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kedves szó 

az édesanyáknak 

Szombaton ballagás 
Május második hétvégéjén búcsúztatják or
szágszerte a középiskolák végzős diákjait. 
Városunkban a Berzsenyi Dániel Gimnázi
umban május 13-án, szombaton délelőtt 10 
órakor, a Celldömölki Műszaki Szakközép
iskolában pedig 11 órakor kezdődik a bal
lagási ünnepély. 

Berzsenyi-nap a gimnázhimbau 
A gimnázium - hagyományaihoz híven - má
jus 5-én tartotta névadója tiszteletére a Ber
zsenyi-napi megemlékezést. Kovács Ágnes és 
Seregély Eszter előadásában versek hangzot
tak el, ünnepi beszédet mondott Kelemen Éva 
tanárnő', majd az iskola diákjai megkoszorúz
ták a költő' mellszobrát. 

Celldömölk is készül 
az Európai Unióba 

„ Tudni annyi, mint mindent sajátunkká tenni, nem függeni a pél
dától, és nem sandítani vissza a mesterre." Ez az idézet a mottója 
annak a közigazgatási képzési programnak, amelyet a települési ön
kormányzatok számára szerveznek az Európai Unióról. Magyaror
szág, mint tagjelölt ország felvétele az EU-ba még néhány évig várat 
magára, addig van idó' tanulni a „mestertól". 

A közigazgatási képzési prog- képviselik az önkormányzat köz-
ramon Cel ldömölköt nyolcan 

A Ság hegyi bor is viheti a térség jó 
hírét 

tisztviselői, valamint a város vá
lasztott képviselői közül. Vinter 
Anita, a polgármesteri hivatal 
pénzügyi osztálya adócsoportjá
nak munkatársa a gazdasági , 
pénzügyi területen vesz részt a 
képzésen. 

- Milyen ismereteket ad a prog
ram? 

- A képzés első részében álta
lános információkat kapunk az 
Európai Unió települési önkor-

(Folytatás a 2. oldalon) 

A Kresznerics anyanyelvi 
verseny eredményei 

Az április 26-28. között meg
rendezett Kresznerics Ferenc 
IV. Országos Anyanyelvi Ver
seny döntőjébe a három helyi 
nevezőből egyedül Cseke Nóra, 
az Eötvös Loránd Altalános Is
kola tanulója jutott be, aki az 

utolsó fordulóban a 23 behívott 
versenyző közül a mezőny e l ső 
harmadában végzett. 

Dobogósok lettek: eíső helye
zett: Majczán Edina (Arany Já
nos Általános Iskola, Szentgott-

(Folytatás a 2. oldalon) 

A verseny résztvevőinek egy csoportja 

Idén harmincnégyen mutatták be a termékeiket 

Életképes a Kemenesaljái Expo 
Celldömölkön második alkalommal ren- mékeit a Kemenesaljái Művelődési Köz-

dezték meg a Kemenesaljái Expót, amelyen pontban és az előtte lévő területen, 
ezúttal 34 vállalkozó és cég mutatta be ter- (Folytatás a 2. oldalon) 

Szakközepesek 
országos sikerei 
Ismételten sikeresen szerepeltek országos verse

nyek döntőiben a Celldömölki Műszaki Szakközép
iskola és Szakiskola tanulói. A megyei és országos 
elődöntőkből 4 tanuló került országos döntőbe. 

Az OSZTV faipari és ruhaipari szakmacsopor
tok országos döntőjét április 12-14-én rendezték 
Nagykanizsán. Rózsa Gábor I V évfolyamos szak
középiskolai tanuló faipari szakmacsoportban a VI. 
helyen végzett. Felkészítő tanárai: Szibner Attila és 
Horváth János. Ruha- és textilipari szakmacsoport
ban Szenté Veronika 10., Csali Kovács Krisztina 
16. helyezést ért el. Mindketten I V évfolyamos szak
középiskolai tanulók. Felkész í tő tanáraik: 
Esztergályosáé Hauser Anna, Varga József né, Né
meth Judit A magyar irodalom tantárgy debreceni 
országos döntőjében Tóth Sándor II. évfolyamos 
géplakatos szakmunkástanuló a 14. helyen végzett. 
Felkészítő tanára: Horváth Sarolta. 
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Celldömölk is készül 
az Európai Unióba 

(Folytatás a 1. oldalról) 
mányzatainak gyakorlati mun
kájáról. Másodszor saját szak- és 
munkaterületünkhöz kapcsoló
dóan tanulmányoztuk az uniós 
ismeretanyagot. Gazdasági kér
déseket tárgyaltunk, egy konk
rét városi önkormányzat - mint 
utólag kiderült, Szombathely -
költségvetés i programját ele
meztük. Foglalkoztunk anyagi 
támogatásokkal, azzal, hogy a 
felkészülési folyamatban az elő¬
csatlakozási alapból milyen pá
lyázati összegekhez lehet már 
most hozzájutni. 

- Miben más az uniós támoga
tási rendszer? 

- A z Európai Unióban nem tá
mogatnak működés t , hanem 
hosszú távú beruházásokban gon

dolkoznak. Nem a különálló tele
püléseket, hanem a régiókat fej
lesztik, azokat kívánják adott 
szintre felhozni. Nagyon fontos a 
régiószintű összefogás, hogy az 
eló'csatlakozási alapból adott 
összeghez juthasson a terület. 

- Milyenek Celldömölk esélyei a 
pályázatokon? 

- Meglehetó'sen kötött a pályá
zati rendszer. Fontos, hogy adott 
összegű önrész biztosítva legyen, 
anélkül nem lehet pályázni. Indo
koltnak kell lennie a pályázatnak, 
konkrét célokat kell megjelölni a 
fejlesztés megvalósításában. Cell
dömölknek is csak akkor van esé
lye a pályázati rendszerben, ha 
megpróbál egy nagyobb régióhoz 
csatlakozni. 

T . G . 

A Kreszneries anyanyelvi 
verseny eredményei 

(Folytatás a 1. oldalról) 
hárd), második helyezett: Laczó 
Balázs (Balassi Bálint Gimná
zium, Balassagyarmat), harma
dik helyezett: Kelen Katalin 
(Kanizsai Dorottya Gimnázi
um, Szombathely). 

Számos különdíjat is kiosztott 
a zsűri: „Kis nyelvőr": Laczó 
B a l á z s ; „ n y e l v é d e s a n y á n k " : 
Nagy Emese Xénia (Sárospata
ki Református Kollégium Gim
náziuma); „nyelvörökség": Ró
nai Zsófia (Talantum Ált. Isk., 
Gimnázium és Kézműves Szak

iskola, Tata). Kresznerics Fe
renc K ö n y v t á r k ü l ö n d í j a : 
Kozankai Hajnalka (Kossuth 
Lajos Ált. Isk., Nagykőrös) és 
L u k s i k Lív ia ( J ó z s e f At t i la 
Honismereti Ált. Isk. és Gim
názium, Moszkva); „szép szó
val": Molnár Sarolta (Cseh Ká
roly Ál t . Isk. , Ada) ; „Kresz-
nerics-díj": Nagy Emese Xénia . 
A versenyzőknek és a helyezet
teknek gratulálunk, a verseny
re még a továbbiakban vissza
térünk. 

K . N. 

Apróhirdetés 
• Garázs kiadó. Celldömölk, Hu
nyadi J. utca 20. Telefon: 95/420-684 
• Celldömölk központjában tetőtér-
beépítéses, kétgenerációs családi 
ház eladó. Telefon: 95/423-587 
• Ság hegy kápolnai oldalán 1629 
négyzetméter szőlő pincével együtt 
eladó. Telefon: 30/9574-191 

• Celldömölkön a Gábor Áron utcá
ban, a harmadik emeleten, 2 szobás, 
egyedi fűtésű gázkonvektoros lakás 
eladó. Telefon: 421-630,18 órától 
• Celldömölk központjában, „Kon
tyos" első emeletén 1+2 fél szobás 
lakás üresen vagy bútorozottan igé
nyesnek kiadó. Érdeklődni 8-17 
óráig a 421-825-ös, 17 óra után a 
420-435-ös telefonszámon lehet. 

Pályázati felhívás; 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Celldömölk, Horváth E . utcában, önkormányzati beruházással 
épült 4 db 2 szobás, szociális jellegű lakásokat pályázat útján érté
kesíti. 

Pályázhatnak azok a 2-3, vagy több gyermekes családok, akik 
szociális és lakhatási körülményeik alapján hátrányos helyzetűek. 

A lakás eladási ára 4.500.000 Ft. 
A pályázat részletes feltételeiről a Celldömölki Polgármesteri 

Hivatal Közigazgatási Osztályán lehet érdeklődni. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2000. május 20-a. 
A pályázatot a Közigazgatási Osztályon formanyomtatvány ki

töltésével kell benyújtani. 
Celldömölk Város Önkormányzata 

Életképes a Kemenesaljái Expo 
túlról, Győrből, Pápáról, Szombat
helyről, sőt még a fővárosból is. 

A bemutatkozás sikeres volt, hi
szen értesüléseink szerint számos 
üzlet köttetett a vásáron, s ez min
denképpen hasznos, s egyúttal az 
expó életképességét hangsúlyozza. 

A vásár kísérő programjaként 
számos kulturális és szórakozta
tó műsor zajlott a K M K előtt. A 
produkciók szép számú érdeklő
d ő előtt peregtek, amihez hozzá
járult a kellemes időjárás is. 

Az expó tehát jó ötlet, s biztos
ra vehető, hogy továbbra is helye 
lesz a celldömölki nagyrendezvé
nyek sorában. völgyi 

(Folytatás a 1. oldalról) 
A megnyitóra összesereglett 

szép számú érdeklődőt és vendé
geket - akik között volt Markó 
Péter, a Vas Megyei Közgyűlés el
nöke és Kovács Ferenc országgyű
lési képviselő - Makkos István 
polgármester köszöntötte, majd a 
kulturális műsor után Gyorfly Gá
bor, a Nyugat-dunántúli Regioná

lis Fejlesztési Ügynökség celldö
mölki származású vezetője aján
lotta az érdeklődők figyelmébe. 

A szalag átvágása után pillana
tok alatt megtelt a K M K épülete, 
ahol ki-ki érdekló'désének megfe
lelően időzött az egyes standok 
előtt. A „kíváncsiskodó" érdeklő
dők mellett ott voltak az üzleti ér
deklődők is szűkebb pátriánkon 
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Tízéves az első szabadon választott országgyűlés 
Erről a történelmi eseményről ország

szerte megemlékeznek, ezt tesszük mi is 
az Új Kemenesalja hasábjain. 

Tíz évvel ezelőtt népünk végre szaba
don választhatott mintegy fél évszázad 
után, lelkiismerete szerint, nem tartva 
semmilyen retorziótól! A szocializmust, az 
ún. állampárti rendszert a lakosság több
sége elutasította, újat, emberit akart: a 
Magyar Demokrata Fórumot és annak el
nökét, dr. Antall Józsefet bízta meg az új 
kormány megalakításával. 

A választások után négy héttel később 
megalakult a szabadon választott ország
gyűlés, amelyben az M D F 165, az S Z D S Z 
91, a Független Kisgazdapárt 44, az MSZP 
33, a F I D E S Z 22 és a Kereszténydemok
rata Néppárt 21 mandátummal rendelke
zett. Az országgyűlési székek több mint 90 
százalékát a rendszerváltó pártok foglal
hatták el! 

1990. május 3-án mondta Antall József 
a következőket e l ső parlamenti felszóla

lásában: „... most olyan történelmi órához 
érkeztünk, amikor megkísérelhetjük sorsun
kat saját kezünkbe venni. Ha nem tudjuk 
megmutatni azt, hogy mi magunk mindent 
megteszünk azért, hogy Magyarország poli
tikailag stabil, gazdaságilag emelkedő or
szág legyen, akkor óriási veszélyek lehet
nek!" 

Május 22-én az új országgyűlés nagy több
séggel elfogadta a nemzeti megújhodás 
programját, amely lehetővé tette a demok
ratikus intézményrendszerek széles körű 
megteremtését, kialakítását. Az országgyű
lés több száz törvényt alkotott, ezek segít
ségével megszilárdította az igazságszolgál
tatást, újra megalakulhattak az önkormány
zatok a szovjet tanácsok helyett, meglett a 
l ehetősége a piacgazdaság kiépítésének, 
rendezték a köztisztviselők, a közalkalma
zottak, a fegyveres testületek jogviszonyait 
stb. Megpróbálták erkölcsileg és anyagilag 
is kárpótolni az elmúlt rendszer áldozatait 
vagy még é l ő családtagjaikat, bár ezekre a 

kérdésekre máig sem sikerült teljesen jó 
megoldást találni. 

Fontosnak tartotta az új országgyűlés, 
hogy megpróbálja enyhíteni a magyar egy
házakat ért sérelmeket, ismét lehetővé tet
te, hogy egyházaink Isten igéjének hirde
tése mellett teljes körű oktatási és más, 
karitatív tevékenységet is végezzenek. 

Az országgyűlés felhatalmazta a kor
mányt, hogy kezdeményezze hazánk kilé
pését a Varsói Szerződésből és a K G S T -
ből. így Antall József e l ső útja Moszkvá
ba vezetett az ilyen irányú tárgyalások 
megkezdésére. Visszanyertük teljes füg
getlenségünket, az országgyűlés döntése
ivel megkezdődhetett felzárkózásunk a 
gazdaságilag fényévekkel előttünk járó 
nyugati államokhoz. 

Jó lenne, ha az országgyűlésben a poli
tikai ellenfelek félre tudnák tenni vélt vagy 
valós sérelmeiket, és mindnyájunk javára 
dolgoznának! 

Pócze Istvánné 

Kihívások és feladatok 2000-ben 

A sikert kell keresni 
Kemenesalja kistérségben! 
Talán a termál turisztika lesz Celldömölk jövője, fejlődésének kul

csa? Ez a gondolat is megfogalmazódott azon a fórumon, amelynek 
vendégelőadója Gyórffy Gábor, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesz
tési Ügynökség és a PHARE Programirányító Iroda vezetője tartott. 
A Kihívások és feladatok 2000-ben Nyugat-Dunántúlon című előadá
sára a Kemenesaljái E X P O megnyitója előtt került sor. A kistérségi 
fórumra Kemenesalja szakembereit, polgármestereit várták. 

Előadásában GyŐrffy Gábor a 
területfejlesztés lehetőségeiről 
beszélt. A rendszerváltozás után 
sokáig hiányzott a közigazgatá
si, önkormányzati szférából a 
stratégiai tervezés, a jövőorien
táltság. A helyi döntéseknek ke
vés szerepe volt, a források fel
használásáról inkább az ágazati 
minisztériumok döntöt tek . A 
központi és az önkormányzati 
szféra között hatalmas űr táton
gott, voltak feladatok, amelyek 
nem kerültek ellátásra. 1996-97 
táján változott a helyzet, mos

tanra már 5-7 éves célokat lehet 
kitűzni. Érthető, hogy a deficit
tel küzdő önkormányzatok nem 
vállalnak fejlesztési tevékenysé
get, de ha az önkormányzat lát
ja a sikeres példát, akkor talán 
változik a szemlélet. Ezért sike
res példákat kívánnak teremteni, 
olyan tevékenységeket felkarol
ni, melyek nem a nulláról indul
nak, hanem már majdnem sike
rültek. A siker sikert szül, ezért 
kell keresni azt, ami majdnem 
siker Kemenesalja kistérségében. 
A siker sokszor csak azon múlik, 

Győrffy Gábor 

hogy van-e mögötte egy olyan 
ember, aki teljes szívvel, teljes 
energiával végigvitte a tervet. 

A szakember véleménye sze
rint Kemenesalja több szem
pontból is hátrányos helyzetű
nek számít Nyugat-Dunántúlon, 
Vas megyében. Egyelőre keresi 
a jövőjét. Az elmúlt tíz évet a 
város túlélte, semmi sem zárja 
ki, hogy 10-15 éven belül ne le
gyen hasonló sikere, mint példá

ul Sárvárnak. A későn jövőknek 
is van előnye, hiszen le lehet rö
vidíteni a tapasztalatokat. Per
sze van, amit nem lehet megspó
rolni, de ezzel az előnnyel élni 
lehet. Nyugat-Dunántúlon ipa-
rosodási hevület van, ez a felszál
ló ág a siker egyik lehetősége. 
Ugyanakkor az is elgondolkodta
tó, hogy a világ vezető országai
ban csökken az iparban foglal
koztatottak száma, úgymond „le
vetett kábáiként" az összeszere
lő műhe lyeket üdvözöljük az 
iparban. Természetesen a bér
munkára is szükség van. 

Keresni kell Kemenesalján is 
azt, ami köré kristályosodhat egy 
terv, ami beilleszthető egy regio
nális tervbe. Az elképzelések kö
zött szerepelhet a hulladék-elhe
lyezés kérdésköre Sárvárral kö
zösen, illetve a termálturisztika 
megteremtése is más célközön
séggel, mint a környező Sárvá
ron, illetve Bükön. Nem biztos, 
hogy ez fog megvalósulni, de fon
tos, hogy ha valamit igazán akar
nak, az meg is fog valósulni. 

T. 

A celldömölki rendőrkapitányság ügyfélszolgálatának tájékoztatója 
Tájékoztatjuk Tisztelt leendő Ügyfelein

ket, hogy a közúti közlekedési nyilvántartás
ról szóló 1999. évi L X X X I V . törvény 10.§-a 
értelmében a nyilvántartó kezeli az ügyfél 
személyi azonosítóját (személyi számát), 
melyet az érintett az eljárás során köteles 
közölni a hatósággal. 

A gördülékeny ügyintézés és az adatok hiá
nya miatti kellemetlenségek elkerülése érdeké
ben kérjük, hogy járművel és vezetői engedéllyel 
kapcsolatos ügyintézés során 2000. május l-jétől 
a személyi azonosítót az ügyintézővel közölni 
szíveskedjenek (régi típusú személyi igazolvány
ba be van jegyezve, az új típusú személyi igazol

vány mellékletét képezi a hatósági bizonyít
vány személyazonosító jelről, illetve a legújabb 
típusú személyi okmányok esetében az adatot 
a személyi azonosítót igazoló hatósági igazol
vány tartalmazza), mert ellenkező esetben az 
ügyintézés nem végezhető el. 

Celldömölki rendőrkapitányság 
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Sápi Berzsenyi Lénárd Altalános Iskola 

Bandó. akire büszkék vagyunk 
Öröm és bánat, kudarc és néha siker - mind

nyájunk életének kísérői. Nekünk, tanítóknak, 
tanároknak anyagi sikerekben nem nagyon 
van részünk. Sokkal többet jelent számunkra, 
ha tanítványainkkal együtt örülhetünk sikere
iknek. 

Iskolánk - a sági Berzsenyi Lénárd Általá
nos Iskola soha nem volt híján tehetséges ta
nulóknak! Most közülük Pálffy András 8.a. 
osztályos diákunknak gratulálhatunk a közel
múltban a német versenyen elért kiváló telje
sítményéhez! Ebből az alkalomból készítettem 
vele az alábbi kis beszélgetést: 

- Bandókám! Örülök, hogy 4 évig a tanttód 
lehettem! Úgy emlékszem, első osztályos korod
ban sem voltál olyan kis „egyszerű"gyerek, sok 
minden érdekelt! 

- Hát igen, a rajzolás főképpen! Ehhez jött 
aztán 3., 4. osztályban a történelem, a törté
nelmi olvasmányok! Ezekhez Kati néni mon
dái, meséi miatt kaptam kedvet. Nagyon tet

szettek a bibliai tör
ténetek, idézetek, 
amik gyakran kap
cso lódtak az órai 
magyarázatokhoz. 
Ezek a dolgok végig
kísérték nálam az ál
talános iskolai éve
ket: történelemből, 
rajzból sok verse
nyen - köztük me
gyeiken is - vettem 
részt, rajzból külön- Pálffy András 
díjas lettem! Mellet
tük a német nyelv iránti érdeklődés, szeretet 
„csak úgy jött". 

- Szeretném, ha röviden a német versenyről 
szólnál! 

- Ezt a versenyt évente 7-8. osztályosoknak 
rendezik. Én először hatodikosként vettem 
rajta részt, csak úgy véletlenül! Helyezést itt 

nem értem el, arra mégis jó volt, hogy megis
merkedjem a verseny hangulatával. Most, a 
8. osztályosok versenyén bejutottam az orszá
gos írásbelire. 

- Milyen feladataid voltak? 
- Egy 30 pontos nyelvtanító totó, német szö

veg fordítása, szövegértés. Lényegében egy kis 
elbeszélést kellett „átültetnünk" magyarra. 

-Ez a verseny hozta a szép sikert, hogy mind
össze pár ponttal lemaradva az 1. helyről me
gyei 4. helyezett lettél? 

- Igen, csak pár ponttal maradtam le az li 
helyről. De ezt magamnak köszönhetem, nem 
tanultam olyan komolyan! Az országos verse
nyen „még minden lehet"! 

- Minek tulajdonítod a jó szereplést? 
- Elsősorban Istennek köszönöm, tőle kap

tam a jó nyelvérzéket! Másodszor Horváth 
Csabáné tanárnőmnek, aki komolyan foglal
kozik velünk. Hálás vagyok szüleim és testvé
reim támogatásáért, akik mindenben segíte
nek, amiben tudnak. 

- Bandókám! Kívánok sikeres pályaválasztást, 
jó tanulást, és azt, hogy továbbra is ilyen szere
tetreméltófiú maradj! Köszönöm a beszélgetést! 

Pócze Istvánné 

ELŐFIZETŐI 
MEGRENDELŐLAP 

Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című hetilapot, amely
nek előfizetési díja 2000-ben 

egy évre 1104 forint, 
• fél évre 552 forint, 
O negyedévre 276 forint. 

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel! 

Név; 

Cím: 

Dátum: Aláírás: 

Jó egészséget, 
Kemenesalja! 

10« forduló 

A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttat
ni. Az előfizetésről ott adnak további tájékoztatást. 

^ 

Ha nem is szokott felszökni 
a vérnyomása, azért jó, 

ha van otthon vérnyomásmérő. 
Most megnyerheti. 

Játékunk fő támogatója: 
a eelli Szent Márton Gyógyszertár 

(kilencemeletes mellett) 

Telefon: 95/420-333 

A túlzott alkoholfogyasztás a betegségek előidézője lehet, károsítja: 

1. a májat 2. a tüdőt x. a fogazatot 

Kedves Olvasónk! 
Válassza ki a három lehetőség közül a helyeset, és hétről hétre 

gyűjtse a jó válaszokat. A megoldásokat majd a játék végén kell 
beküldeni az újság szerkesztőségébe. Akik a 14 forduló után a 
legtöbb helyes választ adják, sorsoláson vesznek részt. 

Három vérnyomásmérőt lehet nyerni a Szent Márton Gyógy
szertár jóvoltából. Vidéki olvasóink is bekapcsolódhatnak a já
tékba. Mostani lapszámunkból Mesteribe küldünk ingyen száz 
példányt. 
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Celldömölki pártok, társadalmi szervezetek (&•) 
Együtt Celldömölk Városért Egyesület 

Sorozatunkban a Celldömöl
kön működő'pártok, társadalmi 
és tömegszervezetek vezetői nyi
latkoznak tevékenységűkről, ak
tuális céljaikról. Az Együtt Cell
dömölk Városért Egyesület nem 
pártpolitikai szervezet, de a vá
ros érdekében kíván aktívan po
litizálni. Szabó Endrét kérdeztük 
az egyesület működéséről. 

- Milyen céllal alakult az egye
sület? 

- Olyan civil szerveződést kí
vántunk létrehozni, amely párt
ós felekezet-semleges. Próbá
lunk a város érdekében tevé
kenykedni. A polgármester kö
rül szerveződött az egyesület , 
vele konzultálunk a legtöbbet, az 
ő kérései, elvárásai városvezető
ként az irányadóak. Kölcsönös 
az egymás iránti bizalom. 

—Hány tagja van az egyesületnek? 
- 20-25 fő alkotja az egyesü

let magját. A választásokkor, 

1998-ban öten kerültek be közü
lünk a képviselő-testületbe. A 
választások után egy ideig aktí
van részt vett az egyesület a vá
ros életében, azután körülbelül 
egy évig nem folytattunk külö
n ö s e b b t e v é k e n y s é g e t . Most 
próbálunk változtatni, fokozott 
mértékben kívánunk bekapcso
lódni a város vérker ingésébe . 
Szeretnénk minél több embert 
bevonni, új tagokat toborozni. 
Sok emberrel beszélgetünk, akik 
támogatnak minket, akiknek tet
szik a szervezet politikamentes
sége. Bárki tagja lehet az egye
sületnek. 

- Milyen tevékenységekbe pró
bálnak bekapcsolódni? 

- Mint már mondtam, a pol
gármestert támogatjuk az elkép
z e l é s e i b e n , ezál ta l az önkor
mányzatot, a hivatalt is. Sajnos 
kevés a város pénze , mint közis
mert, kevés a vállalkozó, így ke

vés az iparűzési 
a d ó is . Egyre 
nagyobb szere
pe van a civi l 
szerveződések
nek, így például 
pályázatok be
nyújtásával pró
báljuk segíteni 
a várost. Szeret
nénk részt ven
ni a tónál egy 
s z a b a d i d ő k ö z 
pont kialakítá
sában . S e g í t e 
nénk a horgá
szokat egy hor- Szabó Endre 
gászparadícsom, 
park létrehozásában, a tó meg 
tisztításában. Természetesen tá 
mogatjuk az ipari park létrejöt 
tét is, mivel a címet már elnyer 
te a város, a fejlődés útja a be 
fekte tők i d e t e l e p ü l é s e lehet 
Március 25-én tartottuk a gaz 

danapot, május l-jén a Flórián-
napi vásárt, ezek sikerétől füg
g ő e n szervezzük a k ő v e t k e z ő 

r e n d e z v é n y e 
ket. 

- Milyen for
mában tartják a 
kapcsolatot az 
egyesület tagjai? 

— Egye lőre a 
társasági érint
kezésekre, talál
k o z á s o k r a ha
gyatkozunk. Saj
nos gondot okoz 
az, hogy nincs 
olyan helyiség, 
ahol rendszere
sen ö s s z e g y ű l 
hetnénk. Jó len
ne legalább ha

vonta egyszer helyiséget bérel
ni, ahova a gyűlésekre eljöhet
nének az érdeklődők. A z egye
sületnek közvetítő szerepe van, 
ezt a feladatkört szeretné betöl
teni. 

T . G . 

CELL VAS KFT. VAS MŰSZAKI BOLT 
Celldömölk, dr. Géfiti tér S. (kultúrház mögött) Tel.: 91) 420-015 

MÁJUSI AKCIÓ! 
Barkácsgépck: 
Bavaria akkiis fúrógép 14,4 V 
Bavaria sarokcsiszoló 1850 W, 0 230 
Akter Power sarokcsiszoló 580 W, 115 mm, 1100 font. 
ívhegesztő készülék 40-150 A 
Akter Power állványos fúrógép 013 mm, 375 W 
Akter Power ütvefúró 500 % 013 mm 
Akter Power ütvefúró 380 W, 0 1 0 mm 
Száraz, nedves köszörű 200 mm, 250 W 
Akter Power kettős köszörű 1200 W 
Akter Power sövénynyíró 500 W, 510 mm 
Fűszegélynyíró 250 W 

MTB kerékpár akció! 
14.990 Ft -43.000 Ft-ig 
Szivattyúk: 
Mélykúfszivattyú 
Búvárszivattyú 
Búvárszivattyú 

NILE gyümölcs centrifuga 
Braun epiláló 
Hűtőtáska 
Samsung mikró 
Kombinált hűtő 230/44 

9990 Ft 
13500 Ft 
5.600 Ft 

14.500 Ft 
13.990 Ft 
7.900 Ft 
5.800 Ft 
6.550 Ft 
5.650 Ft 

12.990 Ft 
4.190 Ft 

59-9W R 
11.900 Ft 
12.500 Ft 

7.490 Ft 
6.690 Ft 
1.950 Ft 

21.900 Ft 
71.990 Ft 

Várjuk kedves vásárlóinkat! 

Emlékezés 3temeskeresztúron 
Bertha Bulcsú íróra 

Nemeskereszlúron a nagyszü
lők házán helyezték el Bertha 
Bulcsú emlékét idézve azt a már
ványtáblát, amely megörökíti a 
neves író gyermekkorának szere
tett színhelyét. Idézi a múltat, Öt : 

aki ha tehette, igyekezett vissza
járni a Kemenesaljára é s Nemes
keresztúrra erőt, ihletet meríteni. 
Erről számos írása tanúskodik. Az 
alkotó kapcsolatra utal egy rangos 
esemény is: Berzsenyi Dániel szü
letésének kétszázadik évfor
dulóján Bertha Bulcsút tisztel
ték meg, hogy ünnepi szóno
ka legyen a jeles napnak 
Egybázasbetyén. A szülőház 
előtt emlékezetes beszéddel 
utalt a nagy elődre, megem
lítve, hogy e vidék lakossága 
minden időben igyekezett a 
tiszteletadásnak megfelelni 

Most, 2000. május 6-án a 
helyi önkormányzat a nemes-
keresztúri háznál koszorúzási 
ünnepséggel Bertha Bulcsúra 
e m l é k e z e t t mindazokkal 
együtt, akik ismerték, é s szí
vükbe zárták a korán elhunyt 
írót. A helyiekkel együtt főhaj
tással és koszorúk elhelyezé
sével résztvevői voltak az ese
ménynek a Weöres Sándor 

Társaság képviselői, az Alapít
vány a Sághegyért kuratórium 
tagjai és az író kemenesaljaí ba
rátai. A megemlékezés é s koszo
rúzás május 6-án délelőtt 10 óra
kor zajlott a nevezetes épület 
előtt. A z ünneplés már hagyo
mánnyá nemesül Kemenesalja 
újabbkori irodalmi emlékhelyén. 

Dala József 
a Weöres Sándor 

Társaság társelnöke 

I B I -
r v i r r • t i T fiirr» 

E J X E r r 
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S n o r t 
A törzsszurkoló Győrből is hazajár a labdarúgó-mérkőzésekre 

Maár doktor a dobogót reálisnak tartja 
Az elmúlt három szezonban - a PVSK elleni mérkőzés kivételével -

az Antók F C minden bajnoki mérkőzésén jelen volt dr. Maár Róbert, a 
Győr megyei kórház aneszteziológusa. Sőt, az NB II 1-as Lébény elle
ni találkozó óta győri szomszédjának családja is fel-feltűnik vele a 
mérkőzéseken. A Bük elleni összecsapás után magam is tapasztal
tam, hogy szomszédék is nagy hívei a csapatnak, mert telefonbeszám
olót kértek Maár doktortól, ugyanis nem tudtak jelen lenni a vasi 
rangadón. 

Maár Róbert gyermekkorát 
Celldömölk-Alsóságon élte, s szü
lei halála óta is rendszeres láto
gatója húga családjának. Sokszor 
köti össze a kellemest a hasznos
sal, azaz a rokonlátogatást a mér
kőzéssel. Maár doktor a celli gim
náziumban érettségizet 1979-ben, 
és Pécsett avatták orvossá 1985-
ben. Azóta a győri kórházban dol
gozik. Nős, felesége szakmabeli, 
asszisztensként dolgozik a kór
házban. Két gyermek édesapja. 
Klaudia 9, Szabolcs 6 éves. Az el
múlt évben már ők is megjelen
tek egy-egy celli mérkőzésen, és 
együtt szurkoltak a papával 
Bognáréknak. 

A doktor úr elmondta, még 
gimnazista korában lett nagy 
meccslátogató. Két osztálytársa 

rúgta a C V E S E színeiben a lab
dát, Bulla Frigyes é s Tarczi Fe
renc, akiknek hétről hétre szur
kolt a pályán. Fiatal orvosként 
Szabó Feri volt a kedvenc játéko
sa. A "80-as években minden Ha
ladás-meccsen megnézte, sőt ami
kor a Sabariához került, oda is 
követte. Később kijárt az E T O 
mérkőzéseire, de a játékosok egy
re több csalódást okozva eltéri te t-
ték a futballtól. 

Aztán mikor a celli csapat be
került az NB III-ba, újra készte
tést érzett a futball iránt. Mérkő
zésről mérkőzésre követte a csa
patot, és egyszer csak azon vette 
észre magát, hogy alig várja a va
sárnapokat, hogy újra é s újra szo
ríthasson a cellieknek. Mindig 
ceüinek vallotta magát, de a fut

ballisták ezt a kötő
dést még jobban el
mélyítették benne. 

Mivel nagyszerű 
o r v o s k o l l é g á k k a l 
dolgozik együtt , 
nem ütközött aka
dályba, hogy még az 
ügyeleti szolgálatát 
is a mérkőzésekhez 
igazítsa. így tud je
len lenni minden 
meccsen. Nagyra ér
tékeli, hogy a csapat dr. Maár Róbert 
mérkőzésről mérkő
zésre győzelemre játszik. Csodál
ja, hogy a játékosok mindig tudá
suk legjobbjára törekszenek. Tisz
teli a volt NB-s osztályokat is meg
járt, rutinos játékosokat, mert a 
sikerért ők is hajlandók az utolsó 
erőbedobásra is. A csapat erőssé
gének az „iszonyatosan'' jó védel
met tartja. Ugyanis ha leszámít
juk a két „zakót" - Dorog, Veszp
rém - , akkor a 18 mérkőzésből ka
pott nyolc gól Csákváriékat dicsé
ri. Ha ehhez jobb góltermés pá
rosul a hátralévő mérkőzéseken, 
akkor az NB l-es tagság reálisan 

dobogós helyezés
sel lesz meg. Ebben 
búik, de ha a dobo
g ó el is marad, a 
csapat egészen biz
tos, hogy az első öt 
helyezett együttes 
között lesz - fejezte 
be mondandóját a 
tiszteletre m é l t ó 
törzsszurkoló. 

Persze nem csak 
szurkol a doktor úr, 
hanem amennyiben 
igény van rá, akkor 

a sérült játékosnak a kórházi el
látás hátterét is biztosítja. Ebben 
segítik az E T O orvosai is. Keze
lésen, operáción megfordult már 
a győri kórházban Maár doktor 
segítségével Elekes, Tóth, Kovács 
S. és Nagy Z . A sors adja meg, 
hogy egyetlen játékos se szoruljon 
Maár dr. ilyen irányú segítségére, 
de amit e téren tett, vagy tesz a 
jövőben is, köszönjük. Reményke
dünk, hogy még sok-sok mérkő
zésen buzdíthatjuk együtt ked
venc csapatunkat az N B I-ben is. 

- tim -

A CVSE Antók FC maradhat a legmagasabb amatőrbajnokság topja? 

Milyen is lesz az új labdarúgó-bajnokság? 
Mire e sorok megjelennek és a kedves olva

sókhoz eljutnak, arra már pontosan kiderül, 
hogy milyen is lesz a 2000-2001. ó i magyar lab
darúgó-bajnoki rendszer. Egy biztosnak tűnik: 
nem olyan lesz, mint ahogy azt a versenykiírás
ban rögzítették. 

A május 4-ei MLSZ elnökségi ülés fogadta el 
a I Itvatásos Labdarúgók Alszövetség előtenesz-
tése alapján a következő évek új bajnoki rend
szerének létrehozását. Természetesen nem szá
mít problémának, hogy az érdekeltek javasolják 
bajnoki rendszerüket elfogadásra, de azt már 
nem tartom sportszerűnek, hogy az amatőröket 
kihagyták a javaslattételből, és a fejük felett dön
tőitek. Miért olyan sürgős a döntés? Miért nem 
vártak addig vele, míg létrejön az Amatőrök 
Labdarúgó Alszövetsége is? Szerintem illett vol
na őket is meghallgatni. 

Biztosan attól tartottak a profik, hogy nem ad
ják vissza az amatőrök a Nemzeti Bajnokság el
nevezését, amit fontosnak tart a H L S Z vissza
venni, és elhagyni a professzionális jelzőt Mond
juk ki őszintén: az eddigi PNB nem is volt profi. 

Lassan már nézője sincs a mérkőzéseknek Jő 
lenne, ha azért vennék vissza az NB elnevezést, 
mert beismerték, hogy a „profik" nem profik! 
Attól tartok, nem azért történt hanem a rossz
nyelvű média miatt jó lesz ismét az amatőrök 
mögé bújni, és továbbra is őket okolni az elma
radt fejködésért,szrávooalért Meg aztán a Nem
zeti Bajnokságot nem pocskondiározhatják az 
újságírók, mert az akár nemzetgyalázás is lehet 
Aztán enyhén szólva furcsának tartom azt is, 
hogy a H L S Z tett javaslatot arra is, hogy a leg
magasabb amatőrbaj nokságot hívják NB U-nek. 
Tették ezt úgy, hogy - túljárva eszükön - az 
MLSZ-t döntésre késztették, még mielőtt az 
amatőrök megalakultak volna 

Mindenesetre ezzel a döntési folyamattal már 
találkozhattunk. Ekkor lett a Kőbányai Dózsá
ból Pécsi Dózsa, ekkor emeltek létszámot ha 
egy-egy politikailag jól menedzselt csapat a ki
esés sorsára jutott volna, ekkor alakították ki 
egyes egyesületeknél a minisztériumok segítsé
gével a kettős kasszákat ekkor hozták létre a 
kiemelt csapatokat Hogyan? Jói értettem? Azt 

mondják, ilyen dolgok most is vannak? Akkor 
meg miért csodálkozunk azon, hogy nem az tör
ténik a sportéletben, amit a szövetség tagjai, a 
nem kis összegű tagdíjakat fizető csapatok akar
nak. Helyettük - ha engedik - most is lesz ön
kéntes fotballtudor, aki szolgamódra, tévedhe
tetlenül megváltoztatja a futball törvényeit, ha 
gazdái ezt várják el tőle. 

De nézzük valójában, milyen is lesz az új fut-
ballbajnokság. Kétarcú és Öszvérjellegű. Lesz 
csapat, amely az ősszel az NB I-ben kezd, de az 
NB I/B-ben fejezi be tavasszal. Ugyanis ősszel 
osztályozó jellegű bajnokságokra kerül sor, az 
elsők feljebb, az utolsók lejjebb kerülhetnek egy 
fél év leforgása alatt, és tavasszal egy másik osz
tályban fejezhetik be a bajnoki idényt 

Ami a mi csapatunkat illeti, egy 4x8-as csoport
ban, melyet hívhatnak NB I-nek is, kétfordulós 
bajnokságban indul el, és helyezésétől függően 
vagy az NB I/B, vagy pedig az NB II bajnokságba 
kerül. A lényeg egy, hogy tavasszal is a legmaga
sabb amatőrbajnokságnak lehet a tagja, függetle
nül a bajnoki osztály elnevezésétől. - tini -
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mert 
Az április utolsó vasárnapján lejátszott fordulóban történt 

Xem a játékosokon múlott a győzelem 
Veszprém LC 2001-CVSE-Antók FC 2-2 (l-l) 

Veszprém, 2000 néző. Vezette: 
Szökrény Lajos (Grigorisz, Varga 
L . ) 

Veszprém: Balassi - Rehák, 
Lantai, Mező, Salacz Z . Maróti. 
Heiczinger, Salacz J . , Perger -
Szabó, Vajda, Edző: Vékony Bá
lint 

Celldömölk: Szép - Latyák, 
Csákvári, Bodor, SzöÜősi Csemák, 
Bognár, Hegyi, Lengyel - Kiráry, 
Orsós. Edző: Pintér Attila 

Jók: Salacz J . , Maróti, Szabó, 
ill. Bognár, Lengyel, Csornák. 
Csákvári, SzöUósi, Hegyi 

Csere: Vajda helyett Varga a 
szünetben, Heiczinger helyett 
Dómján a 61., Orsós helyett Ko
vács a 63., M e z ő helyett 
Marosvölgyi a 75., Kiráry helyett 
Kelemen a 81. percben. 

Sárga lap: Hegyi Salacz Z . 
visszarántásáért a 30., Dómján 
felrúgta Bognárt a 66., Csemák 
Domjánt gáncsolta a 69., Rehák 
akasztotta Kovácsot a 76., Latyák 

szabálytalanul akadályozta a ka
pust a 87. percben. 

Szögletarány: 5:6 (3:3) 
A mérkőzés emlékezetes percei: 
10. perc: Lengyel két védőt is 

kicselezve remekül vezette be az 
ötös sarkára a labdát, melyet a 
kapus mellett a hosszú sarok felé 
ellőtt, de az centiméterekkel el
kerülte a kaput. 

11. perc: Bognár szabálytalanko
dott a félpályánál. A szabadrúgás 
elvégzése után jó érzékkel vette 
észre Rehák, hogy Neiczinger 
egyedül van a bal oldalon, ezért 
magasan odaívelt. Neiczinger nem 
engedte leesni a labdát, kapásból 
a kapu elé rúgta, ahol Szabó és 
Bodor ment fel fejeim. Bodor hát
tal visszafelé fejelte é s a labda kö
zépen az érkező Maróti elé pat
tant, aki 12 méterről kilőtte a bal 
alsó sarkot. (1-0). 

27. perc: Orsóst 25 méterre a 
kaputól szabálytalanul választot
ták el a labdától. A megítélt sza

badrúgást Bognár mesterien fél-
magasan csavarta a bal kapufa 
mellett aveszprémi kapus, Balassi 
kapujába, ( l - l) . 

41. perc: Csernák egy előrelőtt 
labdával játszotta be magát a 16-
oson belülre, ahol szorongatott 
helyzetből lőtt kapura, de a lövés 
egy védő lábáról a kapu fölé vá-

72. perc: Jobb oldalon, a fél
pálya közepénél Bognárt szerel
ték szabálytalanul. Hegyi ívelte 
a 11-es pontra szabadrúgásból 
a labdát, melyre feleslegesen 
jött ki Balássi kapus, aki meg
zavarta védőjét é s annak fejé
ről az üresen hagyott kapu felé 
pattant a borgolyó. Lengyel ré
sen volt, és elsőnek érte utol a 
labdát, melyet közelről a föld
re pattintva fejelt a kapu köze
pébe. (1-2). 

83. perc: Egy kapu elé ívelt lab
dát a cetli védelem röviden sza
badított fel, azt Varga egyből Sza
bóhoz játszotta, aki a 16-oson be
lül alig egy lépésre eljátszotta a 
Jiattyú halálát", melyet Szökrény 

játékvezető 1 l-essel jutalmazott. 
A büntetőt Varga értékesítette. 
(2-2). 

Edzői mérleg: A csapat min
dent megtett a győzelemért, a két 
pontot azonban Veszprémben 
hagytuk. Nem tehetnek róla, gra
tulálok a fiúknak. 

Kívülről nézve: Két jó formá
ban lévő' és nyílt sisakkal játszó 
együttes élvezetes, jó iramú mér
kőzését láthatta a nézősereg. Az 
első félidő játéka a futballínyen-
cek igényét is k ie lég í te t te . A 
celliek védelme jól állt a lábán, és 
a középpályások is felülmúlták el
lenfelüket. A csapat képes volt a 
játékát ráerőltetni a hazai együt
tesre, és helyzetei alapján köze
lebb állt a győzelem megszerzé
séhez. 

Játékvezetés: Szökrény játékve
zető elhamarkodottan ítélte meg a 
l l-est Bizony az egész mérkőzésen 
ennél súlyosabb esetekben sem szó
lalt meg a sípja, igaz akkor legtöbb
ször a celti játékos volt a szenvedő. 
Kár, hogy főszereplője lett a mérkő
zésnek. 

További eredmények: Marcali-
Balatonlelle 0-0, Szigetszentmik
lós-Taksony 0-0, Budafok-Dorog 
0-3, Beremend-MTE Motim 1-0, 
Bük-PVSK 7-0. - tim -

Kézilabda 
Idegenbeli győzelem 

mindkét csapatnál 
Szentgotthárd-CVSE-JIJB 19:21 (10:12) 
Szentgotthárd, NB 11-es női bajnoki kézi

labda-mérkőzés. Vezette: Szabó, Tóth. 
CVSE-JUB: Mendel, Szomorkovits L . (7), 

Geiger Sz. (3), Szomorkovits A . (2) , 
Horváthné (6/3), Tokorcsi (2), Geiger Cs. (1). 
Csere: Kiss A. , Foglszinger, Emin. Csahók. 
Edző: Molnár János 

A csapatnak a mérkőzésen végig vezetve, 
magabiztos játékkal sikerült begyűjteni a 2 
pontot. 

Ifjúsági mérkőzésen 27:22 arányú celldö
mölki győzelem született. 

* * * 
Fotex K C Veszprém-CVSE-CELLKOLOR 

23:24 (13:10) 
Veszprém, NB 11-es férfi bajnoki kézilab

da-mérkőzés. Vezette: Kovács, Pauer. 
C V S E - C E L L K O L O R : Dénes, Tóth, Bako

nyi (6), Pozsonyi, Koronczai (4/3), Sali (2), 
Lendvai (6). Csere: Németh (5), Fuksz (1), 
Kormos, Gyurák, Kozma. Edző: Mátés István. 

A celli csapat a második fé l idő e lején 
kezdett felzárkózni az addig veze tő veszp
rémi csapathoz. A felzárkózás után 19:18-
ra a vezetést is átvették, amit a mérkőzés 
végéig már nem engedtek ki a kezükből. 
Ezzel egy küzdelmes mérkőzésen, idegen
ben sikerült begyűjteni a nagyon fontos 
bajnoki pontokat. 

Ifjúsági mérkőzésen a cetli fiatalok 23:13 
arányban vereséget szenvedtek. 

Pontot hoztak 
a férfiak Tatáról 

Tata HAC Vernevi l l -CVSE-CFXLKOLOR 
21:21(13:11) 

Táta, NB 11-es férfi bajnoki kézilabda mér
kőzés. Vezette: Schmidt, Tíba. 

C V S E - C E L L K O L O R : Dénes, Pozsonyi (7/ 
3), Varga (2), Koronczai (6/1), Fuksz (1), Ba
konyi (1), Sali (4). Csere: Gyurák, Kovács, 
Kozma (cserekapus). Edző: Mátés István. 

A csere nélkül játszó celldömölki csapat 
óriási bravúrt hajtott végre ezzel a döntetlen
nel. A mérkőzés e lső félidejében a hazai csa
pat irányította a mérkőzést, de határtalan lel
kesedéssé1!, fegyelmezett játékkal átvette a ve
zetést a cellí gárda, amit csaknem a mérkőzés 
végéig meg is tartott. A találkozó végén sike

rült a hazaiaknak egyenlíteni, ezzel otthon tar
tották az egyik pontot. 

Ifjúsági mérkőzésen: 26:26 (16:11). 

Asztalitenisz 
Száz százalékos 

búcsú a bajnokságtól 
CVSE-MÁVÉPCELL-Kanizsa Sörgyár 

18:0. 
A Nagykanizsa tartalékcsapatával érkezett 

Celldömölkre, s még csak játszmanyerésre sem 
volt esélye. Ezzel véget ért a bajnokság, me
lyet csapatunk pontvesztés nélkül nyert meg, 
és a jövőben az NB I/B-ben folytathatja a sze
replést. Győztek: Vimi Roland (4), Felleg Gá
bor (4), Őlbei Péter (4), Tekét Attila (4), a 
Vimí-Ölbei és a Felleg-Teket páros. 

* * * 

Sopron-CVSE-MÁVÉPCELL I I . 15'3. 
Sopron, NB III-as férfi mérkőzés. A celli 

tartalékoknak az utolsó játszmanapon semmi 
sem sikerült, s ezzel negatív rekordot döntöt
tek, ugyanis ilyen arányú vereséget még nem 
szenvedtek. Győztek: Tamás László (2), Máthé 
Gyula (1). 
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S u c r t 
A közönség és a játékvezető haragba került 
CVSE-Antók FC^zigetszenünlklósi TK 0 0 

Celldömölk, 1500 néző. Vezet
te: Soiymosí Péter (Egedy, Hor
váth). 

Cel ldömölk: Szép - Latyak, 
Csákvári , Bodor, L a k á c s -
Cseraák, Bognár, Szöllősi, Len
gyel - Király, Orsós. Edző: Pintér 
Attila. 

Szigetszentmiklós: Borsos -
Náricza, Bálás, Fríck, Kiss - So
mogyi, Sirmán, Halász, Frank -
Mészáros, Holiik. Edző: Székely 
Tibor. 

Jók: Szép, Bognár, Kovács, 
Csákvári, ÜL Fríck, Sirmán, Kiss, 
Somogyi 

Csere: Lukács helyett Kovács a 
23., Bálás helyed: Kecskeméti az 
52., Orsós helyett Kelemen a ó l . , 
Mészáros helyett Németh a 79., 
Lengyel helyett Szabó L . a 83., 
Kiss helyett Fíló a 87. percben. 

Sárga lap: Kecskeméti gáncsol
ta Kovácsot a 64., Szöllősi felrúg
ta Somogyit a 75., Kelemen játék
veze tő megtévesztéséért a 86. 
percben. 

Szögletarány: 11:3 (6:1) 
A mérkőzés emlékezetes percei: 
19. perc: Az első igazi nagy pil

lanata volt a mérkőzésnek. 

Csernák verekedte át magát a jobb 
oldalon védőjén, már csak a kapus
sal álh szemben, de Boros jó ütem
ben lépett kí kapujából é s szöglet¬
re mentett. Egy perc alatt három 
szögletrúgást végezhetett el a celli 
csapat, de végül is a foggal-köröm-
mel védekező vendégek mindig fel 
tudtak szabadítani. 

48. perc: Soiymosí játékveze tőn 
kívül mindenki 1 l-est látott. Bal
ról belőtt labdát Bálás elvetődve 
kézzel kapu mellé ütötte az ötös 
sarkánál, de Soiymosí úgy tett, 
mint aki nem látja és 1 l-es helyett 
szögletet ítélt 

55. perc: Holiik lépett ki a fél
pályánál egy visszapattant labdá
val é s egyedül mehetett kapura, 
Csákvári nem tudta beérni, már 
csak Szép kapussal állt szemben, 
de a celli kapus elvetődve lábbal 
szögletre tisztázott 

56. perc: Egy előnyszabályt kö
vetően Orsós vezethette egyedül 
kapura a labdát, de a 16-osnál 
hosszan szöktette magát, így Bo
ros kapus könnyedén ölelte ma
gához a játékszert 

68. perc: Jobbról Kovács ívelt 
mesterien az ellenkező oldalra, a 

labda átszállt a kapus és védők 
fölött de az érkező Kelemen az 
ötös sarkáról mellé lőtt 

86, pere: Soiymosí játékvezető 
másodszor is megfosztotta a celli 
együttest egy jogos 11-estőL Ke
lemen vezette be a 16-oson belül
re a kapusra a labdát, aki vetődve 
a jobbra cselező játékost bokájá
nál fogva lerántotta. A 11-es el
maradt, sőt Kelemen sárga lapot 
kapott 

92. perc: Kovács középen üres
be kapott labdát, mellyel megin
dult egyedül kapura, de Horváth 
partjelző kis gondolkodás után 
lesállást jelzett. A játékvezetői 
hármas részéről ez volt a hab a 
tortán, mivel lesállásról szó sem 
lehetett, csupán harmadszor is 
kivédték a védők helyett a celli 
gólszerzési esélyt. Ettől kezdve a 
közönség végképp haragba lett a 
játékvezetőkkel. 

Edzői mérleg: Azzal együtt, 
hogy gyengén játszottunk, úgy 
érzem a játékvezető befolyásol
ta, hogy nem lett meg a három 
pont 

Kívülről nézve: Nem várt két 
pontot vesztett a csapat hazai pá
lyán, amelyet nem lesz könnyű 
visszaszerezni a következő három 
vidéki mérkőzésen. Azelsőfélidő

ben végig hat-nyolc emberrel vé
dekező bunkerfutballt játszó ven
dégek ellen, nem tudott kibonta
kozni a hazai együttes. A második 
játékrészben már többször sikerült 
feltörni a vendégek reteszét, de az 
egyre idegesebbnek tűnő hazaiak 
kidolgozott helyzeteiket elhibáz
ták, vagy éppen közbeszólt a veszp
rémi játékvezető sípja 

Játékvezetés: SoiymosíPéterjáték-
vezetőmostsem hazudtolta meg ma
gát l L)gy miért ellenszenves neki a celli 
együttes, azt csak ő tudja. 

A bajnokság állása 
1. Hévíz 21 13 5 3 
2. Veszprém 221110 
3. Dorogi AC 22 11 6 
4. Celldömölk 22 10 7 
5. Marcali VSE 2110 4 
6. Büki TK 22 9 5 
7. Beremeod 22 9 5 
8. Mot im 
9. Sárvári FC 

10. Sz.miklós 
11. Balatonlelle 
12. Taksony 
13. P é c s ^ 
14. Budafok 

8 9 
7 6 
510 
5 8 
5 611 
6 214 
-319 

40- 14 44 
41- 11 43 
35-22 39 
27- 17 37 
32-21 34 
34-21 32 
24-29 32 
31-16 33 
21-19 27 
20-27 25 
14-22 23 
28-31 21 
18-52 20 
8-71 3 

További eredmények: Dorog-
Bük 1-0, Balatomelle-Beremend 1¬
1, Taksony-Hévíz 0-3, PVSK-Vesz-
prém 0-7, Motim-Budafok 5-0. 

Következő forduló: Május 13. 16: 
Ságetszentmiklós-PVSK. Május 14. 
17: Hévíz-Celldömölk, Budafok-
BalatonleUe, Bük-Motim, Veszprém-
Dorog, Marcali-Sárvár. 

Labdarúgás 
Megyei I . osztály 

Kemenesalja-Tanárképző'-Raszter 5:0 (1:0) 
Vönock, 150 néző, vezette: Samu. 
Kemenesalja: Biró - Szabó, Huszár, Sebes

tyén (Mórocz), Dénes - Fenyő (Németh) , 
Kolonics, Varga, Szálai - Rúzsa (Fűzfa) , 
Bertha. Játékos-edző: Pártli János. 

Tanárképző: Sarlós - Váradi, Nagy, dr. 
Kövesdi (Vass) - Káldi, Bálint Sákovics, Ba
kos, Pintér (Panda) - Jáger, Mód. Játékos
edző: Jáger Sándor. 

A II . félidőben elfáradó főiskolások ellen 
magabiztosan nyert a hazai együttes. Góllö
vők Bertha (3), Varga (2). Ifi: 2:3. 

Körmend F C Boldizsár Trans -Jánosháza 
1:2 (0:2) 

Körmend, 200 néző, vezette: Horváth Gy. 
Körmend: Banca - Bogár, Gérnyi, Kocsis, 

Nagy T. - Csapó, MihályB (Németh), Babos, 

Nagy R . - Stipkovics L , Csillag (Gombás). 
Edző: Czítkovics Gyula. 

Jánosháza: Szenté - Tóth, Horváth J. . Vaj
da R. - Réífalvi, Takács (Balhási Á.) , Bariba, 
Horváth T., Pécz (Vajda J.) - Balhási Sz., 
Szomorkovics, Bors. Edző: Balhási Imre. 

A vendégcsapat jobban akarta a sikert, és meg
érdemelten vitte el a 3 pontot Góllövők: Babos, 
UL Balhási Sz. (2). Kiállítás: Nagy T Ifi: 4:1. 

Körzeti bajnokság 
Csönge—Csénye 3:0 (3:0). A hazai csapat 

már az első félidőben döntésre vitte a dolgot. 
Góllövők: Horváth Zs., Heller, Kiss. Izsákfa
ri osszú peres zteg 0:0. A z izsákfaiak hiába tá
madták végig a mérkőzést a hálóba nem tud
tak betalálni... Szergény-Nemeskeresztúr 3:3 
(3:1). Kemény mérkőzés, reális eredmény. 
Góllövők- Piri L . , Katona (2), ÜL Nagy, Klatz, 
Lenorics. Rábasömjén-Boba 3:1 (3:0). Bár a 
sömjéni csapat nem játszott igazán jól, az e lső 
félidőben bebiztosította a győzelmét Góllö
vők: lUés (2), Dala, ffl. Horváth F. DL 

Női labdarúgás - Félelmetes Tigrisek 
Az Alsósági Tigrisek női labdarúgócsapat 

Csákánydoroszlón kupa tornán vett részt továb
bi három csapat társaságában. A kupát az alsó
ságiak nyerték e l miután valamennyi mérkőzé
süket megnyerték. A gólkirály is a sági csapat 
tagja lett Balázs Dorottya személyében. 

Sporthctvcge 
Május 13-, szombat: Kézilabda: NB FL, férfi 

CVSE-CELLKOLOR-Ősi B L A C K - B U L L K C , 
Sportcsarnok, 18.00. Labdarúgás: Megyei IL osz
tály: Nagysimonyi - Mersevát, Kenyéri - Rába-
paty, mindkettő 17.00. Május 14., vasárnap: Ké
zilabda: NB női: CVS&JUI3-Veszprémi F O 
T E X , Sportcsarnok, 15.00. Labdarúgás: Megyei 
L osztály: J án os h áza-Ke m c n e sa Íj a 1630. Megyei 
IL osztály: Ostffyasszonyfa-Olbő, 16.00. Körzeti 
bajnokság: Nemeskocs-Hosszú pe reszt eg, Bob a-
Alsóság, Szergény-Csénye, valamennyi 16.00. 

CELLDÖMÖLK VAROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK HETILAPJA 
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