
Új

»
XVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM (373) 2004. MÁJUS 21.

A Z  Ú J S Á G  C E L L D Ö M Ö L K Ö N  I N G Y E N E S ,  A  V I D É K I  E L Ô F I Z E T Ô K N E K  H A V O N T A  1 0 8  F O R I N T .

C E L L D Ö M Ö L K  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A

BÚCSÚZTAK

AZ ISKOLÁTÓL

» Rámpák nélkül
nehezebb 5.

» Nyelvi verseny 7.

» Szellôrózsa 
és a többiek 9.

» Borverseny 
lovagokkal 10.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Celldömölkön 1 szobás, jó állapotú lakás eladó.
I.ár.: 3,5 M Ft

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

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

Szergényben 2 szobás családi ház 3842 m2

telken eladó. I.ár: 3,2 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis belvárosi
cs.ház eladó. I.ár: 15 M Ft

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

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

Celldömölkön 2 szobás kifogástalan állapotú
lakás eladó. I.ár: 8,5 M Ft

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

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

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

Pápocon jó áll. tornácos paraszth. eladó. I.ár: 3M Ft

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

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

Celldömölkön 56 m2-es, felújított lakás eladó.
I.ár: 7,9 M Ft

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

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

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

Cell-Vas Kft.
VAS-MÛSZAKI BOLT

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 5. (Kultúrház mögött)
Tel.: 06-95/420-015 • Cell-vas-kft.internettudakozo.hu

Várjuk kedves Vásárlóinkat! Nyitva: H–P: 8–17; Szo: 8–12

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

_tzâÇt
Fürdôszoba Szaküzlet

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

Nyitva: hétköznap 8.00–16.30, szombaton 8.00–12.00

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

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

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

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

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

CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

A FELMÉRÉSTÔL A  K IV ITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!

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

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

12,5 mm-es gipszkarton 480 Ft/m2

6 cm-es térburkoló, szürke 2.400 Ft/m2

Elektromos fûnyíró
– El. 1100 W 14.900 Ft
– El. 1200 W 18.400 Ft

Benzinmotoros fûnyíró
– Tecumseh motorral 38.500 Ft
– Tecumseh motorral 51 cm 41.990 Ft
– Briggs motorral 3,5 LE  51 cm 46.990 Ft 39.990 Ft
– Briggs motor 4 Le, 51 cm 

állítható kerékmagasság 51.000 Ft 47.000 Ft

Elektromos szegélynyíró
– 220W 3.990 Ft, 250W 5.100 Ft, 550W 15.500 Ft

Husqvarna 323R bozótvágó
(24,5 cm3–0,9 kW-1,2 LE-4,5 kg) 95.050 Ft. 
Ajándék: damilfej, hallásvédô, plexi álarccal

Husqvarna 24C szegélynyírók
(24 cm3-0,5 kW-0,7 LE-4,5 kg)  37.100 Ft

Permetezô: 5.990 Ft

– Fûnyíró damilok, kések, olajok, gyertyák

Kandalló- és kályhavásár! Figyelem! Áremelkedés várható!
Elôzze meg a többletkiadást!
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» J E G Y Z E T

Sûrû fillér vagy
ritka forint
Megszoktuk már, ha itt a tavasz
és közelít a nyár, szaporán emel-
kedik az üzemanyagok ára. A
mérték az utóbbi idôben három
forint volt, s ez elégnek bizonyult
ahhoz, hogy mire elérkezett a tu-
ristaszezon ideje, jóval maga-
sabb áron jutottunk hozzá, mint
a téli hónapokban. Nem örültünk
neki, de mint már említettem,
megszoktuk.
Ám ami a közelmúltban történt,
arra sokan felkaptuk a fejünket.
Május elsején és másodikán, va-
sárnap még lelkesen ünnepelte
az ország az unióhoz való csatla-
kozást, aztán hétfôn keményen
visszazökkentettek bennünket a
hétköznapok valóságába. Beje-
lentették a benzin 6 és a gázolaj
4 forintos drágulását az uniós
tagság 5. napjától. Kemény, ta-
pintatlan lépés volt ez azoktól,
akik megtették, és egyben ün-
neprontás egy olyan országban,
ahol egyébként is magasak az
üzemanyagárak, fôként a kere-
setekhez viszonyítva.
Egyes elôrejelzések szerint elér-
hetjük a 280–300 forintos árat is,
ám akkor már sokan megfontol-
juk, mikor ülünk autóba. Ha pe-
dig nem autózunk, nem is tanko-
lunk, nem fogy az üzemanyag,
ezáltal nem nô a profit sem. És
ez kinek lesz jó?
Egy mondás szerint jobb a sûrû
fillér, mint a ritka forint. Ezt azért
nem ártana szem elôtt tartani, és
nem csak az üzemanyag árak
esetében.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Május 26-án tartja soron következô
ülését a város képviselô-testülete. Az
elôzetes tervek szerint az ülésen a le-
járt határidejû határozatok és a két
ülés között történtekrôl szóló beszá-
moló után szó lesz az önkormányzati
ingatlanok értékesítésérôl, a telek-
kialakításokról, és a képviselôk tájé-
koztatót hallgatnak meg a mentôállo-
más sorsáról.

Testületi ülés

„A szárny megnôtt, üresen áll a fé-
szek / Csak álom volt a szép diákvi-
lág / S mint a fecske alkonyati szél-
nek / Ma szárnyat bont egy sereg
diák.” Ady Endre sorai köszöntötték a
végzôs diákokat, tanáraikat, szülei-
ket, rokonaikat és minden vendéget
a Celldömölki Mûszaki Szakközépis-
kola és Szakiskola idei ballagási ün-
nepélyén. A 2003/2004-es tanévben
három osztályban 64 tanuló búcsú-
zott el iskolájától. Ruhaipari techniku-
sok, szoftverüzemeltetôk, számító-
gép-kezelôk, nôiruha-készítôk, szo-
bafestôk, géplakatosok lesznek, ha
sikeresen veszik a rájuk váró akadá-
lyokat, az érettségit, a szakmunkás-
vizsgát.
A szakképzô iskola ünnepsége rend-
hagyó módon kezdôdött. Varga László
igazgató és Molnár Gábor referens pe-
dagógus munkája elismeréseként és
75. születésnapja alkalmából köszön-
tötte az intézmény volt igazgatóját,
Majnovics Máriát. Versekkel, dalokkal,
beszédekkel búcsúztak azoktól, akik
négy, illetve három évet töltöttek az
iskola falai között, közösséggé ková-
csolódtak, felnôtté váltak. Varga Lász-
ló igazgató ünnepi beszédében töb-
bek között szólt arról: reméli, vissza-
térnek majd évek múlva is a mostani
végzôsök, és megosztják tanáraikkal
örömüket, esetleg bánatukat.
Városunk másik középiskolájában, a
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban két
osztályban 53 diák vett búcsút iskolá-
jától, tanáraitól, diáktársaitól, kö-
szönte meg szülei támogatását. A ha-
gyományokhoz híven a végzôsök
megkoszorúzták Berzsenyi Dániel
szobrát, ahol elhangzott a költô Bú-
csúzás Kemenes-Aljától címû verse.
Vinter József igazgató ünnepi beszé-
dében felhívta a ballagók figyelmét
az emberi értékekre, és arra, hogy ôk
a jövô nemzedéke, belôlük lesznek a
jövô kutatói, édesapák, édesanyák.
Ennek megfelelôen tisztességesen
állják meg helyüket az élet rögös út-
jain. A gimnázium ballagási ünnepsé-
ge is rendhagyó volt. Vinter József
köszöntötte a következô tanévtôl
nyugállományba vonuló Joó Antalné
igazgatóhelyettest, aki hosszú éve-
ken keresztül tanította a gimnázium

tanulóit a magyar nyelv és irodalom
szépségeire. Az ünnepség zárásaként
a végzôs diákok egy közös dallal bú-
csúztak iskolájuktól.
Az idei az utolsó év, amikor a diákok
a hagyományos érettségi keretein
belül vizsgáznak. A 2004/2005-ös
tanévtôl már a kétszintû érettségin
adnak számot tudásukról az érettsé-
gizôk.
„A föld csak néked ôrzi titkát, / ez
végtelen nagy gazdagság. / Csak
tudd és akard látni bûvét, varázsát! /
Vár a messzi ismeretlen, a tudás az,
ami fölemel…/ Várnak rád új és új
csodák…” Ezekkel a sorokkal kívá-
nunk valamennyi végzôs diáknak sok
sikert az érettségi és a szakmunkás-
vizsgákhoz, további életükhöz.

»VASS VERA

a berzsenyi dániel gimnázium diákjai

a szakiskola végzôsei

Búcsúztak a végzôsök

Politikusok látogatásai
Kovács László külügyminiszter tesz rövid látogatást Celldömölkön május
22-én, szombaton. A politikus 10.30 órakor a városközpontban találkozik
a celldömölkiekkel. Az európai parlamenti választások elôtti kampány so-
rán a késôbbiekben Kiss Péter miniszter, a város díszpolgára is Celldö-
mölkre érkezik.



4

Három napig tart az Alsósági Tavaszi Napok rendezvénysorozata, a helyszín a
Berzsenyi ÁMK. Május 21-én 8 és 14 óra között a Mozdonyvezetôk Országos
Szakszervezete labdarúgó-bajnoksága lesz, 17 órakor kiállítás nyílik. 18 órától
mûsoros estet rendeznek, a köszöntôk után fellép a Pápai Musical Stúdió.
Szombaton a celldömölki fúvószenekar tart zenés ébresztôt, 8 órától az IPA
nemzetközi rendôr labdarúgótornát rendezik. 10 órától Ôstörténetünk és a ro-
vásírás címmel tart elôadást Szakács Gábor és Fridrich Klára, 14 órától térze-
ne lesz a katolikus templom elôtti téren, 20 órakor kezdôdik az utcabál az al-
sósági csárdánál. Vasárnap utcák, terek labdarúgó-bajnokságával kezdôdik a
program, 8 órától lehet nevezni, a rendezvényt 9 órakor Mesterházy Attila, a
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium politikai államtitkára nyitja meg. 14
órától rendezik a szülôk, gyerekek, részönkormányzati tagok játékos sportve-
télkedôjét, majd íjászbemutató és lovas program lesz. 18 órakor ökumenikus
istentisztelettel zárul a program az evangélikus templomban.

Új lakások, új üzlet
A városközpont egy újabb szép épülettel gyarapodott. A Sági úti
újonnan épített önkormányzati bérlakásokba hamarosan beköl-
tözhetnek a lakók, és a SPAR üzlet is megnyílik.

Néhány hónap alatt elkészültek a lakások, és nyitásra kész álla-
potban van a SPAR üzlet is. Az épület Kiniczky István okleveles
építészmérnök, építész tervezô munkája. Generál kivitelezését a
Mávépcell Kft. végezte, a munkába celldömölki alvállalkozókat
vont be. Az emeleti és tetôtér-beépítéses lakások 46–52 négyzet-
méter alapterületûek, egyedi gázfûtésûek. A tizenkét lakás nem
szociális helyzeten alapuló bérlemény, hanem költségalapú bérla-
kásként lehetett pályázni rájuk, egyhavi bérleti díjuk 24–28 ezer
forint között van. A pályázat elbírálásánál azt vették figyelembe,
hogy a pályázó hány havi bérleti díjat fizet meg egy összegben, a
lakásbérleti szerzôdés aláírásakor. A lakásokra nagy volt az érdek-
lôdés, a bíráló bizottság huszonhat zárt borítékot bontott fel a pá-
lyázat nyilvános eredményhirdetésén.
Megtörtént a lakások mûszaki átadása, így június elején be lehet
költözni. A kivitelezônek köszönhetôen a lakások nemcsak hibát-
lan állapotban, hanem rendbe téve, kitakarítva várják a leendô
lakókat.
A lakások alatti üzlet is nyitásra vár. A kivitelezôk a belsô mun-
kálatokat végzik, és utolsó simításként rendbe tették az épület
környékét, járdát építettek, parkolóhelyeket alakítottak ki. Ott
jártunkkor a berendezés – igaz, még üresen – de már a helyén
volt. A SPAR Magyarországi Kereskedelmi Kft. Igazgatósága má-
jus utolsó hetére tervezi a celldömölki szupermarket ünnepélyes
megnyitását.

»T.G.

A város talán legnagyobb szabású rendezvénysorozatát
tervezik július elejére, Celldömölk kettôs jubileuma al-
kalmából. A Celldömölki Képes Krónika 2004 és a Vul-
kán-kupa szervezôi négynapos programokat kínálnak a
városlakóknak, és a tervek szerint a regionális vasutas-
napot is ez alatt az idô alatt Celldömölkön tartják. Az ön-
kormányzat támogatásával a Képes Krónikát a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ szervezi, a Vulkán-kupát a
CVSE égisze alatt rendezik meg július 8-a és 11-e között.
A Képes Krónika rendezvényei között állandó és napi
programok is lesznek, amelyekbôl ízelítôt kínálunk. Szá-
mos szórakoztatót rendezvény lesz a város kerthelyisé-
geiben, vendéglôiben, közterein. Lekottázott történelem
címmel régi korok zenéjét mutatják be, Thália szekerezô
papjai címmel színházi elôadásokat szerveznek, lesznek
mozielôadások, kiállítás nyílik arról, ahogy nagyszüleink
éltek hajdanán. Gasztronómiai kalandozásokon a helyi
étkezési szokásokat kísérhetik nyomon az ételeket-italo-
kat kóstolók. Tartanak templomi hangversenyeket, kira-
katfestészetet, graffiti- és rajzversenyeket, nosztalgia-
partikat. A történelmi karneválon jelmezes felvonulás
lesz a város utcáin, a Ság hegyen pedig a kirándulásnak
hódolhatnak, és a borkultúrával ismerkedhetnek a láto-
gatók. Állandó programként kirakodóvásár, kézmûvesek
utcája, régi mesterségek bemutatója, nosztalgiavonato-
zás, sétakocsikázás, lovaglás várja a vendégeket. A
programokra nemcsak szemlélôként, hanem aktív sze-
replôként is számítanak azokra, akik szívesen részt vesz-
nek a színes kavalkádban.
A Vulkán-kupa szervezôi a gyermek, az ifjúsági és a fel-
nôtt korosztály számára szerveznek labdarúgótornát a
sporttelep pályáin. A kupára nemcsak hazai, hanem kül-
földi csapatok is jelezték részvételüket. A sportesemény
mellett szórakoztató rendezvényekre, egyebek között
koncertekre várják a közönséget, és egy hatalmas sörsá-
tor is a vendégek rendelkezésére áll.
A két programsorozatról a késôbbiekben pontosabb in-
formációkat, teljes mûsorrendet közlünk. Július eleji lap-
számunkkal egy idôben mûsorfüzetet is eljuttatnak a
szervezôk a celldömölki lakásokba.

»T.G.

Augusztus 20-a lesz a hivatalos városi kitün-
tetési ünnepség napja, döntött a képviselô-
testület. Az elôzô években a pedagógusna-
pon, illetve a Semmelweis-napon ismerték
el a két szakma helyi kiválóságainak tevé-
kenységét, a tanévben kiváló eredményeket
elért diákokat pedig a tanév rendjéhez iga-
zítva köszöntötték. A képviselôk döntése
alapján az augusztusi állami ünnepen adják
át a felnôtteknek a kitüntetéseket és a gye-
rekeknek a jutalmakat. A városvezetés ter-
vei szerint az ünnep nemcsak a város, ha-
nem a kistérség fontos eseménye is lehet,
amikor több program is várja Celldömölk és
Kemenesalja lakóit.

Képes Krónika,
Vulkán-kupa

Tavaszi Napok AlsóságonEgy nap a kitüntetetteknek
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Rámpák nélkül nehezebb

Az egészséges embernek elképzelni
is nehéz, milyen komoly, mindenna-
pi problémát jelent egy mozgássérült
embernek az, hogy nem tudja meg-
közelíteni a boltot, a könyvtárat, a
postát. Celldömölkön mindössze a
mûvelôdési központban készült el a
mozgássérültek életét megkönnyítô
lift. Több helyen is ígéretet kaptak a
városban egy-egy rámpa kiépítésére,
de a kivitelezés még várat magára.
A celldömölki csoport tagjainak ötven
százaléka féloldali bénult vagy cson-
kolt – tudtuk meg Holpert Jenônétôl. A
többiek velük születetten, illetve be-
tegség során váltak mozgássérültek-
ké. Ez utóbbiak nehezen tudják feldol-
gozni az ôket ért traumát, de egy kö-
zösségben könnyebben megnyílnak,
segítséget kapnak. Szerencsére a cso-
portnak remek a kapcsolata a kórház-
zal és a szentgotthárdi rehabilitációs
központtal. Ôk jelentik, ha hozzájuk
beteg érkezik, fel tudják venni a kap-
csolatot egymással. A mozgássérülte-
ket egy szociális gondozónô segíti, aki
egészséges lévén minden munkában
részt tud vállalni. Probléma viszont,
hogy a gondozónô alkalmazását pá-
lyázat útján nyerték el, így évente ki-
lenc hónapig tudják fizetni, két hó-
napra munkanélkülivé válik, egy hó-
napra pedig még ilyen segítséget
sem kap. Nagyon örülnének annak,
ha ezen a helyzeten változtatni tud-
nának. A csoport pénzügyi helyzete
amúgy sem könnyû. A vezetô társa-
dalmi munkában vállalta a feladatot.
Elhivatottságból és a családja segítsé-
gének köszönhetôen tudja szinte napi
24 órában végezni munkáját.
A 28 település önkormányzatai közül
mindössze tíztôl érkezik évente kisebb
összegû támogatás. Bevételük a celldö-
mölki önkormányzattól, a kétévenként
megrendezett jótékonysági rendezvény-
bôl és Söptei Józsefné alpolgármester
asszony részérôl felajánlott tiszteletdíjból
van. A csoport tagjai által befizetett 800
forint éves tagdíj a megyéhez kerül, mi-
vel a celldömölki csoport nem önálló.
Szerencsére a Celldömölk Város és Vá-
roskörnyékén Élô Mozgássérültekért Ala-
pítvány, melynek elnöke Fehér László
polgármester, idônként tud pályázni, az
ott elnyert pénzösszegekkel tudják segí-
teni a mozgássérülteket. Az alapítvány
öt éve minden esztendôben 300 ezer fo-
rintot oszt szét a csoport tagjai között. 

A Vas Megyei Mozgássérültek celldömölki helyi csoportja 1990. március 20-
án alakult 25 felnôtt és 12 gyerek taggal. Jelenleg Celldömölkön és a hozzá
tartozó 28 településen összesen 790-en vannak. Holpert Jenôné, a csoport
vezetôje mindennapi életükrôl, problémáikról, örömeikrôl beszélt lapunknak

Komoly problémát okoz a celldömöl-
ki csoport számára az elhelyezésük.
2000 áprilisában megkapták a Szé-
chenyi utcai volt MHSZ épületének el-
sô emeletét. Sajnos ezt nem tudják
igénybe venni, mert nem akadály-
mentes, liftet kell beszereltetni. Egy
lift 4,5 millió forintba kerül. Ideigle-
nes megoldásképpen az AE Klubbal
társbérletben vannak a mozgássérül-
tek a Hámán Kató utcában. Ha a Szé-
chenyi utcában minden közmû külön
kerül, akkor az AE Klub átköltözik
oda. A mozgássérültek pedig, ha az
1. Számú Idôsek Klubja is elköltözik,
nagyobb hellyel rendelkezik majd. A
Hámán Kató utcai épületben a leg-
fontosabb a vécék akadálymentesíté-
se lenne, hogy azokat tolókocsival is
meg lehessen közelíteni. Ez az átme-
neti megoldás nagyobb kiadást is je-
lent a csoportnak. Nemcsak a klubhe-
lyiség, de a Széchenyi utcai épület-
rész rezsijét is fizetniük kell. A legfon-
tosabb elôrelépés a közeljövôben a
Széchenyi utcában a gáz bevezetése
lenne. Április 25-én a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központban rendezett jó-
tékonysági rendezvény bevételét is
erre fordítják majd. Sajnos azonban

ez valószínûleg nem lesz elég.
Holpert Jenôné köszönni a mûvelôdé-
si központ vezetôjének, dolgozóinak,
a fellépôknek és a nézôknek az ön-
zetlen segítséget.
Szerencsére azonban nem csak problé-
mákkal, de örömökkel is teli a csoport
élete. Minden évben kétszer tartanak
közgyûlést, és minden állami és egy-
házi ünneprôl megemlékeznek. Kará-
csonykor gyûlnek össze a legtöbben.
Rendszeresen tartanak rokkant szent-
misét a katolikus templomban, vala-
mint minden hétfôn kézimunka szak-
körre gyûlnek össze az érdeklôdôk. Az
eddigi évekhez hasonlóan az idén is
készülnek egy közös kirándulásra.
Szép eredményeket érnek el a cso-
port sportolói, akik a szombathelyi
Vasakarat SC színeiben versenyeznek
asztalitenisz, atlétika és teke sport-
ágakban. Örömmel számolt be
Holpert Jenôné arról is, hogy a két
már meglévô munkahely mellett egy
harmadik is munkát ad májustól 27
csökkent munkaképességû csoport-
tagnak. A zalaegerszegi cég alkalma-
zásában rongyszônyegeket készíte-
nek majd a mozgássérültek. A cso-
port nevében Holpert Jenôné köszö-
netét fejezte ki Fehér László polgár-
mesternek, Söptei Józsefné alpolgár-
mesternek, és mindazoknak, akik
bármi módon segítik a munkájukat.

»VASS VERA

Horgászversenyt rendezett a Locomotív
Horgász Egyesület május 1-jén a téglagyá-
ri tónál. A 46 felnôtt és ifjúsági versenyzô
7 órától 10 óráig gyarapíthatta zsákmá-

Jól kifogták nyát. Míg a szervezôk és az elnökségi tagok lemérle-
gelték valamennyi induló halait, addig a versenyzôk
és a kilátogató érdeklôdôk a tóparton felállított sátor-
nál falatozhattak, olthatták szomjukat.
A díjkiosztó elôtt Gombási Sándor, az egyesület elnöke
köszöntötte az egybegyûlteket, és kérte ôket arra,
hogy továbbra is figyeljenek a tó tisztaságára. A me-
gyei szövetség elnöke, Csiszár István érdeklôdésünkre
elmondta, hogy nagyon sok halat telepítettek a megye
vizeibe. Számolni kell a halpusztulással is, de szeren-
csére a mennyiséghez képest ez most elenyészô volt.
A verseny helyezettjeinek Gombási Sándor elnök és
Karácsony Tamás szervezô adta át a jutalmakat. Az if-
júsági kategóriában a gyôzelmet Dezsô Péter szerez-
te meg, aki 78 darab hallal kiérdemelte a Danka Im-
re által felajánlott különdíjat is. A második helyezett
Csendôr Richárd is átvehetett egy különdíjat, melyet
1550 grammos amúrja elismeréseként kapott. A kép-
zeletbeli dobogó harmadik fokára Vajda Gábor állha-
tott fel. A felnôtteknél a gyôztes Bakonyi László lett,
a második helyen Kovács József végzett, aki 39 darab
halat fogott, így szintén különdíjat vehetett át. A har-
madik helyezést Geiger Tamás szerezte meg. Az idei
horgászversenyen az idôjárás is kedvezett a verseny-
zôknek, akik közül többen zsákmány nélkül tértek ha-
za. Voltak, akik nem jártak szerencsével, és voltak,
akik visszaengedték a halakat a tó vízébe.

»VASS VERA
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Jóváhagyta a MIÉP indulási jogát az
uniós választáson tegnap az Országos
Választási Bizottság – jelentette be
Celldömölkön Farkas Lajos, a MIÉP eu-
rópai parlamenti listáján második he-
lyen rangsorolt képviselôjelöltje a má-
jus 11-én tartott lakossági fórumon,
ahol Döme László, a párt helyi vezetô-
je köszöntötte.
Farkas Lajos azzal kezdte mondaniva-
lóját, hogy a „nem” és az „így nem”
között nagy különbség van. A MIÉP az
„így nem” mellett volt és van ma is az
uniós tagsággal kapcsolatban. Az unió-
ról többek közt az volt a véleménye,
hogy nemzetek fölötti szuperhatalom
igyekszik lenni, ahol a nemzetek szu-
verenitása korlátozódik. Ezt az uniót át
kell demokratizálni, mert nem a nem-

zetek konföderációja, hanem a tôke
érdekeit képviseli, a kis államokat ki-
zsákmányolja. Farkas Lajos szerint ha-
zánknak „nem mások felmosórongya-
ként” kellene szerepelnie az unióban,
hanem egy feljövô nemzetként.
A mezôgazdasággal kapcsolatban
egyebek mellett kifejtette, hogy a föld-
kérdésben valamennyi kormányunk ál-
ságos politikát folytatott. A cél az egész-
séges családi vagyon kellene, hogy le-
gyen, helyette a támogatások 80–90
százalékát ma is a nagyüzemek kapják.
Nagy hibának tartja, hogy az Orbán-kor-
mány idején a mezôgazdaság és ter-
môföld helyzetét a „tôke” fejezetben
tárgyalták – mondta egyebek mellett, s
kijelentette: „Nem hagyhatjuk, hogy a
termôföldet kihúzzák a lábunk alól.”

Farkas Lajos azt kérte hallgatóságától,
hogy minél többen menjenek el a jú-
nius 13-ai szavazásra, és a MIÉP mel-
lett tegyék le a voksukat.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Celldömölk két középiskolájában közel 150
tanuló kezdheti majd meg tanulmányait a
2004/2005-ös tanévben. A Berzsenyi Dá-
niel Gimnáziumban két osztályban várha-
tóan 64 elsôs mondhatja majd szeptem-
bertôl magát „CBG”-s diáknak. Az egyik
osztályban intenzív, 0. évfolyamos angol
és német csoporttal, várhatóan 28 fôvel
indul a képzés, míg a másik osztályban ál-
talános tanterv szerint tanul majd a 36 el-
sôs. Elôbbiben az emelt óraszámban, min-
den nap tanult nyelv mellett a másik ide-
gen nyelvet normál óraszámban és az in-

formatikával együtt csoportbontásban ok-
tatják majd a gyerekeknek – tudtuk meg
Vinter József igazgatótól. Az általános tan-
tervû osztályban a nyelveket és az infor-
matikát tanulják csoportokban a diákok. A
leendô elsô osztályosok végleges létszáma
a fellebbezések után alakul majd ki. A fel-
vételt nyert tanulókat levélben már értesí-
tették, a beiratkozás június 21-én lesz
majd a gimnáziumban.
A Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskola igazgatója, Varga László el-
mondta, hogy a következô tanévben vár-

dr. medgyasszay lászló a vidékrôl beszélt

A földrôl, a tôkérôl

Önvédelem a vidékért

Középiskolások lesznek

A mezôgazdaság, a vidék helyzeté-
rôl, fejlesztésérôl rendeztek fórumot
május 8-án az Apáczai Kiadóban. Az

MDF helyi szervezetének elnökeként
Pôcze Istvánné köszöntötte dr. Med-
gyasszay László országgyûlési képvi-
selôt és Lengyel Zsoltot, az FKGP po-
litikusát.
Nemzeti önvédelem a vidék érdeké-
ben címmel rendezték a fórumot,
amelyen dr. Medgyasszay László el-
mondta: szükség van az önvédelemre,
hiszen a mezôgazdaságban – a sertés-
sel, a baromfival és a tejjel foglalkozó
ágazatokban – ötvenezer család kerül
padra az uniós csatlakozás után. A
mezôgazdasággal és a vidékfejlesz-
téssel foglalkozó intézményrendszer a
gyakorlatban nem mûködik, ezért azt
erôsíteni kell. Nem szabad hagyni,

hatóan 80 elsôs kezdi meg tanulmányait a
szakképzô iskolában. A három osztályból
egy szakközépiskolai osztály, egy pedig ál-
talános szakmunkás osztály lesz. A harma-
dikban, az építôipari szakmunkás osztály-
ban építôipari szakmunkásokat (festôket,
kômûveseket) oktatnak majd. A felvételt
nyert tanulókat a gimnáziumhoz hason-
lóan, a törvényben elôírtak szerint már
kiértesítették. A június 21-ei beiratkozás
után is valószínûleg lesz még változás a
létszámban, a végleges létszám csak au-
gusztusra várható. A szakképzô iskolában
indul még egy osztály. Az érettségire épü-
lô szoftverüzemeltetô képzésben várha-
tóan 25-27 fô vesz majd részt.

»VASS VERA

hogy a külföldi tôke beáramoljon a
mezôgazdaságba, és el kell érni, hogy
az agráriumba kellô pénzösszeg a
mindenkori költségvetésbe bekerül-
jön. Szükség van a szövetkezésekre,
de azokat segíteni kell, hiszen a gaz-
dák önként nem állnak össze.
Lengyel Zsolt szólt arról, hogy az Euró-
pai Uniónak nem az a célja, hogy a kis
települések tönkremenjenek, ezért
nem leépíteni – például a kisposták
tönkretételével –, hanem fejleszteni
kell a vidéket. Véleménye szerint Ma-
gyarországon jók a földek, ezért
elôbb-utóbb az unióban is ki fog
emelkedni a magyar mezôgazdaság.
Dr. Medgyasszay László beszélt az eu-
rópai parlamenti választásokra kötött
négypárti – a Vállalkozók Pártja, a Nép-
párt, az FKGP, az MDF – szövetségrôl is. 

»T.G.

farkas lajos parlamenti képviselôjelölt
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A nyelvhasználat a kultúra jele
Hatodik alkalommal rendzte meg áp-
rilis 28-30-a között Celldömölkön a
Kresznerics Ferenc Könyvtár az intéz-
mény névadójának, a XVIII-XIX. szá-
zad fordulóján élt polihisztornak em-
léket állító anyanyelvi verseny orszá-
gos döntôjét. A szervezôk ezzel a
rendezvénnyel is szerették volna fel-
hívni a felnövekvô nemzedék figyel-
mét, hogy hazánk Európai Unióba lé-
pése nem jelentheti nemzeti kultú-
ránk feladását, sôt, felerôsödik fele-
lôsségünk az anyanyelvünk iránt.
A versenykiírásnak megfelelôen a ta-
nulók egyéni pályamunkákkal nevez-
hettek a megmérettetésre. Három
témakör közül választhattak a diá-
kok: vallomást tettek az anyanyelv-
rôl, szótárba gyûjtötték az új keletû
szavakat, és beszámoltak nyelvmû-
velô tevékenységükrôl. A pályamû-
vek értékelése után 26 tanuló vehe-
tett részt a celldömölki döntôn.
Az ország legkülönbözôbb helyeirôl –
Ivánctól Miskolcig, Ostffyasszonyfá-
tól Debrecenig, Csongrádtól Pécsig,
sôt a Vajdaságból is – érkezett diáko-
kat és felkészítô tanáraikat az április
28-ai ünnepélyes megnyitón a szer-
vezôk nevében dr. Bellérné Horváth
Cecília könyvtárigazgató, a város ne-
vében pedig Fehér László polgár-
mester köszöntötte. A rendezvényt
dr. Balázs Géza nyelvész Nyelvünk a
XXI. században címû elôadásával nyi-

totta meg. A professzor elôadásában
többek között szólt arról, hogy a
nyelvünk fennmaradásáért nekünk is
kell tennünk. Véleménye szerint: „Ha
a kultúra jele a nyelv, akkor az igé-
nyes nyelvhasználat a magas kultú-
rának a jele.”
A 26 versenyzô a döntô elsô napján
írásban, másnapján szóban adott szá-
mot tudásáról a Dörnyei László tanár
által kitalált feladatok megoldásával.
A zsûri az eredményhirdetés elôtt ér-
tékelte a diákok teljesítményét, me-
lyek alapján a Kresznerics Ferenc VI.
Országos Anyanyelvi Versenyen a kö-
vetkezô végeredmény született. Elsô
helyen végzett Mizsák Noémi (Sáros-
pataki Református Kollégium Gimná-
ziuma, felkészítôje: Sinkóné Tóth Zsu-
zsanna), a második lett Kovacsics
Anett (Balassi Bálint Gimnázium, Ba-
lassagyarmat, Földessy Lászlóné),
harmadik helyezett lett Berkes Lilla
(Batsányi János Gimnázium, Csong-
rád, Fábiánné dr. Szenczi Ibolya). A
versenyen ötödik helyezést ért el a
Szent Benedek Katolikus Általános Is-
kola tanulója, Bognár Zsófia, akit
Lendvai Istvánné készített fel. A zsûri
különdíjjal jutalmazta témakörönként
a legjobb pályamûveket, a döntôben
nyújtott legjobb teljesítményt és a
legszebben beszélô ifjú nyelvészt. A
verseny szervezôinek különdíját, a
Kresznerics-díjat ebben az esztendô-

Térzene és Kráterhangverseny lesz május 22-én (szom-
baton) a város több helyszínén és a Ság hegy kráteré-
ben. Délelôtt 10.30 órától 11.30 óráig térzenét adnak a
meghívott zenekarok. A Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont elôtti téren a Magyar Honvédség Központi Fúvósze-
nekarát hallhatja a közönség, a Mikes-lakótelepen Ajka
Város Bányász Fúvószenekara zenél, a Kodály-lakótele-
pen Pápa Város Fúvószenekara mutatkozik be, a Korona-
sarkon pedig az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti
Alapiskola Fúvószenekara játszik. 14 órától a résztvevô
zenekarok az alsósági katolikus templom elôtti téren
koncerteznek.
A Ság hegy kráterében 15 órakor kezdôdik a hangver-
seny. A Magyar Honvédség Fúvószenekara után fellépnek
az ajkai, a pápai és a celldömölki fúvószenekarok. (Rossz
idô esetén a programokat a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központban tartják meg.)

Fúvósparádé
» A holokausztra emlékeznek
Holokauszt emlékiállítás nyílik május 21-én 18 órakor a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ galériáján.

» Mese-mozi
Madártestvér címmel vetítenek gyerekeknek filmet a KMK-ban
május 25-én 10 és 14 órakor.

» Zeneképzelet
Négykezes zongoramûvek versekkel nem csak gyerekeknek – a
program május 27-én 14 órakor lesz a KMK-ban. Elôadók: Far-
kas Zsolt és Várnagy Andrea zongora, Tóth Zsuzsanna vers.

» Játékok plüssbôl
Plüssjátékokból rendeznek kiállítást és vásárt a gyereknap al-
kalmából június 4-étôl 6-áig KMK-ban. A jótékonysági célú
programot az intézmény a Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg
Gyermekekért Misszió Egyesület Vas megyei képviseletével
szervezi.

» KULTÚRMORZSÁK

az anyanyelvi verseny résztvevôi és kísérôik 

a megnyitó ünnepségen

ben dr. Hódi Éva és Szabó Szabados
Ilona vehette át Ada és Celldömölk
kapcsolatának, „a haza a nyelv” szel-
lemének ápolásáért.
A hagyományokhoz híven a verseny
szervezôi gazdag kísérô programok-
kal várták a résztvevôket. A gyerekek
és kísérôik felfedezhették a Ság hegy
szépségeit, Kemenesalja kulturális
emlékeit: Kresznerics Ferenc síremlé-
két Alsóságon, Weöres Sándor-em-
lékházát Csöngén, Petôfi-emlékkiállí-
tást Ostffyasszonyfán.

»VASS VERA
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fotó: völgyi lászló
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Napi négyszáz-ötszáz liter tejet dol-
goztak föl a korábbi, nem túl modern,
szövetkezeti rendszerben. A korsze-
rûtlen termelési mód okozta ered-
ménytelenség juttatta arra az elhatá-
rozásra az ott dolgozó Vass Istvánt,
hogy kiválva  az adott keretek közül,
korszerû technológia bevezetésével,
új telephelyen kezdje meg mûködé-
sét az INDECO 2000 Kft.
A 2001 októberében újjáalakult vál-
lalkozás hatvan embert foglalkozta-
tott. Érdekeltsége Budapestre és
Gyôrre is kiterjedt, Celldömölkön 40
embert alkalmaztak. Az akkori 10–20
ezer liter naponta feldolgozott tejjel

szemben ma már 40–50 ezer liter a
kapacitás. A tulajdonosi szemlélettel
és érdekeltséggel felvértezett cégve-
zetés bérgyártást is vállalt: ceglédi
üzemében a Parmalatnak végeztek
munkát.
Ma 63-an dolgoznak a celldömölki
telephelyen: a gazdaság- és terme-
lésirányításban, valamint a minôség-
biztosításban felsôfokú végzettségû
szakembereket foglalkoztat a cég. A
fennmaradó létszámban is szakmun-
kásokat, középfokú végzettséggel bí-
ró, fôleg férfi munkaerôt alkalmaz a
cégvezetés.
A cég helyzete azonban nem könnyû:
mindenhol, de a tejfeldolgozásban
különösen éles a konkurenciaharc.
Tejtermelôk sokasága kénytelen
feladni az eddigi vállalkozást, nyo-
mottak a felvásárlási árak, nagy a bi-
zonytalanság. Racionalizált termelés
és új piacok keresése, ez a talpon
maradás két legfontosabb feltétele.
Ez idáig elsôsorban friss termékek
gyártásával foglalkozott a Kemenesi
tej, nyilvánvalóvá vált azonban, hogy
profilbôvítés szükséges a versenyké-
pesség megtartásához. Közeli terveik
között szerepel egy helyi szennyvíz-
tisztító üzembe helyezése: ez a felté-
tele ugyanis annak, hogy megkez-
dôdjön a sajtgyártás. Ha ez az elkép-

Tej után sajtgyártás a cél
Kemenesi tej néven vált ismertté az a cég, melynek jogelôdje a kemenes-
szentmártoni Úttörô Tsz-ben tevékenykedô tejfeldolgozó üzemrész volt. A
cég üzemigazgatóját, Tamás Tibort kérdeztük a cég jelenérérôl és a közel-
jövôrôl.

zelés megvalósul, akkor 30 fôvel bô-
vítheti létszámát a cég.
Ugyancsak rövidtávú terveik között
szerepel az iskolatej akció. Kétdecis
kiszerelésben kapnák meg az általá-
nos iskolás gyerekek a nélkülözhetet-
len táplálékot, ha sikerül az érintett
települések önkormányzatával köl-
csönösen elônyös szerzôdést kötni.
Mindkét részrôl jó lenne az akció: a
cég újabb embereket vehetne fel,
csökkentve ezzel a munkaerôhiány
gondján. Biztosabb termelés, korrekt
együttmûködés esetén szívesen ma-
radna a városban, amely a helyi adók
megfizetésével a városvezetésnek is
érdeke.

»NÉMETH IBOLYA

Ú J  P I A C O K A T  K E R E S N E K ,  I S K O L A I  A K C I Ó T  T E R V E Z N E K

többezer liter tej kerül ki a gyártósorról 

Németh Zoltán, a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola 11. d osztályos, végzôs számító-
gép-kezelô szakos diákja az elmúlt évhez hasonlóan ismét 1. helyezést szerzett a Matematika Orszá-
gos Szaktárgyi Versenyen. A verseny két részbôl állt. Az elsô körben a szakképzô iskolák tanulói a me-
gyeszékhelyeken, a megyei fordulókban mérték össze tudásukat. Az idei évben közel 500 diák vett
részt a megmérettetésen. A megyék legjobbjai kerültek be az országos döntôbe, melyet április 17-
én, Gödöllôn rendeztek meg. A versenyfeladatok felölelték a szakmunkás matematika tananyag kö-
vetelményeit, megoldásukra három óra állt rendelkezésükre a diákoknak. A példák logikus gondolko-
dásra, elvonatkoztató képességek alkalmazására késztették a versenyzôket. A szakképzô iskola tanu-
lója a döntôben hét feladatból, a megszerezhetô 77 pontból 70-et ért el. Ezzel a 2002/2003-as tan-
évben elért eredményéhez hasonlóan ismét fölényes gyôzelmet aratott. Elmondása szerint legkevés-
bé a kombinatorika feladat sikerült neki. Teljesítményét pénz- és tárgyjutalommal, könyvekkel ismer-
ték el. A gyôztes diák a szakmunkásvizsga után érettségizni készül, távlati tervei között szerepel a to-
vábbtanulás is. A versenyre Sulyokné Reicz Magdolna készítette fel.                               »VASS VERA

Sikeres matekos

tamás tibor üzemigazgató
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Vönöcki szár-
mazású, Izsák-
fán él és alkot.
Huszonkét éves
korában fafara-

góként elnyerte a Népmûvészet ifjú
mestere címet. Legutóbb húsvétkor
került ismét az érdeklôdés közép-
pontjába, amikor Izsákfa északi hatá-
rában megszentelték az általa készí-
tett keresztet, amelynek a korpuszát
is ô faragta.
Dénes Tibor csendes, szerény, halk
szavú fiatalember, s nem mellesleg
három gyermek édesapja. A celli
szakmunkásképzô iskolában szerzett
asztalos szakmát. A fafaragás mûvé-
szetét Németh Gyula fafaragó mû-
vész ismertette meg vele. Pár évig a
Keriparban dolgozott, majd a postá-
nál, ott is a szakmájában. Három me-
gye részére készítettek postai búto-
rokat. Kilenc éve szellemi szabadfog-

Dénes Tibor
P O R T R É

lalkozású fafaragó. Szép kis mûhelyt
hozott össze magának. A gépek jó ré-
szét maga készítette, s mint mondja,
folyamatosan igyekszik továbbfej-
leszteni.
Elsô celldömölki köztéri alkotását
1996-ban avatták fel a millecentenári-
um és az ’56-os forradalomra emlé-
kezve. Ô készítette az alsósági játszó-
park játékait, és alkotta annak szom-
szédságába a Trianonra emlékeztetô
emlékoszlopot, amit 2000-ben avat-
tak fel, hogy csak néhányat említsünk
mûvei közül. Mint erôsen vallásos em-
ber több környékbeli templomba ké-
szített faragott oltárokat és olvasóáll-
ványokat. Most többek közt az alsósá-
gi volt evangélikus iskola új kapujának
elkészítésén dolgozik. Nem kis kihívás
számára a Balaton-felvidéki Óbudavár
kápolnája belsô berendezésének elké-
szítése, aminek megalkotásában több
kemenesaljai fafaragó is részt vesz.

Dénes Tibor elmondta, hogy leggyak-
rabban bútorokat készít megrende-
lésre, általában tölgyfából vagy fe-
nyôfából. A faragások leggyakrabban
gyümölcsfákból – dió, cseresznye,
szilva – készülnek. Lakásában faragott
képek függnek a falon. Azt mondja,
azokat meg kell álmodni. Elôször pa-
pírra vetni az elképzelést, és estén-
ként nyugodt körülmények között ké-
szítgetni. Általában napi tíz órát dol-
gozik, ezek az alkotások azon kívül
készülgetnek. Tibor tagja a velemi
népmûvészeti tábornak. Rendszere-
sen részt vesz a tábor foglalkozásain
és kiállításain. Szereti az ottani társa-
ságot, és az sem mellékes, hogy min-
dig lehet valami újat ellesni a töb-
biektôl, de tôle is tanulnak mások.
Beszélgetés közben letelepedett
mellénk felesége, Lívia, akitôl meg-
tudtam, hogy a férje nagyon szorgal-
mas, és gyorsan dolgozik. Megérke-
zett a középiskolás nagylány és az ál-
talános iskolás leányzó és kissrác is.
Óhatatlanul adódik a kérdés, mennyi-
re fontos számára a család. A válasz
egyetlen szó: a legfontosabb.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

A Ság hegyen alapították 1957-ben Vas megye
elsô tájvédelmi körzetét. 2002 márciusa óta
természetvédelmi szempontból az Ôrségi
Nemzeti Parkhoz tartozik. Amíg a hegy geoló-
giai szempontból világhírû, addig a flórájáról
kevés szó esik, pedig a vulkán kiemelkedésé-
vel és a bazalt kôzettani tulajdonságaival a
környezô sík területtôl eltérô növényzet kiala-
kulását tette lehetôvé.
Fokozottan védett növényfaj a Ság hegyen
nincs és nem is volt, védett növényfaj mintegy
nyolc-tíz található. Van olyan faj, amelyrôl nem
tudják, kipusztult-e. (Kipusztultnak akkor tekint-
hetô, ha 50 évig nem bújik elô, addig csak el-
tûntként tartják nyilván.) A növénytani ritkaság-
nak számító bogláros szellôrózsa a boglárkafé-
lék családjába tartozik. Többnyire kettô, ritkáb-
ban csak egy sárga színû virága van, a szára le-
véltelen. A hegy üde erdeiben található. Leg-
gyakrabban kora tavasszal, lombfakadás elôtt
látható. Rokona, a fehér virágú berki szellôrózsa
is élt egykoron a területen, de mára már kipusz-
tult. A sárga tyúktaréj vagy szúnyogvirág a li-
liomfélék családjába tartozik. A virágok sárgák,
kívül zöldesek, csíkosak. A növény kedveli a la-
za, mésztartalmú és talajvíz átjárta, humuszban
gazdag agyagtalajt. Az odvas keltike a mákfélék
családjába tartozik Ennek a 15–30 centiméter
magas növénynek a virágai többnyire homályos

pirosak, ritkábban ibolyakékek vagy fehérek,
gyengén illatozók. Magjait általában hangyák
hurcolják szét. Régóta alkalmazzák gyógynö-
vényként. Rokona a törpe keltike, hazánk legrit-
kább keltikefaja, Vas megyében csak a Ság he-
gyen fordul elô, szerencsére jelentôs egyed-
számban. Az odvas keltikénél korábban virág-
zik, április elejére már a termését érleli. Az elô-
zô fajjal együtt a hegy üde gyertyános-tölgye-
seiben fordul elô, de a gyepekben is megtalál-
ható. A fekete kökörcsin vagy kikirics a boglár-
kafélék családjába tartozik. Virága bókoló, ha-
rangszerû. Színe a sötét ibolyaszínûtôl a világos
pirosas liláig változó. A Ság hegyen mindössze
egyetlen tô található ebbôl a 10–30 centiméter
magas védett növénybôl. Nyugat-Magyarország
egyik legveszélyeztetettebb növénye, mivel
élôhelyét – a száraz gyepeket – manapság vagy
nem kezelik és becserjésedik, vagy gyakran
nyírják, így a növény kiszorul az élôhelyeirôl.
Gyertyános-tölgyeseink ritka növénye a laza-
virágú nefelejcs. Nevéhez méltóan a lazán álló,
nagyon kevés virágairól különböztethetô meg a
többi nefelejcsfajtól. Nemzetségének a legko-
rábban virágzó tagja. A meredek sziklák sárgál-
ló ékessége, a sziklai ternye a keresztesvirá-
gúak családjának képviselôje. A bazaltbányászat
az élôhelyét szinte teljesen tönkretette, egy
idôben kipusztultnak hitték. Szerencsére a nö-

vény nem tûnt el, ma is láthatjuk áprilisban vi-
rágozni a hegy szikláin. A Ság hegyi megjelené-
se a fajnak hazánkban a legnyugatibb elôfordu-
lása. A Somlón már gyakoribb, virágzás idején a
hegy már messzirôl sárga színben pompázik.
Vannak olyan külsô tényezôk, amelyek a termé-
szeti értékek kipusztulásához vezettek, illetve
amelyek ma is veszélyeztetik a védett növénye-
ket. Elsô helyen a bányászatot lehet kiemelni,
ennek a drasztikus beavatkozásnak sok növény
esett áldozatul. Gáyer Gyula botanikus felhívta
erre a figyelmet, de nem hallgattak rá. Manap-
ság a legnagyobb veszélyt a növénytani érté-
kekre a permetezés okozta vegyszerbemosódás
jelenti és a szél általi permetszer-szóródás.
Fontos a gyepek megfelelô gondozása is, azaz
kaszálni vagy legeltetni kell, mivel ellenkezô
esetben becserjésedhet, az pedig a réteket ked-
velô növények kipusztulását okozza. A kirándu-
lók kitaposnak vagy kigyûjtenek néha egyes fa-
jokat, például az árvalányhaj is megritkult emi-
att, illetve a kökörcsin és a hérics is. Olyan Ma-
gyarországon nem ôshonos fafajokat sem sza-
badna telepíteni, mint az akác és a bálványfa,
mivel ezek agresszíven terjednek, kiszorítják az
ôshonosakat. A Ság hegyen növényeket gyûjte-
ni, bennük kárt tenni szigorúan tilos. Akit tetten
érnek, komoly pénzbírságra számíthat.

»KOVÁCS LILLA

Szellôrózsa, keltike és a többiek
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Hegyközségi közgyûlés
Közgyûlést tart május 22-én 9 órától a Ság hegy-Kissomlyói Hegyközség a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. A napirendi pontok között ismerte-
tést tartanak a szôlô növényvédelmi tecnológiájáról, a tagok beszámolót
hallhatnak Danka Imrétôl, a hegyközség elnökétôl, Somogyi Lajos hegybí-
ró pedig a gazdálkodásról és a költségvetésrôl tart tájékoztatót.

Pipál a vén Sághegy,
füstölög magába’
Félrecsúszott már rég
ékes koronája.

Díszeit megtépték,
fényes arca vérzik,
holdvilágos éjjel
mégis úgy sötétlik,

mint hatalmas, élô,
büszke tilalomfa,
ahogyan azt hajdan
Berzsenyi álmodta.

Méhében forr, izzik
büszkesége lángja…
Feszíti börtönét
a forrongó láva.

Utat tör magának
nagy erejû mérge,
izzad, feszül, porlik
a hegy kemény kérge.

Félelmetes a hegy
belsô forró hôje.
millió szôlôtô
az elvezetôje.

Puttonyokba rakják,
törik, zúzzák, marják,
végül is présekben
összeszorongatják.

Hordókba öntözik,
ahol még tovább forr…
majd, ha lecsendesült
lefejtik Újévkor.

Másodszor is fejtik
Józsefkor, Sándorkor.
így lesz a lávából
szép. Tiszta sági bor.

1977. XII. 5.

Ui.: A sági bor tehát
szelídített láva,
ezért nem bírja el
sokaknak a lába.

De, mivelhogy forr benne
mégis csak a láva,
ezért lett, ezért lesz
sokak orvossága.

Régi hagyománya van a Ság hegyi
borok versenyének. Szerencsére az
utóbbi évtizedekben ez a folyamat
nem szakadt meg, a hegyközség új-
bóli megszervezésével pedig új mi-
nôséget kapott. A régi hegyközségi
szervezetben is gondot fordítottak a
minôségi borok elôállítására, amit
akkor a szüret idôpontjának szabá-
lyozásával igyekeztek elérni. Fontos-
nak tartották a megmérettetést,
vagyis a borversenyeket. Arra is volt
gondjuk, hogy a versenyt kiszélesít-
sék – ma úgy mondanánk, regionális

szintre emeljék. Kezembe került egy
1948-ban szervezett borverseny
jegyzôkönyve, ami több szempontból
érdekes. A Sági Hegyközség éves
közgyûlésén úgy döntött, hogy minô-
ségi versenyre hívják ki Vas és Sop-
ron vármegyék valamennyi hegyköz-
ségeit. 1948. május 30-án Ság, Ke-
meneskápolna, Kôszeg, Sopron, To-
korcs hegyközségek képviselôi hoz-
ták el boraikat a versenyre. Ma fordí-
tott a helyzet, a Ság hegyi gazdák vi-
szik boraikat például a Kôszegen tar-
tott megyei borversenyre. 1948-ban
a fehérborok versenyét sági terme-

lôk, a vörösborokét Sopron, Kôszeg
termelôi nyerték. Véleményem sze-
rint a fehérborok minôsítését ma is a
Ság hegyen kellene tartani.
A 2004. évi borversenyt – 70 bormin-
tával – április 20-án tartották a Krisz-
tina Csárdában, értékelése a Keme-
nesalja Expón volt május 1-jén, unió-
ba lépésünk elsô napján. Az ered-
ményhirdetésen Kiss Sándor, a Vas
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
titkára a határon átnyúló tevékenysé-
gek és a borutakban rejlô lehetôsé-
gekrôl szólt. Hangyal Attila a BASF
Kft. részérôl a növényvédelem idô-
szerû kérdéseit elemezte. Köszöntöt-
te a borverseny résztvevôit Fehér
László polgármester, és nagy tetszést
aratott Szakály Dezsô A sági bor címû
verse Molnár Gábor szakreferens tol-
mácsolásában.
A borverseny egészének megszerve-
zése Somogyi Lajos hegybíró felada-
ta volt, a verseny színvonalas elôké-
szítése biztosította a zavartalan bírá-
latot, amely anonim módon, számí-
tógépes program alapján történt. A
módszer pozitív 100 pontos bírálat
volt. Eredmények: 3 champion (95
pont felett) – Fehér Tamás, Németh
Gyula és Végh Rezsô. Ôket a több-
éves eredményes termelôi munkájuk
alapján a Somlói Borút Egyesület bor-
lovaggá avatta. 1 nagyarany (94
pont) – Fehér Ferenc Csaba, 15 arany,
27 ezüst és 22 bronzminôsítés. So-
mogyi Lajos hegybíró hangsúlyozta,
hogy a nevezett borok kezeltsége so-
kat javult az utóbbi években, amiben
szerepe van a borversenyeknek is.
Szólt arról is, hogy a jövôben a díja-
zási rendszert meg szeretnék változ-
tatni. A rendezvényen adták át a Kô-
szegen tartott megyei és somlói bor-
vidéki borok versenyein jól szerepelt
Ság hegyi termelôk díjait is, majd a
nevezett borok kínálata következett.

»KÁLDOS GYULA

Borverseny lovagokkal Szakály Dezsô: 

A sági bor

a három borlovag
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Megkérdeztük
» válaszoltak Figyel a beszédre?

Mivel az üzleti életben dolgo-
zom, mindennap kommuniká-
lok emberekkel. Ügyelek arra,
hogy helyesen, szépen hasz-
náljam a magyar nyelvet. Saj-
nos a mostani fiatalok nem
úgy beszélnek, ahogy kellene.
Elragadtatják magukat, saját
nyelvük van. Szerintem régen
jobban figyeltek a fiatalok a
nyelvhasználatra. A magyar
mellett az idegen nyelvek is-
meretére is egyre nagyobb
szükség van. Én is tanultam né-
metet, de akkor még nem volt
annyira fontos, mint napjaink-
ban. Most érzem, szükségem
lenne a nyelvismeretre. 

Eladóként dolgozom, így na-
gyon kell figyelnem a beszé-
demre. Igyekszem megfele-
lôen, szépen használni a nyel-
vünket. Észrevettem a vevô-
kön, ha tudják, mi a céljuk vá-
sárláskor, folyékonyabban, he-
lyesebben beszélnek. Csalá-
domban is ügyelünk arra,
hogy szépen beszéljünk. Mivel
a testvérem kislánya most két
éves, neki is példát kell mutat-
nunk. Most, hogy beléptünk az
Európai Unióba a magyar mel-
lett fontos szerepe van az ide-
gen nyelveknek is. Én németül
tanultam, és szükségem is van
rá a munkám során. 

Szerintem az emberek nem
ügyelnek annyira a nyelv he-
lyes használatára, mint kelle-
ne. Véleményem szerint attól
is függ, milyen helyzetben,
kivel, mirôl kommunikálunk.
Függ az egyéntôl és a lakó-
helytôl is. Máshogy használ-
juk nyelvünket, ha barátokkal
beszélgetünk, és máshogy, ha
üzleti partnerekkel. Sokat hal-
lani, most, hogy beléptünk az
Európai Unióba, nyelveket
kell tanulni. Én németet és
angolt tanulok, szerintem na-
gyon fontos a nyelvismeret,
de a magyart is megfelelôen,
helyesen kell használni.

Figyelni kellene a helyes be-
szédre, de úgy látom, sokan
nem teszik ezt meg, fôleg vidé-
ken. El vannak foglalva saját
dolgaikkal, pedig a megnyilvá-
nulás nagyon fontos. Közösség-
ben élek és állandóan emberek
között vagyok, elengedhetetle-
nül szükséges, hogy helyesen
fejezzem ki magam. Ez attól is
függ, milyen környezetben va-
gyunk. A feleségem óvónô, ne-
ki nagyon kell a nyelvhaszná-
latra figyelni. Nagyon fontos
lenne, hogy az emberek mini-
mum egy idegen nyelvet is
megtanuljanak. Ebben nekem
is van lemaradásom. 

»fotó: völgyi lászló»kérdez: vass vera

Németh
Gyuláné

Tóth Kinga Nagy Petra Sebestyén
Attila

� Szép fényes lesz a filodendron levele, ha idôn-
ként sörbe mártott ruhával töröljük át.

� Petrezselyem zöldjébôl fôzött teával mossuk le
idônként  nagylevelû szobanövényeinket, mert
ez elpusztítja a kártevôket.

� A szobapáfrányok szépen fejlôdnek, ha az öntö-
zôvízbe minden második héten tejet teszünk. 
(1 dl tejet 2 dl vízhez.)

� Ha a szobai pálmákat minden második héten
híg, enyhén cukros fekete teával locsoljuk meg,
jobban fejlôdnek.

� A hosszú, keskenylevelû növények portalanítá-
sához jó segédeszköz a kezünkre húzott zokni,
így a levél felsô és alsó oldalát egyszerre tisztít-
hatjuk meg.

� A virág szárának elvágásakor ügyeljünk a vágás
módjára. A rózsának átlósan vágjuk a szárát, a
szegfûét egyenesen, de két íz között. Az orgona
szárát kalapáccsal lapítsuk el.

� A víz alá merülô szárrészrôl tépjük le a leveleket.
� Ne tegyünk friss virágot a már régebben vázá-

ban lévôk mellé, mert az új így hamarabb el-
fonnyad.

� Tartósabb lesz a rózsa, ha vizébe néhány csepp
ecetet teszünk.

� A tulipán, nárcisz, dália, frézia, szegfû, orgona
vizébe tegyünk pár szem kockacukrot, így to-
vább megmaradnak.

1. kedd Dr. Nagy János Karádi Ferencné
2. szerda Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
3. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné
4. péntek Dr. Kovács Larissza Karádi Ferencné
5. szombat Dr. Márton Katalin Horváth Katalin
6. vasárnap Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné
7. hétfô Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné
8. kedd Dr. Szabó Ildikó Horváth Katalin
9. szerda Dr. Kiss Imre Vida Leventéné
10. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
11. péntek Dr. Kassa M. Khaled Horváth Katalin
12. szombat Dr. Schrott Olga Vida Leventéné
13. vasárnap Dr. Nagy Ildikó Karádi Ferencné
14. hétfô Dr. Bérdi Gusztáv Horváth Katalin
15. kedd Dr. Szabó Ildikó Vida Leventéné
16. szerda Dr. Nagy János Karádi Ferencné
17. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
18. péntek Dr. Mesterházy Gábor Vida Leventéné
19. szombat Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
20. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
21. hétfô Dr. Gájer Tatjána Tompa Kálmánné
22. kedd Dr. Kiss Imre Karádi Ferencné
23. szerda Dr. Szente Tamás Horváth Katalin
24. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné
25. péntek Dr. Bérdi Gusztáv Karádi Ferencné
26. szombat Dr. Tôzsér Mária Horváth Katalin
27. vasárnap Dr. Mesterházy Zsuzsanna Tompa Kálmánné
28. hétfô Dr. Szente Tamás Karádi Fererncné
29. kedd Dr. Schrott Olga Horváth Katalin
30. szerda Dr. Mesterházy Gábor Vida Leventéné
Az ügyeleti rendben fenntartják a változtatás jogát.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Júniusi központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742

Növényápolási fortélyok

(Folytatása következik)
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Városunkban néhány kisebb próbálkozás után
1995-ben Kajdi János honosította meg a thai-box
sportágat. János 16 éves korában kick-box-szal
kezdte, majd 1992-ben tért át a thai-box-ra. Mi-
vel akkor Tapolca mellett lakott, a veszprémi
sportolókkal edzett. Miután megnôsült és Celldö-
mölkre költözött, úgy gondolta, alapít egy klu-
bot, megismertet egy-két fiút ezzel a sporttal.
Azóta az érdeklôdôk száma folyamatosan nôtt.
A thai-box Thaiföldrôl ered, 1500 éves múlttal
rendelkezik. Akkoriban még nem voltak eszkö-
zök, így csupán a testük erejével védték meg
magukat a hadsereg katonái. Idôvel a brutáli-
sabb elemeket kivették a küzdelembôl, letisz-
tult, sporttá finomult. Magyarországon 25 éve
Reák György, profi thai-box Európa-bajnok ve-
zette be ezt a sportot. Rajta kívül még ketten
figyelik szakmailag azt, hogy a versenyekre je-
lentkezôk elég képzettek-e, részt vehetnek-e a
megmérettetéseken. Mivel ez egy sokoldalú
sportág, a celldömölki thai-box képviselôi is

több kategóriában indulnak a versenyeken.
Ilyenek a profi boksz, a ketrecharc, a low-kick-
box és a thai-box. Jelenleg 10-15-en járnak
rendszeresen Kajdi János edzéseire. Szinte va-
lamennyien alkalmasak arra, hogy versenyez-
zenek, csak megfelelô kategóriát kell nekik vá-
lasztani. A sportolóktól viszont óriási szorgal-
mat kíván az, hogy megfelelôen felkészüljenek
egy-egy megmérettetésre.
A thai-box-nál nagy a szóródás, száz sportolóból
talán egy lesz versenyzô. Mivel Kajdi János Veszp-
rémben kezdett edzeni, felelevenítette a régi
kapcsolatokat, és három éve egy együttmûködé-
si szerzôdés alapján tanítványai a Veszprémi Thai-
Box SE színeiben indulnak a különbözô hazai és
nemzetközi versenyeken. Jártak már Olaszország-
ban, Németországban, Ausztriában, legutóbb pe-
dig Pápán léptek a kötelek közé a celldömölki
versenyzôk. Kajdi János tanítványai közül kerültek
már ki kupagyôztesek. Biczó Bálint, Gazdag
Milán, Tóth Károly és Károlyi Milán szép eredmé-

nyeket tudhatnak már maguk mögött. Természe-
tesen ez a sport az üzletrôl is szól. A versenyzôk
mögött kiépített háttérnek, jó szponzornak, veze-
tônek kell lenni, hogy a versenyeken megfelelô
ellenfeleket kapjanak. Ha keményen dolgoznak,
idôvel ebbôl meg is lehet élni.
A thai-box-ban három kategória van. A „C”
(amatôr) kategóriában például nincs fejre, térd és
könyökütés, a „B” kategóriában lehet már tér-
delni fejre, az „A” kategóriában pedig már min-
den szabad. Van az úgynevezett K1, ahol a ver-
senyzôk szintén thai-box alapokkal rendelkeznek,
ott viszont nem lehet rögzíteni a rúgást, ütést. A
kategóriákon kívül súlycsoportonként is megoszt-
ják a versenyzôket. A sportág legeredményesebb
képviselôi Európában a hollandok és a szlovákok,
míg a világon természetesen a thaiföldiek.
Ez a sportág nagy önfegyelmet, akaraterôt, ál-
lóképességet követel. Ha valaki szorgalmas,
ügyes és rendszeresen jár edzésekre, nagy jö-
vô várhat rá.                                »VASS VERA

Sárvár – CVSE-Celli Festék 25:37 (10:21)
Sárvár, 100 nézô, NB II-es nôi bajnoki kézi-
labda-mérkôzés. Vezette: Horváth, Lipót.
CVSE: Balogh – Kertész (8), Szomorkovits L.
(4), Szomorkovits A. (4), Geiger (8), Pupp
(5), Szilvágyi (7). Csere: Mendel – Farkas
(1), Bödör, Foglszinger. Edzô: Molnár János.
Jók: Kertész, Geiger, Pupp, Szilvágyi.
A megyei riválisok elleni remek formájukat
igazolták ezen az összecsapáson is a celliek.
Molnár János tanítványai végig vezettek, és
ilyen arányban is megérdemelten gyôztek.
A CVSE a Vas megyei ellenfelekkel szemben
(Sárvár, Körmend, Vasvár, Bük) megszerez-
hetô 16 pontból 13-at begyûjtött.

Ács – CVSE-Celli Festék 28:21 (16:10)
Ács, 200 nézô, NB II-es férfi bajnoki kézi-
labda-mérkôzés. Vezette: Hofbauer, Békés.
CVSE: Kozma – Kormos, Pozsonyi (5), Sali,
Lendvai (4), Csitkovics (3), Jakab (5). Csere:
Ludvig, Erôss (3), Bakonyi (1). Edzô: Mátés
István. Jók: Jakab.
A hazaiak szinte végig vezettek az össze-
csapáson. A CVSE az elsô játékrészben még
helyenként tudta tartani velük a lépést, de
a második félidôre állandósult az 5-6 gólos
ácsi vezetés.

CVSE-Celli Festék – Tapolca 29:26 (18:13)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 200 nézô,
NB II-es nôi bajnoki kézilabda-mérkôzés.
Vezette: Tóth, Török.
CVSE: Mendel – Kertész (4), Szomorkovits L.
(9), Geiger (2), Foglszinger, Pupp (1), Szil-
vágyi (11). Csere: Balogh – Szomorkovits A.
(2), Bödör. Edzô: Molnár János. Jók: Men-
del, Szomorkovits L., Szilvágyi.
A celli csapat végig vezetett a mérkôzésen,
gyôzelme teljesen megérdemelt. A hétmé-
tereseket eddig jó arányban értékesítô
CVSE – 44-bôl 41-et bedobtak – most 6 bün-
tetôt kihagyott, ezért nem lett nagyobb a
különbség.

Alsóôrs – CVSE-Celli Festék 23:22 (10:9)
Alsóôrs, 100 nézô, NB II-es férfi bajnoki ké-
zilabda-mérkôzés. Vezette: Gyulasi, Vida.
CVSE: Dénes – Kormos (1), Pozsonyi (5),
Ludvig, Erôss (5), Csitkovics (6), Jakab (1).
Csere: Kozma – Bakonyi (4). Edzô: Mátés
István. Jók: Dénes, Erôss, Csitkovics.
Végig nagyon szoros volt a mérkôzés. A ha-
zaiak 19:19 után 3 góllal elléptek, ekkor
már nem volt ideje Mátés István csapatá-
nak az egyenlítésre. 

»VASS VERA

Remekel a nôi csapat
A CVSE-Celli Festék NB II-es kézilabdacsapatai idegenben léptek pályára május 1-jén.
A nôk megyei összecsapáson, Sárváron szerepeltek, míg Mátés István játékosai Ácsra
látogattak. A 10. fordulóban Molnár János együttese hazai közönség elôtt Tapolcával
mérkôzött, míg a férfiak Alsóôrsön vendégszerepeltek.

Egy kemény sportág képviselôi

A bajnokság utolsó fordulójában az
NB I/A-s és az NB II-es csapatunk is
itthon állt asztalhoz, és fölényes
gyôzelmet aratott. 

CVSE-Mávépcell – Postás-Matáv SE 18:0
Celldömölk, NB I/A-s férfi mérkôzés.
A bajnokság utolsó mérkôzésén sima,
izgalommentes mérkôzésen alakult
ki a nagy arányú hazai gyôzelem.
Gyôztek: Kriston, Vimi, Bárány, Ta-
kács (valamennyi 4-4), a Kriston-
Bárány és a Vimi-Takács páros.

CVSE-Mávépcell II. – Gyenesdiás 17:1
Celldömölk, NB II-es férfi mérkôzés.
A várakozásnak megfelelôen egyér-

telmûen jobb
volt a hazai
csapat, és biz-
tosan nyerte a
mérkôzést.
Gyôztek: Ölbei
(4), Máthé
(4), Balázs Gy.
(3), az Ölbei-
Orbán és a
Teket-Máthé
páros.

»V.L.

Fölényes
gyôzelmek

máthé gyula
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CVSE-Cell-Modul-Paksi SE 1–2 (1-0) 
Celldömölk, 500 nézô. Vezette: Kovács G. 
Celldömölk: Nagy Z. – Tebeli, Bodor,
Stefanik (Reiner 63. p.), Stieber – PINTÉR,
Sulyok (Horváth 77. p.), MANGANELLI, Len-
gyel – Németh (Törtei 76. p.), Ujhegyi.
Edzô: Fedor Sándor.
Paks: Sipos – Abonyi, Benedeczki,
HOSNYÁNSZKY, Rozsi – OSZTAMAYER,
MÉSZÁROS, Tóth P. (Tóth J. a szünetben),
Bán (Buzás 67. p.) – Varga, ROMPOS (Ga-
lambos 71. p.). Edzô: Klement István.
Góllövôk: Tebeli, ill. Rompos, Galambos.
Sárga lap: Németh 21. p., Stieber 33. p., ill.
Osztamayer 21. p., Tóth P. 43. percben.
Szögletarány: 7:3 (7:2).
Május 5-én a 17. fordulóból elmaradt mér-
kôzést pótolták a csapatok. A 4. percben
Tebeli fejesével megszerezték a hazaiak a
vezetést. (1-0). Az 58. percben Rompos ke-
rült a védôk mögé, és hat méterrôl senkitôl
sem zavarva lôtt, Nagy bravúrral a labdát a
bal kapufára ütötte, de az pechére befelé
pattant. (1-1). A 81. percben a csereként
beállt Galambos tréfálta meg a védôket, és
állította be a végeredményt. (1-2). 

Barcsi SC-CVSE-Cell-Modul 3-2 (0-1)
Barcs, 300 nézô. Vezette: Makk.
Barcs: Kovácsevics – Koleszár, MATUS,
Kolesánszky (Pancsó 45. p.), Pókos – Dá-
vid, FÓNAI, Kutyáncsányin, Miskovics (Ba-
kó 68. p.) – HORVÁTH, Goják (Reich 75. p.).
Edzô: Dárdai Pál.
Celldömölk: Nagy – Tebeli, Bodor, Csákvá-
ri, Stieber, – KOVÁCS (Hegyi 70. p.), Pintér,
MANGANELLI (Gyôrvári 88. p.), LENGYEL –
Németh (Ujhegyi 57. p.), Sulyok. Edzô:
Fedor Sándor.
Góllövôk: Stieber (öngól), Matus (11-es-
bôl), Fónai, ill. Németh, Kovács. Sárga lap:
Manganelli 32. p., Hegyi 85. percben.
Szögletarány: 8:5 (4:3).
A 11. percben Manganelli bal oldali szög-
letrúgásból ívelt a kapu elôterébe, ahol a

hazai kapus elszámította magát és Németh
közelrôl a hálóba fejelt. (0-1). A 62. perc-
ben egy bal oldali szögletrúgást követôen
Horváthhoz került a labda, aki szögbôl 9
méterrôl kapura lôtt, Nagy vetôdött, de
kezébôl kicsúszott a játékszer. Stieber be-
csúszással menteni igyekezett, de a labda
a lábáról leperdült, és túljutott a gólvona-
lon. (1-1). A 70. percben Kovács Szabolcs
a szögletzászló közelébôl lövésre szánta el
magát, a kapus késôn vette észre a ve-
szélyt, így csak beljebb tudta segíteni a
labdát. (1-2). A 78. percben egy vétlen
kezezést követôen, a közakaratának meg-
felelôen, bûntetôt ítélt a játékvezetô.
Matus értékesítette az ajándék 11-est. (2-
2). Már eldôlni látszott a mérkôzés,  ami-

Továbbra is csipkerózsika-álomban

A május 5.-én elmaradt mérkôzések
eredményei: Szigetszentmiklós-Buda-
fok 0-2, Mosonmagyaróvár-Barcs 3-0.

A 25. forduló további mérkôzéseinek
eredményei: Szigetszentmiklós-Ba-
latonlelle 1-0, Tata-Mezôfalva 2-0,
Komló-Budakalász 3-1, ESMTK-
Kaposvölgye 1-7, Mosonmagyar-
óvár-Pénzügyôr 4-1, Sárvár-Veszp-
rém 1-2, Budafok-Paks 1-3.

A május 12.-én elmaradt mérkôzések
eredményei: Veszprém-Budakalász
1-1, Tata-Komló 1-2, Sárvár-Mezô-
falva 2-2.

A 26. forduló további mérkôzéseinek
eredményei: Veszprém-Budafok 1-
0, Pénzügyôr-Sárvár 2-0, Budaka-
lász-ESMTK 2-1, Paks-Tata 1-3, Ba-
latonlelle-Komló 2-1, Mezôfalva-
Barcs 1-2, Kaposvölgye-Mosonma-
gyaróvár 1-2.

A 27. forduló mérkôzései: május 22.
Komló-CVSE-Cell-Modul 18.00 óra,
Tata-Barcs, Szigetszentmiklós-
Mezôfalva, Paks-Veszprém, május
23. ESMTK-Balatonlelle, Sárvár-
Kaposvölgye, Budafok-Pénzügyôr,
Mosonmagyaróvár-Budakalász.

Elmaradt mérkôzés: május 26. Mezô-
falva-Budafok.

A 28. forduló mérkôzései: május 30.
CVSE-Cell-Modul-ESMTK 18.00 óra,
Mezôfalva-Komló, Barcs-Sziget-
szentmiklós, Pénzügyôr-Paks, Ka-
posvölgye-Budafok, Budakalász-
Sárvár, Veszprém-Tata, Balatonlel-
le-Mosonmagyaróvár.

kor a 90. percben Fónai 12 méterrôl a bal sarokba
vágta a hazaiak gyôztes gólját.(3-2).

CVSE-Cell-Modul–Szigetszentmiklósi TK 1-2 (1-1)
Celldömölk, 400 nézô. Vezette: Gergely S.
Celldömölk: Nagy Z. – Tebeli (Horváth 62. p.)),
Csákvári, Stieber – Kovács, Manganelli, Bodor, Len-
gyel, Hegyi – Németh (Sulyok 52. p.), Ujhegyi
(Gyôrvári). Edzô: Dobány Lajos.
Szigetszentmiklós: Urai – KISS, SZENTE, SZEPESSY, Sirmán
– Kuti L., Szalai, Papp Z., Mersich – FOGARASI (Pandur 76.
p.), Kuti A. (Halász 83. p.). Edzô: Kuti László.
Góllövôk: Hegyi, ill. Fogarasi (2). Sárga lap: Né-
meth a 25. percben. Szögletarány: 6:1 (1:1)
A 16. percben Hegyi a kapust is kicselezve passzolt
a hálóba. (1-0). A 36. percben aztán Németh segít-
ségével egyenlítettek a vendégek. A csatár nagy
igyekezetében Kuti Attilához passzolt, ô pedig re-
mekül tette az üresen hagyott Fogarasi elé a labdát,
aki élt a lehetôséggel és közelrôl a jobb sarokba
lôtt. (1-1). A 46. percben Fogarasi játszotta át egy
remek megmozdulással Csákvárit, és erôs szögbôl
kilôtte a bal felsô sarkot. (1-2). A CVSE ezzel a vere-
séggel beállította az 1992-es tavaszi idény nyeret-
lenségi szereplés legutóbbi negatív rekordját.

A március 31-én játszott ESMTK-Szigetszentmiklós 0-
1-es eredményt megsemmisítették, és a mérkôzés 3
pontját 3-0-as gólkülönbséggel az ESMTK javára írták.

1. Mosonmagyaróvár 26 18 2 6 59 - 30 56
2. Komló 26 15 7 4 48 - 18 52
3. Paks 26 14 8 4 40 - 26 50
4. Veszprém 25 12 9 4 38 - 30 45
5. Barcs 26 13 3 10 42 - 36 42
6. Kaposvölgye 26 11 5 10 40 - 34 35
7. Sárvár 26 6 15 5 32 - 31 33
8. Tata 26 8 8 10 39 - 36 32
9. Budakalász 25 8 8 9 27 - 37 32
10. Celldömölk 26 9 4 13 41 - 40 31
11. Balatonlelle 25 7 7 11 27 - 35 28
12. ESMTK 26 7 6 13 33 - 44 27
13. Szigetszentmiklós 25 7 5 13 22 - 41 26
14. Mezôfalva 25 7 4 14 28 - 47 25
15. Pénzügyôr 24 5 8 11 18 - 28 23
16. Budafok 25 6 5 14 21 - 41 23

az nb ii hummel-csoport állása

«TIM
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A Ság hegy celldömölki oldalán kordonos szôlô pincével
eladó. Érd.: 06 70/319-1661.

Építkezésbôl visszamaradt 100 darab kéménytégla, 9 da-
rab 1,50x1,70-es zsalutábla, 30 szál 16-os betonvas, 4
szál 6 m-es palló eladó. Érd.: Celldömölk, Mikes K. u. 18.
III/10. 95/420-683.

»  A P R Ó H I R D E T É S
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Vízszintes:
1. A megfejtés elsô része 12. Vízelvezetô 13. Ismert romániai
folyó 14. Ütni kezd! 15. Indok 16. Vércsatornáim 18. Széken
idôz 19. Az út jele 20. Vércsoport 22. …. Imre balettmûvész
(fonetikusan) 23. Ihol 24. Nagy Sándor! 26. Ész 28. Zamatok
29. A közelebbit 31. Cselekedet 33. Becézett Emília 34. …Fe-
renc író 36. Kelvin 37. ÓKS 39. Egyes! 40. Elektron 41. Ömleszt
43. Szonett közepe! 44. Intercity 45. Tüskés állatka 47. …-java
49. Zorro jele 50. Deciliter 51. Cr 53. A szolmizálás kezdô hang-
jai 55. Karban 57. Magához von 59. Magáz 60. Római 40!

Függôleges: 
1. A sor eleje! 2. Csuk 3. Anyátlan 4. Zokogni kezd! 5. Dísze 6.
Volt 7. Az innensôket 8. Eleredt az esô 9. Szarvasfajta 10. YL
11. Egye! 15. A megfejtés második része 17. Nagyszerû 18.
Tempó 21. Szobába 23. Lekváros 25. A mondat része 27. LT 28.
Az áramerôsség jele 30. Királyi ülôhely 32. Becézett Antal 35.
Annácska 38. Leplez 42. A múlt idô jele 43. Török 44. Római
egyes! 46. Kovácseszköz 47. Fûszer 48. Szélhárfa 51. Kupa-
gyôztesek Európa Kupája 52. RN 54. Király latinul 56. Bajnokok
Ligája 58. A szár gyökér fölötti része 

Kedves Olvasóink! Többek kérésére új rovattal gazdagítjuk
újságunk tartalmát, idôszakonként keresztrejtvénnyel je-
lentkezünk. A várossal kapcsolatos rejtvényeket Völgyi Lász-
ló készítette. Kellemes idôtöltést kívánunk!

Keresztrejtvény

Beküldési határidô: június 1. A megfejtés feladható postán szerkesztôségünk címére (Új Kemenesalja, Celldömölk Város Polgár-
mesteri Hivatala, Celldömölk, Szentháromság tér 1.), vagy bedobható a polgármesteri hivatal portájánál elhelyezett dobozba.
Mindkét esetben tûntessék fel a „Rejtvény” feliratot! A megfejtést helyesen beküldôk között két könyvet sorsolunk ki.

Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait.
Celldömölk, Sági u. 10. I. em. 6. sz. alatti 79 m2 alapterületû, 2 szobás
társasházi öröklakás az alapító okiratban foglaltaknak megfelelôen a
társasház közös tulajdonában álló épületrésszel és 79/395-öd eszmei
tulajdoni hányaddal együtt. Eladási ár: 9.900.000 Ft.
Celldömölk, Vasvári P. u. 2. II. em. 5. sz. alatti 65 m2 alapterületû, 2 és
fél szobás társasházi öröklakás az alapító okiratban foglaltaknak meg-
felelôen a társasház közös tulajdonában álló épületrésszel és 168/1000-
ed eszmei tulajdoni hányaddal együtt. Eladási ár: 8.700.000 Ft.
Celldömölk, Kôtörô u. 2. sz. alatti, 1098 m2 nagyságú, volt óvoda ingat-
lana. Eladási ár: bruttó 10.000.000 Ft.
Celldömölk Sághegyi Tájvédelmi Körzetben lévô – 3996/1. hrsz-ú 528
m2 nagyságú, „szôlô” megnevezésû és – 3996/2. hrsz-ú 872 m2 nagy-
ságú „szôlô, kert, gazdasági épület” megnevezésû ingatlanai (volt
gimnáziumi pince és területe). Eladási ár: bruttó: 6.000.000 Ft.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél, illet-
ve a 95/525-813-as telefonon kapható.

Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen kí-
vánja értékesíteni a tulajdonában lévô 1079/4/A/39.
hrsz. alatt felvett Celldömölk, Sági u. 12. szám alatti 24 m2

alapterületû üzlethelyiséget.
Az ingatlan kikiáltási ára: 5 millió Ft + 25% áfa.
Az árverés idôpontja: 2004. május 27. csütörtök 9 óra.
Helyszíne: a polgármesteri hivatal emeleti tanácskozó-
terme.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdé-
se elôtt 500.000 Ft letéti díjat a polgármesteri hivatal
pénztárába befizeti. Fizetési eszközként csak készpénz fo-
gadható el. A letéti díj a vevô által fizetendô vételárba
beszámít, a többi résztvevô számára az árverés befejezé-
se után visszafizetésre kerül. Az ingatlan tulajdonjogát a
liciten résztvevôk közül az szerzi meg, aki a legmagasabb
összegû vételár egy összegben való megfizetésére tesz
ajánlatot.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
Az árverés nyertesének feladata és költsége az adásvételi
szerzôdés elkészíttetése legkésôbb a licit idôpontját köve-
tô 15 napon belül. A vételár kifizetése a szerzôdés megkö-
tését követô 8 napon belül esedékes.
További felvilágosítást a polgármesteri hivatal vagyonke-
zelôjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

Árverési hirdetmény H I R D E T M É N Y

➥

➥



Május hónap kiemelt kedvezményei: – Csatlakozás: 0 Ft – Szerelési díj: 0 Ft – Kábelmodem: 0 Ft
Az akciós feltételek 2 éves szerzôdés esetén érvényesek! NE HAGYJA KI, FIZESSEN ELÔ MOST!

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 2004. május 27-én
SPAR szupermarketet nyit Celldömölkön. Az új szupermarket a
város elsô SPAR egysége lesz, mely egyben a száztizenegyedik
SPAR szupermarket Magyarországon.  
A kétféle üzlettípusból álló SPAR hálózatban jelenleg 110 SPAR
szupermarket és tizenhét INTERSPAR hipermarket mûködik.
A SPAR szupermarketek nagyrészt 400–1.000 m2 közötti eladó-
terû, lakóhely közeli kiskereskedelmi egységek, melyek ha-
zánkban is, a világ 34 országában jelen lévô áruházláncra jel-

lemzô minôségi kereskedelmi szolgáltatást nyújtják. Az új cell-
dömölki SPAR szupermarket közel 750 m2-es eladóterével a
hálózat legkorszerûbb tagját képviseli, magas szinten nyújtva
a SPAR-ra jellemzô vásárlói elônyöket. 
A szupermarket választékában több ezer élelmiszer és napi
cikk szerepel, melyek közül ki kell emelni a SPAR áruházlánc
egyik erôsségét jelentô frissáru kínálatot (zöldség-gyümölcs,
tejtermékek, húsáruk, cukrászati készítmények, pékáruk, stb.).
A SPAR szupermarket, könnyû megközelíthetôségével, 40 in-
gyenes parkolójával, kényelmes, áttekinthetô eladóterével és
magas színvonalú szolgáltatásaival, kellemes és gyors bevá-
sárlási környezetet biztosít.       
Az új SPAR szupermarket – hasonlóan az országos hálózat egé-
széhez – a rendkívül széles választék és a magas minôségi jel-
lemzôk mellett folyamatosan kedvezô árakkal várja vásárlóit.
Ezeket a vásárlói újságokból megismerhetô rendszeres akciók
teszik még vonzóbbá, kiegészülve az egyre nagyobb számban
polcokra kerülô, kiváló minôségû és rendkívüli árelônyt nyújtó
SPAR márkajelû termékekkel.
Az új SPAR szupermarket 26 munkatársa, Falusi György boltve-
zetôvel az élen, május 27-étôl a hét minden napján, tehát va-
sárnap is sok szeretettel várja Celldömölk és a környezô tele-
pülések vásárlóit.a spar egyik erôssége a frissáru kínálat

Nyitva tartási idôk: Hétfô–péntek: 6.30–20.00 Szombat: 6.30–17.00 Vasárnap:  8.00–13.00

A SPAR szupermarket címe: Celldömölk, Sági út 20. 

SPAR szupermarket
Celldömölkön is



» Ponty  
Hazánk legelterjedtebb és
legismertebb hala. Egyik leg-
jobb alkalmazkodóképességû
édesvízi hal. A dús növényze-
tû, lassú folyású vizeket és ki-
sebb-nagyobb tavakat kedve-
li, de mivel jól tûri az alacsony
oxigénszintet, megél az öntö-
zést szolgáló csatornákban is.
Kedvelt élôhelye az iszapos
mederfenék, ahol szívesen
turkál tápláléka után. A gyor-
san felmelegedô, gazdag élô-
világot rejtô vizekben hamar
méretesre fejlôdik. Ízletes hú-
sa miatt, mely az ünnepi lako-
mák és böjtös ételek elen-
gedhetetlen kelléke, mester-
ségesen is szaporítják a tó-
gazdaságokban. A mestersé-
gesen szaporított fiatal pon-

tyokat helyezik ki a horgászvi-
zekbe, melyek, ha méretesre
nônek nagy örömet szereznek
horogra akadáskor a horgá-
szoknak. A tógazdaságban
nevelt és lehalászott 1,5-2 ki-
logrammos konyhaérett pél-
dányok pedig a halpiacra ke-
rülnek.
A ponty felsô ajkán két, ba-
jusznak nevezett húsos nyúl-
vány van. Egy-egy bajusz pe-
dig a porcos ruganyos száj
sarkában helyezkedik el. E két
pár bajusz segítségével kutat
az iszapban kedvenc étkei, a
rovarlárvák, férgek és rákok
után. A vízicsigákat, édesvízi
kagylókat, sôt néhány nö-
vényfajt, mint a tavirózsát és
a vidrakeserûfût sem veti
meg. Több változata van. A

közönséges ponty háta bíbor
árnyalatú, az oldala aranyló, a
hasa halvány sárgásfehér. A
kifejlett példány hossza átla-
gosan 75-80 centiméter, test-
tömege átlagosan eléri a 8-10
kilogrammot, de a nôstényé
akár a 40 kilogrammot is elér-
heti. Két-hároméves korban
válik ivaréretté. Az ívás ideje
június meleg napjaiban, se-
kély, hínáros vizekben törté-
nik. A nôstény igen sok ikrát
hullat, egy 10 kilogrammos
példánynál kétmillió is lehet
az ikrák száma. Az ivadék egy
hét után kel ki, majd nem
sokkal ezután megkezdi a
kerekesférgek, az alsóbbren-
dû rákok után a vadászatot.
Gyorsan növekszik. Ôszre az
egynyaras példányok elérik a

10 centimétert. Nagyon óva-
tos hal, fiatalon laza rajokban
él, az idôsebb példányok vi-
szont magányosan járnak.
Élettartama szabadon a 20–25
évet is elérheti.

»T.I. 

Erdôk, mezôk, vizek lakói

Érettségizettek
figyelem! 

Akkreditált intézmény 
Pápán szeptembertôl 

gyógypedagógiai 
asszisztens 

OKJ szakképzést indít.

Tájékoztatás, 
jelentkezés 

válaszborítékkal
Krúdy Bt. 

1071 Budapest
Bajza u. 1. 
Telefon: 

06 20/915-6603

http://shop.pipics.hu
http://aruhaz.pipics.hu • http://webshop.pipics.hu

Pénzre lenne szüksége? Nem
akar órákat ügyintézéssel
tölteni? Hívja a 06 20/339-
0962-es telefonszámot! Kis
összegû készpénzkölcsön
akár 24 órán belül. Gyorsan,
kényelmesen az otthonában!
Nemzetközi tapasztalat a hi-
telezés területén.

Ingrid Sjöstrand: Holnap leszek nyolcéves
Holnap leszek nyolcéves./ Ez persze nagyon klassz./ Megka-
pom talán a hármas fémépítôt,/ abban több kerék van./ Meg-
kapom talán a legújabb Beatles-lemezt,/ de lehet, hogy az túl
sokba kerül./ Miért lógatom úgy az orrom?/ Meg tortát is fo-
gok kapni./ Holnap nyolcéves leszek,/ és nem leszek már hét-
éves soha többé.

Boldog gyereknapot!
Május utolsó vasárnapján a gye-
rekeket ünnepeljük. A gyerek-
nap alkalmából egy svéd ver-
set közlünk, azzal köszöntjük
ôket.


