
Új

»
XVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM (376) 2004. JÚLIUS 2.

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

» Gasztronómiai
élvezetek 5.

» Könyörgés 6.

» Kocsijavítás 
a vasúton 7.

» Soha nem 
adta fel 8.

Ezüstös 
Eötvös-fiúk



(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-as csempe 1.380 Ft/m2-tôl
I. osztályú olasz járólap 1.400 Ft/m2-tôl
I. osztályú 33x33-as járólap 1.850 Ft/m2-tôl

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

Légáteresztô, vízzáró vakolat, IZONIL 2.990 Ft/zsák
12,5 mm-es gipszkarton 480 Ft/m2

6 cm-es térburkoló, szürke 2.400 Ft/m2

ÚJRA KAPHATÓ!  • ÚJRA KAPHATÓ!  •  ÚJRA KAPHATÓ!

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 szobás belvárosi lakás
eladó. I.ár: 6,2 M Ft

Celldömölkön 2 szoba+nappalis cs.ház 421 m2

telkeneladó. I.ár.: 16 M Ft

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

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

Szergényben 2 szobás családi ház 3842 m2

telken eladó. I.ár: 3,2 M Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

Celld-ön 2 szobás lakás eladó. I.ár: 6,7 M Ft

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

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

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

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

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

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

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

Szavaztunk
Ültem a szavazatszámláló bizott-
ságban, s közben figyeltem az
embereket. Jöttek a fiatalok, a kö-
zépkorúak, és jöttek az idôs embe-
rek is. A fiatalok tisztelettudóak, a
középkorúak illemtudóak, az idôs
emberek pedig közvetlenek. Örö-
münkre szolgált, hogy egy hôzön-
gô sem volt, mindenki felelôsség-
tudattal tette a dolgát.
Magamban minden idôs ember
elôtt tisztelettel adóztam, s nem
voltam ezzel egyedül. Az öregek
legtöbbjét gyermekük vagy vala-
melyik hozzátartozójuk kísérte.
Hová tettem a botomat? Hol is van
a szemüvegem? Na végre, meg-
van! Jaj, most már az aláírás sem
megy ám úgy, mint régen. Ugye
itt kell aláírni? – kérdezgettek és
mentegetôztek, bár erre egyálta-
lán nem lett volna szükség, vala-
mennyien megértettük aktuális
problémáikat. Aztán beballagtak a
szavazófülkébe. Eltelt egy kis idô,
mire kijöttek borítékkal a kezük-
ben. Bizonyára alaposan áttanul-
mányozták a szavazólapot, s igye-
keztek minél szebben bejelölni az
általuk választottakat. Aztán bú-
csúzáskor megköszöntek mindent.
Mi köszönjük, mondtuk.
Eltûnôdtem, mi ösztönzi a 80, 90
éves embereket, hogy vegyék a
fáradságot, és eljöjjenek szavazni.
Többen közülük levegôt is alig
kaptak, amikor a szavazóhelyiség-
be értek. Ôk, valószínûleg, köte-
lességüknek érzik, hogy éljenek
állampolgári jogukkal. S eljöttek
szavazni akkor is, amikor az ország
választóinak alig negyven százalé-
ka járult az urnákhoz.
A többség meg úgy gondolta, ô bi-
zony nem megy sehova.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

A hagyományokhoz híven az idei
esztendôben is megrendezte az
Apáczai Könyvkiadó és Könyvter-
jesztô Kft. a Tanítók Apáczai Nyári
Akadémiája, népszerûbb nevén, a
TANYA rendezvényét. Június 21-26-a
között 98 pedagógust látott vendé-
gül Celldömölkön szakmai tovább-
képzésén az Apáczai Kiadó. Ma-
gyarország számos vidékérôl, vala-
mint határainkon túlról, Szlovákiá-
ból, Erdélybôl és a Vajdaságból is ér-
keztek pedagógusok városunkba.

A hétfôi ünnepélyes megnyitót köve-
tôen a tényleges szakmai munkát
kedden, a környezeti nevelés napján
kezdték meg a tanítók, tanárok. Ezen
a napon a pszichológia és a pedagó-
gia a testi-lelki nevelés szolgálatában
témakörben tartottak elôadást neves
szakemberek. A gyerekek testi-lelki
fejlôdésében fontos szerepet kaphat
az erdei iskola, ezért errôl is hallhat-
tak szakértô véleményt a pedagógu-
sok. Az Apáczai Kiadó továbbképzés-
vezetôje, dr. Mester Miklósné az új
szemléletû, gyermekközpontú kör-
nyezeti nevelésrôl beszélt a jelenlé-
vôknek. Június 23-án, az anyanyelv
napján természetesen nem hiányoz-
hatott sokak kedvelt nyelvésze, a
TANYA rendezvények visszatérô ven-
dége, Grétsy László professzor sem.
Az Európai Unió újdonsült polgárainak
Grétsy tanár úr az európainak lenni,
magyarnak maradni gondolatkörrôl
tartott elôadást. Az Apáczai Kiadó tan-
könyvszerzôi a szövegértésrôl, a szö-
vegfeldolgozás lépéseirôl, a betûtaní-
tásról és a játékos anyanyelvtanítás-
ról is tájékoztatták a tanfolyam részt-
vevôit. A matematika napján többek
között a szöveges értékelés fontossá-
gáról, a drámapedagógia alkalmazá-
sáról, az év eleji és év végi felméré-

sekrôl, a mértékegységek megtanítá-
sáról hallhattak elôadást a pedagógu-
sok. Pénteken, a mûvészetek napján
az ének, a technika és a rajz tanításá-
nak módszerei, a múzeumpedagógia
alkalmazása mellett elôadások szól-
tak az oktatást-nevelést segítô folyó-
iratok fontosságáról is.
A szellemi feltöltôdés mellett a váro-
sunkba látogató tanítók, tanárok dél-
utánonként különbözô programokon
vettek részt. Többek között túráztak a
Ság hegyen, megismerkedtek Celldö-
mölk nevezetességeivel, a sümegi
várban várjátékokat tekintettek meg,
fürödtek, kipihenhették a tanév fára-
dalmait. A nyári akadémia záró nap-
ján Esztergályos Jenô ügyvezetô igaz-
gató értékelte a tanfolyamot, vala-
mint átadta a tanúsítványokat a pe-
dagógusoknak. Az idei évben elôször
díjazták a pedagógusok által elôzete-
sen beküldött szemléltetô eszközöket
is. A TANYA résztvevôi kérdôívek ki-
töltésével véleményezték a rendez-
vénysorozatot, mely ezúttal is érde-
kes elôadásokkal szolgálta a tanítók,
tanárok munkáját.

»VASS VERA

közel százan a továbbképzésen

TANYÁ-n a pedagógusok

Kötelezô állományellenôrzés miatt
a Kresznerics Ferenc Könyvtár jú-
lius 5-étôl augusztus 28-áig zár-
va tart. A könyvtár augusztus 30-
ától újra várja olvasóit.

Zárva tart a
könyvtár

Internetes turizmus
Felkerült a világhálóra a vasi idegenforgalmi koncepció, tudtuk meg Kovács Ferenctôl,
a Vas Megyei Közgyûlés idegenforgalmi bizottságának elnökétôl. Az érdeklôdôk olvas-
hatják az interneten a kilenc Vas megyei kistérség idegenforgalmi információit, vala-
mint a turisztikai szervezetek – például a lovas, a kerékpáros, a falusi turizmus szövet-
ségek – ismertetôit is. Az idegenforgalmi információk között fellelhetô a kemenesaljai
kistérség tájékoztatója is.
A bizottsági elnök elmondta, hogy a turisztikai értékek bemutatása az interneten fon-
tos a megye szempontjából, hiszen a turisták nagy része onnan tájékozódik a lehetô-
ségekrôl és választ úti célt. 
A honlap – a megyei közgyûlés döntése alapján – nyitott minden turizmussal foglalko-
zó szervezet, cég, magánvállalkozó elôtt. Az információk ingyen felkerülhetnek a hon-
lapra, ha azokat CD-n eljuttatják a Vas Megyei Közgyûlés idegenforgalmi bizottságához.
A vasi turisztikai információk a www.vasmegye.hu honlapon olvashatóak.  
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Új munkahely mozgáskorlátozottaknak
Celldömölkön a zalaegerszegi DIOLÉN
’99 vegyesipari gyártó és szolgáltató
kft. május 3-a óta biztosít munkahe-
lyet a Városgondnokság épülete mö-
götti udvarban 67–100 százalékos
mozgáskorlátozott embereknek. A le-
hetôséget Schermann Erzsébetnek is
köszönhetik a dolgozók, akiket Hol-
pert Jenôné, a Vas Megyei Mozgássé-
rültek celldömölki helyi csoportjának
vezetôje ajánlott a munkavégzésre. A

cég celldömölki csoportvezetôje,
Szarka Árpádné készségesen mutatta
be nekünk a munkahelyet.
A celldömölki a harmadik hely – Za-
laegerszeg és Kôszeg után –, ahol a
kft. lehetôséget biztosít arra, hogy
mozgáskorlátozott emberek közös-
ségben dolgozhassanak. Kezdetben
25 emberrel indult a munka, most 22-
en vannak azok, akik egy mûszakban,
fél nyolctól háromig bálás ruhákat da-
rabolnak fel gépek segítségével gép-
ruhának. Sajnos az emberek cserélôd-
nek, és sokan vannak olyanok is, akik
szívesen vállalnának munkát, de nem
felelnek meg a kitételeknek. Orvosi
igazolás és szakvélemény utáni hoz-
zájárulással kezdhetnek dolgozni a
munkavállalók. Jelenleg négy jelent-
kezônek van benn a kérelme, közülük
egy bedolgozóként vállalna munkát,
hisz ô tolókocsival közlekedik. A cég
nagyrészt celldömölkieket foglalkoz-
tat, de járnak be Egyházashetyérôl,
Mesteribôl és Kemenespálfáról is
mozgáskorlátozottak.
A beérkezô bálás ruhákat a raktárak-
ban tárolják, zsákokban mozgatják,

és 14 gépen vágják fel a vékonyabb,
illetve vastagabb anyagokat. A dol-
gozók a napokban várják elsô fizeté-
süket, amit norma alapján kapnak.
Egy nap egy embernek 95–96 kilo-
gramm ruhát kell felvágni, ami 7–8
zsákot jelent személyenként. Szarka
Árpádné érdeklôdésünkre elmondta,
hogy a dolgozók között van két értel-
mi fogyatékos is. Nagy szükség lenne
rakodókra, mert akik eddig dolgoz-
tak, betegségük miatt nem bírták a
nehéz zsákokat emelgetni. A dolgo-
zók között van egy mozgáskorláto-
zott ápolónô is, aki segíti munkatár-
sait, ha éppen injekciót kell beadni,
vagy váratlanul valami egészségügyi
probléma merül fel. A csoportban
(errôl személyesen is meggyôzôd-
hettem) jó a hangulat, összetartó a
társaság. Tartottak egy ismerkedési
délutánt is, ami remekül összeková-
csolta a vidám csapatot. A csoportve-
zetô és a dolgozók is bíznak abban,
hogy a zalaegerszegi cégnek köszön-
hetôen sokáig dolgozhatnak majd
együtt.

»VASS VERAbálás ruhákat bontanak

vércukorszintet is mértek

fotó: katona bernadett

A várostörténeti fesztivál ideje
alatt a Szivárvány Fotó munkatár-
sai a Kézmûvesek utcájában fotó-
kat készítenek azokról, akik jel-
mezben vagy a programok ideje
alatt szeretnék magukat meg-
örökítetni. A fényképek azonnal
átvehetôek, darabonként nyolc-
száz forintba kerülnek.

Vérnyomást és koleszterinszintet
mértek, egészséges ételeket kínáltak
a Celldömölk Városért Egyesület tag-
jai a június 25-ei egészség és sport-
napon. Az eredetileg szabad térre
szervezett rendezvényt a Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központban tartották
meg, ahova az esôs idôjárás ellenére
is szép számmal érkeztek az érdeklô-
dôk.
A KMK elôcsarnokában az egyesület
orvos és egészségügyi dolgozó tagjai
különbözô méréseket végeztek a je-
lentkezôknek, akik így tudomást sze-

Együtt a városért, az egészségért
rezhettek a vérnyomásuk, a vércu-
kor- és a koleszterinszintjük aktuális
állapotáról. Azoknak, akik szükségük
volt rá, tanácsot is adtak azzal kap-
csolatban, hogyan válhatnak egész-
ségesebbé, mit egyenek, igyanak
egészségük megôrzése vagy javítása
érdekében. A jelenlévôknek tejter-
mékeket és gyümölcsöt is kínáltak.
Németh Dénes, az egyesület elnöke
elmondta, hogy eredetileg sporttal
és versenyekkel kötötték volna össze
a rendezvényt, de az esô miatt nem
tudták megtartani a tervezett progra-
mokat – kicsiknek az aszfalt rajzver-
senyt, nagyobbaknak a kerékpáros
ügyességi versenyt, amelyben a cell-
dömölki rendôrkapitányság munka-
társai segítettek volna, illetve a ko-
sárra dobó versenyt. Céljuk – felhívni
az egészséges életmódra a figyelmet
– azonban így is teljesült. Remélik, az
embereket ez a rendezvény is hozzá-
segíti ahhoz, hogy jobban odafigyel-
jenek magukra. A sikeres rendez-
vényhez hozzájárult a támogatóik se-
gítsége is, amiért ezúton is köszöne-
tet mondanak.
Az Együtt Celldömölk Városért Egye-
sület tagjai ez alkalomból frissen ter-
vezett emblémával ellátott pólót vi-

seltek. Az egyesületi elnöktôl meg-
tudtuk, hogy az emblémát hivatalo-
san is bejegyeztetik, és a jövôben az
összes rendezvényükön azt használ-
ják majd. Az 1998-ban alakult egye-
sületnek jelenleg ötven tagja van, a
létszám folyamatosan változik, bô-
vül. Németh Dénes elmondta, hogy
azokat tömöríti a civil egyesület, akik
nem akarnak egyik párt színeiben
sem politizálni, de tenni akarnak a
városért. Az egyesületi tagok sokféle
területen dolgoznak, így több terüle-
ten is dolgozhatnak Celldömölkért.

A fesztivál
fotósa
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A fesztivál és a sportesemény ideje
alatt a vendégeknek gasztronómiai
érdekességeket, finomságokat, spe-
cialitásokat kínálnak a helyi vendég-
látók. Az ételeket, italokat, édessége-
ket korhû jelmezekben szolgálják
majd fel a díszekkel, terítôkkel, étla-
pokkal hangulatossá varázsolt étter-
mekben. Két helyszínen – a Syrius és
a Rezgô Nyárfa vendéglôben – a négy
nap alatt több ízben is várják különle-
gességekkel az oda látogatókat.
Jósvai Károly, a Syrius étterem kony-
hafônöke érdeklôdésünkre elárult né-
hány finomságot az étlapról. Július 8-
án, csütörtökön a cigányzenével kí-
sért magyaros esten a káposztás bab-
leves mellé csirkepaprikás, cigánype-
csenye, csáki rostélyos és harcsapap-
rikás közül választhatnak a vendégek.
Pénteken, a nemesi lakomán egy iga-
zi ínyencséget kóstolhatnak meg a
Syrius étterembe betérôk. Jósvai Ká-
roly augusztus 5–7. között a régiót
képviseli a Nagyszakácsiban megren-

dezésre kerülô királyi szakácsverse-
nyen, ahol segítôje lesz majd várha-
tóan Fehér László polgármester is. Az
ott elkészítendô ételt, az agyagban
sült, füstölt, zöldséges pisztrángpép-
pel töltött harcsát Celldömölkön, a vá-
rostörténeti fesztiválon fôpróbaként
megsüti a konyhafônök. Szombaton a
polgári konyha ízeit tálalják fel a fel-
szolgálók. Ekkor az étlapon gordon
blue mellett tejszínes finomságok és
felfújtak szerepelnek majd. A három
árkategóriában szereplô ételek mellé
finom borokat és édességeket is lehet
majd rendelni. Akinek már most sike-
rült felkeltenünk az érdeklôdését, és
szívesen falatozna a Syrius étterem-
ben, asztalt foglalhat a 95/424-444-
es telefonszámon. Az asztalfoglalás
mellé ajándék is jár.
A Rezgô Nyárfa vendéglôben Kovács
Csabáné Zita tájékoztatott bennünket
arról, mivel várják majd a rendez-
vénysorozat ideje alatt a hozzájuk
betérô vendégeket. A város lakóinak

Gasztronómiai élvezetek

Még néhány nap, és kezdôdik a Cell-
dömölki Képes Krónika 2004 elneve-
zésû várostörténeti fesztivál és a Vul-
kán Futball Fesztivál. Július 8-a és 11-e
között kulturális, szórakoztató prog-
ramokon és futballmérkôzéseken ve-
hetnek részt az érdeklôdôk.
Az elôzô lapszámunkban ismertetet-
tekhez képest kisebb változások van-
nak a programban. A két rendez-
vényt szervezô Kemenesaljai Mûve-
lôdési Központ és a Celldömölki VSE
ingyenes mûsorfüzetet ad ki, ame-
lyet minden lakásba eljuttatnak.

» Karnevál jelmezben
A fesztivál egyik kiemelkedô esemé-
nye lesz a történelmi karnevál. A jel-
mezes felvonulásra várják mindazok-
nak a közösségeknek, baráti társasá-
goknak, családoknak és magánsze-
mélyeknek a jelentkezését, akik a
fesztivál ideje alatt szívesen viselik a
XX. század elsô évtizedeinek ruháit. A
felvonulás július 10-én, szombaton
19 órakor kezdôdik, a városközpont-
ból indulva a Kossuth utca, a Dózsa
György utca, a Széchenyi utca és a
Batthyány utca érintésével a ligetben
ér véget.
» Gyerekeknek, fiataloknak
Ötfôs csapatok számára rendeznek
július 9-én, pénteken 14 órakor Va-
rázsecset címmel ponyvafestô ver-

senyt. A csapatok jutalma nyári kirán-
dulás lesz. Jelentkezni a Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központban lehet jú-
lius 5-éig.
» Cukrászverseny
A Fesztivál cukrásza cím elnyeréséért
hirdetnek „sütészeti-versenyt” nem-
csak szakembereknek, hanem kísér-
letezô kedvû háziasszonyoknak,
amatôr cukrászoknak is. A verseny-
feladat: olyan új édesség (sütemény,
torta stb…) kitalálása, melynek ihle-
tôje a várostörténeti fesztivál, célja a
helyi cukrászat hagyományainak fel-
elevenítése és a helyi gasztronómia
értékeinek bemutatása. Nevezési
határidô: július 5-e. A verseny döntô-
jét július 10-én, szombaton a Kézmû-
vesek utcájában, a fesztivál „szere-
tetasztalánál” tartják 16 és 18 óra
között.
» Vasutasnap
A fesztivál ideje alatt Celldömölkön
rendezik meg a regionális vasutas-
napot.
9.00 óra Fúvószene a vasútállomás

elôtti téren.
10.00 óra Baross Gábor szobrának

felavatása az állomás elôt-
ti téren.

11.00 óra Vasutasnapi megemlékezés
és kitüntetés-átadó ünnep-
ség a CVSE sporttelepén.

12 órától Színpadi programok:

12.00 óra Laguna versenytánc klub
12.40 óra Kalauzpárbaj
13.15 óra Kyokusin karate bemutató
13.45 óra Batsányi táncegyüttes
14.40 óra Postás Józsi
15.20 óra Matokabinde Népzenekar
17.00 óra Kovács Kati
17.30 óra Ki mit tud?
19.30 óra MC Hawer&Teknô
20.00 óra Animal Cannibals

Várostörténeti és sportfesztivál

nem kell bemutatni a vendéglôt, hi-
szen sokan falatoztak már a megszo-
kott házias ételekbôl. Pénteken dél-
ben cigányzene kíséretében a népi
konyha ízvilágát tárják a vendégek
elé. Szerepel majd az étlapon vasi
dödölle, házi rétes, szarvas- és vad-
disznópörkölt, párolt szarvascomb
kukoricakásával, kukoricaprósza és az
elmaradhatatlan halételek. Szomba-
ton – amikor a regionális vasutasna-
pot is Celldömölkön rendezik – a Sit-
kei Citerazenekar kíséretével falatoz-
hatnak azok, akik a Rezgô Nyárfa
vendéglôbe betérnek. Választhatnak
az étlapról a babgulyás, a tojásleves
mellett vasi kanászpecsenyét vagy
éppen kemenesaljai göngyölthúst is
a vendégek. A vendéglôben a hét-
köznapokon megszokott árakkal, az
ételek mellett italokkal, édességek-
kel is várják az oda látogatókat.
Érdemes tehát július 8–12. között
Celldömölkön az éttermeket is felke-
resni, mert igazán pompás lesz az
ígéretek szerint a választék. Aki pe-
dig szeretné saját tudását megméret-
ni, jelentkezhet a július 10-ei gulyás-
fôzô versenyre.                 »VASS VERA
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A Kresznerics Ferenc Könyvtár és a Keme-
nesaljai Berzsenyi Asztaltársaság az ünne-
pi könyvhét alkalmából szervezett Könyör-
gés címet viselô irodalmi estjén vehettek
részt az érdeklôdôk június 9-én a könyvtár-
ban. Az egybegyûlteket dr. Bellérné Hor-
váth Cecília igazgatónô köszöntötte, majd
bemutatta az est fôszereplôit.
A két elôadó, Maczkó Mária népdalénekes
és Szabó András elôadómûvész nem vélet-
lenül választotta mûsorának a Könyörgés
címet, alcímének pedig A Halotti beszédtôl
a határon túli magyar irodalomig megjelö-
lést. Irodalmunk egyik meghatározó mûfa-
ja a könyörgés, mely már a magyar nyelvû
írásbeliség elsô emlékeiben is megszólalt.
A könyörgés hangja a Mohács utáni idô-
szakban felerôsödött, és végigkísérte a Rá-
kóczi szabadságharc esztendeit, majd az
1848/49-es forradalom és szabadságharc
versbe foglalt imáiban is megszólalt.
Ugyanez a hang csendült fel Trianon után
az elszakított országrészek irodalmában, és
él mindmáig. Szabó András elôadómûvész
a határon túli magyar nyelvû irodalom és a
két világháború közötti népi irodalom meg-
szólaltatásában találta meg kifejezési lehe-
tôségét. Elôadómûvészi tevékenysége köz-
ben egyre elmélyültebben fordult a régi
magyar irodalom ismert és kevésbé ismert
mûveinek interpretálása felé.

Könyörgés versben 
és dalban

szabó andrás

maczkó mária 

Az est közönsége Szabó András elôadásá-
ban elsôként a Halotti beszéd és könyör-
gés, valamint az Ómagyar Mária siralom
sorait hallhatta, majd Balassi Bálint és taní-
tója, Bornemissza Péter egy-egy verse
hangzott el. A kronologikusan felépített
mûsor következô részében néhány kevés-
bé ismert szerzô verse mellett Illyés Gyula
egy prózai mûvének sorait, valamint Mikes
Kelemen Törökországi leveleinek részleteit
mutatta be az elôadómûvész. A határon
túli, délvidéki, kárpátaljai költôk szülôföld-
vallomásai és Tamási Áron Kodály Zoltán
címû mûvének sorai zárták a széles palet-
tán mozgó irodalmi összeállítást. A prózai
részek között Maczkó Mária csodálatos
hangján csendültek fel népdalok és egyhá-
zi népi énekek, zsoltárok, melyek ugyan-
csak a békéért és megváltásért esdeklô kö-
nyörgésnek lettek ôrzôi, kifejezôi. Maczkó
Máriát sokaknak bizonyára nem kell bemu-
tatni. A Népmûvészet Ifjú Mestere kitünte-
tés után három évvel, 1986-tól a Magyar
Állami Népi Együttes szólóénekese volt tíz
éven át. Eredményes pályafutása során
mindvégig a zenei anyanyelvünk népsze-
rûsítését és védelmét szorgalmazta és te-
szi ezt most is.
Akik részt vettek ezen az estén Maczkó
Mária és Szabó András irodalmi és zenés
mûsorán talán egy kicsit közelebb jutott
annak a történelemnek a megértéséhez,
mely ezeket a verseket, prózai alkotásokat,
népdalokat, egyházi énekeket életre kel-
tette.

»VASS VERA

Mai, modern életünkben rendelke-
zünk már telefonnal, sôt mobiltele-
fonnal. A mobiltelefonok korában a
rádiózás már kissé nosztalgikus te-
vékenységnek tûnik, de mégsem az.
Az éterben hallják azt, aki a kezébe
fogja a mikrofont, és elmond pár
mondatot. Ez már egy kapcsolat kez-
dete a hasonló érdeklôdési körû em-
berek között, ez a gondolat hívta
életre 1968-ban a Griff szállóban
tartott alakuló ülésén a rádiós ama-
tôr klubot, amely 1969-ben az
MHSZ-hez csatlakozott. Indokai az
emberi kapcsolattartás mellett gaz-
daságiak is voltak, mert a 80-as
években a telefon csak kevés he-
lyen létezett, míg a taxik, vállalko-
zások, termelôszövetkezetek kom-
munikációjának a CB-rádiózás volt
az egyik lehetséges formája.
A rádiós amatôr klub utódjaként lét-
rejött Kemenesaljai Rádió Klub 1996.
március 2-án 31 fôvel tartotta alaku-
ló ülését. Ezt követôen a klubban
eseménydús idôszakok következtek:
részt vettek rendezvények rádiós biz-
tosításában, rádiós találkozókon. A
klubtagok magánemberként is gyak-
ran felkeresték egymást, barátságok
születtek az éteren át.
Mindenkinek mást jelent a rádiózás:
van, aki barátokra szeretett volna lel-
ni, van, aki egészségi problémáiból
adódóan csak így tudja tartani a kap-
csolatot másokkal. A tevékeny idô-
szak után a gyakori elnökváltások,
néhány klubtag hozzáállása aláásta a
hangulatot és az összetartást. Úgy
tûnt, a klub végleg feloszlik. Azonban
néhány lelkes klubtag úgy határozott,
történjék bármi, nem adják fel: felve-
tették annak a lehetôségét, hogy a
Kemenesaljai Rádiós Klub beolvad a
polgárôrség soraiba. Úgy gondolják,
olyan tagokra van szükségük, akik
kreatívak, határozottak, nem félnek
tenni azért, hogy még sokáig fenn-
maradjon a rádiósklub, amely sok
embernek jelent kapcsolatot.

»NAGY ANDREA

Amatôr
rádiósok
klubja
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Az 1990-es évek közepétôl használja
a részleg ezt az elnevezést, mely
nem csak nevében, de a tartalmi
munkát illetôen is megújulást jelen-
tett. Eltolódott a hangsúly, megválto-
zott a munka jellege: javítás helyett
bontották, vágták a kocsikat. A nem
túl örömteli munka idején még száz-
százalékos tulajdonos volt a MÁV.
Aláírásgyûjtéssel és akaratnyilvání-
tással jelezték a munkavállalók szán-
dékukat 1997-ben: a Vasjármûhöz
szerettek volna szervezetileg tartoz-
ni. A végleges döntés után megválto-
zott a tulajdonosi szerkezet. A MÁV
már csak negyed részben lett tulajdo-
nos, a menedzsment viszont 65, illet-

ve az itt dolgozók tíz százalékban vál-
tak tulajdonrészessé.
A privatizációt megelôzôen és azt kö-
vetôen is stabil létszámmal dolgozott
a kocsijavító:  66 embernek adtak és
adnak ma is munkát. A feladatok jel-
legébôl adódóan mindössze három
nôi dolgozója van a részlegnek, ôk
adminisztratív munkakörben dolgoz-
nak, könyvelôjük felsôfokú végzett-
séggel is rendelkezik. A férfiak között
mindössze hárman vannak, akiket
betanított munkásként alkalmaznak,
a többieknek hegesztô, esztergályos,
lakatos, villanyszerelô, festô illetve
asztalos szakmunkásvizsgájuk van.
Az állandósult létszám két lehetôsé-
get is megnyitott: egyrészt stabil ke-
retek között tervezhetôbb a jövô.
Másrészt a minôség felé megy el az
át- és továbbképzés. Az ütemezett
jövô feltétele a nyitottság: hétéves
szerzôdést kötött a cég a svéd Nord
Wagonnal, mely jelenleg a legkorsze-
rûbb teherkocsikat gyártja. Sikerült
munkakapcsolatot kialakítani egy
svájci, konténerszállító céggel, és el-
nyerte a kocsijavító osztály egy ma-
gasabb rendû, úgynevezett fôvizs-
gáztatás jogát a GYESEV-en belül is.
Elvitathatatlan eredmény az is, hogy
három éve két mûszakban folyama-
tosan tudja foglalkoztatni embereit a
részleg.
További bizakodásra ad okot és jogot,
hogy eddig az ISO 9001 minôsítést
már sikerült megszerezniük, de to-

vábbi lépésként újabb minôségbizto-
sítási feltételeknek szeretnének
megfelelni, hogy megbízásaik stabi-
lak legyenek bel- és külföldön
egyaránt. Eléréséhez nem létszám-
bôvítést, hanem a minôségi munkát
tûzte ki a cégvezetés.

»NÉMETH IBOLYA

1989-ben új, korszerû épülettel és üzemcsarnokkal gazdagodott a MÁV. A
Vasjármûjavító Kft. kocsijavító osztályának vezetôjével, Czirók Zoltánnal a
részleg közeljövôben realizálódód terveirôl és a jövôt megalapozó jelenrôl
beszélgettünk.

Kocsijavítás a vasúton
K Ü L F Ö L D I  C É G E K K E L  S Z E R Z Ô D T E K

»  A  H E L Y ,  A H O L  É L Ü N K

A kistérségben szervez tájoló programsorozatot a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ. A Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram támogatásával három kemenesaljai településen,
Ostffyasszonyfán, Nagysimonyiban és Bobán lépnek fel a
celldömölki mûvészeti csoportok. A Kemenesalja Néptánc-
csoport, az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola
néptánc tagozatos diákjai, az Ómuzsika zenekar, a KMK
mazsorettcsoportja és a Gáyer Gyula Általános Iskola Tücsök
bábcsoportja mutatkozik be a három helyszínen,a a falvak
rendezvényeihez kapcsolódóan.

Testvérvárosi szerzôdést írtak alá Celldömölk és az ausztriai
Neudau vezetôi június 19-én. A két település közötti kulturális
kapcsolat már két évtizede fennáll, a néptánccsoportok ven-
dégszereplésével kezdôdött, majd az osztrák iskola és az alsó-
sági általános iskola szerveztek csereüdüléseket, a gyerekek és
a tantestületek is szoros kapcsolatot tartanak fenn.
Az 1800 lakosú osztrák kisváros polgármestere kezdeményezé-
sére kötötték szorosabbra a kapcsolatot, és elôször Neudauban
járt a celldömölki küldöttség, írták alá a szerzôdést. Celldömöl-
kön a júliusi várostörténeti fesztiválon látják el kézjegyükkel a
szerzôdést a városok polgármesterei.

Kemenesalján tájolnak Testvérvárosi kapcsolat

czirók zoltán

megfelelnek a minôségbiztosítási feltételeknek
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A közelmúltban Celldömölk városa
kiállítással emlékezett egy 60 évvel
ezelôtt történt eseményre. A
holokauszt szörnyûségeit végigélte
Sági Pálné, Kati néni (Singer Kató),
aki akkor 19 éves volt, s négytagú
családjából egyedül ô maradt élet-
ben, és tért haza Auschwitzból. Vele
beszélgettünk.
– Ha le akarja írni mindazt, amit
most önnek elmondok, lehet, hogy
egy különszámra lesz szükségük.
– Nem baj, Kati néni, majd valahogy
megoldjuk – így indult a beszélgeté-
sünk, amibôl végül is inkább mono-
lóg lett.
– A mi családunk 1944-ben Pápától
20 kilométerre, Szanyban élt. Nem
sokkal azután, hogy március 19-én a
németek megszállták az országot,
felkerült ránk a sárga csillag, s na-
ponta megjelentek nálunk a csend-
ôrök. Egy áprilisi napon aztán szekér-
re pakoltak valamennyiünket, és
Csornára vittek a gettóba. Fekhelyet
és egy szekrényt vihettünk magunk-
kal. Június végén pedig vagonba rak-
tak bennünket. Onnét csak a leg-
szükségesebb ruhadarabjainkat vi-
hettük magunkkal, minden más ott

maradt. A soproni gyûjtôtáborba
szállítottak, de akkor még együtt
volt a családunk.
Július 4-én Sopronban a vasútállomá-
son bevagonoztak bennünket, nyolc-
van embert egy vagonba, ahol csak
ülôhely volt, lefeküdni nem lehetett.
Így ment velünk a vonat három nap,
három éjjel, míg Auschwitzba értünk.
Szenvedésünket leírni nem lehet.
Négy ember meghalt, hárman
megôrültek útközben. Csomagjainkat
ott kellett hagyni, csak a rajtunk lévô
ruhában szállhattunk le a vagonból.
Az SS-katonák szétbontották a cso-
magokat. A szép dolgokat elvitték, a
többit meggyújtották.
A kiszállás után édesanyám, édes-
apám, öcsém és én együtt mentünk
a sorompóig. Ott a hírhedt Mengele
osztályozta a népet jobb- és baloldal-
ra. Édesanyámat, aki akkor 43 éves
volt, és a tízéves öcsémet a baloldal-
ra lökte, mint az állatokat. Édesapám
és én a jobboldalra kerültünk. Akkor
még nem tudtam, miért van ez, azt
hittem, majd este találkozunk. Na-
gyon jól emlékszem: megálltam, és
még egy utolsó pillantást vetettem
drága jó anyámra. Akkor még nem

Soha nem adta fel
E G Y  T Ú L É L Ô  V I S S Z A E M L É K E Z É S E  
A  H O L O K A U S Z T R A

sejtettem, hogy valóban az utolsó
volt. Soha többet nem láttam ôket.
Közben már jó apám sem volt mellet-
tem, mert a láger felé terelték ôket.
Ô még visszaszólt, ha száz évig élek
is, a fülembe cseng: „Drága kislá-
nyom, nagyon vigyázz magadra, még
találkozni fogunk!”
Én július 8-án a V.B. jelû nôi lágerbe
kerültem. Ott elsôként a nôi mivol-
tunk megcsúfolása történt: nullás
géppel kopaszra nyírtak bennünket.
Meztelenre kellett vetkôznünk, ru-
háinkat elvették, és egy szál ruhát
kaptunk fehérnemû nélkül. Naponta
nézték, nincs-e terhes közöttünk. Ha
valakin észrevették, azonnal vitték a
gázkamrába.
1200-an voltunk egy lágerben, föl-
dön aludtunk az oldalunkon, megfor-

Forró nyári napon jó hallgatni egy hûs fa alatt a
madárcsicsergést. Egyrészt mert megnyugtató,
másrészt pedig olyankor felfedezhetjük környe-
zetünk apró csodáit. A természet csodálatos, és
ezt meg kell mutatni. Erre szolgált a Kresznerics
Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtárában zajló ren-
dezvénysorozat, amely a Jeles napok a környezet
és a természet védelmében elnevezést kapta.
A címe ellenére nem átlagos, tudományos,
„unalmas”, természetvédelmi elôadásokat ta-
kart a sorozat, ennél sokkal többet adott és je-
lentett a középiskolásoknak is, de fôként az ál-
talános iskolák tanulói számára. A rendezvény-
sorozat elôadásokból, hozzákapcsolódó rejt-
vényfüzetekbôl és egy rajzpályázatból tevôdött
össze. A rendhagyó könyvtári órákat dr. Víg Ká-
roly kandidátus, a Savaria Múzeum természettu-
dományi osztályának vezetôje tartotta az érdek-
lôdôknek, aki mellesleg 2000-ben az „Év kuta-

tója” címet nyerte el. Szó volt az élet bölcsôjé-
rôl, a vízrôl; az élô bolygóról, a Földrôl; a mada-
rak és fák napjáról, s ezek százéves múltjáról
hazánkban. Mindezeket diákkal, képekkel, il-
lusztrációkkal, élménybeszámolókkal alátá-
masztva. A tanulók szinte egy-egy utazáson vet-
tek részt, mivel nem a könyvekbôl megszokott
száraz leírást hallgathatták, hanem a legapróbb
csodákat ismerhették meg.
Így nem okozhatott problémát a rejtvényfüzetek
kitöltése sem, amelyben fôként a Gáyer Gyula
Általános Iskola diákjai remekeltek. A nyugat-du-
nántúli régió védett állat- és növényvilága kiírá-
sú rajzpályázatra is szebbnél szebb alkotások ér-
keztek be. Helyezettek: 1. Horváth Anna, Sebes-
tyén Roland (Szent Benedek Ált. Isk.), Hujber
Noémi (Kemenesmagasi); 2. Lábas Annamária
(Ostffyasszonyfa), Németh Noémi (Berzsenyi Lé-
nárd ÁMK.), Szabó Zsófia (Kemenesmagasi),

Venczel Hajnalka (Gáyer Gyula Ált. Isk.); 3. Bor-
bély Sándor (Eötvös Lóránd Ált. Isk.), Leposa Erik
(Ostffyasszonyfa), Szabó László (Berzsenyi Lé-
nárd ÁMK), Tóth Ivett (Szent Benedek Ált. Isk.).
Az elôadások alkalmával sorsolásokat tartottak.
A szerencsések – 24-en – június 12-én, a környe-
zetvédelmi világnapon jutalomkiránduláson ve-
hettek részt Szombathely és az Ôrség környé-
kén. Közel száz kilométert tettek meg, és érde-
kesebbnél érdekesebb helyeket jártak be a ki-
rándulók. Szôcén a tôzegmohás láprétet nézték
meg, megismerték a harmatfüvet, azaz az álla-
tokkal táplálkozó növényt, növényritkaságokat,
lepkéket csodáltak. Nem mindenkinek adatik
meg, hogy például a Savaria Múzeum termé-
szettudományi osztályának raktárában az állati
preparátumokat közelrôl megtekintse, sôt
megérintse, de számukra dr. Víg Károly felügye-
lete alatt ez megengedett volt. Az Ôrségi Nemze-
ti Park fokozottan védett területén Mesterházy
Attilával, az Ôrségi Nemzeti Park természet-
felügyelôjével tehették meg, ami szintén nagy
élmény volt.                   »HORVÁTH HENRIETTA

Környzetvédelemrôl 
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dulni nem lehetett, annyian voltunk.
Hajnali háromkor keltünk. Megszá-
moltak bennünket többször is. 8-9
óra között kaptunk reggelit. Öt ember
egy fazékban csalánfôzeléket. Utána
egymás után kellett vizet innunk ab-
ból a fazékból. Mosakodni a pocso-
lyákban tudtunk.
Mivel én öt hétig voltam Auschwitz-
ban, sok mindent csak késôbb tud-
tam meg. Láttam a krematóriumok
állandó füstölését, de nem tudtam
mi is az. A gázkamra egy óriási fürdô-
szobaszerûség volt, ott is zsidók dol-
goztak. Valaki, aki onnét menekült
meg, elmondta, hogy a gázkamrák
vízcsapokkal, tusolókkal voltak fel-
szerelve, és amikor a szerencsétlen
gyerekek, öregek kinyitották a csa-
pot, gáz jött belôle, és pillanatok
alatt végzett velük. Anya a gyerme-
két karján tartva halt meg. Aztán a
krematóriumban elégették ôket. Drá-
ga jó anyámnak és az öcsémnek is ez
lett a sorsa.
Egy napon 4500 társammal együtt
vagonokba raktak, s három napig
utaztunk a Keleti tengerig, ahol bun-
kereket kellett ásnunk. Embertelen
körülmények között tartottak ben-
nünket, naponta csak egyszer kap-
tunk enni, nagyon sokan meghaltak
közülünk. Naponta voltak tizedelé-
sek. Amikor este mentünk be a mun-
kából, minden tizediket agyonlôtték.
Közeledtek a szovjet csapatok. Min-
ket 1945. január 27-én továbbhajtot-
tak, két hétig gyalogoltunk. Amikor

úgymond megérkeztünk, tízszer tíz
méteres, négy méter mély gödröket
kellett ásnunk. Egy nap aztán az volt
a feladatunk, hogy ötven métert fus-
sunk. Aki tudott futni, jobbra állt, aki
nem, azt balra lökték. Este többed-
magammal elvittek az erdôbe, oda,
ahol a gödröket ásatták velünk. Ször-
nyû látványban volt részünk. Azok a
társaink, akiket reggel a baloldalra
állítottak – lehettek vagy ezren –, ott
voltak mind legyilkolva. Az volt a pa-
rancs, hogy rakjuk ôket a gödörbe, és
temessük be.
Másnap reggel indulás, de nem tud-
tuk, hová. Csak mentünk, mentünk,
alig volt már erôm, mindössze 28 ki-
ló voltam. 1945. március 5-én már
csak 270-en voltunk. Egyszer csak azt
vettük észre, nincsenek mellettünk
az ôrök. Örömujjongásunk sírásba
ment át.
A szovjet katonák egy kastélyszerû-
ségbe vittek bennünket, ruhát adtak,
enni- és innivalót. Hat hétig karan-
ténban tartottak bennünket egy kór-
házban. Kezdett visszatérni belénk az
élet, de az út még nagyon hosszú
volt hazáig.
Keserves körülmények között végre
eljutottam Pápáig. Állandóan az volt
bennem, hogy a szüleim már nagyon
várnak. Ott sok ismerôsöm volt, mert
Pápán jártam iskolába. Volt egy is-
merôs bácsi, aki félrehívott, és azt
mondta: „Légy erôs, kis Kató! Édes-
apáddal együtt voltam, Dachauban
halt meg. Utolsó óráiban azt mondta,

hogy vigyázz a kislányomra, ha te
hazaérsz!”
Nem volt maradásom, mennem kel-
lett. Beértem a faluba. Megálltam a
házunk elôtt, idegenek laktak benne.
Annyi erôm volt, hogy megkérdez-
zem: „Nem látták az anyukámat és
az apukámat?” Leültem a bejárati aj-
tó küszöbére, és ott sírtam, nem tu-
dom, meddig. Összeomlott minden
reményem, teljesen kétségbeestem.
Aztán lassan magamhoz tértem eb-
bôl a kábulatból, s úgy gondoltam, ha
túléltem azt a poklot, most már nem
hagyhatom el magam. Sok minden
történt körülöttem, mindenki igyeke-
zett segíteni. Dolgozni kezdtem, és
visszanyertem a rendes súlyomat is.
1947-ben férjhez mentem. Drága jó
férjem 25 évi házasság után itt ha-
gyott. Halála nagyon megviselt. Em-
lékét életem végéig ôrzöm. Életem
értelme a kislányom lett, majd jöttek
az unokák. Az idô gyorsan száll, már
ôk is diplomás emberek, büszke va-
gyok rájuk. Nyugodt körülmények
között élek. Mindig van valami pozi-
tív élményem. Úgy gondolom, hogy
talán megérdemlem, hiszen elég ke-
gyetlen volt hozzám a sors.
(Megjegyzés: Sági Kati nénit hallgat-
va, és e sorok írása közben – nem szé-
gyellem – bizony sokszor összeszorult
a torkom. Remélem, nálunk, és itt Eu-
rópában, soha többé nem fordulhat
elô olyan helyzet, amely emberekre
ilyen kegyetlen sorsot hoz.)

»VÖLGYI LÁSZLÓ

A celldömölki honismereti kör kérésére Szakács László kôfaragó
mester és fia helyreállította Polczer Mihály síremlékét, amely a
ravatalozótól nem messze, Virághalmi Ferenc sírjának közelé-
ben található. A mester és fia a munkát önzetlenül végezte,
pénzt nem fogadott el érte.
Ki volt Polczer Mihály? Porkoláb István 1927-ben megjelent
Kismáriacell szabadalmas mezôváros címû könyvében a követ-
kezôket olvashatjuk: „1836. Szent György napjától 1872-ig
Polczer Mihály a község kántor-tanítója és jegyzôje. Ugyis mint
jegyzô, ugyis mint tanító nagyon érdekes vezetô-embere a vá-
rosnak, Kiscell magyarosodása feltûnô érdeme. Azzal kezdi mû-
ködését, hogy az addig kizárólag németül vezetett városi jegy-
zôkönyveket megfordítja, és hátulról magyarul kezdi. Így az is-
kolában és a templomban amennyire lehet, magyarul tanít és
énekel. Érdemeit mi sem bizonyítja jobban, hogy mikor
Kiscellbe jött, német helységet talált, és nyugalomba vonulása-
kor itt csak emlék volt a német szó.”

»VÖLGYI L.

Megújult Polczer Mihály
síremléke
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Június elején rendezték Debrecenben
a Labdarúgó Diákolimpia 3. korcsopor-
tos döntôjét, melyen Vas megyét az
Eötvös iskola és a sárvári Nádasdy is-
kola csapata képviselte. A legjobb 24
csapat hat csoportban versenyzett. A
sárváriak nem kerültek tovább a cso-
portból, a celli fiúk azonban jó játékkal
kivívták a továbbjutást. Az elsô mér-
kôzésen legyôzték a pápai együttest,
majd két döntetlent játszottak a kitû-
nô játékerôt képviselô Szeged és Solt-
vadkert csapatával. A következô na-
pon már hármas csoportokban folyta-
tódott a küzdelem. Itt az elsô két hely
jelentett szép helyezést, hiszen az el-
sôk az elsô négy közé, a csoportok
második helyezettjei pedig az 5–8. he-
lyezett csapatok közé kerülhettek. Az
elôzô napi fegyelmezett játék folyta-
tásaként elôször a Balmazújvárost
gyôzték le 1:0 arányban az eötvösös
focisták, majd a Sárospatak követke-
zett, és szinte menetrendszerûen az
1:0 arányú siker. Öt mérkôzés után 7
rúgott és mindössze 2 kapott góllal
várta a végsô négy közötti összecsa-
pásokat a csapat. A végsô gyôzelemre
is esélyes Gyôr csapatával a végig iz-
galmas és korrekt bíráskodás mellett
zajló mérkôzésen gól nélküli döntet-
len született, mely után büntetôkkel
az Eötvös jutott a döntôbe, és játszha-
tott az aranyéremért.
A döntôben a Danone kupa gyôztesé-
vel – melyen a mi fiaink országos ne-
gyedik helyett szereztek –, a Gárdony
csapatával találkozott a celli csapat.
Az MTK focisulijának labdarúgó pa-
lántái az elsô félidôben egy szeren-
csés találattal vezetést szereztek,
majd olyan nyomás alá kerültek,
hogy ki sem tudtak jönni kapujuk elô-
terébôl. A mérkôzés vége elôtt telje-

Ezüstös Eötvös-fiúk
sen megérdemelten egy remek
csúsztatott fejessel egyenlített a Cell-
dömölk, s következhettek a bünte-
tôk. A párbaj elsô hármas körének
végén az elôny a mieinknél volt, ha
belôjük, bajnokok vagyunk. A nagy
lehetôség azonban a kimaradt bünte-
tôvel elúszott, s ezt a lélektani fö-
lényt kihasználva a Gárdony egalizál-
ta az eredményt. A következô párbaj-
ban megint a büntetôt elvégzô celli
fiú hibázott, s az ellenfél, élve a lehe-
tôséggel, elhódította a gyôzelmet,
megszerezte a bajnoki címet.
Kazári József edzô a tornát értékelve
elmondta, hogy a sikerre elôzetesen
senki nem számított, a mutatott játék
után azonban az ezüstérem egyértel-
mûen megérdemeltnek mondható,
sôt a legkönnyebb ellenféllel éppen a
döntôben találták szembe magukat,
Fortuna istenasszony szeszélye foly-
tán azonban nem sikerült feltenni az

A Magyar Autóklub által 12 évesek részére kiírt „Ki a mester két keréken?” el-
nevezésû kerékpáros közlekedési versenysorozaton Kiss Valentina, a Gáyer
Gyula Általános Iskola tanulója a Vas megyei forduló után a Vas és Zala me-
gyei régiós döntôn a 3. helyezést érte el. 
Ferencz Marcell, szintén a Gáyer Gyula Általános Iskola tanulója a Vas megyei
forduló után megnyerte a Vas és Zala megyei régiós versenyt, majd az orszá-
gos döntô megnyerésével elsô helyen került be a magyar válogatottba. A vá-
logatott tagjaként 2004. szeptember 12–15. között Prágában, a 25 ország rész-
vételével megrendezésre kerülô Európa Kerékpáros Közlekedési Vetélkedôn
Marcell is képviseli Magyarországot. A tanulók felkészítôje Kondics Balázs.

Szabó Andrea, a Gáyer Gyula Általános Iskola ta-
nulója a Kerékpáros Iskola Kupa Közlekedésisme-
reti Versenysorozatból a területi és a megyei for-
dulókon való eredményes szereplése alapján a
Salgótarjánban megrendezett országos döntôbe
jutott. A döntôben az ország negyven legjobbja
mérte össze tudását, felkészültségét KRESZ el-
méletbôl, ügyességi, mûszaki karbantartási, va-
lamint szabályossági gyakorlati feladatokból.
Andrea az összetett verseny 8. helyezését érte
el. Felkészítôje Kondics Balázs.

Mesterek két keréken

Sikeres gáyeros

i-re a pontot. A siker zálogának a csa-
pategységet és a fegyelmezett játé-
kot tartja az edzô, s nem elhanyagol-
ható az a tény sem, hogy a csapat
veretlenül lett ezüstérmes, és a hét
mérkôzésen rúgott nyolc gólra csak
hárommal tudtak válaszolni az ellen-
felek. Sokak részérôl megfogalmazó-
dik az elvárás, miszerint a tavalyi
bronzérem, az idei ezüst után jövôre
mi következik. Erre csak a diákolim-
pia új versenyidényében kapunk vá-
laszt. Ami azonban bizonyos, hogy az
ezüstérem így is Celldömölk legsike-
resebb diákolimpiai szereplését je-
lenti, mely valóban nagy dolognak
számít az erôs és kiegyensúlyozott
mezônyben.

A címlapfotón láthatók: álló sor:
Ambrus Attila, Skriba Máté, Szinger
Patrik, Rozmán Kristóf, Kazári Bence,
Hanzl Máté, Vajda Milán, Kazári Jó-
zsef edzô; középsô sor: Nagy Bálint,
Rosta Szabolcs, Velencei Tibor, Né-
meth Gábor, Taliszter Krisztián; fek-
vôk: Rosta Balázs, Kondics Richárd.
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Megkérdeztük
» válaszoltak Részt vesz-e a fesztiválon?

Igen, részt veszek a várostör-
téneti fesztiválon, már olvas-
tam róla korábban az újság-
ban. Most végeztem a gimná-
ziumban, és a felvételiken is
túl vagyok, ezért sok szabadi-
dôm lesz. Mindig érdekeltek a
kulturális programok, szere-
tem a színházi elôadásokat és
a kicsit nosztalgikus dolgokat.
Kíváncsian várom azt a pár na-
pot. Biztosan ki lehet majd
kapcsolódni a programok alatt.
Tartalmas szórakozásnak ígér-
kezik, és az ember sok külön-
leges újdonsággal ismerked-
het meg. Remélem, hagyo-
mány lesz a rendezvénybôl.

Sajnos nem tudok elmenni a
fesztiválra, nem leszek itthon,
nyaralni megyünk a családdal.
A rendezvényt viszont nagyon
érdekesnek találom, érdekel-
nek a programok, kíváncsian
fogadtam a róla szóló informá-
ciókat. Ha a következô évek-
ben rendeznének ilyet, vagy
hagyomány lenne belôle, szí-
vesen látogatnám a progra-
mokat. A város lakosságát is
biztosan megmozgatja egy ki-
csit ez a pár nap. Szükség van
az ilyenfajta szórakozásra is,
még tanulhatunk is közben a
városunkról. Sajnálom, hogy
nem tudok ott lenni.

Ha idôm engedi, akkor termé-
szetesen részt veszek a város-
történeti fesztiválon. Általában
kilátogatok minden ilyen ren-
dezvényre. Tetszik a régi korok
világa, kicsit a száz évvel
ezelôtti környezetben érezhet-
jük majd magunkat. Érdekel-
nek a kulturális programok, és
a humoros kabaré mûsorokat
különösen szeretem. Celldö-
mölknek szüksége van ilyenre
is, az embereknek csak a lehe-
tôséget kell megragadni a szó-
rakozásra, a kikapcsolódásra, s
most szerencsére egyre több
van. Reméljük, jól érezzük
majd magunkat.

Igen, részt veszünk a fesztivá-
lon, az egész család kíváncsi a
programokra. Szeretjük az
ilyen kulturális megmozdulá-
sokat. Bár lenne több hasonló
program. Biztosan megnézzük
a felvonulást, és mivel min-
denkit más érdekel, többféle
mûsort is megtekintünk. Ér-
deklôdünk a kézmûvesség
iránt, a gyerekek miatt pedig a
játékosabb dolgokat is megke-
ressük.  A városban van érdek-
lôdés a kultúra, a komolyabb
programok iránt, fôleg, ha
ilyen színvonalas mûsor kere-
tében zajlanak. Egy kicsit meg-
mozdul a város lakossága.

»fotó: katona bernadett»kérdez: szigethy teodóra

Berta Rita Varga Bálint Szabó Zsolt Mózer András

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

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

Kis-Czell és Nemesdömölk egyesülésének 100 éves, Celldö-
mölk várossá nyilvánításának 25 éves jubileumi ünnepe
adta Páva Gábor aranymûves-ékszerésznek az ötletet a jel-
vény készítéséhez.
A Kisfaludy utcában található mûhelyében találkoztunk Pá-
va Gáborral, aki elmondta: a kitûzôn a város címre látható,
rézbôl készül, esetenként aranyat vagy ezüstöt is felhasz-
nálnak hozzá, amely kiegészül préseléssel, esztergályos és
marós munkával is. Az arany, ezüst és a réz esetében is
azonos eljárási folyamattal készül a kitûzô, melynek elké-
szítése idôigényes, aprólékos munkafolyamat, rengeteg
kézi munkát igényel. A munkafázis során a tervezés és a
rajzolás után a legtöbb idôt a készítéshez szükséges szer-
számok elôállítása igényli. A bélyeg, vagyis a minta formá-
ba öntése után kerül sor magának a kitûzônek a készítésé-
re, a sort a ruhára felerôsíthetô kapocs forrasztása, a polí-
rozás és a festés zárja.
A míves kis ékszer nemcsak emléket állít a régi idôk tettei-
rôl szóló jubileumnak, hanem arra is szolgál, hogy majdani
viselôjében erôsítse a városa iránti szeretetet és törôdést.

»NAGY ANDREA

Jelvény a jubileum
emlékére
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» A bajnokság kezdetekor több új játé-
kossal találkozhattak a celldömölki szur-
kolók. Hogyan sikerült beilleszkedniük a
csapatba?
– A játékosállományunk az érkezô játéko-
sokkal erôsödött, de hiába kezdtük el
idôben a felkészülést, az ôszi mérkôzé-
sek alatt sikerült csak igazán mindenki-
nek megtalálnia helyét az együttesben.
Mendel Helga kapusunk visszatért, Far-
kas Boglárka Dunaújvárosból igazolt hoz-
zánk, Pupp Adél Sárvárról érkezett, Szil-
vágyi Réka pedig celli révén hazajött
Vácról. A szereplésüket értékelve el-
mondható, valamennyien nagyon
hasznos tagjai voltak a CVSE gárdájának.
» Ôsszel mindössze 9 pontot sikerült
szereznie a csapatnak. Mi lehetett ennek
az oka?

– Nem kedvezett nekünk ôsszel a sorso-
lás, négyszer játszottunk csak hazai pá-
lyán. Sajnos igazán szerencsénk sem
volt, többször egy góllal maradtunk alul a
mérkôzéseken. Természetesen a sérülé-
sek is sújtották a csapatot. El kell azt is
mondani, hogy a 20 mérkôzésbôl egy
sem volt olyan, ahol valamennyi játéko-
somra számíthattam volna, éppen a sé-
rülések miatt.
» Tavasszal megtáltosodott az együttes.
Mi a titka a javulásnak?
– Amit ki lehetett hozni magukból, azt ki-
hozták a lányok. Egy egységes, akaratos,
sok ütközést felvállaló együttessé vál-
tunk. Jó volt az edzéslátogatottság, jól
érezték magukat a lányok, nem kellett
ôket fegyelmezni, hajtottak, küzdöttek.
Remek tavaszt produkáltunk, 16 pontot

szereztünk. Ki kell emelnem azt, hogy a
négy megyei rivális (Sárvár, Bük, Vasvár
és Körmend) ellen a bajnokság alatt
megszerezhetô 16 pontból 13-at meg-
szereztünk. Ez óriási dolog. A bajnoki ta-
bellán is csak Gyôr és Gyôr környéki csa-
patok elôztek meg bennünket.
» Az utolsó fordulóban dôlt el a csapat
végsô helyezése.
– Gyôzelmünk esetén a 2. helyen zártuk
volna a bajnokságot, ez azonban Gyôr-
ben, az EHF kupadöntô elômérkôzésén
nem sikerült, de így is teljesítettük a baj-
noki rajt elôtti célkitûzést, a 4-6. hely va-
lamelyikének megszerzését, az 5. helyen
végeztünk, aminek nagyon örültünk. Ez
azért is nagy dolog, mert nincs klasszikus
értelemben vett átlövônk. A csapat igazi
közösséggé kovácsolódott, a bajnokság
során mindenkivel elégedett voltam. Kö-
szönöm a játékosoknak a remek munkát,
a szurkolóknak a biztatást.

»VASS VERA

Gyengébb ôsz után remek tavasz

NB II. Észak-nyugati csoport 
Nôk
1. Gyôrújbaráti KSC 20 19 0 1 669-437 38
2. Gyôri ETO KC III. 20 14 0 6 512-485 28
3. Komáromi AC 20 13 1 6 526-472 27
4. VKL SE Gyôr 20 12 1 7 474-423 25
5. Celldömölki VSE 20 12 1 7 544-527 25
6. Vasvár VSE 20 11 3 6 502-448 25
7. Büki TK 20 10 1 9 518-458 21
8. Körmendi Dózsa MTE 20 6 1 13 567-627 13
9. Tapolcai VSE 20 4 0 16 483-603 8
10. Alsóörs SE 20 3 0 17 487-594 6
11. Sárvári Kinizsi SE 20 2 0 18 411-619 4
(A 4–5–6. helyezettnél az egymás elleni eredmény rangsorol.)

Férfiak
1. Tatai HAC 22 19 0 3 677-559 38
2. Ácsi Kinizsi SE 22 17 3 2 610-527 37
3. KK Ajka 22 15 2 5 649-570 32
4. Unitranscoop-Gyôrújbarát KSE 22 13 4 5 580-497 30
5. Móri KSC 22 12 1 9 629-617 25
6. Szentgotthárdi KC 22 11 2 9 624-589 24
7. Celldömölki VSE 22 10 2 10 519-517 22
8. Alsóörsi SE 22 7 2 13 542-589 16
9. Fotex KCV II. 22 7 1 14 559-620 15
10. Szombathelyi TFSE 22 5 1 16 563-626 11
11. Kisbér KC 22 4 0 18 462-569 8
12. Fûzfôi AK 22 3 0 19 497-631 6

M É R L E G E N  A Z  N B  I I - E S  N Ô I  K É Z I L A B D A C S A P A T
A 2003/2004-es NB II-es kézilabda-bajnokság küzdelemsorozatát a CVSE-Celli Fes-
ték nôi csapata az 5. helyen zárta, megelôzve valamennyi megyei riválisát. A baj-
noki szereplés értékelésére kértük az edzôt, Molnár Jánost.

Tabella-parádé
K É Z I L A B D A

Körzeti labdarúgó-bajnokság, Sárvári-csoport
1. Csénye 18 12 3 3 40-16 39
2. Alsóság 18 10 2 6 27-26 32
3. Káld 18 9 2 7 47-41 29
4. Hosszúpereszteg 18 8 3 7 39-27 27
5. Szergény 18 8 1 9 51-44 25
6. Izsákfa 18 8 1 9 37-48 25
7. Nemeskocs 18 7 3 8 39-54 24
8. Egyházashetye 18 6 2 10 38-38 20
9. Boba 18 5 4 9 27-42 19
10. Nemeskeresztúr 18 5 3 10 23-32 18

A Celldömölki VSE – Cell-Modul csapatából
a tavaszi idény mind a tizenöt fordulójá-
ban Lengyel Miklós és Ujhegyi Gábor lé-
pett pályára. 14 mérkôzésen Hegyi László
és Manganelli Attila. 13 mérkôzésen: Nagy
Zoltán, Stiber Gábor és Bodor Tibor szere-
pelt. A többiek: Tebeli György és Horváth
Szilárd 12, Csákvári Zsolt, Kovács Szabolcs
és Sulyok Attila 11, Stefanik Arnold 10,
Latyák Tamás, Németh József és Törtei Ta-
más 9, Pintér Attila 8, Gyôrvári Gábor 5 és
Reiner László 2 mérkôzésen játszott.
A 2003-2004. évi bajnokságban a csapat gólkirálya Német József
lett 10 rúgott góllal. A további sorrend: Ujhegyi Gábor 9 (5) zá-
rójelben a tavasszal lôtt gólok száma, Horváth Szilárd 5 (1),
Manganelli Attila 4 (3), Csákvári Zsolt 3, Hegyi László (3), Bodor
Tibor (2), Kovács Szabolcs 2, Lengyel Miklós 2 (1), Tebeli György
(2), Tóth Tamás 2, Latyák Tamás (1), Sulyok Attila (1). 

Futball számokkal

németh józsef
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Az ôszi fordulóban hatodik helyen végzett
a CVSE-Cell-Modul NB II-es labdarúgócsa-
pata. A csapat szakvezetôi és szurkolói bi-
zakodva várták a tavaszi idényben a jó
folytatást. Erre minden okuk meg is volt,
hiszen a játékosállományból csak egy
meghatározó játékos, Tóth Tamás távozott,
viszont érkezett Hegyi László és Stiber Gá-
bor, valamint a tehetséges fiatal Törtei Ta-
más. Az anyagi nehézségek ellenére az
egyesület vezetése maximálisan biztosí-
totta a nyugodt munkához szükséges fel-
tételeket, a külhoni edzôtáborozást is be-
leértve. A bajnoki rajtra pedig a centerpá-
lya építésének befejezésérôl is gondos-
kodva lehetôvé tette, hogy a labdarúgók a
bajnoki szezont olyan körülmények között
kezdhették, amilyenrôl elôdjeik csak ál-
modhattak.
A felkészülés során minden úgy tûnt, hogy
a március 6-ai rajtra készen áll a csapat ar-
ra, hogy sikeresen folytassa az ôsszel
megkezdett jó szereplését. A futballrajtot
azonban megzavarta a rendhagyó tél,
amely bizony három héttel odázta el a
CVSE rajtját. Szegény Fedor edzô nem te-
hetett mást, mind tovább próbálta vezé-
nyelni a felkészülést, amit már játékosai
nagyon untak, s így kisebb engedmények-
kel folytatódott a munka. Talán e kényszer-
szünet alatt veszett kárba a januártól az
eredeti rajtig elvégzett munka? Nem tud-
ni. De az is lehetséges, mint ahogy egyes
játékosok ezt késôbbi kálváriájuk során
gyakran emlegették, hiba csúszott az erôn-
léti felkészülésbe. Persze mindezt most
már kár lenne feszegetni, s minden rosszat
Fedor Sándor edzô vállaira aggatni. Tény,
hogy Fedor edzôvel egy remek rajtot vett
a csapat a megkésett futballrajt elsô har-
madában, hiszen öt mérkôzésen tíz ponttal
tudta növelni pontjai számát.
Az elsô fordulóban, ha kicsit nyögvenyelô-
sen is, de sikerült a csapat gyôzelmével
egy hosszú celldömölki nyeretlenségi so-
rozatot megszakítani azzal, hogy 2-1-re le-
gyôzték a Pénzügyôrt. Ezt megelôzôen az
ôszi fordulóban szeptember 27-én a Bala-
tonlelle ellen nyertek Csákváriék utoljára.
Szerdán az elmaradt Veszprém elleni
meccset pótolták, és idegenben újabb 2-1-
es gyôzelmet arattak. Csak csendesen
jegyzem meg, Veszprémben csak a CVSE
tudott a tavasszal mérkôzést nyerni! E két
szép gyôzelmet Nagyberkiben vereség kö-
vette. Kaposvölgye ellen ugyan jól játszott
a celli együttes, de a góllövéssel itt már
bajok voltak, pedig a helyzeteket kidolgoz-
ták Hegyiék. Amennyiben azt vesszük,

hogy a Nagyberki csapat mindössze a Mo-
sonmagyaróvártól és a Veszprémtôl szen-
vedett hazai pályán a tavaszi idényben ve-
reséget, akkor a 2-0-as celli vereség még
el is fogadható. A következô fordulóban
Budakalászt fogadta a CVSE hazai pályán. A
mérkôzésen a csapat sziporkázott és hat
(!) gólt lôtt. A mérkôzést követôen
eufórikus hangulat uralkodott, már a dobo-
gó valamely fokán látták a futballbarátok
és sportvezetôk egyaránt a csapatot. Volt
ok a kellemes közérzetre, a jókedvre, de
az optimizmusnak gyorsan vége lett. A kö-
vetkezô három találkozón kapuba sem ta-
láltak a csapat játékosai. Igaza lett Fedor
Sándornak, aki a Budakalász elleni mérkô-
zés után mondta nekem, hogy e sok gól-
ból jó lenne eltenni a következô mérkôzé-
sekre. Budafokon még sikerült egy 0-0-as
döntetlent játszani, de ami utána történt a
folytatásban, azt csak negatív rekordként
emlegethetjük a jövôben.
A tavaszi szezon második harmadában ve-
reség vereséget követett. Megmagyaráz-
hatatlannak tûnik a katasztrofálisan rossz
szereplés, melybôl három vidéken, Bala-
tonlellén, Tatán és Barcson következett be,
míg kettô hazai pályán a Mezôfalva és
Paks ellen. A vereségek oka pedig nem
más volt, mint az, hogy a futballt gólokra
játsszák. Így az a csapat, amely nem rúg
gólt, vagy kevesebbet, mint ellenfele, az
nem gyôzhet. Így volt ez a CVSE esetében
is. Ujhegyi a budakeszi mesterhármasa
után képtelen volt a kapuba találni, Né-
meth pedig talán indokolatlanul keveset
tartózkodhatott a pályán, ami igaz a hátra-
lévô négy mérkôzésére is. Persze a helyze-
tek ki nem használása nem csak Ujhegyi
és Németh esetében igaz, a többi támadó
is adós maradt, hiszen Latyák, Tebeli és
Bodor, valamint Lengyel 11-esbôl volt
eredményes, és csak Németh talált egy-
szer a kapuba.
A barcsi mérkôzés után, olyan jó magyaros
módon, „mentsd meg, a veszett fejsze
nyelét” alapon edzôváltás történt. Fedor
Sándor helyét a szakmai igazgató, Dobány
Lajos vette át. Változás semmi. A csapat
folytatta mélyrepülését, és hazai pályán,
az utolsó helyezett Szigetszentmiklóstól
vereséget szenvedett, s ha szerencsétlen
körülmények között is, de ugyan ez mond-
ható el az ESMTK ellen mérkôzésrôl. Bizony
az utolsó forduló elôtt nehéz helyzetbe ke-
rült a celli csapat, de sikerült az örök rivá-
lis szomszédvártól, a Sárvári FC együttesé-
tôl pontot rabolni. A Sárvár elleni gyôze-
lem elmaradása, Lengyel 11-est hibázott,

jól bizonyította az
egész évi szerep-
lést. A csapat, Buda-
fok kivételével,
minden együttes el-
len jól játszott, hely-
zetei alapján a ki-
lenc elvesztett mér-
kôzésen sok ponttal
kellett volna gazda-
gítani a meglévôk
számát. Ez nem si-
került, de az NB II-
es tagság megôrzé-
se igen. A szakveze-
tés ezt megígérte a
bajnokság kezdetén,
s teljesítette a csa-
pat. Igaz, a tavaszi
eredmények alapján
összeállított tabel-
lán viszont csak a
15. kiesô helyen
végzett a CVSE-Cell-
Modul. Az új bajnoki évadra Sebestyén At-
tila fogja felkészíteni a csapatot. Kívánjuk
neki, hogy több sikerrel végezze munkáját,
mint elôdjei.

»TIM

Remek rajt, gyenge folytatás

lengyel miklós 

minden mérkôzésen pályára lépett
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A Gáyer-heti rajzpályázatra 246 alkotás érkezett, az aláb-
biakban kategóriánként az elsô három helyezett tanulók és
a különdíjasok nevét közöljük.

Óvodások: 1. Maráczi Szabolcs (Koptik), 2. Németh Dóra
(Koptik), 3. Molnár Petra (Nemesbôd).
Alsó tagozat: 1. Oszkó Dávid (Gáyer), 2. Borsi Olivér (Sárvár), 3.
Hajmási Fanni (Szent Benedek). 
Különdíj: Kiss Dorottya (Gáyer), Nagy Adrienn (Gáyer). 
Grafika kategória: 1. Gartner Dóra (Szent Benedek), 2. Kurtán
Bettina (Berettyóújfalu), 3. Szemes Szimonetta (Szent Benedek).
Különdíj: Körmendy Dalma (Sárvár).
Felsô tagozat: 1. Göcsei Bettina (Berzsenyi ÁMK), 2. Sarkadi Mó-
nika (Jánosháza), 3. Ábrahám Karina (Dunaszerdahely). 
Különdíj: Folta Ádám (Szent Benedek), Baráth Máté (Boba),
Esztergályos Bence (Eötvös). 
Grafika kategória: 1. Fekete Gergô (Gáyer), 2. Horváth Anna
(Szent Benedek), 3. Molnár Ádám (Gáyer). 
Különdíj: Horváth Eszter (Jánosháza), Venczel Hajnalka (Gáyer).
A KMK különdíjasai: Cseh Adrienn (Gáyer), Ajkay Krisztina
(Ostffyasszonyfa), Horváth Anita (Gáyer).

A Gáyer Gyula Általános Iskolában európai uniós ismereteket
tanuló 8. osztályos diákok június 3-án vetélkedô keretében ad-
tak számot tudásukról. A verseny eredménye: 1. Deutschbauer
Beáta, Somogyi Ivett 8.c, 2. Farkas Anita, Horváth Dóra 8.b, 3.
Könczöl Dávid, SchimmerJános 8.b. A tanulók felkészítését és a
vetélkedô lebonyolítását Bene Csilla tanárnô végezte.

Uniós ismeretek

Gáyer-heti
rajzpályázat

Két cserediák programban vettek részt idén is a Berzsenyi Lé-
nárd ÁMK tanulói. Az egyik lehetôség a már 14 éves múltra
visszatekintô ismeretség adta a neudaui testvériskolával. Az
ausztriai iskolával rendszeresek a közös kirándulások, tapasz-
talatcserék, kiállítások szervezése, és a celldömölki diákok
évente kiutazhatnak egy hétre a testvériskolába nyelvoktatás
céljából.
Ebben az évben dr. Varga Gáborné igazgató és Horváth Csa-
báné pedagógus vezetésével tizenhárman utaztak Ausztriába.
Kirándulásokat, filmvetítést rendeztek a számukra, megismer-
kedtek a közös történelmünk egyes eseményeivel, és egy idô-
sek otthonában német nyelven felolvasást is tartottak.
Budapestre is ellátogatott egy csoport az iskolából. A Zuglige-
ti Általános Iskola meghívására alsósági és egyházashetyei
diákok Soósné Imre Gyöngyi sági és Kunos Szabolcs hetyei pe-
dagógusok kíséretében a Benned a lehetôség alapítvány szer-
vezésében, a Fôvárosi Környzetevédelmi Alap támogatásával
utaztak a fôvárosba. 
A diákok tapasztalatokat szereztek a szelektív hulladékgyûjtés
megvalósításáról, a természetvédelemrôl, és városnézésen,
szórakoztató programokon is részt vettek. A Kemenesaljára ér-
kezô budapesti diákok a környéket fedezték fel a csereüdülés
során. Részt vettek vadlesésen, lovagláson, sétakocsikázáson,
kézmûves foglalkozásokon.

»HORVÁTH HENRIETTA

Csereüdülésen
jártak a diákok

Jakus Melinda, az Eötvös iskola negyedik
osztályos diákja sikeresn vett részt a Rá-
kóczi nyomában elnevezésû komplex
tanulmányi versenyen, amelyet az

Apáczai Kiadó hirdetett meg. Az or-
szágos döntôben 3. helyezést

ért el, munkáját elismerô ok-
levéllel és értékes könyvju-
talommal díjazták.

Rákóczi
nyomában

Jakus Melinda: Tavaszodik (részlet)

Mikor már gyakrabban elôbújik a nap,
A fák rügyei kipattannak.
Majd a bimbók is kihajtanak,
Azután a fákon a virágok illatoznak.

Tücsök ciripel, fecskepár ficserékel,
Kakukk nevét hallatja, a többi madár énekel.
Így köszöntik a rég várt tavaszt,
Vidám, együtt zengô énekükkel.

Készülnek a fészkek, a hímek párt keresnek,
A fiókák fejlôdnek: mothosan étkeznek.
Majd tanulnak repülni, s élelmet keresni,
Hogy ôsszel ôk is tudjanak kelni.
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eladó. Érd.: 06 70/319-1661.

Suzuki Swift 1.0 GLX eladó. Sok extrával, 2001. 07. havi
gyártási év, megkímélt állapot. Érd.: 06 70/338-5115.

Celldömölkön vagy Alsóságon építési telket vásárolnék. Tel.:
06 70/317-2758.

Hitelek közvetlenül a banktól. Személyi hitel öt nap alatt, la-
kás-jelzáloghitelek. Ugyanitt minden korosztály számára
fényképes társkeresés Celldömölkön. Érd.: 06 70/363-5763.

»  A P R Ó H I R D E T É S

H I R D E S S E N  
az Új Kemenesaljában

Hirdetésszervezô: Nagy Antal

Telefon: 06 20/921-6324
Hirdetésszervezô: Nagy Antal

Telefon: 06 20/921-6324

Magas hozamú, 
kellemes, biztonságos 

a 
takarék-számlabetét

a Répcelak és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

Celldömölk I., Celldömölk II. és 
vönöcki kirendeltségén!

Térjen be hozzánk, megéri!
Celldömölk I. Kossuth u. 18. Tel.: 95/420-035

Celldömölk II., Hegyi u. 1. Tel.: 95/420-507
Vönöck, Kossuth u. 69/B. Tel.: 95/485-010

3x1=11,1%*
RÉPCELAK

EBKM: 11,11%

AAkkcciióó  aa  KKoolluummbbuusszz  KKfftt..  
bbeemmuuttaattóótteerrmméébbeenn!!

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

Érdeklôdni lehet személyesen a Kolumbusz kft. 
bemutatótermében a Nemesdömölki u. 20-ban 
(a Cellvíz épületében), vagy telefonon 
az 521-098-as, vagy a 30/97-90-885-ös telefonszámon!

TÉRKÖVEK, JÁRDALAPOK JÚLIUS 31-IG AKCIÓBAN:
❏ SZÜRKE HULLÁMKÔ MÁR 2.390 Ft/m2-TÔL
❏ KERTÉPÍTÔ-DISZÍTÔ ELEMEK GYÁRI ÁRON

POROTHERM 

38NF 340 Ft/db HÁZHOZ SZÁLLÍTVA JÚNIUS 30-IG

Új!!! KÉZI ÉS GÉPI MÛKÖDTETÉSÛ NÉMET, HÔSZIGETELT 
SZEKCIONÁLT ÉS BILLENÔ GARÁZSKAPUK BEVEZETÔ ÁRON!

TETÔCSEREPEK MÁR 

1.650 Ft/m2-TÔL HÁZHOZ SZÁLLÍTVA!

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK MOST +5%  EXTRA KEDVEZMÉNNYEL!

FOLYAMATOS                   AKCIÓK!

KÜLSÔ-BELSÔ MÉSZKÔ BURKOLATOK,
JÁRÓFELÜLETEK

HÔSZIGETELÉSI AKCIÓ ÉS VAKOLATRENDSZER INGYEN HÔSZIGETELÉSSEL!
TÖBB RAKLAPOS MEGRENDELÉS ESETÉN TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!
KÖLTSÉGTERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI AJÁNLATOK!



» Szitakötôk
Hazánkban mintegy hetven
faj ismert. A nép ajkán szá-
mos elnevezésük van, mint
például acsa, anyalégy, fáty-
olka, szitaszövô, üveges, vízi
pásztor, vízi pille. Jellemzôjük,
hogy fejük félgömb vagy

nyúlt hengeres alakú, kön-
nyen mozgatható, két oldalán
egy-egy nagy összetett szem-
mel, a fejtetôn pedig több
pont szemmel. Potrohuk fel-
tûnôen hosszú, és sok ízbôl
áll. Szárnyuk négy egyforma
nagyságú, üvegszerû, szita-

s z e r û e n
erezett és
élénk szí-
nû. A ké-
pen látható
p o m p á s
sz íneze tû
királyszita-
k ö t ô - h í m
h a z á n k
egyik leg-
n a g y o b b
szitakötôje,
és a repü-
lô rovarok
közül a leg-
gyorsabb,
mivel fel-
v á l t v a
csapkod el-
sô és hátsó
s z á r n y a i -
val, nem
p e d i g
egy ide jû-

leg. A tiszta édesvizek közelé-
be lehet vele találkozni. A
hím felismerhetô égkék,
hosszanti fekete csíkkal osz-
tott potrohhájáról, míg a nôs-
tény zöldeskék, potrohhája
pedig széles barna rajzolatú.
Hossza 60-80 milliméter, lár-
vakorban 50 milliméter,
szárnyfesztávolsága pedig
116 milliméter. A királyszita-
kötô-hím nagyon mozgékony
lény. Élôhelyét féltékenyen
ôrzi. A területére betolakodó
hímeket megtámadja, és „kö-
zelharcban” elûzi vízterületé-
rôl. Meleg nyári napokon
egész nap körzetében „jár-
ôrözik” zsákmányra vadászva
vagy partnert keresve. A víz
felett 2-6 méter magasan
repked, s néha-néha a náda-
sokon vagy fákon tart rövid
pihenôt. Nôsténye kevésbé
feltûnô, s csak szaporodáskor
jelenik meg a víz felett. Életé-
nek nagy része a víz alatt ját-
szódik le, csak párosodásra és
a peték lerakására emelkedik
a levegôbe négy hétre. A pá-
rosodásra a magasban egy víz
közeli fán kerül sor, olykor
azonban repülés közben tör-

ténik. Utóbbit „párzáskerék-
nek” hívják. Elôfordul, hogy
párzás alatt „tandemként” re-
pülnek. A nôstény krémszínû
petéit egy nádszál hasadéká-
ba helyezi, melyek 3-4 hét
alatt kifejlôdnek, és a kikelô
lárvák rendszerint két évig a
vízben élnek. A lárvák csak
nyáron – mikor meleg a víz és
elegendô élelem áll rendelke-
zésükre – növekednek. Egész
életüket vízben élik, tíz-tizen-
ötször megvedlenek, azután
kifejlôdött állattá alakulnak.
Tehát félátalakulóak, a bába-
lak fejlôdésmenetükbôl hi-
ányzik. Mikor a lárva kimá-
szott a vízbôl, a nap kiszárítja
bôrét, amely felreped, és a ki-
rályszitakötô elôbújik. Magá-
nyosan élnek, s szinte egy-
folytában vadásznak. Legtöbb
zsákmányát reptében fogja
el, és a kisebbeket már repü-
lés közben felfalja. Étrendjén
általában repülô rovarokat,
lárvákat, gerincteleneket és
ebihalakat találhatunk. Lárva-
korában már ragadozó, vízfér-
gekkel, rovarokkal, békapo-
ronttyal és halivadékkal él.

»T.I.

Erdôk, mezôk, vizek lakói

A nemdohányzó világnap alkalmából rendezett aszfalt rajzversenyt az
ÁNTSZ Celldömölki Városi Intézete a közelmúltban. A családi rajzversenyen
a résztvevôk nagyméretû aszfalt rajzplakátot terveztek, rajzoltak a csalá-
dok, a nagyszülôk és gyermekek közösen. Voltak egyéni résztvevôk is, akik
önálló munkával vettek részt a délutáni programban. A játékos, jó hangu-
latú délutánon ötletes, s egyben elgondolkodtató, figyelemfelkeltô munkák
születtek. Több munkán nem csupán a dohányzás káros hatásainak megje-
lenítése, hanem komplett környezet- és egészség megôrzésére irányuló el-
képzelések váltak valóra a kezek nyomán. A zsûri minden résztvevôt jutal-
mazott, így kiosztották a jövô plakáttervezôje, a családi közös munkáért já-
ró díjakat, valamint a legötletesebb, a leglelkesebb, az ifjú egészségvédô,
aki nem fog rágyújtani és a legkisebb résztvevô jutalmát is. A versenyt kö-
vetô néhány napon a városlakók még láthatták a fôtéren elkészült rajzokat.
A szervezôk köszönetet mondanak támogatóik segítéségéért.

Rajzokkal a dohányzás ellen


