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EMEXESALJA 
ARA: 28 F O R I N T 

A nőnap 
alkalmából 
szeretettel 
köszönjük 

a lányokat és 
az asszonyokat! 

Ikonok ajándékba 
Somlai Julianna ikonfestő kiállítását már
cius 9-én, p é n t e k e n d é l u t á n 5 ó r a k o r 
nyitjameg a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont galériáján Rozmán László, az Eötvös 
iskola igazgatója. A kiállításmegnyitó rész-
vevó'i között három kisebb mére tű ikont 
sorsolnak k i . 

Hová tűnt húszezermilliárd? 
Dr. Körösi Imre, az Agrár Munkaadói Szö
vetség elnöke A rendszerváltásról tabuk 
nélkül címmel tart előadást március 10-én 
délután 4 órakor a KMK-ban. A Piszkos 
pénz és a Vörös milliárdosok című könyvek 
társszerzője arról beszél, hová tűnt húsz-
ezermilliárd forint. 

Március 15-ei 
ünnepi műsor 

Az 1848-as forradalom és 
szabadságharc évfordulóján, 
március 15-én (csütörtökön) 
17 órától fáklyás felvonulás 
lesz Celldömölk közútjain. 

Gyülekezőhely I.: József At
tila utca. Vonulás útvonala: 
József Attila utca - Széchenyi 
utca - Dr. Géfin tér. 

Gyülekezőhely I I . : Nagy 
Sándor tér. Vonulási útvonal: 
Nagy Sándor tér - Széchenyi 
utca - Dr. Géfin tér. 

17.30 órakor: ünnepi meg
emlékezés és műsor a Keme
nesaljái Művelődési Központ 
eló'tti téren. 

18.00 órakor: a szabadság
harcos hó'sök sírjainak meg
koszorúzása a celldömölki ka
tolikus temetőben. 

Az eseményre várják az ün
neplőket. 

Harmadszor is naau siker volt a rokiversenu 

Erősödő mezőny, növekvő érdeklődés 
Február 24-én nyugat-dunántú

l i meghívásos rock and roll ver
senynek adott otthont Cel ldö
mölk. A cel ldömölki R O C K Y -
D I L L Y rokkiklub immáron har
madik alkalommal vállalkozott 
nagyszabású verseny megrende
zésé re . Az új helyen, a város i 
sportcsarnokban tartott erőpróba 
nyolc város táncegyesüle tébó ' l 
s z á z h a t v a n v e r s e n y z ő p á r n a k 
adott bemutatkozási lehetőséget. 

(Folytatás a 6. oldalon) 

Hulladékátrakó - távolabb 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

A celldömölki képviselő-testület 
legutóbbi ülésén, február 28-án 
több döntés is született a város köz
véleményét érdeklő ügyben. Hetek 
óta nagy érdeklődés kíséri a piac 

sorsát, amellyel kapcsolatban Ba
ranyai Attilánédr. jegyzőelmond-
ta, hogy összehívták a vásározókat, 
és felmérték az igényeket az új áru
sítóhelyek kialakításához. A testü

leti ülésen már csak a használtcikk
piac sorsáról kellett dönteniük a 
városatyáknak. Ugyan az önkor
mányzatnak nem alapfeladata a 
használtcikket árusító piac fenn
tartása, a képviselők azonban azon 
a véleményen voltak, hogy a város
nak szüksége van rá. A testület 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Hóval jött tavasz 

Hó nélkül múltak el a téli hónapok, ám március 
l-jén hóval köszöntött be a tavasz. Felvételünk 
ezen a havas napon készült. 

Színtársulat a KMK-ban 

Kemenesalját 
választották 

Cel ldömölkön talált új otthonra a Sitkei 
Színkör, amely egyúttal új nevet is választott 
magának. Nemrég elhunyt társuk, a színész
rendező Soltis Lajos emlékét őrzik a Soltis 
Lajos Al terna t ív Színház elnevezésben. A 
színtársulat március 4-én mutatkozott be im
már a városhoz ta r tozóan a Kemenesal jái 
Művelődési Központban, Katona Imre Misz
térium a szent születéséről című drámáját ad
ták elő. 

Pálné Horváth Máriát, a művelődési köz
pont igazgatónőjét a társulat idekerülésének 
körülményeiről kérdeztük. A társulat sitkei 
kapcsolata nem alakult pozitívan, ezért fog
lalkoztak azzal a gondolattal, hogy máshol 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Kazinczy-verseny 
©elli sikerekkel 
Február 12-én Sárvár Város Önkor 

mányza tának Polgármester i Hivatalá
ban rendezték meg az ál talános iskolá
sok területi Kazinczy-versenyét. A cell
dömölki iskolák jól szerepeltek, több 
ér tékes helyezést ér tek el. A második 
helyet szerezte meg kiváló szereplésé
vel Görög Dóra, a Szent Benedek Kato
likus Általános Iskola 6. osztályos tanu
lója. A harmadik helyezett Rózsi Mar
git a Gáyer Gyula Ál ta lános Iskolából. 
Ötödik helyezést ért el Hegedűs Beat
rix, a Berzsenyi Lénárd Általános Isko
la 6. osztályos tanulója, hatodik helye
zést pedig Bakó Gabriella, a Gáyer is
kola 5. osztályos tanulója . Felkészí tő 
tanáraik: Lendvai Istvánné, Kovácsné 
Hegyi Edit és Benkó' Magdolna. 
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Iliillarickíürakó - távolabb 
Tudósítás a képviselő'-testület üléséről 

(Folytatás az 1. oldalról) 
határozata szerint a használtcikk
piac ezentúl a két városrész között 
fog működni, továbbra is csütör
töki napokon. 

A Müllex-Celidömölk Kft. hul
ladékátrakó építését tervezte a 
Pápai úton, de a lakossági tilta
kozás miatt ez meghiúsult. A kft. 
új helyszínt választott az átrakó 
megépítéséhez, és a testület hoz
zájárulását adta, hogy a merseváti 
út melletti úgynevezett Radó-ma-
jor területén hulladékátrakót, hul
ladékudvari és komposztáló tele
pet hozzon létre a szükséges szak
hatósági engedélyek beszerzése 
után. A Müllex-Celidömölk Kft. 
ezenkívül tervezi, hogy az év má
sodik felétől a lakosságtól is gyűj

ti a papírhulladékot oly módon, 
hogy papírgyűjtő' edényeket he
lyez ki néhány lakóterületen kísér
leti jelleggel. Tervezik, hogy az 
évenkénti egy helyett az idei év
től két alkalommal, tavasszal és 
ősszel tartanak lomtalanítást Cell
dömölkön. 

Az ez évi programokról Makkos 
Is tván polgármester adott tájé
koztatást. Május 4-6. között tart a 
celldömölki expo, szintén három
napos program lesz a nyári Krá
ter-fesztivál, ahol kulturális esemé
nyek várják a celldömölkieket. A 
Cell-Cup fesztivál idén a kézilab
da- mellett labdarúgótornával bő
vül, augusztus 6-10. és augusztus 
14-19. tartó programokkal szóra
koztatva a város lakosságát. T. G. 

Ápolónőket keresnek 
A Kemenesaljái Egyesített Kórház Celldömölk 
az újonnan kialakított krónikus belgyógyászati 

osztályára ápolónőket vesz fel. 
Bővebb felvilágosítást ad Tarczi Jánosné ápolási igazgató 
személyesen, vagy a 420-004-es telefonon munkaidőben. 

OKTATÁS-SZERVEZÉS 
1071 Budapest, Bajza u. 1. III 312. 

Telefon/Fax: 06 1 32-13-519 
1 Mobil: 06 20 9156-603 

F e l n ő t t k é p z é s ! 
Érettségizetteknek kétéves hétvégi gyermekfelügyelő közép-

felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens szakképzés indul Pápán, 
államilag elismert bizonyítvánnyal. Jelentkezés válaszborítékkal. 

Krúdy Bt. 1071 Budapest, Bajza u. 1. Telefon: 06-209-156-603. 

Kemenesalját választották 
(Folytatás az 1. oldalról) 
keresnek lehetó'séget a működésükre. Sárvár 
és Celldömölk között választottak, azért dönt
ve városunk mellett, mert itt kedvezőbb felté
telek fogadják őket. Kialakult színházi élet fo
lyik Cellben, és rendelkezésükre áll a színház
terem is. Mivel a megyének nincs igazán profi, 
„nagy" színháza, a félig-meddig amató'r-profí 
színi társulatokat intézmények karolják fel. A 
Kemenesaljái Mú'veló'dési Központ helyet ad a 
társulatnak, a hátteret biztosítja, de a színkör 
továbbra is önálló jogi személy marad. 

Az intézmény életében is pozitívum a szín
kör megjelenése, új színfoltot jelent a város 

számára is. Az eddig megszokottnál gazda
gabb kínálattal, más jellegű előadásokkal vár
ják a közönséget, és az ifjúság számára is több, 
újszerű darabot kívánnak nyújtani. Egyelőre 
a felnőtt társulat dolgozik Celldömölkön - az 
ifjúsági csoport továbbra is Sitkén működik - , 
de remélhetőleg a helyi gyerekek is bekapcso
lódhatnak a színházi életbe. Természetesen a 
városi rendezvényeken is részt vesznek a tár
sulat tagjai. A nyárra nemzetközi tábort és 
fesztivált szerveznek színjátszók számára. A 
július 24-tól augusztus 3-ig tartó programon a 
celldömölki közönség is szórakozhat, többek 
között utcai színházi előadásokon. A város 

nyári rendezvényei között szerepel a Kráter
fesztivál, ahol terveik szerint ősbemutatóval 
köszöntik a közönséget. 

Az igazgatónő elmondta, hogy a színkörnek 
nagyon jók országszerte a kapcsolataik más 
színházakkal, rendezőkkel. Ez a tény kedvez
het az intézménynek is, esetleg olyan előadá
sok is eljutnak ezentúl Cellbe, amelyek eddig 
magasabb költségük vagy egyéb okok miatt 
nem voltak elérhetőek. 

A színtársulat nem ismeretlen Celldömöl
kön, láthatta már őket a közönség. Műfaji sok
rétűségük mindenfajta igényt kielégíthetnek. 
Kívánjuk, hogy minél többször találkozzon 
egymással a társulat és közönsége, emlékeze
tes perceket töltve együtt. 

Tulok G. 

Idősek és véradók ünnepét tartották Tokorcson 
Az önkormányzat megalakulása óta az idei 

volt az első alkalom, hogy idősek napját ren
deztek Tokorcson. Most jutott olyan helyzetbe 
az önkormányzat, hogy méltó körülmények 
között tudta fogadni a település nyugdíjasait, 
és még ajándékutalvánnyal is kedveskedtek va
lamennyiüknek. Az idősek napi rendezvény egy 
kicsit az önkéntes véradók ünnepévé is vált. 
Őket - meg az időseket is - dr. Marosfalvi Fe
renc, a Kemenesaljái Egyesített Kórház vérel
látó osztályának vezető főorvosa köszöntötte 
közvetlen szavakkal. Ezután a Magyar Vörös
kereszt területi titkára, Csótár Csaba kitünte
tést adott át Harmath Imrének ötvenszeres, 
Dömőlki Lajosnak harmincszoros, Kovács 
Sá mloménak hússzoros, Gálos Lászlónénak és 
Tarr Lászlónak tizenötszörös, valamint Bogdán 
Józsefnek, Bertalan Aladárnak és Mórocz 
Endrénének tízszeres véradásért. Az ünnepi 
aktust ebéd követte, majd a Merseváti Dalár
da adott hangulatos műsort. Utána - egy kicsit 
megfeledkezve a mindennapok gondjairól, ba
jairól - jó hangulatban mulatták az időt egé
szen sötétedésig. Völgyi L . 
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A nok nem az eszme, hanem a szív emberei 

Keresztény asszonyok világmozgalma 
A Keveházi házaspár 

A fent idézett mondat Kovácsné Tóth Márta szájából hangzott el. A 
Vönöckön élő lelkésznó'igaz hittel képviseli a mozgalom legfontosabb 
célkitűzését: informáltan imádkozni - imádkozva cselekedni. 

- Hogy fordítaná le ezt a jelmon
datot a mindennapi munka nyel
vére? 

- Számomra azt jelenti, hogy 
meg kell ismernünk másokat, in
formálódnunk kell más országok 
népének életéről, valós szükség
leteiről. Ahhoz, hogy mi ne a ma
gunk gondolatai szerint akarjunk 
másokat boldogítani, hanem va
lóban azért imádkozzunk, amire 
testvéreinknek szükségük van, eh
hez muszáj informáltnak lennünk. 
Amikor pedig elszánjuk magun
kat valamilyen cselekvésre, akkor 
ezt is imádkozva kell tennünk, 
tudva azt, hogy emberi jó szándé
kunkat csak Isten áldhatja meg. 

- Az előbb említett más ország 
népe lehetne akár Szamoa lakos
sága is. Hogy került a mozgalom lá
tókörébe ez a csöpp csendes-óceá
ni szigetcsoport? 

- Körülbelül négy évre előre le
het tudni, hogy mely ország kapja 
a lehetőséget a világimanap köz
ponti rendezvényeinek megszer
vezésére. Tehát már '97-ben is
mert té vált, hogy Korea után Ma
dagaszkár, Venezuela és Indoné
zia, idén pedig Szamoa fogja meg
kapni azt a lehetőséget, hogy az 
ez évi imanap témáját előkészít
se. Az előbb említett jelmondat az 
egész mozgalom alapgondolata, 
ezenkívül minden esz tendőnek 

megvan a 
maga egyedi 
a l a p e s z m é j e . 
Ezt i d é n a 
szamoai asszo
nyok fogal
m a z t á k meg, 
és így hangzik: 
Egymástól ta- Kovácsné 
nulni - együtt Tóth Márta 
i m á d k o z n i -
közösen cselekedni. 

- Egy csöppnyi ország a világ ke
resztényeinek történelemkönyvébe 
külön fejezetet ír? 

- Óriási a jelentősége, hogy ez a 
kis szigetcsoport került a figyelem 
középpontjába. Fontos, hogy nem
csak kontinensnyi országok kapják 
meg a lehetőséget a bemutatkozás
ra, hanem kis állam keresztény 
asszonyai is a reflektorfénybe ke
rülhetnek ezáltal. Az ilyen távoli 
országoktól tanulnivalónk is van: 
a hagyományőrzés ékes példáját 
mutatják fel nekünk. Egyfajta tük
röt tartanak minden kis közösség 
e lé . Az imanapra készülve az 
asszonyok nálunk is kénytelenek 
kiszakadni egy kicsit a hétközna
pok gondjaiból. Más országok éle
tét figyelve megállhatunk mi ma
gunk is, e lgondolkodhatunk, 
összehasonlíthatjuk a mindennap
jainkat távoli országok asszonyai
nak sorsával. Ha hasonló problé

mákat látunk, az erőt adhat: nem 
vagyunk egyedül a gondjainkban. 
Ha kiderül, hogy bizonyos dolgo
kat jobban csinálnak nálunk, ak
kor tanulhatunk tőlük. 

- Van-e remény arra, hogy egy
szer Magyarország is kap hasonló 
lehetőséget? 

-Egye lőre még nem mondatott 
ki időpont, de nagyon remélem, 
hogy a közeljövőben mi is kapunk 
hasonló esélyt. 

- Miért késhet egy magyarorszá
gi megjelenés lehetősége? Nincse
nek meg nálunk a mozgalom ha
gyományai? 

- Épp ellenkezőleg. Európában 
egyik, a legkorábban a mozgalom
hoz csatlakozó országok közé tar
tozunk. Nálunk már a '30-as évek
ben m e g s z e r v e z ő d ö t t az e l ső 
világimanapi alkalom. Igaz, hogy 
a háború után a mozgalom nehéz
kesen indult újra, de a '80-as évek 
közepén az evangélikus lelkészek 
személyes, „nyugati" kapcsolata
inak köszönhetően, ismét elter
jedt Magyarországon. 

- Mit tud tenni Ön, hogy a moz
galom még jobban meghonosodjon? 

- Járom a megye településeit, 
és előadásokat tartok. Vetítőgép
pel felszerelkezve diasorozatot 
mutatok be Szamoáról. Prédiká
ciókat tartok, imádkozunk , és 
minden együttlétünkben követjük 
a mozgalom alapgondolatát: In
formáltan imádkozni - imádkoz
va cselekedni. 

Németh Ibolya 

lesz a vendég 

Imanapi 
előadás 

a gyülekezetben 
A Nok Ökumenikus Világ

imanapja alkalmából két jeles 
vendéget is köszönthetnek a 
celldömblkiek. A Kőszegről ér
kező" Keveházi házaspár az If
júsági Kör meghívásának tesz 
eleget. 

Március 10-én (szombaton) 
este 6 ó r a k o r k e z d ő d i k az 
evangél ikus gyülekezet i te
remben Keveháziné Czégényi 
Klára vetítéssel egybekötött 
előadása. A nyugalmazott lel
késznó ' Tá j ak és sorsok 
Szamoán címmel tart ráhango
ló beszélgetést a Nők Ökume
nikus Világimanapja alkalmá
ból. Ismeretterjesztő előadása 
után igehirdetése következik. 
Ezen az estén a közbenjáró 
imádság három felekezet nő
tagjainak (2 református, 2 ka
tolikus és 2 evangélikus hívő) 
szolgálatával hangzik majd el. 
Ezt követően Keveházi Lász
ló teológiai professzor egyház
történeti előadására kerül sor, 
melynek címe: Jubileumok a 
150, 325, 1000 és 2000-es év
számok tükrében. Az Ifjúsági 
Kör minden érdeklődőt szere
tettel vár az ökumene jegyé
ben, vagyis felekezeti hovatar
tozás nélkül. - ni -

Matematikaverseny 
Országszerte azonos időpont

ban, február 23-án 14 órakor ren
dezték meg az Országos Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny selejte
zőit. Megyénkben Szombathe
lyen, Vasváron, Körmenden, Sár
váron, Celldömölkön és Kőszegen 
összesen mintegy 2100 általános 
iskolás korú, 3-8. osztályos diák 
ült asztalhoz, hogy próbára tegye 
tudását. Városunkban évek óta a 
Gáyer iskola ad otthont a környék 
ifjú matematikusainak a megmé
rettetéshez. Idén 110-en jelentek 
meg, s kezdtek hozzá az első vé
lemények szerint eléggé nehéz 
feladatsorokhoz. 

A versenyt 11 évvel ezelőtt a 
Kecskeméti Zrínyi Ilona Általá
nos Iskola kezdeményezte, s 10 
éve terebélyesedett országos jel

legűvé. Valamennyi versenyző 
„dolgozatát" a hírős városban ja
vítják és értékelik. Kecskeméten 
lesz az országos döntő is, amelyen 

megyénként és osztálycsoporton
ként az első két helyezett vehet 
részt. 

V. L . 
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Remények, tények és eredmények 
Beszélgetés Kovács Ferenc országgyűlési képviselővel 

Csendes és szerény ember a Vas megyei 4. 
sz. választókerület képviselője: Kovács Ferenc. 
Az alábbiakban kicsit közelebbről szeretném 
bemutatni az olvasóknak. 

- Hogyan változott meg az Ön élete három
gyermekes apaként, mióta országgyűlési képvi
selő'lett? 

- Teljesen átalakult, újra „pereg" körülöt
tem minden. Budapestről a csendért, a nyu
galomért költöztünk Sitkére hosszú évekkel 
ezelőtt. Most ismét be kellett rendezkednem 
a fővárosban - édesanyáméknál -, mert annyi 
a „mennivalóm". De ha tudok, azonnal haza
jövök a családomhoz: feleségemhez, kisfiam
hoz, leányaimhoz. Velük ritkábban találko
zom, hiszen egyikük Németországban tanul, 
a másik a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen. Fiam még általános iskolába jár, 
Sárvárra. Távollétemben feleségem végzi az 
itthoni munka zömét, köszönöm neki! 46 te
lepülésem van a 4-es körzetben, mindig van 
mit tenni! Ezt nem panaszképpen mondom, 
hiszen nagy megtiszteltetés egy olyan terüle
tet képviselni a Parlamentben, melynek egy
kori „követe" gróf Batthyány Lajos volt. 

- A Fidesz Vas megyei elnökeként mik a fő' 
tennivalói? 

- Vas megyében 22 alapszervezet van, örü
lök, hogy a celli csoport is újraszerveződött. 
Ennek vezetője Majthényi László hetyei pol
gármester lett. Legnagyobb szervezetünk ter
mészetesen a szombathelyi. I t t volt a neveze
tes botrány - Szabó Gábor polgármester nyelv
vizsga-ügye - , amit sikerült megoldani az érin
tett Fideszból való kizárásával. Helyi szinten 
jó a kapcsolatunk az MDF, a KDSZ, a FKGP 

pol i t ikusa iva l , akik 
úgy érzem, jól teljesí
tik azokat a feladato
kat, melyeket a válasz
tók b iza lmából kap
tak: vasútépítés (főleg 
az Őrségben) , a meg
l é v ő v a s ú t v o n a l a k 
korszerűsítése, gáz- és 
c s a t o r n a k ö z m ű v e k 
teljes kiépítése. Nagy Kovács Ferenc 
siker a Markusovszky 

kórház eltúlzott mér tékű fejlesztésének befe
jezése. Napjaink feladata a megfelelő szemé
lyi konzekvenciák levonása, a megfelelő sze
mélyek megtalálása a megfelelő helyekre -
nem csak Szombathelyen! 

- Ennek kapcsán térjünk ki röviden a celli 
kórházunk rekonstrukciójára, melyre a remélt
nél nagyobb összeget biztosított a jelenlegi kor
mány! Kérem, beszéljen erről! 

- A celli kórház munkája azon feladatok 
sorában jelentós, melyeket a kis kórházak tud
nak megoldani. Ezért kell teljes mértékben 
felújítani! Ez címzett állami támogatásokból 
történik. Ennek az odaítéléséhez nagy segít
ség volt az a társadalmi megmozdulás, amit 
még a helyi M D F kezdeményezet t , s mely 
megmutatta, hogy a celliek és a környékbeli
ek mennyire ragaszkodnak a kórházukhoz! 
Ekkor jö t t létre a Kemenesaljái Egyesített 
Kórházért Alapítvány, melynek számlájára is 
sokan fizették be több-kevesebb forintjaikat. 
Köszönet minden polgártársunknak, akik adó
juk 1%-ával támogatják a fenti alapítványt. 
Nélkülük ez a siker nem lett volna elérhető! 
Egyébként folyamatosan követem a körzetem

ben beadott pályázatok sorsát, hiszen a leg
több támogatás pályázatok útján érkezik. Most 
például bérlakások építésére sikerült támoga
tást szereznem Cellnek. Reménykedem, hogy 
többféle jó ügyben sikerül ez az eddigieken 
kívül is! Az elmúlt 2 és fél évben - hála isten
nek - sok pénz érkezett Celldömölkre állami 
támogatásként. Hogy csak néhányat említsek: 
sporttámogatások, munkahelyteremtő és fel
újításra szánt összegek, vasútvillamosítás, út
építéshez adott pénzek, és így tovább. 

- Hogyan látja a millenniumi év eseményeit, 
melyek kapcsán nacionalizmustól és irredentiz
mustól „féltették" az országot éppen azok, akik
nek erre semmi erkölcsi alapjuk nincs? 

- Hála istennek, hangulatváltás történt az 
országban az elmúlt 2 és fél évben! A szennyet 
és mocskolódást sugárzó médiumok ellenére 
méltósággal ünnepel népünk, a lakosság zöme 
büszke a magyarságára. Csodálatos falusi és 
városi ünnepeken vehettem részt, ahol szere
tettel és féltőn őrzik a millenniumi zászlót. 
Remélem, ez Celldömölkön is így van! Kor
mányunk gazdasági téren is más felfogású, 
mint az előző. Reménykedem, hogy sikerül 
megfordítani azokat a gazdasági intézkedése
ket, amelyek '94 és '98 között méltánytalan 
helyzetbe hoztak szinte minden társadalmi 
réteget. Remélem, egyre többen pénztárcáju
kon is érzik majd a gazdasági növekedés ered
ményeit! Újra a társadalom alapja a családjett 
a mi felfogásunkban, ebben is egyetér tünk 
például az MDF-fel. Elengedhetetlen a becsü
letes munka és a rend, nem csak körülöttünk, 
de a fejünkben, lelkünkben is. A minimálbér
emelésnél siker, hogy elkülönül a munkáér t 
kapott pénz és a segély. A Széchenyi-tervvel a 
kormány az elkövetkező 10 évre kijelölte a 
helyes gazdasági irányt. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
Pócze Istvánné 

Középiskolás előadások a honismereti körben 
Két ifjú előadó volt a vendég a 

celldömölki honismereti kör leg
utóbbi összejövetelén. Söptei Sza
bina és Czirók András, a celldö
mölki Berzsenyi Dániel Gimnázi
um 11. osztályos tanulói az Or
szágos Középiskolai Tanulmányi 
Versenyre (OKTV) készített dol
gozataikat ismertették a nagyszá
mú hallgatóság előtt. 

Jó volt hallgatni a két fiatal ko
rá t és e lőadó i ru t i n t a l anságá t 
meghazud to ló rendkívül é r te l 
mes, élvezetes előadását. 

A jogi pályára készülő Söptei 
Szabina forráselemző munkájá
ban a 16. századi életmódtörténe
tet elemezte, s hasonlította össze 
napjainkkal. Czirók András pedig 
- aki majd bölcsész szeretne len

ni - a Holocaust-kutatás a lakó
helyemen című előadásában hely
tör ténet i gyűjtőmunka e redmé

nyeként egy meglehetősen feltá
ratlan területet vázolt fel a hall
gatóság előtt . Az előadások el-

Balról jobbra: Sági Pálné, Czirók András, Söptei Szabina, dr. Lenner Tibor, 
Káldos Gyula 

hangzása után joggal jegyezte meg 
valaki, hogy büszke lehet az isko
la, amelynek ilyen értékes diákjai 
vannak. 

Dr. Lenner Tibor, a gimnázium 
történelemtanára elmondta, hogy 
Szabina és András több vasat is 
tart a tűzben. Az előadásokban 
elhangzott OKTV-dolgoza tok 
eredménye még nem ismeretes. 
Túl vannak viszont a megyei kö
zépiskolai történelemversenyen, 
ahol András a rendkívül erős, 101 
fős mezőnyben második lett. A 
középiskolások országos történe
lemversenyének eredményét pe
dig most várják. 

A tanár úr és a diákok egyaránt 
bizakodóak. Szerintünk nem ok
talanul. 

Völgyi L* 
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Könyv, üzenet Erdélyből 
Az alábbi megnyitóbeszéd elhangzott február 21-én, a Kemenesal

jái Berzsenyi Asztaltársaság összejövetelén, a Kresznerics Ferenc 
Könyvtárban. A fotóalbum képeiből nyílt kiállítás megtekinthető' már
cius 10-ig a könyvtár nyitvatartási idejében. 

Átlapozva a kezemben tartott 
könyvet (Erdé ly -Széke ly fö ld -
Homoródi-dombság), egy ameri
kai horrorfilmbe illó'gondolat j u 
tott eszembe. Megindul a termé
szet, a földból hatalmas gyökerek 
bújnak k i , befonva az embereket, 
s kiszívják a vérüket, megsemmi
sítik, eltüntetik őket. Elképzelhe
tő', hogy a tőlünk nyugatra eső 
országokban az egyén, a szűkebb 
és tágabb közösséghez való tarto
zás, a valahová való tartozás, az 
embernek beágyzódot tsága fe
nyegetőnek tűnik. 

Miért jutott ez eszembe e szép 
kiállítású és ér tékes könyvet la
pozgatva? Mert Közép-Kelet Eu
rópában a gyökerek nem elvesz
nek, hanem táplálnak, megtarta
nak, tartást, távlatot, rálátást ad
nak. Ezt láttatja meg velünk ez a 
könyv, ezt láttatják Péter Pál fo
tói, s a feleségével Lówey Lillával 
együtt összeállított ismertető szö
veg is. 

A gyökereket láttatta meg ve
lem is ez a könyv, pedig én azt 
gondoltam, hogy ismerem Er
délyt, hiszen sokfelé jár tam már 
Erdélyországban - csak éppen a 
Homoród mentén nem, ahonnét 
a családom eredetileg származik 
- , s ezek a képek értet ték meg ve

lem, hogy miért Erdélyország ez 
az országnyi táj. 

Fel kell tennünk a kérdést: mi 
indít valakit arra, hogy munka 
mellett, kiadókkal, nyomdákkal 
hadakozva, Veszprémből járjon 
szinte hetente Erdélybe, s fotóz
za az embereket, a tájakat, az épü
leteket? Honnan a lelkierő, hogy 
már a sorozat tizenkettedik köte
tét tarthatjuk a kezünkbe? 

Péter Pál - aki „kiadói nevet" 
kellett felvegyen, hogy a határát

keléseknél ne okozzon problémát 
az Erdéllyel való intenzív és jól 
d o k u m e n t á l h a t ó foglalkozása -
mint magyar diplomás nem ka
pott munka lehe tősége t Erdély
ben, és E te lközben egy tsz-ben 
dolgozott egyetlen magyarként a 
teljesen r o m á n k ö r n y e z e t b e n . 
Meghallva Causescu falurombo
ló politikáját, fényképezőgépet 
ragadott, hogy legalább k é p e n 
mentse meg, amit lehet. 

így állt össze a Kalotaszegről 
készült első három kötet. S mun
kája „melléktermékeként" orszá
got és á l lampolgárságot kellett 
cseréljen. Folytatta a megkezdett 
munkát , s ezért hálásak lehetünk 
neki és munkatársainak. 

Ma este egy „totális" Erdély-él
ményben lehet részünk, hiszen 
Lőwey Lilla lánya, Soós Andrea 
előadásában erdélyi költők verseit 
hallhatjuk, miközben Pé ter Pál 
csodálatos fotóit nézhetjük. Kép 
és hang, látvány és érzület együtt 
segítenek minket arra, hogy ne 
feledhessük el gyökereinket, Er
délyt, mely akármi lyen d ö n t é s 
alapján akármilyen országnak is 
a része, mégis a miénk, minket 
tart, táplál, s ad jövőt és remény
séget. 

Szentpály-Juhász Imre 
református lelkipásztor 

Egy ünnep - hány jubileum? 
Az Új Kemenesalja február 15- i számában jelent meg Káldos Gyu

la írása, mely egy jubileumi ünnepség kapcsán sorakoztatott fel kér
dőjeleket. A gondolatébresztő' cikken sokan eltűnődtek, Nagy Péter 
plébános pedig tollat ragadott. 

Hála legyen érte a jó Istennek, 
hogy az elmúlt esztendőben (a 
Szentévben) és azóta is egyre gyak
rabban érkeznek zarándokok, ki
rándulók Celldömölkre. Nagy ér
deklődéssel hallgatják városunk 
múltbéli történetét, s még inkább 
azokat az eseményeket, amelyek 
a kegytemplommal, illetve a „cso
datévő' és kegy elemközvetítő" 
kiscelli kegyszoborral kapcsolato
sak. 

Nagy élményt jelent az ideláto
gatóknak az 1999-ben felújított 
kegytemplomi tárház. Jó érzés újra 
meg újra megtapasztalni, hogy az 
ide látogató zarándokok élmény
ben gazdagon mennek tovább. 
Celldömölk városának múltja na
gyon mélyre nyúlik vissza és rend
kívül izgalmas. 

Figyelemkeltő és minden rész
letre kiterjedő írást olvastam az Új 
Kemenesalja 2001. február 15-ei 
számában, tiszteletre méltó 
Káldos Gyula tollából azzal kap

csolatosan, hogy Celldömölk 750. 
vagy 870. évfordulót ünnepel-e 
majd 2002-ben. A város múltjá
ról származtatott, ismert elsó'ok
levél valóban az 1252-es évet jel
lemzi. Döntő egy jubileumi ünnep 
megszervezésében. De ahogy az 
újságcikkből is kiderült „ 1932-33-
ban fényes ünnepség keretében" 
már megemlékeztek a 800 éves év
fordulóról. Valóban, milyen for
rások alapján rendezték meg a ju
bileumot? Izgalmas, de nem 
könnyű feladatra ösztönöz a cikk 
írója. De talán a felvetése kapcsán 
ébreszt jövőbeli kutatások meg
nyugtató eredményt hozhatnak. 
Ezért a múltba tekintő újságcikk 
külön köszönetet érdemel. 

De tisztelettel kérdezem a ked
ves olvasót - bármilyen eredményt 
hozhatnak is a további kutatások 
-, ünnepelheti-e a 75. születésnap
ját az a celldömölki polgár, aki a 
80-dikat már megünnepelte? 

Nagy Péter 

CELL VAS KFT. TAVASZI AKCIÓ! 
Celldömölk, dr. Géfin tér 5. Tel.: 95/420-015 
Mega kapálógép Briggs Sprint 4 LE motorral, 
4 kapataggal 67 900 Ft 
Indián 55 kapálógép 5,5 LE Tecumseh Centura 
motorral, 6 kapataggal 78 900 Ft 
Mega 51 benzinmotoros, oldalkidobós fűnyíró 51 
cm vágószélesség, 3,4 LE Techna motorral (Amíg 
a készlet tart!) 37 600 Ft 
Fevill FF 3772 Rotum Lux fűnyíró 
37 cm vágószélesség, 1200 W, fűgyűjtővel, 
elektromos fűszegélynyíró 17 500 Ft 
Einhell TMP 251-S búvárszivattyú 250 W, 
5000 l/óra úszókapcsolóval 6 m-ig 12 900 Ft 
Mega Olimpia háti permetező' 18 1 6 990 Ft 
Locsolótömlő 1/2"x20 m 1 290 Ft 
Acter Power állványos fúró 375 W, 13 mm tokmány, 
5 sebesség 15 590 Ft 
Einhell CEN 140 hegesztőtrafó 40-150 A, 1,5-2,5 m 
hegesztőpálcához, kábelekkel, elektródafogóval és 
salakozóval 15 900 Ft 
Servant IF kandalló 52 990 Ft 
Tura 28" női kerékpár, gránátagyas, csengő, lánc
védő, sárvédő, csomagtartó, világítás ... 15 590 Ft 
Speedy 26" MTB női-férfi kerékpár 15 990 Ft 
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Erősödő mezőny, növekvő érdeklődés 
(Folytatás az 1. oldalról) 
A meghívottak Pápáról, Szombat
helyről, Kőszegről, Csepregről , 
Hévízről, Herendről, Törökbálint
ról érkeztek, és itt volt a celliek 
testvér-táncklubja, a szlovákiai 
Dance Club Fortuna is. A verseny 
rangját emelte két sztárvendég: 
Szandi fellépése a feszültséget eny
hítette, Márkus Erzsébet olimpiai 
ezüstérmes súlyemelő pedig a ju
talmakat adta át a dobogósoknak. 

A versenyt a szervező, Koszogo-
vits Norbert, a celli rokisok edző
je értékelte: 

- Egyre e r ő s e b b a mezőny , 
ezért nem sikerült annyi jó helye
zést e lérnünk, mint ami tőlünk 
megszokott volt eddig. De nagyon 
jó eredmény, hogy a hét kategó
riában, amelyben indultunk, 15 
párosunk döntős lett. Ezt a ver
senyt tulajdonképpen eró'felmérő-
nek szántuk a közelgő országos 

versenyekre, illetve szerettük vol
na kipróbálni magunkat a szerve
zés területén is, mert jövőre or
szágos versenyt tervezünk Celldö
mölkre . Nagy öröm számomra, 
hogy sikerült tartós támogatót ta
lálnunk. Már ezt a versenyt is a 
Kemélyép Kft. támogatta, és ha
marosan megkötünk egy éves rek
lámszerződést is velük. 

- A szakmabelieknek mi volt a 
véleménye a versenyről? 

- Nagyon pozitív visszajelzése
ket kaptam mind a szakmabeliek
től, mind a közönségtől, a szülők
től. Azt mondhatom, hogy nem a 
mezőny szempontjából, mert az 
majd' minden hasonló versenyen 
ugyanilyen erős . Semmivel sem 
volt ez másabb verseny a többinél, 
de a show része különb volt. Más
hol nem szokott például sztárven
dég lenni, vagy nem voltak ilyen 
nívósak a bírák. 

Országos helyezettek 
A budapesti Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési In

tézet országos pályázatot hirdetett az egyházi iskolák tanulói részére 
1000 éve velünk és értünk a Magyar Katolikus egyház címmel. Olyan 
pályamunkákat vártak, amelyekben a gyerekek megfogalmazzák az 
egyház 1000 éves magyarországi történetét , munkálkodását a nevelés 
és az oktatás terén, a kultúra fenntartásában és továbbfejlesztésében, 
közvetítésében, a tudományok művelésében. A celldömölki Szent 
Benedek Katolikus Általános Iskola 3 tanulója fogott tollat, hogy fo
galmazást készítsen. A történelmi és irodalmi tantárgyi órákon elsajá
tított ismereteken túl felhasználtak több szakirodalmat, gyűjtőmun
kát folytattak a városi Kresznerics Könyvtárban, mire elkészültek az 
alkotások. 2001. február 17-én a budapesti Szent Margit Gimnázium 

dísztermében Juhász Judit egyházi szóvivő vezetésével kellemes mű
sor keretén belül került sor a díjátadásra. Erre a 311 pályázóból diák
jaink közül 2 tanulót is meghívtak. Dr. Paskai László bíboros úr, esz
tergomi érsek személyesen adta át a jutalmakat. A 8. helyen Karácso
nyi Gábort szólították, aki a Celldömölk, búcsújáróhely című dolgo
zatáért 2000 forintos könywásárlási utalványt vehetett át. Majd a 2. 
helyen Sebestyén Rékát jutalmazták 5000 forintos utalvánnyal. Ő ez
zel az iskola részére is nyert 10000 forintos könyvutalványt. Réka dol
gozatának címe: A katolikus egyház az Árpád-házi királyok idején. 
Mindkét gyermeknek a bíboros úr kedves szavakkal gratulált. Felké
szítő tanáruk: Lendvay Istvánné. 

Czupor Attila igazgató 

- Mik az elvárásaid az országos 
versenyek eló'tt? 

- Ha s ike rü lne az o r szágos 
ranglistán az első tízbe bejutnia 
legalább egy párnak, akkor lehe
tőséget kapnánk, hogy részt ve
hessünk nemzetközi megmérette

téseken. Jelenleg két pár áll eh
hez legközelebb: van egy 14, és 
egy 19. helyünk, de ez sajnos még 
nem jelent semmit. 

Gratulálunk a sikeres verseny
hez, kíváncsian várjuk a további
akat és szorítunk a jó eredménye
kért. 

Kovács N. 

SzM-bál volt a gimiben 
Február 24-én először rendez

tek h a g y o m á n y t e r e m t ő szán
dékkal farsangi bált a Berzsenyi 
Dániel Gimnáziumban. Az isko
lai diákbizottság tavalyi ötlete 
alapján a szülői munkaközös
séggel közösen szervezte meg az 
iskola a bált. A diákok kétórás 
műsor t adtak a vendégeknek . 
Volt komolyzene, vers, vidám je
lenet és tánc - mindez gimna
zistákhoz méltó módon. 

A r e n d e z v é n y t majdnem 
meghiúsí tó kezdeti é rdekte len
ség e l lenére az e lőadás és a bál 
is nagy sikert aratott, a szülők 
és a diákok is nagyon jól szóra
koztak a hajnalig ta r tó bálban. 
Az i s k o l a v e z e t é s és a szülő i 
m u n k a k ö z ö s s é g a p o z i t í v 
visszajelzések alapján úgy gon
dolja, új hagyomány van szüle
tőben a gimiben. 

K. N. 

Egészségügyi szolgálat 
Központi orvosi ügyelet 

Cím: Csontváry-patika. Telefon: 95/423-742 

10. szombat 
11. vasárnap 
12. hétfő 
13. kedd 
14. szerda 
15. csütörtök 
16. péntek 
17. szombat 
18. vasárnap 
19. hétfő 
20. kedd 
21. szerda 
22. csütörtök 
23. péntek 
24. szombat 
25. vasárnap 
26. hétfó' 
27. kedd 
28. szerda 
29. csütörtök 
30. péntek 
31. szombat 

MÁRCIUS 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Mesterházy Gábor 
Dr. Schrott Olga 
Dr. Gájer Tatjána 
Dr. Ádám Ilona 
Dr. Frommer Barnabás 
Dr. Kiss Imre 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Szenté Tamás 
Dr. Schrott Olga 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Ádám Ilona 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Kassas M . Khaled 
Dr. Schrott Olga 
Dr. Gájer Tatjána 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Kiss Annamária 
Dr. Sükösd Éva 
Dr. Frommer Barnabás 
Dr. Nagy János 

Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Karádi Ferencné 
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Keleti és nyugati autóalkatrészek, tartozékok, 
karosszéria-elemek, olajok, akkumulátorok, 
csapágyak, vízpumpák, szíjak, üléshuzatok 

m i n d e n k o r k e d v e z m é n n y e l . 

Gaál és Bátorfi Autósbolt 
Celldömölk, Sági u. 10. 

Tel.: 95/422-416 

A kézilabdacsapatok tavaszi sorsolása 
Az őszi szezont harmadik helyen z á r ó szombaton, hiszen az ó'szi fordulóban kétgó- nagy szükség lesz a harmadik helyezés meg-

CVSE-Cel l i Fes t ék férfi kéz i l abdacsapa t los vereséget szenvedtek Ősi csapatától. Ha- tartásához. A celli férfi együttes ifjúsági és 
március 10-én hazai pályán kezdi a tavaszi zai pályán eggyel kevesebb mérkőzést játszik felnőtt csapatainak menetrendje az alábbiak 
idényt. Van mit törleszteni a celli csapatnak tavasszal a CVSE, így a vidéki bravúrokra szerint alakul: 

A mérkőzés napja Ifjúsági 

Március 10., szombat 16.15 óra 

Március 17., szombat 14.15 óra 

Március 24., szombat 18.45 óra 

Március 31., szombat 16.15 óra 

Április 7., szombat 15.00 óra 

Április 14., szombat 16.15 óra 

Április 21., szombat 

Április 28., szombat 16.15 óra 

Május 5., szombat 18.00 óra 

Május 12., szombat 16.15 óra 

Május 19., szombat 16.15 óra 

Felnó'tt A mérkőző' csapatok 

18.00 óra CVSE-Cell i Festék-Ősi Blackbull K C 

16.00 óra Tatai HAC-CVSE-Cell i Festék 

17.00 óra Várpalotai Bányász SK-CVSE-Celli Festék 

18.00 óra CVSE-Cell i Festék-Szentgotthárdi K K 

17.00 óra FOTEX KC I I . Veszprém-CVSE-CelH Festék 

18.00 óra CVSE-Cell i Festék-Mischek-Hungária Győr 

9.30 óra Győri Széchenyi FSC-CVSE-Celli Festék 

18.00 óra CVSE-Cell i Festék-Bicskei T C 

16.30 óra K K Ajka-CVSE-Celli Festék 

18.00 óra CVSE-Cell i Festék-SOFÉS S E Sopron 

18.00 óra Alsóőrsi SE-CVSE-Celli Festék 

Eredmények ifjúsági felnőtt 

A női csapat a jövő héten kezd 
Molnár János edző irányításával január 15-

én kezdte meg a felkészülést a női csapat a 
bajnokság tavaszi szezonjára. Az edző szerint 
a hölgyeket kellőképpen motiválta az a siker, 
amit ősszel a Magyar Kupa mérkőzésein elér
tek. Vállalták a játékosok a heti négy, február 
közepe óta pedig a heti három edzést. A csa
pat a szünetben erősödött . Visszatért Sala-
monné Csótár Adrienn, aki az edzőmérkőzé
seken a régi formájában játszott. Érkezett egy 
játékos Sárvárról is a celliekhez, Foglszinger 
Csilla is Celldömölkön dolgozik, így most rá 

is számíthat az edző. Varga Veronika sikere
sen államvizsgázott, ő is Cellben dolgozik, 
edzésbe állhatott. A celldömölki hölgyek 10 
edzőmérkőzést játszottak a felkészülés alatt, 
változó eredménnyel, különböző erősségű csa
patok ellen. Molnár edző elégedett a hölgyek 
hozzáállásával, lelkesedésével és reméli, a ta
vaszi szezonban a kitűzött 12-14 pontot sike
rül megszerezniük. (Felvételünk a hölgyek 
egymás közötti edzőmérkőzésén készült.) A 
Celldömölki V S E női kézi labdacsapatának 
tavaszi sorsolása: 

A mérkőzés napja Ifjúsági Felnó'tt A mérkőző' csapatok 

Március 15., csütörtök - 15.00 óra Fertó'menti KC Hegykó'-CVSE 

Március 18., vasárnap - 18.00 óra CVSE-Gyó'ri E T O K C ifi 

Március 24., szombat 17.30 óra 16.00 óra CVSE-Sárszentmihály K D S E 

Április 1., vasárnap 16.00 óra 14.30 óra Polgárdi SE-CVSE 

Április 9., hétfő 16.30 óra - Fotex-CVSE 

Április 11., szerda - 16.30 óra Fotex-CVSE 

Április 21., szombat 16.00 óra CVSE-Komáromi AC 

Április 28., szombat - 17.00 óra Szentgotthárdi KC-CVSE 

Május 6., vasárnap 17.30 óra 16.00 óra CVSE-Dorog (Sárváron) 

Május 13., vasárnap 12.30 óra 11.00 óra Büki TK-CVSE 

Május 19., szombat 17.30 óra 16.00 óra CVSE-Sárvári Kinizsi 

Eredmények ifjúsági 
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A G R O 21 mezőgazdasági gépalkatrész szaküzlet 
Celldömölk, Nemesdömoiki u. 2 • A kínálat RÁBA-MAN alkatrészekkel bővült. 

IFA, MTZ, ZETOR, T-Z-4-K alkatrészek, csapágyak, ékszíjak, akkumulátorok (Perion). 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8.00-16.00. Tel.: 06/60/376-768 (hétvégi ügyelet is). 

Már csak nz Autók FC veretlen az NB I/B Nyugati csoportban 
Ceüclömölki VSK Autók F< -Siótok F€ 10 (0-0) 

Celldömölk, 1500 néző. Vezet
te: Szabó József (Puskás S., Nagy 
G.) 

Antók F C : Szép - H o r v á t h , 
C s á k v á r i , Bodor , Szölló 'si -
Cseke, Tóth L., Hegyi, Zsivóczky 
- Germán , Fogarasi. Edző: Pin
tér At t i la 

Siófoki F C : Csernyánszky - Ko
vács P, Hosnyánszky, Boda, Tóth 
Cs. - Földes, Szabó J., Baranyai, 
Bozsovics - Szabó Cs., Vojte-
kovszky. Edző: Strausz László 

Jók: S z é p , Bodor , Cseke, 
C s á k v á r i , i l l . H o s n y á n s z k y , 
Bozsovics, Vojtekovszky, Szabó 
Cs. 

Csere: Kovács P. helyett Rado-
jevics a szünetben, Germán he
lyett Csernák az 59., Tóth Csaba 
helyett Petrók és Földes helyett 
Havrán a 76., Fogarasi helyett 
Marius a 83., Csákvári helyett 
Latyák a 87. percben. 

Sárga lap: Tóth Csaba (Cseke 
buktatásáért) a 27., Szabó János 
(Hegyi v isszahúzásáér t ) a 28., 
Tóth L. (Szabó J. buktatásáért) a 
32., Boda (felrúgta Fogarasit) a 
71. percben. 

Szögletarány: 4:11 (2:7) 
A mérkőzés emlékezetes percei: 
23. perc: Boda marad a vendé

gektől egyedül saját térfelén, mi
kor egy remek labdával Cseke in

dulhatott a jobb szélen kapura. A 
védő' nem mert kitámadni, mert 
a bal oldalon Fogarasi kísérte a 
támadást. Cseke kissé elkapkod
va akarta a védó' há ta m ö g ö t t 
Fogarasit indítani, amit azonban 
a kapus jól vett észre és messze 
kifutva kapujából vetó'dve megka
parintotta a labdát. 

26. perc: Szabó Cs. jobbról be
lőtt labdáját Tóth Cs. közelről fe
jelte kapura, de Szép Tamás a he
lyén volt, és bravúrosan a léc alá 
tar tó fejest a kapufölé tornázta. 

29. perc: Szabó Cs. a 16-os előtt 
jobbról keresztbe vezette a labdát, 
a hazai védelem nem tudott köz
beavatkozni, így az üresen maradt 
felfutó Bozsovicshoz passzolt, aki 
egyből kapura b o m b á z o t t , de 
Szép a bal sarokra tar tó magas 
labdát a mezőnybe ütötte. 

41. perc: Cseke lőtt a kapu elé 
szögletből. Tóth L. jól érkezett, de 
nem találta el fejjel úgy isteniga
zából a labdát, s így Hosnyánszky 
fel tudott szabadítani. 

51. perc: Zsivóczky ellen sza
bálytalankodtak a védők közvet
len a 16-os előtt, egy kissé balra. 
A szabadrúgást Csákvári csavar
ta kapura, már mindenki gólt k i 
áltott, de a labda centiméterekkel 
a kapufa fölött hagyta el a játék
teret. 

63. perc: Szintén bal oldalról 
végezhe te t t el s zabadrúgás t a 
cel l i e g y ü t t e s . Most azonban 
Cseke állt a labda mögé és jó 22 
méterről a jobb felsőbe csavarta 
a labdát. (1-0). 

Pintér Attila edzó' véleménye: 
Ha a mérkőzésen a végjátékban 
pontosabbak lettünk volna, akkor 
könnyebb lett volna a győzelmet 
megszerezni. 

Kívülről nézve: Két jól felkészí
tett csapat j á t é k á t l á tha t tuk a 
mérkőzésen. Az első félidő köze
péig egyenlő erők küzdelmének 
lehettünk tanúi, majd némi me
zőnyfölényt a vendégek harcoltak 
k i . At tó l azonban Szép Tamás 
gondoskodott, hogy e lőnyhöz 
nem jutott a Siófok. A második 
játékrészben már az első percek
től kezdve támadásba lendült a 
hazai csapat és aká r ké tgó los 
előnyhöz is juthattak volna. Az 
izgalom a tetőpontra hágott, ami
kor Cseke remek szabadrúgás 
góljával eldöntöt te a találkozót. 
Igaz, a mérkőzés végéig volt mi
ért szorítani a csapat szurkolói
nak, mert a kettős cserét követő
en a vendégek is megállás nélkül 
rohamoztak. Sportszerű találko
zón, melyen a Sárvári Security 
Service Kft. ügyelt a rendre, szép 
és megérdemelt győzelmet arat
tak Pintér Att i la fiai. S mivel a 
REAC legyőzte a Haladást , így 

már csak az Antók FC veretlen a 
csoportban. 

Bíráskodás: Szabó József játék
vezető és segítői, kisebb hibáktól 
eltekintve, jól vezették és tartották 
kézbe a Nyugati csoport sportszerű 
rangadómérkőzését. 

Az NB I/B 
Nyugati csoport állása 

1. Haladás 5 4 - 1 13-5 12 
2. Celldömölk? 3 2 - 10-4 11 
3. Pécs 5 3 1 1 13-8 10 
4. Hévíz 5 3 1 1 11-8 10 
5. Siófok 5 3 - 2 7-4 9 
6. Százh. 5 2 2 1 8-5 
7. REAC 5 2 1 2 7-7 7 
8. Nagyk. 5 1 2 2 7-11 5 
9. Dorog 5 1 1 3 6-8 4 

10. Kaposvár 5 1 1 3 4-6 4 
11. Pápa 5 1 1 3 3-11 4 
12. Marcali 5 - - 5 4-16 0 

A forduló további eredményei: 
R E A C - H a l a d á s 2-1, Kaposvár -
Pápa 0-1, Százhalombatta-Nagy
kanizsa l - l , H é v í z - D o r o g 4-3, 
Marcal i-Pécs 2-7. 

A következő' forduló mérkó'zé 
sei: Március 9., 19 óra: Haladás 
FC-Kaposvári Rákóczi FC. Már
cius 10. P é c s i M F C - C V S E -
Antók FC, Siófok FC-Nagykani-
zsa FC. M á r c i u s 11. R E A C -
S z á z h a l o m b a t t a , P á p a - H é v í z , 
Dorog-Marca l i . Szombaton és 
vasárnap minden mérkőzés 14.30 
órakor kezdődik. 

- t i m -

Esély a Mecsekalján 
Sporttörténeti mérkőzésre ke

rül sor szombaton Pécse t t , az 
újmecsekaljai stadionban. Pécs 
város vezető egyesületével először 
találkozik a celli csapat. Azzal a 
csapattal, amelynek vezetői a téli 
átigazolási szezonban 20 millió 
for intot kö l the t t ek e rős í t é s r e . 
Toller László, Pécs város polgár
mestere, aki egyben a Mecsek FC 
elnöke is, nem tett le a labdarú
gás híveivel együtt arról , hogy 
mielőbb NB l-es csapata legyen a 
városnak. 

A csapatnál nem csak az átiga
zolási díjak esetében, de a felké
szülés terén is NB l-es körülmé
nyeket tudtak biztosítani. Külföl
di edzőtáborozások, heti két-há
rom edzőmérkőzéseken közel 30 
játékost teszteltek, míg végül k i 
alakult a keret. Vasárnap Marca
liban 0-2-ről nemcsak megfordí
tották az eredményt, de fölényes 
7-2-re kiütötték a tíz főre fogyat
kozott ellenfelüket. 

Természetesen Pintér Attila csa
pata nem feltartott kézzel érkezik 

majd Pécsre. Az Antók FC játéko
sai azon lesznek, hogy a kidolgozott 
taktikát legjobb tudásuk szerint 
végrehajtva, lelkes akarattal to

vábbra is megőrizzék veretlenségü
ket. Ebben az esetben pontrablás
ra van a csapatnak esélye a bajnok
ságra törő Pécs ellen is. 

A Kemenesalfai Művelődési Központ 
nőnapi ajánlata 

2001. március 9-én este 7 órakor 
Ivancsics Ilona és Nemcsák Károly 

Papucs, avagy: „Az élet voltaképpen szép" 
című zenés szórakoztató 

műsora látható. 
Jegyár: 1000 Ft. 
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ÖNKORMÁNYZATÁNAK HETILAPJA 

SALJA 
Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester • Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ 
Szerkesztó'ségvezetó': T U L O K GABRIELLA <> A szerkesztőbizottság tagjai: Káldos Gyula, 
Kovács Nóra, Molnár Gábor, Nagy Antal, Völgyi László, t Horváth Lajos (Örökös tag) 
Munkatársak: Mihók Tamás, Németh Ibolya, Sípos Nóra, Tarrósy Imre, Vass Veronika 
• Szerkesztőség: 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. Tel.: 420-110 • Nyomdai előkészítés: 
2A Reklámstúdió Kft., Szombathely -0- Nyomás: Antók Nyomda, Celldömölk ISSN 0865-1175 


