoldásokat is alkalmazott a mû
színpadra dolgozásakor. A színészek
fekete és fehér öltözete a jót, a végte-
len körforgás a férfi és nô ellentétét és
vonzódását tükrözi. A harci jelenetek,
a fehér alapra sminkelt álarcok mind-
mind egy misztikus, távol-keleti múl-
tat hivatottak megjeleníteni, amellyel
a magyarságnak vándorlása során
kapcsolata volt. A kísérô hangszerek
hangzásvilága a múltba visz vissza:
mintegy látni véljük a tábortûz körül
táncoló harcosokat vagy a sámánt, aki
a szellemeket faggatja a jövôrôl.

»NAGY ANDREA

A Soltis Lajos Színház ebben az évad-
ban is több darabbal várja a közönsé-
gét, repertoárjukban minden korosz-
tály megtalálja az érdeklôdési köré-
nek megfelelôt. Nagy Gábort, a szín-
ház igazgatóját az évadban színre ke-
rülô darabjaikról kérdeztük. Az igazga-
tótól megtudtuk, hogy folyamatosan
újítják fel a mesedarabjaikat, mivel a
társulat egyik tagját, Savanyu Gergôt
színészi tanulmányai Kaposvárra szólí-
tották. Helyére S. Kovács Krisztián ke-
rült, aki Kecskemétrôl szerzôdött a
Soltis Lajos Színházhoz. Több éves da-
rabjuk a Székely betlehemes, amelyet
az ôszi szünetben újítanak fel a szer-
zô-rendezôvel, Katona Imrével. A da-
rabot december 19-én láthatja a cell-
dömölki közönség a nagytemplomban
egy több mint 15 elôadásból álló tur-
né zárásaként. Benedek Elek
Többsincs királyfi címû meséjét Kato-
na Imre írta át a mai kor nyelvére, és
Somogyi István rendezésében kerül
színpadra 2005 februárjában.
2001-ben Toepler Zoltán Ó, Moliére
címmel írt egy franciás ihletésû bo-
hózatot, melyet a jövô év májusában
Solténszky Tibor rendezésében mu-
tatnak be. Zalatnay Edith rendezésé-
ben márciusban egy új mesejátékot
mutatnak be. Legkésôbb januárban
látható lesz a János vitéz, melyet
Ecsedi Erzsébet visz színre a színház
drámajátékos gyerekcsoportjával.
Ugyancsak az ô munkásságát dicséri
több sikeres, általában országos
arany minôsítésû mesedarab – Ha-
mupipôke, Ágacska, A csillagszemû
juhász, Csalóka Péter, A kis Mukk ka-
landjai, Botrány az állatkertben –
színre állítása is. Ugyancsak január-
ban láthatja a közönség Benkô Péter
rendezésében Az egér farkincája cí-
mû mesejátékot szintén a gyermek-
csoport elôadásában. Somogyi István
rendezô mögött már színháztörténeti
jelentôségû pályafutás áll. Rendezé-
sében került bemutatásra Vörösmar-
ty Mihály Csongor és Tünde címû
színjátéka és Bornemisza Péter írta
Magyar Elektra címû tragigroteszk.
A színházra még sok tennivaló vár,
tudtuk meg Nagy Gábortól. Tavasszal
kezdik meg az egykori mozi átalakí-
tását kamaraszínházzá, ahol vendég-
elôadásokat is bemutatnak majd. A
kamaraszínházban már bemutatott
Majd mély csönd leng címû darabbal

Színészek a pódiumon

Csönd helyett taps

október végén országos fesztiválon
szerepeltek Miskolcon. A fesztivált a
Magyar Versmondók Országos Egye-
sülete rendezte Kaleidoszkóp cím-
mel. A Soltis Lajos Színház darabjával
továbbjutott a budapesti döntôbe,
így a Merlin Színházban mutatkozhat-
nak be. November 18–22-én Erdô-
szentgyörgyön, Celldömölk erdélyi
testvérvárosában kerül sor egy szín-
játszó találkozóra, melyen A szeren-
csét hozó tik címû  darabbal lép fel a
Soltis színház társulata. Szokás szerint
könyveket is visznek a Bodor Péter
Mûvelôdési Egyesületnek, azért a szín-
ház szívesen fogadja a felajánlott szé-
pirodalmi és tankönyveket, amelyeket
a színház irodájában lehet leadni.
2005-ben ünnepeli fennállásának 25
éves jubileumát a Soltis Lajos Szín-
ház. Így március 10-13-a között Cell-
dömölk ad otthont egy országos me-
sefesztiválnak. A színház egy európai
uniós pályázatot adott be, hogy létre-
hozhasson egy utcaszínházi produk-
ciót. A produkció – mely a színház-
igazgató szerint nemcsak Magyaror-
szágon, hanem külföldön is egyedül-
álló lesz – jövôre, a nyolcadik színját-
szó tábor keretén belül valósul meg
igazi nemzetközi gárdával. A darab
rendezôje a ferrarai Teatro Nucleo

igazgatója lesz, cseh és szlovák jel-
mez- és díszlettervezô segíti a mun-
kát, a dramaturg Katona Imre lesz.
Nagy Gábor szólt arról is, hogy a szín-
ház munkáját a rendezôgárdán kívül
több jeles szakember is fémjelzi.
Soltis Eleonóra színmûvésznô stúdió-
sokat tanít, és egyúttal több darab-
ban játszik is. Kelemen Márta, a Ka-
posvári Egyetem Színházmûvészeti
Karának beszédtanára beszédtechni-
kát oktat. A színpadi jelmezek a cell-
dömölki Kustos Jánosné díszlet- és
jelmeztervezô munkáját dicsérik. A
színtársulat tagjai azon munkálkod-
nak, hogy minél tartalmasabb mû-
vekkel szórakoztassák a nagyérde-
mût, minél egyszerûbb dolgokból
tudják a legjobbat kihozni.

»NAGY ANDREA



I S K O L A  »

8

Varga Lászlónak, a Celldömölki Mû-
szaki Szakközépiskola és Szakiskola
igazgatójának véleménye szerint a
középfokú oktatásban nincs sikerpoli-
tika, csak szolgálat. Szolgálat a tanári
kútfôbôl származó, tiszteletet paran-
csoló tudásnak. A tanuló részérôl pe-
dig, aki saját mentalitásából adódóan
választja a középfokú oktatási intéz-
ményt, befogadó készség. Az iskolá-
nak az a feladata, hogy ezt a készsé-
get képességgé alakítsa, illetve fej-
lessze. Ennek hasznosítása pedig a
mindenkori gyakorlatban vizsgázik
majd abban, hogy az illetô mennyire
tudja saját boldogulására, környezete
javára fordítani.
Az igazgató szerint az általuk kínált
szakmákra van kereslet, nagy való-
színûséggel a diákok el tudnak majd
helyezkedni az iskola befejeztével. A
tanulók gyakorlati helye biztosított,

az iskolának nagy segítséget nyújt a
Mávépcell Kft., a Cellmodul Kft., a
Cellcomp Kft. és a Celli Sághegyalja
Rt.. A cégek nemcsak gyakorlati he-
lyek biztosításával, hanem anyagilag
is támogatják az iskolát.
Varga László véleménye szerint a leg-
népszerûbb szakterület az informati-
ka lesz. Tartottak már nyílt napot az
általános iskolák végzôsei és szüleik
számára október 8-án, melyre sok ér-
deklôdô látogatott el. Amennyiben
az általános iskolákból meghívás ér-
kezik, osztályfônöki óra keretében
vagy szülôi értekezleten a szakképzô
iskola tanárai és vezetôi is szívesen
tartanak tájékoztatást a tanulóknak.
A Mûszaki Szakközépiskola és Szakis-
kola a 2005/2006-os tanévre az aláb-
bi szakirányokba tervez beiskolázást: 
01 Autószerelô, érettségi, szakmunkás-bi-
zonyítvány 4+2 év; 
01 Gépipari számítástechnikai technikus,
érettségi és technikus oklevél, 4+2 év; 
02 Számítástechnikai szoftverüzemeltetô,
érettségi, szakmunkás-bizonyítvány, 4+1 év; 
02 Számítástechnikai programozó, érettségi
és technikus oklevél, 4+2 év; 
03 Ruhaipari technikus, érettségi és tech-
nikus oklevél 4+2 év; 
03 Divat- és stílustervezô, érettségi és
technikusi oklevél, 4+2 év; 
04 Faipari technikus, érettségi és technikus
oklevél, 4+2 év; 
05 Géplakatos, szakmunkás-bizonyítvány,
2+2 év; 
06 Villamosgép- és készülékszerelô, szak-
munkás-bizonyítvány, 2+2 év; 
07 Nôiruha-készítô, szakmunkás-bizonyít-
vány, 2+3 év; 
08 Szobafestô-mázoló és tapétázó, szak-
munkás-bizonyítvány, 2+3 év; 
08 Kômûves, szakmunkás-bizonyítvány,
2+3 év; 
08 Ács-állványozó, szakmunkás-bizonyít-
vány, 2+3 év; 
09 Asztalos, szakmunkás-bizonyítvány, 2+3 év. 

Vinter József, a Berzsenyi Dániel Gim-
názium igazgatója érdeklôdésünkre
elmondta, hogy minden ôsz folya-

Középiskolai körkép
Október közepén Szombathely adott otthont a Megyei Pályaválasztási Na-
poknak. A fórumon bemutatkoztak a megye iskolái, az érdeklôdôk megte-
kinthették a továbbtanulási kínálatot, diákoktól, pedagógusoktól, szakem-
berektôl kaphattak tájékoztatást. A kérdés – hogyan tovább? – sok általá-
nos iskolásnak jut eszébe ez idô tájt egyre gyakrabban. Nekik és szüleik-
nek próbálunk segítséget nyújtani azzal, hogy a két celldömölki középisko-
la kínálatát közzé tesszük.

mán megrendezik a nyílt napot a vá-
ros, a városkörnyék és a megye tanu-
lói számára. Az idei esztendôben két
napon adtak lehetôséget – a hatodik
illetve a nyolcadik osztály után to-
vább tanulóknak –, hogy megismer-
kedjenek a gimnázium által nyújtott
lehetôségekkel. A nyílt napokra eb-
ben a tanévben is sokan ellátogattak.
Az intézményben háromféle képzési
forma mûködik: négy évfolyamos
gimnáziumi; 0. évfolyammal bôvített
gimnáziumi és hat évfolyamos gim-
náziumi tagozat. A 0. évfolyammal
bôvített képzésben a diákok intenzív
nyelvoktatásban és az emelt szintû
informatikaoktatásban részesülnek.
Mindegyik tagozatra az általános is-
kolai eredmények alapján történik a
beiskolázás. A gimnáziumban a 11-
12. évfolyamon bármely addig tanult
közismereti tárgyat, illetve az ábrá-
zoló geometriát fakultációs tárgyként
választhatják a tanulók. A fakultációs
órákkal azt szeretnék a gimnázium-
ban elérni, hogy a lehetôvé tegyék a
gyerekek számára az emelt szintû
érettségi követelményszintjének elé-
rését, és ezáltal növekedjenek fôis-
kolai, egyetemi továbbtanulási esé-
lyeik, és a késôbbiekben méltán kép-
viseljék majd Celldömölköt az itt
szerzett tudásra építve.
A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban in-
duló osztályok:
41 4 évf., kerettantervre épülô helyi tan-
terv, normál oktatás, idegen nyelv: angol,
német; 
42 4 évf., kerettantervre épülô helyi tan-
terv, emelt szintû/óraszámú oktatás né-
met nyelvbôl, idegen nyelv: angol, német; 
43 4 évf., kerettantervre épülô helyi tan-
terv, emelt szintû/óraszámú oktatás angol
nyelvbôl, idegen nyelv: angol, német; 
51 a 9. évfolyamon angol nyelvi elôkészí-
tô évf., + 4 évf., egyedi tanterv, emelt
szintû/óraszámú oktatás angol nyelv és in-
formatika tantárgyakból, idegen nyelv an-
gol, német, megj.: angol nyelvbôl intenzív
(heti 12 óra), német nyelv heti 3 óra; 
52 a 9. évfolyamon német nyelvi elôkészí-
tô évf., + 4 évf., egyedi tanterv, emelt
szintû/óraszámú oktatás német nyelv és
informatika tantárgyakból, idegen nyelv
angol, német, megj.: német nyelvbôl in-
tenzív (heti 12 óra), angol nyelv heti 3 óra; 
61 6 évfolyam, kerettantervre épülô helyi
tanterv, emelt szintû/ óraszámú oktatás
angol nyelv, német nyelv tantárgyakból,
idegen nyelv: angol, német, megj.: német
ill. angol nyelvbôl az emelt szintû oktatás
a 9. évfolyamtól választható.

»VASS VERA

Ferencz Marcell,
a Gáyer Gyula
Általános Iskola
hatodik osztá-
lyos tanulója a Ki
a mester két ke-
réken kerékpá-
ros közlekedésis-
mereti verseny
országos döntô-
jének megnyeré-
se után Ma-
gyarország kép-
viseletében be-
jutott az európai
közlekedésisme-
reti versenyre. A szeptemberben Prágában megren-
dezett versenyen számtalan akadály és forgalmi
helyzet megoldása után 25 ország 120 versenyzôje
között az 5. helyet szerezte meg, csupán három
ponttal lemaradva az elsô helyezett versenyzôtôl.
Teljesítménye európai mércével is kiváló, amihez
gratulálunk.

A Gáyerból Európába
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Nyilatkozatot fogadott el a kistérsé-
gi többcélú társulás a legutóbbi ülé-
sén, hogy ellátja a fejlesztési taná-
csi feladatokat is. A társulás megje-
lent tagjai a jövôbeli tervekrôl,
egyebek között a mentôállomás
helyzetérôl is tárgyaltak.

Ülést tartott a Celldömölki Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társu-
lása október 26-án, a huszonnyolc
településbôl tizenöt képviseltette
magát.
– Fontos lenne a részvétel a társulási
tanács ülésein, de sajnos a kistérség
polgármestereinek egy része ezt
nem veszi komolyan – mondta Fehér
László, a kistérségi társulás elnöke. –
A kistérségnek össze kell fognia, hi-
szen jelentôs fejlesztésektôl eshet-
nek el a települések, ha nem dolgoz-
nak együtt. Elgondolkodtató számom-
ra, hogy vannak települések, ame-
lyeket nem képviselnek, pedig nem-
csak a polgármester, hanem annak
akadályoztatása esetén a falu jegyzô-
je vagy képviselô-testületének tagjai
is megbízhatóak a képviselettel.
Baranyai Attiláné dr., Celldömölk
jegyzôje elmondta: a múlt keddi ülé-
sen tettek nyilatkozatot arról, hogy a

kistérségi társulás felvállalja, a hatá-
lyos törvény alapján ellátja a
kistérségi területfejlesztési feladato-
kat is, kistérségi fejlesztési tanács-
ként mûködik. Kemenesalján június-
ban alakult meg a többcélú társulás,
közös feladatokat felvállalva az
egészségügyben, a szociális szférá-
ban, a területfejlesztésben és az ok-
tatásban. A kormány a vállalt felada-
tok arányában nyújt támogatást a
kistérségeknek. Vajon tudják-e a te-
lepülések lakói, hogy mitôl esnek el,
ha nincs valós képviseletük a
kistérségi társulásban, tette fel a kér-
dést Baranyai Attiláné dr.
Az ülésen szó volt arról is, hogy míg
ebben az évben a Gondozóház fej-
lesztésére pályázott közösen a
kistérség, jövôre szeretnék megolda-
ni a mentôállomás helyzetét. A
kistérség, az országos, illetve a me-
gyei mentôszolgálat segítségével új
helyre – valószínûleg a kórház terüle-
tére – költöztetnék a mentôállomást.
A tervek között szerepel, hogy orvosi
ügyelettel, a mentôautópark fejlesz-
tésével együtt tennék a kistérség la-
kói számára biztosabbá az egészség-
ügyi ellátást.

»T.G.

Társulás a fejlesztésért

A hagyományokhoz híven, az elôzô
három évhez hasonlóan idén is meg-
rendezte a Bobai Daloskör az
Ôszköszöntô Dalos Találkozót. A ren-
dezvénynek október 23-án délután
15 órai kezdettel a Bobai Mûvelôdési
Ház adott otthont. 
A házigazdák népdalcsokorral nyitot-
ták meg a találkozót, majd Szabó Fe-
renc, Boba polgármestere köszöntöt-
te az egybegyûlteket. A meghívott
kórusok vezetôinek, a bobai csopor-
tot segítô hozzátartozóknak, vezetôk-
nek Kerényi Lászlóné karnagy adott
át emlékplakettet, és köszönte meg
az eddigi munkájukat. 
A IV. Ôszköszöntô Dalos Találkozón a
házigazdák mellett a remek hangula-
tú, színvonalas délutáni program sze-
replôjeként somogyi, zempléni és
csallóközi táncokkal színpadra léptek
az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvé-
szeti Alapiskola néptáncosai, a Káldi

Asszonykórus, az Ostffyasszonyfai Ci-
terazenekar és Népdalkör, a Bala-
tonedericsi Vegyeskar, valamint az
Egyházashetyei Daloskör. A kórusok
nép- és mûdalokkal egyaránt megör-
vendeztették a közönséget. A fellé-
pôk elôadásaikért cserében méltán
érdemeltek vastapsot. Ezen a délutá-
non a felszabadult énekszó, zene,
tánc betöltötte a nemrégiben felújí-
tott mûvelôdési házat. 
A meghívott vendégek, csoportok és
a megjelent érdeklôdôk a mûsorszá-
mok után közös falatozással, beszél-
getéssel, énekléssel tették még em-
lékezetesebbé egymás számára a
szombat délutánt, estét. A házigaz-
dák ígéretet tettek arra, hogy jövôre
is megrendezik a számukra is kedves
programot és szeretettel várnak majd
mindenkit az V. Ôszköszöntô Dalos
Találkozón.

»VASS VERA

Dalos találkozó Bobán

Nyomot hagyni az életben az életünkkel, tet-
teinkkel, mindenkinek a vágya. Ez a gondolat
vezérelte Varga Mariannát, Kemenesszentmár-
ton polgármesterét akkor, amikor felvetette a
„csillagok fala” ötletét, hiszen minden ember
egy csillag. A csillagok fala korábban egy beton-
tömb volt, ami régóta a falu közepén csúfosko-
dott, a játszótér és az európai uniós tagság tisz-

teletére ültetett platánfa mellett. A betontömb
egy ideje a falu lakóinak kézlenyomatát ôrzi, hi-
szen a település apraja-nagyja „beletenyerelt” a
betonba, nyomot hagyva a jövônek. A faluban
most élôk immár kétszeresen is üzennek az utó-
kornak, hiszen a májusban ültetett platánfa
alatt a névsoruk is szerepel. A „csillagok falát” a
nyáron, a kemenesszentmártoni civil szervezet
által rendezett fôzônapon készítették el.

Csillagok fala

Az Én, Shirley címû monodrámát
mutatják be november 6-án 17
órakor a polgármesteri hivatal
dísztermében. A darabot Ecsedi Er-
zsébet zalaegerszegi színmûvész-
nô tolmácsolásában láthatja a kö-
zönség. A Soltis Lajos Színház ez-
zel a márciusban autóbalesetben
tragikusan elhunyt volt színi isko-
lai tanárnak, Kasza Éva szabadkai
színmûvésznônek állít emléket.
Jegyek kizárólag elôvételben vált-
hatók a Kemenesalja Mûvelôdési
Központ 17-es számú irodájában.
Jegyárak: diák és nyugdíjas 400 fo-
rint, felnôtt 600 forint.

A színésznô
emlékére



A város történetében 2004 jubileumi
év: 100 éve egyesült Nemesdömölk
és Kis Czell, és lett Celldömölk, 25
éve vagyunk városunk. A hosszan-
tartó átalakulási folyamatról, beleért-
ve Ság és Izsákfa csatlakozását, két
terjedelmesebb írásban már beszá-
moltam. A mostani témaválasztá-
somban közrejátszott a város fôteré-
nek átalakítása, modernizálása. Jó
szívvel mondhatom, büszkék lehe-
tünk az új városközpontra. Fanyalgók
persze mindig vannak. Sok emberrel
beszélgettem az átalakítás során,
sok-sok elismerô vélemény mellett
vannak talán nem is alaptalan félel-
mek. Tudunk-e vigyázni értékeinkre?
Tudunk, ha valamennyien ezt akar-
juk. Meggyôzôdésem, hogy a rend, a
tisztaság, a szép látványa jó irányba
ható tényezô, formál, alakít vala-
mennyiünket. Igaz, ez is idôt igényel.
A tér ma még tele van eldobált ciga-
rettavégekkel.
Itt kapcsolódom a múlthoz. Korábbi
írásaimban már tettem említést tele-
pülésünk múltbéli állapotáról, bár ak-
kor már nem és még nem volt város,
tiszta, hangulatos kisvárosként jelle-
meztem. Mitôl lett ilyen, amikor két –
nem tévedés, kettô – utcaseprô tar-
totta tisztán a várost? A kérdésre szer-
teágazó választ lehet adni, mégis azt
mondhatjuk, a benne élô emberek
akaratából. Más volt az emberek gon-
dolkodása, a közösség iránti érzé-
kenységük, mert hatása alatt voltak,
bennük élt egy közösségvédô szelle-
mi, irányító, összefogó, esetenként
tiltó tevékenység, ami egy idô után
magatartásformává alakult. Nevez-
hetjük ezt kisvárosi életmódnak. Sze-
rencsére többen vannak közöttünk
olyanok, akik közelrôl figyelhették a
korabeli eseményeket. Beszélgetés
során felmerült a sétálóutca gondola-
ta is, ilyen volt régen a Kossuth utca,
amely estefele vagy ünnepnapokon
közéleti színhellyé alakult. Sétálás
közben véleményeket cseréltek, ipa-
rosok, kereskedôk betértek a – ki a
központi, ki az új – kávéházba. Itt be-
szélték meg üzleti ügyeiket, és társa-
logtak fehér abrosszal leterített asztal
mellett. A hölgyek is megmutathatták
új ruhájukat, frizurájukat. A hangula-
tos, esti, lampionos séták, felvonulá-
sok már csak az idôsebbek emlékeze-
tében élnek. Az egységesnek tûnô
képtôl, mely életmódot, életvitelt je-

lenített meg, ma még távol vagyunk,
de a helyzet nem reménytelen. A ko-
rabeli életmód formálásában fontos
szerepet kapott a család, az iskola és
a helyi társadalom különbözô rétegeit
összefogó egyesületek. Az utóbbiak-
kal kívánok most foglalkozni.
Kialakulásukban az 1867-es kiegye-
zés utáni általános pezsdülés hozott
erôteljes növekedést, összefüggött a
gazdaság növekedésével. Már a me-
zôvárosi rangból eredôen érvényesül
Kis Czell piacközponti szerepe, a von-
záskörzetre, életszínvonalra, a külön-
bözô mesterségek, kis- és nagykeres-
kedôkre gyakorolt hatása, ez adta
meg központi szerepét a járási hiva-
talokkal együtt. Az elsô komoly szer-
vezkedés a reformkorban történt.
Porkoláb István településtörténeti –
mindmáig egyetlen, egyébként adat
gazdag munkájában írja: Kis Czell
1830-ban már magáénak mondhatja
az ország egyik elsô vidéki kaszinó-
ját, mely 1848-ig virágzott. Porkoláb
nem említi, honnan vette adatát.
Igyekeztem állításának utánajárni,
nem az alapítás éve miatt, hanem a
mûködésrôl szerettem volna többet
megtudni. A kutatás eredményeként
néhány dolgot pontosíthatunk.
Történelmi ismereteink birtokában
tudjuk, hogy Széchenyi István angliai
példák hatására, ott tapasztalva az
egyesületek fontos társadalmi és
mûvelôdési jelentôségét, 1827-ben
létrehozta a Nemzeti Kaszinót. Bará-
tait arra kérte, hogy segítsék a kaszi-
nók szervezését, mert tudta, ezek a

Egyesületek régen
közösségek fontos szerepet vállalhat-
nak a reformkori eszmék terjesztésé-
ben. E folyamatnak része a Keme-
nesaljai Kaszinó, alapítási éve azon-
ban kiigazításra szorul. A kaszinó ha-
tása mutatható ki egy 1844-ben lét-
rejött zártkörû takarékpénztár
megalakításában, melynek 60 tagja
190 részvénnyel bírt. Céljuk az uzso-
rák visszaszorítása volt. A szabadság-
harc bukásával megszûnt kaszinó
szelleme gazdasági egylet formájá-
ban élt tovább. 1860-ban például jó-
tékonysági rendezvény szervezésé-
vel kívánták segíteni az „éhezô” hor-
vát népet. Pár évvel késôbb szántó-
versenyt rendeztek.
1899-ben új kaszinó alakult, alapsza-
bályát 1929-ben az élet változásai-
hoz igazítva módosították. Egyik vál-
tozat sem tett említést 1830-ról. Vi-
szont 1937-ben újabb szabálymódo-
sításnál rögzítik az 1830-as évet, je-
lezték, hogy a régi alapot kívánják
helyreállítani. A valóságot a Kolozs-
váron megjelenô Erdélyi Híradó
1837. évi számából ismerjük meg. A
tudósítás lényege: A „csinos” társal-
kodást, közhasznú ismeretek terjesz-
tését, fôként a magyar irodalom, a
honi mezei gazdálkodást, e tájbéli
kereskedés fokozását már régóta
óhajtó kies vidékû Kemenesalja köz-
birtokosai 1837. január 19-én egy ka-
szinó minél elôbbi alapítását határoz-
ták el. Békássy Imre, „tisztelve szere-
tett” alispán elnöksége alatt tanács-
koztak, és az említett kaszinó „csaku-
gyan Vasvármegyei Kis Czellben fel is
állíttatott.” A kaszinónak két igazga-
tója volt, Békássy Imre alispán és
Felsôbüki Nagy Sándor, Kemenesalja
legnagyobb földbirtokosa. Utóbbi há-

az alsósági evangélikus leányegyesület
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zát, csinos bútorait és könyvtárát
ajánlotta fel használatra. Több el-
lenôrizhetô adatot ismerünk tehát.
Tegyük meg hozzá, hogy Békássy Im-
re kétszer volt alispán, elsô alkalom-
mal a neve valóban ott szerepel a
törvényhatósági névsorban. A re-
formkori kaszinó alapítási évét biz-
tonsággal 1837-ben jelölhetjük meg.
Felmerülhet a kérdés, hogyan került
a Kolozsváron megjelenô Erdélyi Hír-
adóba a kemenesaljai hír. Megint vissza
kell térni Széchenyihez, aki nemcsak
szervezkedésre buzdította híveit, ha-
nem azt is kérte, a megalakult egye-
sületekrôl tudósítsák a korabeli saj-
tót. A XIX. század elsô felében többen
is dolgoztak Erdélyben, például a
Kemenesaljához erôsen kötôdô Döb-
rentey Gábor. Ô adta ki az Erdélyi Mú-
zeum címû folyóiratot, volt Hunyad
megye táblabírája, és mint a reform-
kori eszmék lelkes támogatója került
kapcsolatba Széchenyivel, így lett a
Magyar Tudományos Akadémia elsô
titkára.
A kiegyezés utat nyitott a társadalmi
egyesületek szervezôdésének. A kez-
deményezés felülrôl indult, és szeren-
csésen találkozott a helyi igényekkel.
Eötvös József írja: „Ha van feladat,
amelynek megoldására az állam min-
den hatalma elégtelen – ez a népmû-
velés. Olyan feladat ez, melyet csak
maga a nép oldhat meg.” A helyi saj-
tó foglalkozott a közösségek jelentô-
ségével, mert ezek a tömörülések
nemcsak az egyes polgárok, hanem a
nemzet javát szolgálták, hazafias, tár-
sadalmi és egyéni célok érdekében
tevékenykedtek. Ezeknek az egyesü-
leteknek az volt a kötelességük, hogy
fejlesszék az elemi tudományokat, a
közmûvelôdést, ápolják és emeljék az
ipart, a kereskedelmet, a földmûve-
lést elôremozdítsák. Hivatva voltak a
nép lelkivilágát mûvelni, nagy köl-
tôink eszméit közkinccsé tenni, az ol-
vasását szükségletté fejleszteni. A cé-
lok eléréséhez a vezetôséget kellett
gondosan megválasztani. A téli idô-
szak a nép számára elveszett idô, mu-
latozásokkal teltek a hosszú, téli es-
ték. Pálinkás bolt minden utcában
volt, míg könyvkereskedés kettô-há-
rom akadt egy megyében. Kis nép va-
gyunk. Létünk akkor is attól függött,
tudunk-e a mûveltségben elôbbre jut-
ni, lépést tartanai a nyugattal. Mit ér
a tehetség, ha nem fejlesztjük? A he-
lyi közélettel is gond volt, maradi,
elôítéletes társadalmi felfogások ural-
kodtak. Cellben semmit sem lehetett
létrehozni, a huzavona, az irigység és

az üres gôg sok fontos kezdeménye-
zést megbuktatott. A helyi felsôbb kö-
röknek kellett volna többet tenni.
„Ám a nemtörôdömség zsibbasztja a
vezetô egyéniségek kedélyeit.” Ilyen
és hasonló gondolatok száz évvel
ezelôtt jelentek meg a KisCzell és Vi-
déke címû újságban.
A kezdeti nehézségek után egyre sza-
porodtak a kis közösségek, talán a
kelleténél is több alakult, ebbôl kö-
vetkezôen mûködés közben is voltak
problémák. Mivel saját otthonuk nem
volt, összejöveteleiket, rendezvényei-
ket vendéglôkben tartották, és bizony
sokszor éles viták bontakoztak ki, mi-
kor és hol gyûljenek össze. Az élet
azonban megoldotta a gondokat.
Eredményes nevelômunkát azok az
egyesületek tudtak végezni, amelyek
saját erôbôl, kétkezi munkával szék-
házat tudtak építeni. Erre pedig csak
az egyházak és a MÁV volt képes. A
székházak stabil mûködést biztosítot-
tak. A katolikus legényegylet már ala-
kulásakor rögzítette egy alkalmas he-
lyiség megszerzésének szándékát.
Hosszú idôn keresztül azonban bérelt
helyiségben mûködtek a Király János
utcában. Amikor megfelelô tôkéjük
gyûlt össze, hozzákezdtek otthonuk
építéséhez, alapkövét 1926. novem-
ber 21-én tették le, avatása pedig
1929. augusztus 4-én volt. (A zeneis-
kola épületének jobboldali szárnya.)
A négyszáz tagú katolikus kör 1932-
ben hozzáépítette saját otthonát,

avatása augusztus 20-án történt.
1926-ban a celli vasutasok azzal a ké-
réssel fordultak a város képviselô-tes-
tületéhez, hogy otthonuk építéséhez
adjon telket. Celldömölkön 700 alkal-
mazott volt, szétszórtan éltek, nem
volt egy helyiség, ahol ügyes-bajos
dolgaikat megbeszélték volna. Egy
évvel késôbb a „zárkô kalapácsütésé-
vel” megtörtént az avatás, amit
Bárdossy Gyula állomásfônök végzett

szakály dezsô színdarabjának szereplôi
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el. (A Koptik utcai szárnyaskerekes
házról van szó.) Az Evangélikus Ifjúsá-
gi Egylet tagjai elôször az Árpád utcai
új iskola udvarán a felvonulási épüle-
tet tették rendbe 1929-ben. A Baross
utcai e célra épült otthon Berzsenyi J.
Miklós tervei alapján készült 1932-
ben vették birtokukba. A ’30-as évek
elején önálló helyiséget akart kiépíte-
ni a Rákóczi utca és a Széchenyi utca
által határolt háromszögben a Gazda-
kör. Az épület tervét szintén Berzse-
nyi J. Miklós készítette, de nem épült
meg. Valószínûleg nem voltak olyan
szervezetek, mint az egyházak és a
MÁV. Tagjaik a járásból és a szomszé-
dos településekrôl kerültek ki.
A megalakult egyesületek elnevezé-
sében nagy a változatosság, mûkö-
désük célját, tartalmát illetôen sok
azonosságot tapasztalunk, amennyi-
ben valamennyi egyesület tagjainak
mûvelôdését, tanulási, szórakozási, a
közélet gyakorlását segítô lehetôsé-
get biztosított, a hozzá szükséges
eszközök, helyiség, könyvtár, elôadá-
sok megteremtésével.
Vegyünk néhány példát. Kis Czelli Ol-
vasóegylet: Az irodalom saját körbeni
ismertetése és terjesztése, társalgás
és eszmecsere általi kölcsönös mûve-
lôdés. Nemesdömölki Olvasó Kör: Az
önmûvelôdés és csendes szórakozás,
s a mûveltségnek a családban való
terjesztése. Alsósági Katolikus Ifjúsági

Egyesület: A tankötelezettségnek ele-
get tett földmûves-ifjúság vallásos-
erkölcs és hazafias szellemben való
képzése, közhasznú fôleg a földmû-
velés körébe vágó ismeretek. Katoli-
kus Legény Egylet: A mesterlegények
további kiképzése, az erôteljes vallási
és polgári érzületek felgerjesztése és
ápolása, hogy tisztes ipartestület ké-
peztessék. Önképzôkör: Minden tag
egy idényben legalább háromszor
szaval vagy felolvas, két írásbeli dol-
gozatot készít. Évközben valamelyik
tagtársával dolgozat szintû levelet
vált. Aki feladatát elmulasztja, bünte-
tést fizet, az is, aki a kapott levél bírá-
latát nem tudja felmutatni. Vasutas
Mozdonyvezetôk és Vontatási Munká-
sok Olvasóköre: Könyvtárat létesít (ez
egyébként mindenütt szerepel és
meg is oldják), tudományos és köz-
hasznú folyóiratokat szereznek be a
mûvelôdés elôsegítésére. Tagjainak
vagy családtagoknak a kör vagyoná-
hoz mérten segélyt nyújt. A Városi Ka-
szinó volt a legzártabb közösség (ne-
vezték úri kaszinónak is), könyvtár,
felolvasások, hangversenyek, vala-
mint társas vacsorák és táncmulatsá-
gok szervezését irányozták elô.
Fontos tudni, hogy valamennyi egye-
sület törvényes alapokon mûködött,
ez annyit jelentett, hogy a szervezeti
életet meghatározó alapszabályokat
a belügyminiszter hagyta jóvá, ôrkö-

dött a törvényesség fölött. Több alka-
lommal elôfordult, hogy kiegészítés-
re, pontosításra, hiánypótlásra vissza-
küldte az alapszabályokat. Például
meg kellett határozni, milyen taglét-
szám szükséges az érvényes szava-
záshoz, milyen módon hívják össze a
választmányi üléseket, kik hitelesítik
a jegyzôkönyveket. Azt is rögzíteni
kellett az alapszabályban, hogy mó-
dosítás vagy megszûnés esetén ho-
zott határozatot a belügyminiszter-
nek fel kellett terjeszteni. Az alakuló
közgyûlés által jóváhagyott alapsza-
bályt elôbb az alispánhoz kellett fel-
terjeszteni, ô küldte tovább a belügy-
miniszterhez. Volt egy kivétel, a le-
gényegylet alapszabályán ott találjuk
a megyés püspök záradékát is. „Az
elnök a mindenkori kis-czelli plébá-
nos helyettes.” A belügyminiszter fe-
lülírja a püspök záradékát azzal, hogy
a plébános helyettes csak úgy lehet
elnök, ha azt elfogadja, továbbá a vá-
lasztmány összes határozatai a köz-
vetlenül hozzá utalt ügyekben ha-
lasztó hatály nélkül a közgyûléshez
fellebbezhetôk.
A tagok felvételével kapcsolatban
szinte minden egyesület különbözô
módon, de kinyilvánítja: „csak jó hír-
nevû, becsületes, hithû, fedhetetlen
jellemû” lehet tag. Volt, ahol csak
férfiak, másutt férfiak és nôk vallás-
felekezetre való tekintet nélkül,
megint másutt katolikus ifjú, általá-
ban nagykorú állampolgár, MÁV-al-
kalmazott, nyugdíjas vagy nyugbéres
lehetett tag, aki önként akart a társa-
sághoz csatlakozni. Az egyesületek
egy része csak helybeli illetôségûe-
ket, mások külsô vidéki tagokat is be-
fogadtak. A külsô tagok számará-
nyuknak megfelelô helyet kaptak a
választmányban. A felvétel nyílt vagy
titkos szavazással történt. Voltak ala-
pítók, pártolók, a felvételhez általá-
ban két ajánló véleménye szükségel-
tetett. Egy adott egyesület körül szer-
zett különös érdemekért dísztagot is
választottak. Ilyen volt a dömölki
apát. A tagoknak egyesületenként
változó mértékû tagdíjat, támogatást
kellett fizetniük. Volt tiszteletbeli tag
is, akit anyagi és erkölcsi érdemeiért
ugyancsak a közgyûlés választott.
A gazdakörben az alapító tag 50 Ft
készpénzt vagy a közgyûlés által bár-
mikor felmondható 5%-os kamatozá-
sú kötvényt helyezett el a választ-
mánynál. A rendes tag három évre
elôrefizetett 2 Ft tagdíjat, a pártoló 1
Ft-ot fizetett. A katolikus körben az
alapító tag az évi tagdíj tízszeresét
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adományozta alaptôkének, csak a ka-
matait használhatták fel. A vasutas
körben a rendes tag belépéskor fé-
lévre 1 pengô beíratást, ezen kívül
minden évben 8 pengô tagdíjat, a
pártoló tag 6 pengôt fizetett. A kato-
likus legényegyletben az alapító tag
egyszer s mindenkorra 20 koronát, a
pártoló tag egy évre 2 koronát fize-
tett. Itt azonban találkozhatunk
beiratkozási díjjal is. A felvételre je-
lentkezô tag 70 fillért fizetett a pénz-
tárba. Jelentkezési jegyet kapott, a
neve felkerült a jelöltek táblájára, s
ha ellene kifogás nem merült fel, ak-
kor két hét múlva felvették. A felvett
tag köteles volt minden vasárnap az
egyesület pénztárába 10 fillért befi-
zetni. A befolyt összegekbôl finanszí-
rozták a székházak fenntartását, a
szervezetek mûködését.
Itt kell szólni a két világháború közöt-
ti idôszak színjátszásáról. Szerepe két
szempontból volt fontos. Egyik a szín-
darabok bevételei, melyek jelentô-
sen hozzájárultak az egyesület mûkö-
déséhez. A másik a közösségi, em-
berformáló szerepük, a zárt élet
feloldása. A hetekig tartó próbák so-
rán nemcsak beszédkészségük csi-
szolódott, ismeretük gyarapodott,
magatartásuk változott, hanem szó-
rakozást, társas együttlétet is jelen-
tett számukra. Sok kiváló színdarabot
játszó személy neve került szóba be-
szélgetéseik során.

Az egyesületi tagoknak jogai és köte-
lességei is voltak. Az alapszabályok
mindenkire egyformán vonatkoztak,
és kötelezôek voltak. A rendes tag
tisztségre választható, volt, és a köz-
gyûlésen javaslattevô joggal bírt.
Minden tag használhatta a kör könyv-
tárát, egy-két könyvet, régebbi folyó-
iratot hazavihetett, a friss lapokat
helyben olvashatta. Részt vehetett az
egyesület bármely rendezvényén,
szórakoztató játékait használhatta. Jo-
gában volt ismerôsét vendégként el-
hívni, de a vendégkönyvbe a vendég
nevét a magáéval együtt be kellett
jegyezni. Kötelessége volt a rendet
megtartani és megtartatni. Egyházi
egyesületekben – miután vallás-er-
kölcsi ápolás is feladat volt – az egylet

rendes tagjai a jeles ünnepeken feltá-
madási, Flórián-napi körmeneteken
zászlójuk alatt vonultak a templomba.
Kötelesek voltak karácsony és húsvét
táján gyónni és áldozni.
A nyitva tartási rend tekintetében sok
a hasonlóság. Vasárnap egész nap,
más napokon este 6-10 óráig tartot-
tak nyitva. A közösségi élet gyakorlá-
sa a közgyûlés útján valósult meg. Az
egyesület ügyeit a közgyûlés felügye-
lete alatt álló tisztségviselôk és a vá-
lasztmány intézte. A tisztségviselôk-
nél elnök, alelnök, jegyzô, könyvtár-
nok, háznagy, pénztárnok elnevezés-
sel találkozunk. Nagyobb létszámú
egyesületekben, mint a katolikus kör,
fôtitkár, fôrendezô, ügyész is szere-
pelt, de találkozhatunk békebírák,

a sétálóutca háttérben a kávéházzal



kultur- és vigalmi, hölgyválasztmányi,
könyvtár bizottság, mint állandó bi-
zottságok mûködésével is.
A választmány tagjait általában há-
rom évre választották, a tisztségvise-
lôket két-három évre. Voltak egyesü-
letek, ahol a választmány tagjainak
egyharmadát évenként cserélték. A
rendes közgyûlést évente hívták
össze, a rendkívülit akkor, ha a tag-

létszámnak megfelelô 10-20 vagy 50
rendes tag írásban kérte. Alapszabály-
módosításhoz kétharmados többség
kellett. Kérésre elôfordult a titkos,
név szerinti szavazás elrendelése is.
A teljesség igénye nélkül e néhány
kiemeléssel arra kívántam rámutatni,
hogy a mai demokratikus rendsze-
rünk alapjai a régi egyesületekben
megtalálhatók. Az itt szerzett gyakor-
lat késôbb is jól kamatozott.
A mûködési szabályzat elôírása szerint
a közgyûlésekrôl, választmányi ülé-
sekrôl minden egyesületnek jegyzô-
könyvet kellett vezetni. Mivel az egye-
sületeknek társadalmi jellegébôl kö-
vetkezôen iratanyaguk levéltárba nem
került, nyoma veszett. Ezek a fontos
iratok minden bizonnyal a második vi-
lágháború és az egyesületek felszámo-
lásának – 1946-1950 – áldozatául es-
tek. Ami megmaradt, azoktól az ’50-es
években mint nem kívánatos múltbéli
emlékektôl szabadultak meg.
Levéltárakban ugyanakkor megtalál-
hatók az egyesületek alapszabályai,

de csak azok. Csu-
pán egy olyant si-
került felkutatni,
éppen az elsôként
alakult olvasókö-
rét, amely mellett
ott van a megala-
kulást rögzítô jegy-
zôkönyv, benne a
jelenlévôk és a ve-
zetôség névsorá-
val. Közülük emel-
tem ki azokat,
akiknek a foglalko-
zását is sikerült fel-
kutatni. Már az elsô
egyesületben is
voltak vidéki ta-
gok, ez nehezíti az
egyeztetést.
A jegyzôkönyvet
1874. szeptember
20-án a „Kis Czelli
olvasó egylet” ala-
kuló közgyûlésén
vették fel. Elôször
nézzük azokat az
alapítókat, akiknek
a foglalkozását si-
került felkutatni.
Géfin Imre sütô-
mester, Gaál Sán-
dor bábos, Pálfi
Sándor jegyzô,
Rozenberg Henrik
kereskedô, Gömbös
Sándor gombkötô,

Wendler József kômûves mester, Sán-
ta Ferenc szabó, Weisz Benjamim ke-
reskedô, Wendler György lakatos,
Pikk Henrik kereskedô, Havasy József
szûrszabó, Freund Benedek seborvos,
Berzsenyi Dezsô ügyvéd, Steiner Ja-
kab sörfôzô, Pauer Ignác kalapos,
Zsigmond István háztulajdonos, Mar-
ton Pál téglagyáros.
Nézzük ezek után a tisztségviselôket,
akiket közfelkiáltással választottak
meg. Elnök Szadler Antal, alelnök
Havassy Béla, jegyzô Pálfi Sándor,
pénztárnok Pikk Henrik, ellenôr Lovasdy
Ede, háznagy Rozenberg Henrik,
könyvtárnok Novák Ödön. Választmányi
tagnak szintén egyhangúlag megvá-
lasztották: beltagnak Eörsi Lászlót,
Wendler Józsefet, Ritt Károlyt, Freund
Benedeket, Berzsenyi Dezsôt, kültag-
nak Marton Pált, Weiner Jánost, Tóth Já-
nost. Végül békebíráknak megválasz-
tották Pikk Zsigmondot, Kovács Antalt,
Gaál Sándort. További nevek az egyesü-
letbôl: Szabó Mihály, Khaum György,
Kreika Károly, Géfin György, Havasy
Sándor, Baranyai Zsigmond, Baranyai
József, Mód Lajos, Dominkovics Elek,
Rosemhein Ferenc, Weisz Kálmán,
Weisz Béni, Grosz Henrik, Pikk Miksa, Fi-
scher Fülöp, Fischer Lipót, Tegyei Lajos,
Hónig Béla, Zalaváry György, Alstadler
József, Alstadler Ignác.
A belügyminiszter jóváhagyó dátuma
1875. március 1-je, ezt követôen mû-
ködésük törvényessé vált. Ez volt az
elsô olyan egyesület, amely szerve-
zett keretek között, törvényi szabá-
lyozás mellett végezte tevékenysé-
gét. A saját mûvelôdésüket, társasági
életüket fejleszteni akaró iparosok,
kereskedôk és értelmiségiek kezde-
ményezését kell dicsérni.
Remélhetôen a kései utódok között
lesz olyan, aki a nevek között ôsei-
nek valamelyikére ismer. (Talán még
nem késô megemlíteni, szükséges
lenne összegyûjteni, megmenteni a
még fellelhetô kapcsolódó doku-
mentumokat egy leendô múzeum
számára.)
A XIX. század utolsó harmada, a XX.
század elsô felének történeti vizsgá-
latánál az egyesületeket megkerülni
nem lehet, mert a kor mûvelôdéstör-
ténetében szerepük, köztiszteletben
álló személyek vezetése alatt meg-
határozó. Megszûnésük oka eredmé-
nyességükben rejlik, hiszen mint de-
mokratikus szervezeti elvek alapján
álló csoportok, mûködésüket a párt-
irányítás nem tûrte meg.

»KÁLDOS GYULA

közéleti színhely volt a sétálóutca

az elsô egyesület, az olvasókör alakuló ülésének jegyzôkönyve 1874-ben
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(Részletek a szerzô „Celldömölk hát-
tér sportegyesületei” c. készülô dol-
gozatából)
Alsóságon 1921-ben vetôdött fel elô-
ször sportegyesület alakításának
gondolata bazaltbányai munkások
sportigényeinek kielégítésére, Lázár
Jenô bányatulajdonos-igazgató kez-
deményezésére jött szóba egy sport-
egyesület, és azon belül is egy fut-
ballcsapat megalakítása. Az igazgató
a szükséges sportfelszereléseket is
beszereztette, a szervezôi feladatok-
kal pedig Hammermüller Nándor fô-
gépészt bízta meg. A hivatalos alaku-
ló közgyûlést 1922 nyarán akarták
megtartani, de a júniusi bérkövetelé-
sek jogán kilátásba helyezett sztrájk
ennek létrejöttét meghiúsította. A
munkásokat elbocsátották, a bányát
pedig határozatlan idôre bezárták.
Amikor újra indították a bányai mun-
kálatokat, már nem esett szó a sport-
egyesület létrehozásáról.
1926. április 5-én, dr. Kiss Lajos el-
nökletével viszont megalakult az Al-
sósági Leventeegyesület, melynek
elsô testnevelési oktatója Döbörhe-
gyi István lett, akit aztán Szakály De-
zsô evangélikus népiskolai tanító vál-
tott. Létrehozása kötelezô jellegû
volt, a járásban a legtöbb helyen már
két éve mûködtek a leventeegyesü-
letek. A leventeintézmény félkatonai
szervezetként mûködött, de céljainak
megfelelôen a sportolás széles körû
elterjedését is elômozdította, különö-
sen a vidéki falvakban. A leventék
gyakorlatozásához létesítményekre
volt szükség, és ennek következmé-
nye a lôterek és sportpályák építése
lett. Alsóságon az evangélikus temp-
lom mögött alakították ki a levente-
placcot, amelyen kijelölték a község
elsô futballpályáját, a homokbányá-
ban pedig a leventelôteret.
Az alsósági leventék elsôdlegesen
nem a futballban tûntek ki, hanem –
Szakály Dezsô fôoktató ösztönzésé-
nek megfelelôen – a gúlaépítésben
és a népies kiszorító-, valamint aka-
dályversenyekben, de jól szerepeltek
lövészetben és atlétikában is. A le-
venteegyesület gúlaépítô csapata
már az 1929. június 30-án Alsóságon
rendezett körzeti leventebajnoksá-
gon kiemelkedôen szerepelt. Az
1941. június 8-án Csepelen megtar-
tott országos bajnokságon pedig egy

hatemeletes gúlabemutatóval káp-
ráztatták el a zsûrit és a nézôket.
Ugyancsak itt, a népies viadalon, az
induló 45 csapat közül a 17. helyet
szerezték meg. Az atlétikában már az
1927. évi elsô körzeti és járási leven-
teversenyeken is jelen voltak az alsó-
sági versenyzôk, akik Pôcze Sándor
személyében diszkoszvetésben baj-
nokot ünnepelhettek. A rákövetkezô
évben Pôcze Sándor megvédte kör-
zeti bajnoki címét, a gránáthajításban
pedig az Alsóság csapata végzett az
élen, míg egyéniben Sebestyén Gyu-
la ezüstérmes lett. Céllövészetben a
csapat második, egyéniben pedig
Havassy Béla harmadik lett. A járási
döntôn Pôcze Sándor és Havassy Bé-
la, valamint a céllövôcsapat harma-
dik helyezést ért el, míg a körzeti és
járási versenyen is a puskaforgató
szakaszgyakorlatot az alsóságiak
nyerték.
1930. február 23-án Bíró Kálmán fô-
jegyzô elnökletével és Szakály Dezsô
ügyvezetô elnök vezetésével mega-
lakult az Alsósági Polgári Lövész-
egyesület. Az egyesület a jól kiépített
alsósági leventelôtéren mûködött,
ahol az évben megrendezte a járási
lövészegyesületi és leventeegyesüle-
ti lövészversenyt is. A leventeverse-
nyen egyéniben Hanzsér Dezsô 94
köregységgel végzett az elsô helyen.
A lövészegyesület versenyzôi azonban
egyelôre lemaradtak a dobogóról.
1931-ben is Alsóságon volt a járási
leventeverseny, melyet Murai Sándor
nyert egyéniben, és elsô ízben 206
köregységgel a csapat is diadalmas-
kodott, elnyerte Szabó Károly gôzma-
lom-tulajdonos által felajánlott ván-
dorserleget. A verseny színhelyén
1932-ben sem változtattak, sôt a
nyertesek csapatban és egyéniben
szintén hazaiak voltak. Csupán annyi
változással, hogy az egyénit Nagy Ist-
ván nyerte. 1933-ban is az Alsósági
Leventeegyesület volt a járási ver-
seny rendezôje, melyet Zsámboki Fe-
renc és a hazai csapat nyert meg.
1929-tôl atlétikából nem rendeztek
járási versenyeket. 1933-ban viszont
újra nagyszabású járási leventever-
senyre került sor Celldömölkön, ahol
az alsóságiak hatalmas sikert arattak
a leventeapródok „Fekete Serege”
által bemutatott zártrendû gyakorla-
taikkal és gúlaépítési tudományuk-

kal, valamint a nagykórus által
elôadott Magyar Akarat címû mû
elôadásával, melyet Szakály Dezsô
szerzett és tanított be. Az atlétikai
versenyen a 4x100 m-es váltófutás-
ban végzett a harmadik helyen az
egyesület váltója.
Természetesen élénk sportélet zajlott
a Polgári Lövészegyesületben is. Az
1931-ben a másodízben megrende-
zett járási versenyen egyéniben az
alsósági Nagy Imre és a csapat is
ezüstérmes lett. A következô eszten-
dôben Nagy Imre újra ezüstérmet,
míg a csapat aranyérmet nyert. Ettôl
kezdve aztán nem volt megállás.
Eredményesen szerepeltek a Nagy
Imre, Murai Sándor, Berényesi
(Bruckner) Béla, Horváth Károly,
Hanzsér Dezsô, Zsámboki Ferenc és
Joós Géza mesterlövészek, s nekik
köszönhetôen szinte minden évben
az Alsósági Polgári Lövészegyesület
versenyzôinek nevét találjuk az élen. 
1937. október 17-én a járási lövész-
versennyel fejezôdik be az Alsósági
Polgári Lövészegyesület cselekvô te-
vékenysége. A verseny alkalmával
ugyan még nem gondolták, hogy
nincs tovább, de a következô évek
kül- és belpolitikai helyzete már nem
kedvezett az egyesület mûködésé-
nek. A versenynél maradva elmond-
ható, hogy az utolsó járási polgári lö-
vészversenyre tizenhárom csapat ne-
vezett. Az alsóságiak eredményeikkel
bizonyították, hogy nem csak a köz-
ség, de a járás legjobb és legeredmé-
nyesebb csapata voltak rövid, de tar-
talmas mûködésük alatt. Sok-sok dí-
jat, köztük az Országos Testnevelési
Tanács „Turulmadaras” vándordíját is,

Alsósági sportegyesületek

1929. a körzeti leventeversenyre készülô sági gúlaépítô csapat
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vitrinjükbe zárhattak. Jó lenne tudni,
hogy merre szálltak a vitrinbôl a lö-
vészegyesület trófeái, a sok szép díj,
melyre az utódok most is büszkék le-
hetnének. A versenyt természetesen
az alsósági csapat nyerte, míg egyé-
niben az elsô helyen Berényesi
(Bruckner) Béla, a másodikon pedig
Horváth Károly végzett.
Tudni kell e lelkes gárdáról azt is, hogy
a megyei lövészversenyeken is reme-
kül szerepeltek, a községek közül hol
az élen, hol az élbolyban végzett a csa-
pat, egyéniben pedig Murai Sándor és
Berényesi (Bruckner) Béla is nyert baj-
nokságot. Társas összejöveteleket is
rendszeresen szerveztek, s nemcsak a
lövészversenyeket követô „markotá-
nyos” sátori vigalmakra került sor a lô-
tér mellett, hanem táncmulatságokat
is rendeztek a Somogyi-féle vendéglô-
be. Futballmérkôzésen is megmérkôz-
tek egymás ellen a lövész- és levente-
egyesület tagjai. A két csapat 1936-
ban lejátszott mérkôzése: Lövészek:
Berényesi – Zsámboki, Somogyi I. – Mu-
rai, Berecz, Horváth I. – Somogyi II.,
Süle, Remport, Horváth II., Kéri. Leven-
ték: Bárány – Kéri, Kovács II. – Vikmann
II., Maár II., Nagy – Vikmann I.,
Mészárics, Kovács I., Berdál, Farkas —
összeállításban játszott. Eredmény: 1:1.
Kétévi csend után, a Járási Katonai
Parancsnokság 12/1940. sz. levelé-
ben szólította fel Szakály Dezsô ügy-
vezetô elnököt, hogy az egyesület
nyilatkozzon megszûnésérôl, és va-
gyonát adja át a leventeegyesület-
nek. A felszólításnak eleget téve
márciusban a közgyûlés kimondta a
megszûnés tényét. E jogi aktussal le-
zárult Alsóság elsô társadalmi sport-
egyesületének szép, tartalmas és
eredményes tevékenysége, melyben

fôszerep jutott ügyvezetô elnökének,
Szakály Dezsô tanítónak.
1935-tôl a leventeegyesületen belül is
megélénkült a labdarúgással való fog-
lalkozás, életre hívták az egyesület
labdarúgócsapatát. A csapat meghívá-
sos mérkôzéseket játszott, illetve 1936
tavaszán részt vett a Bulyovszky Ödön,
járási testnevelô által létrehozott Ke-
menesalja Levente Labdarúgó-bajnok-
ságban, ahol az alábbi eredményeket
érte el: Alsósági LE – Ostffyasszonyfa
LE 9:0, –Kemenesmagasi LE 4:0, –Csön-
ge LE 7:0, –Celldömölki LE 1:4, –Tokor-
csi LE 11:0, –Rábakecskédi LE 6:0, –Pá-
poci LE 10:0. (A dôlt betûvel írt egye-
sület volt a pályaválasztó.) Végül is a
bajnokság második helyezettjei lettek
a sági leventék.
Talán a leventék szép eredményén
felbuzdulva, 1936. június 11-én
megalakult a Sághegyi Bazaltbánya
Sport Egyesület. Az alakuló közgyûlé-
sen döntöttek a névrôl, az alapsza-
bályról és a zöld-fehér színrôl, vala-
mint a sportegyesület elnökének
Réhberger Arnold üzemvezetô mér-
nököt választották meg. A sportegye-
sület pecsétjében köriratban a név és
az alapítási évszám olvasható, míg
közepében a bányászjelvény látható.
A sportegyesületet a belügyminiszter
1937. december 22-én vette nyilván-
tartásba. Ennek pikantériája, hogy
ekkor Bazaltbánya SE egyetlen mû-
ködô labdarúgó-szakosztálya már
megszûntnek nyilvánította magát.
A közgyûlést követôen, Schöntag Bé-
la szakosztályvezetô és Pethô Lajos
munkáját dicséri, hogy június végén
már javában tréningeztek az SBSE fut-
ballistái, akik eltökélten indulni akar-
tak a bajnoki pontvadászatban. A
Cellben megjelenô lapok már arról ír-

tak, hogy a csapat
erôs versenytársa
lesz a bajnokságban
szereplô többi csa-
patnak. Pedig még
idegen csapattal
nem is játszottak. Az
elsô barátságos mér-
kôzésre július 12-én
Gércén került sor. A
bemutatkozás jól si-
került, 6:1 (3:1)
arányban nyert az
SBSE. Alsóságon egy
héttel késôbb mu-
tatkozott be a Ba-
zaltbányai SE labda-
rúgócsapata. Idôköz-
ben elkészült a Bá-

nyatelepen az SBSE futballpályája,
melynek avatómérkôzésére a Pápai
Vasutas SE kerületi II. osztályban sze-
replô csapatát hívták meg. A mérkô-
zés kezdetére nagyszámú közönség
gyûlt össze, hogy újabb gyôzelemre
buzdítsa a bányász csapatot. A vasár-
napi ebéd után nemcsak a bányate-
leprôl, hanem a „faluból” is sokan
voltak kíváncsiak a két csapat játéká-
ra. A nézôk fergeteges biztatása jó
hatással volt a Bányászra, mert ezen
a mérkôzésen is gólfesztivált rendez-
tek, és 6:3 (3:1) arányban legyôzték a
Pápai VSE csapatát. A két mérkôzésen
látottak a sportegyesület vezetését
meggyôzték arról, hogy a csapatot
benevezzék a kerületi II. osztályba.
Nevezésüket elfogadták, de a bánya-
telepi pályát a méretei miatt nem ta-
lálták bajnoki mérkôzések lejátszásá-
ra alkalmasnak. Ennek ellenére az
SBSE nem adta fel indulási jogát, ha-
nem megegyezett a celldömölki fut-
ballpálya használatáról, és bejelentet-
te a szövetségnek, hogy bajnoki mér-
kôzéseit Celldömölkön, a CVSE futball-
pályáján rendezi meg. Hogy a celli pá-
lyát szokják játékosai, már a követke-
zô felkészülô barátságos mérkôzést
ott is rendezték a Pápai Kinizsi ellen.
Az eredmény 1:1 volt. E döntetlen
után egyetlen sági bányászszurkoló
sem gondolta, még legrosszabb ál-
mában sem, hogy csapata a bajnoki
rajton, augusztus 23-án, ugyancsak a
celldömölki pályán, két számjegyû
vereséget fog szenvedni a Kinizsitôl.
A mérkôzésen a szurkolók nem akar-
tak szemüknek hinni, ahogy egymás
után potyogtak a gólok. Az eredmény:
10:0 a Kinizsi javára. A súlyos vereség
mellett nem mentek el szó nélkül a
sportegyesület vezetôi. Pethô Lajost,
aki valaha a Celldömölki Törekvés SE
kitûnô középpályása volt, felmentet-
ték az edzôi tisztség alól, s helyette a
volt CVSE edzôjét, Klein Mártont ne-
vezték ki. A következô bajnoki talál-
kozó igazolta, hogy az egyesület ve-
zetése jól döntött. A második bajnoki
találkozóra is hazai pályán, azaz Cell-
dömölkön került sor. Az ellenfél a
Keszthelyi Törekvés, s ellenük az át-
szervezett Bányász gyôzelemmel lep-
te meg szurkolóit. Nagy Imre két gól-
jával az SBSE 2:1 arányban legyôzte
ellenfelét. Az ôszi forduló további
eredményei: SBSE – Haladás III. 3:3,
–SzFC 0-3, –MOVE ZSE 0-2, –SzSE II. 0-
2, –Körmend TK 1:5, –Tapolcai Vasutas
SE 1:1, –Pápai Vasutas SE 2:4, –ZTE
1:2, –CVSE 0:4. Az ôszi szereplést kö-1937. 05. 09. sbse-celldömölk levente SE 4:0 fehér nadrágban az SBSE játékosai



17

vetôen a Celldömölki Hírlap címû he-
lyi lapban az alábbi értékelés olvasha-
tó: „A fiatal bányász együttes, meg-
állta helyét. A bányász fiúk szereplése
új színt hozott az alosztályba. Az SBSE
Alsóság közönségét megnyerte a fut-
ball számára. Vetélkedése pedig a
CVSE-vel csak az általános sportbeli
fejlôdést mozdíthatja elô.” A tavaszi
felkészülés során, Klein Márton edzô
ígérte, hogy kemény dió lesz minden
ellenfélnek a bányász csapat. Nos, a
tavaszi idényben az alábbi eredmé-
nyeket produkálták a bányászfiúk:
SBSE – Körmendi TK 0:3, –ZTE 0:5 (A
csapat összeállítása volt: Csercsics –
Géczi, Süle – Horváth, Pukler, Zsirai –
Nagy K., Bíró, Pajor, Ládonyi V., Pápai.
Horváth kézficama miatt a 3. perctôl
10 emberrel játszott az SBSE. Pukler
és Pápai kapufát lôtt. Csercsics 11-est
védett, de lesérült és utána potyogtak
a gólok), –Pápai Kinizsi 1:5, –SzFC 0:4,
–Pápai Vasutas SE 3:0 (elsô tavaszi
gyôzelem, felcserélt pályaválasztói
joggal), –MOVE ZSE 4:1, –CVSE 1:5,
–SzSE II. 1:0, –Tapolcai Vasutas SE 6:2,
–Keszthelyi Törekvés SE 2:5, –Haladás
III. 2:0. A bajnokságban a 9. helyen
(22  6  2  14  30:67  14) végeztek a
ságiak.
Az SBSE vezetôi az 1937-1938. évi II.
osztályú bajnokságba is benevezték
csapatukat. A sorsolás is elkészült. A
ságiak 1937. szeptember 5-én a
Szombathelyi FC II. csapatát fogadták
volna. A mérkôzés elôtti napokban
elterjedt a hír, hogy a Bányász SE
visszalép, nem indul el a bajnokság-
ban. A sportvezetôk cáfolták a vissza-
lépést, csak a kiírt mérkôzés elhalasz-
tásáról szóltak. A hír azonban a cáfo-
lat ellenében igaznak bizonyult. A
Kemenesalja címû helyi lap szeptem-
ber 26-ai számában olvasható, hogy
visszalépett az SBSE. „A visszalépés
oka játékoshiány és a játékosok fe-
gyelmezetlensége. Az egyesület nem
oszlik fel, csak a futballszakosztálya
nem fog mûködni. Nagyon sajnáljuk
a szimpatikus együttest és az agilis
vezetôséget.” — búcsúzott a szer-
kesztôség a bányászfiúktól. Nos, az
egyesület további mûködésérôl sem-
minemû írás nem maradt, nem is
maradhatott, mert sporttevékenysé-
get nem fejtett ki. A futball volt az
SBSE egyetlen sportága, amely beírta
nevét a város sportéletébe. Ezt köve-
tôen csak a leventeegyesületen belü-
li sportszakosztályokban volt lehetsé-
ges sportolni, míg meg nem szûntek.
A negyvenes évek elején a Somogyi

– Pollák, Szilágyi –
Finta, Horváth, Rajki –
Vikmann, Kiss, Marton,
Pataki, Németh
összeállítású Alsósági
LE a környéken szinte
verhetetlen volt. Az
1943. évi III. honvéd-
kerületi leventebaj-
nokság X. csoportjá-
ban, Vép, Gérce, Cell-
dömölk csapatai mö-
gött a 4. az Alsóság
volt, megelôzve János-
háza, Rábakecskéd,
Ölbô és Sárvár együt-
teseit. Atlétikában
1941-ben Rózsás Sán-
dor, Marton Vince, Raj-
ki István, Somogyi Ele-
mér, 1942-ben Né-
meth Elek, Marton Vince, Vikmann
György nevei fémjelezték a sági le-
venteegyesületet. Kerékpárverse-
nyeken Ruzsa László és Kiss Sándor
tûntek ki.
A II. világháború után sokáig csend
honolt Alsóságon a sportéletben.
1948. július 8-án hívtak össze sport-
egyesület alakítása céljából közgyû-
lést, mely eredményesnek bizonyult.
A jelenlévôk egyhangúlag kimondták
a Sághegyi Bazaltbányai Sport Egye-
sület megalakulását, és elnöknek Hor-
váth József vállalatvezetôt, míg titkár-
nak Németh László tanítót választot-
ták meg. A névválasztásban a nosztal-
gia vezérelte a jelenlévô új egyesületi
tagokat. Azonban az akkori viszonyok
miatt, a központi akaratnak megfele-
lôen, gyors egymásután háromszor is
névcserére került sor. 1949 ôszén az
Alsósági Bányász SE, 1950 nyarán Al-
sósági Bazaltbánya SZIT SE, míg 1951-
tôl a Sági Építôk SE nevet vette fel az
egyesület. Idôközben az egyesület el-
nöke Kalocsai Mihály lett. 1953-ban a
bazaltbánya Uzsára került áthelyezés-
re, aminek következtében megszûnt a
Sági Építôk SE.
A sportegyesület ötéves mûködése
alatt labdarúgó- és röplabdaszakosz-
tályt tartott fenn. A labdarúgók végig
a megyei II. osztályban szerepeltek,
kivéve az 1951. évi átszervezési idô-
szakot, amikor tavasszal a járási baj-
nokságban, ahol bajnokként ôsszel
már osztályozó mérkôzést játszhattak
a megyei I. osztályba való jutásért.
Az I. osztályba ugyan nem sikerült
felkerülni, de a II. osztályban
megerôsítette továbbra is a helyét a
csapat. A legjobb eredményt az

1952. évi II. osztályú bajnokságban
érték el az alsósági fiúk. A Szombat-
helyi Bástya, Szombathelyi Spartacus,
Szentgotthárdi Vörös Lobogó, Répce-
laki Kinizsi mögött az 5. helyezést
szerezte meg a Sági Építôk, megelôz-
ve a Szentgotthárdi Vasas, Vasvári
Petôfi, Sz. Vörös Lobogó II., Csákány-
doroszlói KSK, Sz. Építôk és a Büki KSK
csapatait. Ez évben tartalékcsapatuk
a járási Falusi Kupa egyfordulós baj-
nokságban szerepelt és tíz együttes
közül 4. lett.
A röplabdázók 1949 tavaszán az aláb-
bi együttesekkel együtt a járási baj-
nokságnak voltak a résztvevôi: Celldö-
mölki Vasutas SK, Celldömölki Gimná-
zium DSK, Celldömölki SZIT SE, Keme-
neskápolna-, Köcsk-, Szergény és Vö-
nöcki EPOSZ SE. Az 1949-1950. bajno-
ki idényben már a megyei bajnokság-
ban indultak, és a Szombathelyi Loko-
motív, Szombathelyi Erdôgazdaság,
Sárvári Cukorgyári SZIT, Sárvári
Szovjetfürész, Répcelaki Sajtgyár, va-
lamint a Celldömölki Vasutas SK csa-
patai látogattak a bányatelepi pályára.
A röplabdázók 1950 ôszén még indul-
tak a megyei bajnokságban a Szom-
bathelyi Dózsa, Szombathelyi Meteor,
Szombathelyi Erdôgazdálkodás, Szom-
bathelyi Igazságügy I., Szombathelyi
Városmajor, Szombathelyi Magasépí-
tôk, Szombathelyi Meteor-Kisker DISZ,
Kôszegi NPSE, Körmendi Szakszerve-
zet, Szentgotthárdi Vasas, Sárvári Cu-
korgyári DISZ és a Celldömölki Vasutas
SK csapatai ellen. 1951-tôl azonban a
szakosztály megszûnt.

»TARRÓSY IMRE
(Az írás második részét következô 

mellékletünkben folytatjuk)

sági építôk se játékosok: felsô sor: marton miklós, németh sándor, nyéki  lászló, németh

istván, fekete imre. középsô sor: németh elek, kiss béla, fekete lajos. alsó sor: marsai elek,

giczi károly, vikmann györgy. felsô sorban jobbról a második: bognár béla edzô
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A Celldömölki Tehetségekért Alapít-
vány megköszöni mindazok támoga-
tását, akik 2003-ban személyi jövede-
lemadójuk 1%-át felajánlották az ala-
pítvány javára. Az összeget, 217.546
forintot az alapítványi célkitûzésekkel
összhangban a celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium tanulóinak ösztön-
díj és pályázati támogatására hasz-
náltuk fel. Tisztelt támogatóinkra a
következô években is számítunk.
Adószámunk: 19246729-1-18.

Köszönjük, hogy 2003. évi személyi
jövedelemadója 1%-ával támogatta
a Kemenesaljai Néptáncért Alapít-
ványt. A 148.303,-Ft összegû felaján-
lást népviseletek készíttetésére hasz-
náltuk fel. Kérjük a 2004. évi szemé-
lyi jövedelemadójának 1%-át –
ameny-nyiben céljainkat támogatás-

Közlemény ra méltónak ítéli – a Kemenesaljai
Néptáncért Alapítvány javára felaján-
lani szíveskedjenek. Adószámunk:
18885606-1-18.

A Fodor Lajos Tanulmányi Díj Alapít-
vány megköszöni mindazok támoga-
tását, akik 2003-ban személyi jöve-
delemadójuk 1%-ával támogatták az
alapítványt. A felajánlott összeget,
101.440 forintot az alapítvány a cél-
kitûzésével összhangban a celldö-
mölki Berzsenyi Dániel Gimnázium-
ban érettségizett, mûszaki felsôokta-
tásban továbbtanulók támogatására
fordította. Tisztelt támogatóinkra a
következô években is számítunk.
Adószámunk: 18882706-1-18.

Köszönjük, hogy 2003. évi személyi
jövedelemadója 1%-ával támogatta
a Rocky Dilly Akrobatikus Rock and
Roll Klubot. A 44.457 Ft összegû
felajánlást versenyeken való részvé-
telhez használtuk fel. Kérjük a 2004.

évi személyi jövedelemadójának 1%-
át – amennyiben céljainkat támoga-
tásra méltónak ítéli – a Rocky Dilly
Akrobatikus Rock and Roll Klub javára
felajánlani szíveskedjenek. Rocky
Dilly Akrobatikus Rock and Roll Klub.
Adószámunk: 18889349-1-18

A Kiscelli Templom Alapítvány a sze-
mélyi jövedelemadó 1%-át, 264.330
forintot a celldömölki római katolikus
kegytemplom homlokzatán található
üvegmozaik teljes munkálataira for-
dította. Tisztelt támogatóinkra a kö-
vetkezô évben is számítunk. Adószá-
munk: 19246114-1-18.

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központban
szakmát adó OKJ-s tanfolyamokra várják
az érdeklôdôk jelentkezését. A kéz-láb-
ápoló, mûköröm-építô, és ABC-eladó
tanfolyamok tandíjmentesek! Érdeklôdni
Némethné Kocsis Andránál a 424-096-os
telefonszámon lehet!

Október 13-án a Pannónia-ringen
gyûltek össze Vas megye általános
iskoláinak tanulói, hogy a VIII. Me-
gyei Diáksport Napon emlékezzenek
az aradi vértanúkra. A Vas Megyei
Sportigazgatóság, a Pannónia Racing
Kft., Ostffyasszonyfa önkormányzata
és általános iskolája, valamint a Vas
Megyei Diáksport Tanács évrôl évre
megrendezi a Megyei Diáksport Na-
pot azzal a céllal, hogy a gyerekek
sporttal emlékezzenek meg az aradi
vértanúkról, és versenyzési lehetô-
séghez jussanak, azok is, akik amúgy
nem sportolnak. A rendezvény nép-
szerûsíti a kerékpározást és az atlé-
tikát is.
Az idei verseny elôtt Markó Péter, a
Vas Megyei Közgyûlés elnöke kö-
szöntötte a megjelent több száz gye-
reket, majd nyeregbe pattanhattak a
kerékpárverseny résztvevôi. A bicikli-
sek után a görkorisok és a futók vet-
ték birtokukba a Pannónia-ringet. Aki
nem volt elég bátor, hogy másokkal
összemérje erejét, az a sportági be-
mutatókat nézhette, vagy ügyességi,
játékos sportvetélkedôkön szórakoz-
hatott. A remek hangulatú, a zord idô
ellenére sokakat megmozgató verse-
nyek végén a gyôztesek érmeket, ju-
talmakat vehettek át.
Eredmények:

Kerékpár 1-2. osztály, fiú: 1. Horváth
Tamás (Kemenesmihályfa), 2. Balázsi
Krisztián (Eötvös), 5. Heim Martin
(Eötvös).
Kerékpár 3-4. osztály, fiú: 1. Márczi
Balázs (Gáyer), 4. Vincze Kristóf (Ke-
menesmihályfa), 5. Laki Andor
(Ostffyasszonyfa), 6. Somogyi Gyula
(Ostffyasszonyfa).
Kerékpár 3-4. osztály, leány: 4. Ôri
Petra (Kemenesmihályfa).
Kerékpár 5-6. osztály, fiú: 2. Barti
Norbert (Kemenesmihályfa), 3. Pócza
András (Ostffyasszonyfa).
Kerékpár 5-6. osztály, leány: 4. Kele-
men Klaudia (Ostffyasszonyfa), 5.
Nagy Bettina (Eötvös), 6. Antók Fru-
zsina (Eötvös).
Kerékpár 7-8. osztály, fiú: 1. Márczi
Péter (Gáyer), 3. Szabó Ferenc (Eöt-
vös), 5. Kovács Gyula (Ostffyasszony-
fa).
Kerékpár 7-8. osztály, leány: 2. Erôss
Katalin (Eötvös), 3. Kelemen Ale-
xandra (Ostffyasszonyfa), 4. Gábor
Viktória (Ostffyasszonyfa), 5. Márton
Csilla (Ostffyasszonyfa), 6. Varga Rita
(Eötvös).
Futás 1-2. osztály, fiú: 2. Gersey Ben-
ce (Szent Benedek), 3. Varga Márk
(Boba), 4. Dobson Dávid (Kemenes-
mihályfa), 6. Hideg Péter (Gáyer).
Futás 1-2. osztály, leány: 1.

Diáksport a ringen
Boznánszky Anna (Eötvös).
Futás 3-4. osztály, fiú: 6. Veszprémi
Máté (Kemenesmagasi).
Futás 5-6. osztály, fiú: 2. Kovács Kris-
tóf (Vönöck), 3. Domonkos András
(Boba), 6. Vajda Márió (Gáyer).
Futás 5-6. osztály, leány: 4. Hegedûs
Klára (Gáyer), 5. Bóczi Barbara (Já-
nosháza, Szent Imre), 6. Farkas Ale-
xandra (Gáyer).
Futás 7-8. osztály, fiú: 1. Dezsô Péter
(Berzsenyi), 4. Baranyai Zsolt (Ber-
zsenyi).
Futás 7-8. osztály, leány: 4. Hosszú
Dóra (Gáyer).
Görkorcsolyázás, felsô tagozat, fiú: 5.
Varga Dávid (Kenyeri), 6. Szabó
Ádám (Kenyeri).
Görkorcsolyázás, felsô tagozat, leány:
2. Rozmán Melinda (Kenyeri), 4. Csi-
szár Annamária (Kenyeri).

»VASS VERA

Balassi Bálintra emlékeznek
a Kresznerics Ferenc Könyvtárban
november 8-án 18 órakor. Az es-
ten Kôszeghy Péter irodalomtörté-
nész, Balassi-kutató tart elôadást
Balassi és a teológia címmel a köl-
tô születésének 450. évfordulója
alkalmából. Közremûködnek az
Ómuzsika együttes tagjai. A ren-
dezvényen a Balassi Kiadó kiadvá-
nyai 35 százalékos kedvez-
ménnyel megvásárolhatók.
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Megkérdeztük
» válaszoltak Mi Önnek a szórakozás?

Szívesen járnék színházba,
moziba, de sajnos már nagyon
régen voltam ilyen helyeken.
Mindig csak tervezgetjük,
hogy veszünk majd bérletet,
de a férjemmel együtt nyug-
díjasok vagyunk, a színház-
jegy pedig elég drága. Otthon
tévét nézek, rádiót hallgatok
minden nap, ez jelenti a szó-
rakozást. A televízióban a so-
rozatokat, zenés és show-mû-
sorokat, ha van esetleg szín-
házi közvetítés, akkor azt né-
zem. A rádióban zenét hallga-
tok, általában a házi munkák
elvégzése közben, és szere-
tem a kabarékat is.

A tévézés jelenti nekem a
szórakozást. Ha sok idôm van,
szívesen varrogatok otthon
magamnak és a gyerekeknek.
A legtöbb idôt a gyerekekkel
szeretem eltölteni. Szívesen
mennék színházba is, de a
jegy drága, a pénzt inkább
másra kell költeni. Olvasni is
nagyon jó lenne, de nincs sok
idôm rá. Nagyon szeretjük az
állatokat, tervezzük, hogy a
gyerekekkel meglátogatjuk
Budapesten a Tropicariumot.
Nagyon szeretünk fürödni, ha
lehetôségünk van rá, elláto-
gatunk valamelyik fürdôhely-
re kikapcsolódni.

Nem megyek szórakozni se-
hova. Egyrészt, mert nincs ho-
va, másrészt, mert sajnos az
egészségem sem engedi. Ré-
gebben volt a kultúrházban
egy helyiség, oda szoktunk
eljárni a többiekkel ultizni.
Sajnos már sokan meghaltak,
így nincs kivel menni. A pol-
gármesteri hivatal elôtti asz-
taloknál, padoknál is szoktunk
üldögélni, ott is jókat beszél-
gettünk, játszottunk. Mivel én
már eljátszottam a gyerekjá-
tékaimat, az jelent most örö-
met, ha szépen süt a nap,
nincs túl meleg, és tudok sé-
tálni az utcán.

A szórakozás nekem elsôsor-
ban a színházat jelenti. Na-
gyon örülök annak, hogy itt
Celldömölkön is, ha akarunk,
el tudunk menni színházba,
nem kell messze utazni. A ta-
valyi évadban is voltunk, és az
idén is szeretnénk elmenni
majd egy-két elôadásra, ha le-
hetôségünk lesz rá. Ha az idô-
járás engedi, és hétvégenként
van idônk, szívesen kirándu-
lunk. Remélem, még lesz rá
alkalmunk idén is. A hétköz-
napokon, otthon munka köz-
ben szól a televízió. A tévében
a kedvenc sorozatomat és a
kvíz-mûsorokat nézem meg.

»fotó: tulok gabriella»kérdez: vass vera

Boncz Ernôné Baráthné
Szakonyi Anikó

Lang József Füzesi Ágnes

Test és lélek
kényeztetése

Minden héten kedden 18 órától 20 óráig a
Koptik utcai óvodában.

A mindennapok rohanásai és stressze után jól
esik egy kis mozgás és légzés. Ellazítja és fel-
frissíti a fáradt testet. A reiki kezelés harmoni-
zálja és feloldja a testi-lelki energiablokkokat.
Az elsô találkozás október 19-én, kedden volt,
a foglalkozások folyamatosan tartanak egé-
szen 2005. május végéig.
Alkalmanként jelképes összeget szedünk: 500
Ft/fô, havi 2000 Ft/fô.
Az összeg egy részével támogatjuk az óvodát,
illetve képességfejlesztô játékok vásárlását.
Hozz magaddal plédet, vastag zoknit, a jó ked-
vedet, egy csöppnyi mosolyt, és ne aggódj, ha
van egypár kilogramm súlyfelesleged. (Nem
nyaktörô mutatványokat végzünk.)
Minden érdeklôdôt szeretettel várok: Buzás Ró-
zsa, népmûvelô – diplomás parapszichológus.

J Ó G A  –  R E L A X Á C I Ó  –
R E I K I

Celldömölk
Születés: Horváth Sándor Csaba és Szalai
Hajnalka fia: Krisztofer László, Horváth
László és Kolompár Bernadett fia: Szabolcs,
Nagy Barnabás és Somogyi Edina fia: Máté,
Vajda Szabolcs és Kolompár Ildikó fia: Sza-
bolcs, Pipics Csaba Rezsô és Péntek Tünde
Edina leánya: Lili, Berghoffer Tamás és
Szôllôsi Andrea leánya: Míra, Takács Krisz-
tián Zsolt és Deé Nikoletta leánya: Vivien.
Házasság: Mell Péter és Varga Veronika,
Harmath Attila és Asbóth Viktória, Farkas
Szilárd és Erdôs Krisztina, Tóth Zoltán és
Benkô Ildikó, Bartucsek Sándor és Molnár
Tímea, Bukovics Balázs és Szarka Bernadett
Ágota, Kálmán Róbert és Pincze Katalin,
Santoni Roberto és Fekete Andrea Margit.
Halálozás: Horváth Ferenc, Farkas József,
Böröcz Ferencné sz. Jánosa Judit, Máté La-
jos, Baráth Jenôné sz. Tóth Erzsébet, Sza-
kos Imre Mihály, Csôre Lajos, Kertész Pál,
Szabados Ferencné sz. Baracskai Magdol-
na, Szekeres Józsefné sz. Sági Erzsébet
Zsuzsanna, Király István.
Mersevát 
Halálozás: Fodor Imre.
Szergény
Születés: Berecz Tamás és Kovács Barba-
ra fia: Adrán Ábel.

Halálozás: Nagy Imréné sz. Mesterházy Edit.
Vönöck
Születés: Takács László és Nagy Szilvia
fia: Botond Áron.
Boba
Születés: Csajbók Tamás és Porkoláb
Magdolna Rita fia: Mátyás.
Halálozás: Horváth Lajosné sz. Kulman Er-
zsébet.
Kemenesmagasi
Születés: Bor András Imre és Veres Jolán
fia:  András István, Gudui Szabolcs és
Verasztó Violetta leánya: Evelin.
Jánosháza
Születés: Szalai Imre és Bódis Piroska leá-
nya: Virgínia.
Halálozás: Laczi Vendelné sz. Sebestyén
Zsuzsanna.
Kemenessömjén
Születés: Szabó Csongor és Baranyai Edi-
na Beáta fia: Máté Csongor.
Nemeskeresztúr
Halálozás: Farkas István.
Kenyeri
Halálozás: Talabér Sándor.
Ostffyasszonyfa
Halálozás: Nagy István.
Nagysimonyi
Halálozás: Farkas Jánosné sz. Horváth Róza.

» ANYAKÖNYVI HÍREK
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Extra liga – 4. forduló 
CVSE-Mávépcell – Ceglédi VSE 4:10
Gyôzött: Vimi R. 2, Németh J. 1 és a
Vimi-Teket páros.
A tavalyi bronzérmes csapat egysé-
gesebb volt, de a látottak alapján
szorosabb is lehetett volna az ered-
mény.

NB II. – 6. forduló 
CVSE-Mávépcell II. – Gyôri Elektromos
18: 0
Gyôztek: Csonka Z. 4, Faragó B. 4,
Ölbei P. 4, Teket A. 4, a Csonka-Ölbei
és a Faragó-Teket páros.
A középmezônyhöz tartozó Elektro-
mos ellen nem volt kétséges a gyô-
zelem.

A CVSE NB II-es nôi és férfi csapatai közül
a nôk teljesítettek jobban az elmúlt két
fordulóban. Molnár János tanítványai
mindkétszer hazai környezetben gyûjtöt-
ték be a bajnoki pontokat. A férfiak egy
szinte már megnyert mérkôzést veszítet-
tek el Várpalotán, és kemény csatában
nyertek a Tanárképzô Fôiskola ellen.

Várpalota – CVSE 29:26 (9:15)
Várpalota, 100 nézô, NB II-es férfi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Erdélyi, Lipót.
CVSE: Kozma – Kormos, Pozsonyi (5),
Csitkovics (3), Lendvai (5), Tóth A. (7),
Gubián (5). Csere: Ludvig, Vincze, Sali, Ba-
konyi, Koronczai (1), Jakab. Edzô: Mátés Ist-
ván.
Mátés István: Hamar több gólos vezetést
szereztünk, és az elsô félidôben egyértel-
mûen mi uraltuk a játékot. A második já-
tékrészben összeesett a csapat. Négy gólt
kaptunk zsinórban, majd a 40. percben új-
ra egyenlô volt. Onnan végig a hazaiak ve-
zettek 2-3 góllal.
Ifjúsági mérkôzésen 42:16 arányú várpalo-
tai született.

CVSE – Tapolca 34:29 (16:14)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, NB II-es
nôi bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Nagy, Miksó.
CVSE: Balogh – Kertész (5), Szomorkovits L.
(6), Szomorkovits A. (7), Pupp (7), Szilvá-
gyi (7), Farkas (2). Csere: Mendel –
Foglszinger. Edzô: Molnár János.
Molnár János: Érvényesítettük a papírformát.
A mérkôzésen általában 2-3 góllal vezet-
tünk, csak 17:17 és 20:20 között volt szoros
a meccs. A lejátszott 7 mérkôzésbôl 10
pontot szereztünk.

Ifjúsági mérkôzésen 22:9 arányú tapolcai
gyôzelem született.

CVSE – Alsóörs 24:19 (10:10)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 50 nézô,
NB II-es nôi bajnoki kézilabda-mérkôzés.
Vezette: Pauer, Szalay.
CVSE: Mendel – Kertész (4), Szomorkovits L.
(4), Pupp (7), Farkas (2), Szomorkovits A.
(2), Szilvágyi (5). Csere: Balogh – Bödör,
Foglszinger. Edzô: Molnár János. Jók: Men-
del, Pupp, Szilvágyi.
Molnár János: Az elsô félidô szoros volt, nem
ment felállt fal ellen a játék a csapatnak. A
második játékrészben remekelt a kapu-
sunk, és nyitottabban is védekeztünk. Vál-
toztattunk a felállásunkon, és ez bejött.
Ifjúsági mérkôzésen 20:15 arányú vendég
siker született.

CVSE – Tanárképzô Fôiskola Szombathely 31:29
(16:12)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 200 nézô,
NB II-es férfi bajnoki kézilabda-mérkôzés.
Vezette: Bóna, Miskei.
CVSE: Dénes – Kormos (5), Csitkovics (3),
Ludvig (1), Lendvai (7), Gubián (3),
Koronczai (3). Csere: Kozma – Bakonyi (4),
Pozsonyi (2), Vincze (1), Sali (1), Jakab (1).
Edzô: Mátés István. Jók: Dénes, Lendvai,
Kormos.
Mátés István: Az elsô félidôben 4:4 után pro-
dukáltunk egy 5:0-ás szériát. Ezt az elônyt
a 49. percig tartottuk is. Az utolsó 10 perc-
ben folyamatosan 2-3 emberes hátrányban
játszottunk, felzárkózott a Tanárképzô, de a
gyôzelmünk nem forgott veszélyben.
Ifjúsági mérkôzésen 34:22 arányban gyô-
zött a Fôiskola csapata.

»VASS VERA

Márczi Balázs, a Gáyer Gyula Álta-
lános Iskola 4. osztályos tanulója a
szeptember végén Körmenden
megrendezett megyei duatlon
diákolimpián a II. korcsoportban
16 induló közül 1. helyezést szer-
zett. Balázs a versenyen sérülten
szerepelt, ezért is dicséretes az
elért siker. A felkészülés során
kiújult korábbi saroksérülése,
ezért csak kerékpáros edzéseket
tudott végezni. 
Az 1 kilométer futásból, 4 kilomé-
ter kerékpározásból és 500 méter
futásból álló versenyen is úgy kel-
lett taktikáznia, hogy sérülése
miatt ne nagyon essen vissza a fu-
tásban. Az elsô távot laza futással
teljesítette, a kerékpározásban
pedig behozhatatlan elônyre tett
szert, így nem okozott problémát
az utolsó 500 méter. Balázs hiába
vívta ki gyôzelmével az országos
diákolimpiai döntôben való indu-
lás jogát, sérülése ebben megaka-
dályozta. Két évvel ezelôtti 5. he-
lyezése és idôeredményei alapján
az országos döntôben is esélye
lett volna szép eredmény elérésé-
re. A kerékpáros edzések viszont
meghozták a sikert. Több verse-
nyen is diadalmaskodott a fiatal
sportoló.

»VASS VERA

Menetel a nôi csapat Duatlonos
bajnok

Asztalitenisz NB III. – 6. forduló 
CVSE-Mávépcell III. – Mosonmagyaróvá-
ri TE 12:6
Gyôztek: Máthé Gy. 4, Tamás L. 3, Fe-
hér L. 2, Balázs Gy. 1, a Máthé-Balázs
és a Fehér-Tamás páros.
A legjobbjukat nélkülözô vendégek
ellen könnyedén gyôzött a celli gár-
da.

NB III. – 7. forduló
CVSE-Mávépcell – Hévízi SK 14:4
Gyôztek: Máthé Gy. 4, Fehér L. 4, Ta-
más L. 4, Szabó F. 2.
A celliek a két párost elvesztették, de
utána alaposan összekapták magu-
kat, és fölényesen gyôztek.

»(vl)az nb iii-as együttes
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az nb ii hummel-csoport állása

Ôrzi jó helyezését a CVSE
Celldömölki VSE-Cell-Modul — Integraál-
DAC Gyôr 2-2 (1-2)
Október 23. Celldömölk, 500 nézô. Vezet-
te:  Pánczél (Makk, Takács G.).
Celldömölk: Tarczi – Gyôrvári
(Manganelli), Csákvári, Subicz, Bodor – Vaj-
da L., Szabó, PALKOVICS, BEKE – NÉMETH,
Hegyi (Pungor I.). Edzô: Sebestyén Attila.
DAC: Kocsis – Tóth, Keszei, Reizer,
Ladiszlaidesz – Vados (Varga), Gollovitzer
(Kormos), Fajkusz, KOVÁCS L. – Czetti (Ta-
mási), OROSS. Edzô: Horváth Dénes.
Nagy lendülettel kezdett a hazai együttes,
melynek eredménye, egy ritka szép
passzjáték után, a gyors vezetés megszer-
zése lett. A 8. percben Bodor a félpályánál
szerzett labdával indult elôre, majd Hegyi-
hez passzolt, ô pedig egybôl, háttal a ka-
punak sarokkal perdített középre Német-
hez, aki a 16-os vonalánál átjátszotta
Keszeit, húzott kapura, majd az eléje jövô
kapust kicselezte, és higgadtan a hálóba
lôtt. (1-0). A 20. percben óriási gólhelyzet
maradt kihasználatlanul a DAC kapujánál.
Németh, akárcsak az elsô gólnál, már a ka-
puson is túljutott, de lövése a kapu fölé
szállt. A 22. percben saját térfelén Vajda
passzolta el Kovácshoz a labdát, aki egybôl
az ôrizetlenül hagyott Orosst hozta játék-
ba. A csatár maga elé tette a játékszert, és
20 méterrôl a jobb felsôbe küldte azt. (1-1).
Egy keresztbe lôtt labdával léphetett meg
Kovács a bal oldalon a 34. percben. Tarczi
ugyan kiindult kapujából, de végül meg-
torpant, így Kovács akadálytalanul érhette
utol a labdát, és a kapus fölött a
hosszúsarokba emelt. (1-2). Az 52. perc-
ben Palkovics remek labdával ugratta ki
Pungort, aki a bal oldalon lefutotta a ven-
dégek védelmét, és az alapvonalról minta-
szerûen gurította vissza lövésre a labdát,
melyre Beke érkezett, és 12 méterrôl egy-
bôl kapura lôtt. Erôvel meglôtt labdája
megpattanva vágódott a léc alá. (2-2). A
gyors egyenlítést jelentô gól után azonban

a jobbnál jobb helyzetét most sem tudta a
helyi csapat gólra váltani. A gyôriek az
utolsó percekben fölényt harcoltak ki, de
csak egy les gólra futotta erejükbôl. A
mérkôzés nagy izgalmak mellett ért véget,
s mindkét csapatnak meg kellett elégedni
az egy-egy ponttal.

Balatonlelle SE – Celldömölki VSE-Cell-
Modul 1:1 (0:0)
Október 31. Balatonlelle, 200 nézô. Vezet-
te: Szilasi (Wenczel, Lémon).
Balatonlelle: Gyenes – Pap M., Kenéz (Ta-
tai), Deme, Graszl L. – Takács Gy., Varsányi,
Földes (Fenyvesi), Himics – Takács A.
(Graszl N.), Silimon. Edzô: Kolovics Zoltán.
Celldömölk: TARCZI – Bodor, Subicz,
CSÁKVÁRI, Somogyi – VAJDA L., SZABÓ,
Palkovics, Beke – Manganelli, Németh
(Pungor N.). Edzô: Sebestyén Attila.
A vendégcsapat kezdett jobban, a hazaiak
a 10. percben jutottak elôször Tarczi kapu-
jához, viszont ekkor két perc alatt a celli
kapusnak háromszor kellett bravúrral men-
teni. A végig jó iramú, izgalmas mérkôzé-
sen a vendégek sok ígéretes támadását

nem kísérte szeren-
cse, amikor az i-re a
pontot fel kellett vol-
na tenni, rendre hi-
báztak a támadók. A
hazaiak kapura lövé-
seit viszont a kitûnô
formában védô Tarczi
bravúros védésekkel
hárítani tudta. A 83.
percben Palkovics
jobbról belôtt szögle-
tét Szabó Levente
védhetetlenül fejelte
a kapu jobb alsó sar-
kába. (1-0). A CVSE
szurkolói már gyôz-
tesnek érezték csapa-
tukat, amikor döbbenetükre Szilasi játék-
vezetô a hazai csapatnak ajándékozott egy
11-est. Egy kapu elôtti kavarodásban
Garszl N. kilökte a labda alól Somogyit. A
játékvezetô sípja néma maradt. Közben
Pungor határozottan szerelte a cserejáté-
kost, amikor a játékvezetô a hazaiak kívá-
natára a 11-es pontra mutatott. A bûntetôt
Varsányi lôtte magasan a jobb kapufa mel-
lett a kapuba. (1-1).

»TIM

1. Felcsút 12 8 2 2 23 - 11 26
2. Soroksár 12 6 6 - 23 - 10 24
3. Celldömölk 12 6 3 3 22 - 13 21
4. Paks 12 6 3 3 18 - 11 21
5. Budakalász 12 5 5 2 26 - 16 20
6. Veszprém 12 5 3 4 15 - 13 18
7. Balatonlelle 11 5 2 4 19 - 18 17
8. Kaposvölgye 12 5 2 5 15 - 19 17
9. Barcs 12 4 4 4 14 - 14 16
10. Gyirmót 12 4 4 4 17 - 18 16
11. Integrál-DAC 12 5 1 6 21 - 24 16
12. Mezôfalva 12 4 3 5 22 - 20 15
13. Szentlôrinc 11 3 2 6 15 - 18 11
14. Budafok 12 3 2 7 11 - 20 11
15. Komló 12 2 4 6 13 - 18 10
16. Pénzügyôr 12 1 - 11 7 - 38 3

A 11. forduló mérkôzéseinek további
eredményei: Mezôfalva-Balatonlel-
le 2-1, Barcs-Pénzügyôr 0-1,
Szentlôrinc-Budakalász 1-1, Fel-
csút-Paks 0-1, Veszprém-Komló 3-
0, Kaposvölgye-Soroksár 1-3, Gyir-
mót-Budafok 1-0.

A 12. forduló mérkôzéseinek további
eredményei: Soroksár-Veszprém 0-
0, Pénzügyôr-Budafok 1-3, Fel-
csút-Gyirmót 2-0, Paks-Szentlôrinc
1-3, Budakalász-Mezôfalva 3-2,
Integrál-DAC-Kaposvölgye 0-3,
Komló-Barcs 2-2.

A 13. forduló mérkôzései: november
6. Celldömölk-Budakalász 13.30
órakor, Veszprém-Integrál-DAC,
Gyirmót-Pénzügyôr, november 7.
Mezôfalva-Paks, Szentlôrinc-Fel-
csút, Budafok-Komló, Barcs-Sorok-
sár, Kaposvölgye-Balatonlelle.

A 14. forduló mérkôzései: november
13. Paks-Celldömölk 13.30 órakor,
Felcsút-Mezôfalva, Balatonlelle-
Veszprém, Soroksár-Budafok, no-
vember 14. Szentlôrinc-Gyirmót,
Budakalász-Kaposvölgye, Integrál-
DAC-Barcs, Komló-Pénzügyôr.

tarczi pál kapus a balatonlelle 

ellen a mezôny legjobbja volt
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Dabronyban 85 m2-es, összkomfortos, felújított családi ház
gázkonvektorral, kerti kúttal, melléképülettel csendes ut-
cában 3 M Ft-ért eladó. Érd.: 06 70/3666-903.

Celldömölkön 1200 m2-es építési telek közmûvekkel
eladó. Érd.: 06 30/ 500-7635.

» APRÓHIRDETÉS

» Lódarázs
A több mint ezer fajból álló darazsak kö-
zül a lódarázs nem csak hazánk, de Euró-
pa legnagyobb darázsfaja is. A hím eléri
a 24, míg a nôstény a 35, a dolgozó vi-
szont csak a 22 milliméter hosszúságot.
A lódarazsak államot alkotnak, melyet a
nôstény (királynô) ural. Szaporodásuk
májustól októberig tart. Az idény végén a
királynô arra ösztönzi dolgozóit, hogy
építsenek nagyobb sejteket fiatal király-
nôk és hímek neveléséhez. Ezt követôen
novemberben a dolgozók, hímek és a
lárvák elpusztulnak. A telet csak a meg-
termékenyített nôstények élik túl. Ta-
vasszal aztán a fiatal nôstények kirepül-
nek. A kirepülést követôen új ciklus (kö-
zösségalapítás) kezdôdik. A királynô elsô
feladata, hogy új fészekhelyet válasszon,
melyet fák odvában, faüregben és ritkán
a föld alatt, egy elhagyott egérfészekben
talál meg. A fészek kiválasztása után a
királynô rágószervével összerágott fából
és nyálból „papírkását” gyárt a fészek-
építéshez. Ebbôl egy réteget a fészek te-
tejére ken, ezt követôen szárat készít,

melyen a fészek lógni fog. Erre egy
hosszúkás, keskeny sejtet told, amely-
nek falához egy-egy petét ragaszt. A pe-
ték öt nap után kelnek ki, és három ved-
lést követôen bebábozódnak. Negyven
nap után kibújnak az elsô dolgozók, és
táplálékot keresnek maguknak és a töb-
bi lakónak. Ettôl kezdve a királynô a fé-
szekben marad, s csak a szaporulatról
gondoskodik, amely egy ciklus alatt elér-

heti a 400 lárvát. Az ivarérett lódarázs
csak folyékony táplálékot vesz magához,
elsôsorban nektárt és fák nedveit. A lár-
vákat viszont rovarpéppel etetik.
A lódarázs színezete: tora barnás-vörös,
feje sárga, potroha sárga-fekete, míg
szárnyai sárgás színbe játszók. Csápjuk
könyökszerûen megtört, hímeknél 13,
nôstényeknél 12 ízbôl áll. Nagy, vesefor-
májú összetett szemei vannak. Kitûnô
szaglással rendelkezik, aminek köszön-
hetôen éjjel is vadászni képes. Vadászat-
ra fullánkkal vannak felfegyverezve.
Szúrása veszélyes, három csípéstôl akár
egy ló is elpusztulhat. Ember is halt meg
csípésétôl. Szerencsére ritkán csípnek
meg lovat, más állatot és embert, ha-
csak nem támadják fészküket. A darázs
mérgére allergiásoknak kell vigyázni.
Nagyon veszélyes, ha az ember nyelvét
vagy nagyobb véredényét csípi meg.
Mérge azonban csökkenti a vérnyomást,
és megakadályozza az emlôsállatok vér-
alvadását. A tudósok újabban érdeklôd-
nek e méreg után, úgy vélik, hatásos le-
het az adrenalinszint csökkentésére.

Erdôk, mezôk, vizek lakói

Kérjük, hogy az alábbi hulladékgyûjtési napokon az utcára ki-
helyezett hulladékgyûjtô edényük mellé rakják ki a mûanyag
zsákokban, zacskókban összegyûjtött falevelet, lombot, me-
lyet a hulladékgyûjtô autó – kizárólag ezen a héten – a háztar-
tási hulladékkal együtt elszállít.
2004. november 22-én (hétfôn) – a hétfôi hulladékgyûjtési nap-
pal érintett városrészen.
2004. november 24-én (szerdán) – a szerdai hulladékgyûjtési
nappal érintett városrészen.
2004. november 26-án (pénteken) – a pénteki hulladékgyûjtési
nappal érintett városrészen. »Celli-Huke Kft.

Lombgyûjtési akció

MODERNTÁNC TANFOLYAM indul Celldömölkön

Tanfolyam anyaga: jazz • funky • hip-hop • disco • revü 
• egyéb showtáncok • szinpadi mozgás

Beiratkozás: nov.10.,16.30 Berzsenyi Gimnázium

Edzések: szerdánként,16:30-tól az iskola tornatermében

Tanfolyam díj: 1500Ft/hó

Érdeklôdni: Gyôrfi Violánál a 06 30/500-1194

Foglalkozások minden második pénteken 
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. 

Ismerkedjen a hobby technikával, 
gondoljon a karácsonyra, készítsen ajándékot!

A foglalkozásokra az üzletben lehet jelentkezni, 
ahol bôvebb információ is kapható!

Üzletünkben megtalálható a kreatív és hobby 
kellékek széles és egyre bôvülô választéka.

A foglalkozásokhoz szükséges alapanyagot 
kedvezményes áron biztosítjuk.

TAnkönyv PApír JAték 
9500 Celldömölk, Sági u. 6–8. • Tel.: 95/424-480

Nyitva: H–P: 8.00–17.00, Szo: 8.00–12.00

K r e a t í v  A l k o t ó

Kreatív 5letek 6hatós segítséggel!

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
Tel.:  95/525-810, 06 20/921-6324
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9500 CELLDÖMÖLK, SZÉCHENYI U. 2.
Telefon/fax: 95/424-616
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