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Első helyen az Autók FC 
Álomszépen kezdte a tavaszt az Autók FC. 
Két mérkőzés, két győzelem, két volt NBI¬
es és oda igyekvő'csapat, a Siófok és a Pécs 
ellen. A két mérkőzés után mindig egy-egy 
hellyel eiobbre lépve vasárnap óta a celli 
együttes vezeti a tabellát. Tudósítás és ér
tékelés lapunk 8. oldalán. 

m 
Ikonok 

Somlai Julianna ikonfes
tő kiállítása április 1-jéig 
látható a Kemenesaljái 
Művelődési Központ ga¬
lériáján. A tárlatot 
Rozmán László iskola
igazgató nyitotta meg. 

Négy év önzetlen szolgálat 
Négy esztendővel ezelőtt szervezeti keretet 
adtak a celldömölki református asszonyok 
addigi munkájuknak. Nőszövetség lett az el
nevezése annak a közösségnek, amely a fe
lekezet munkáját addig is a háttérből segí
tette. A nő'szövetség eddigi munkájáról és 
a terveikről a 2. oldalon számolunk be. 

Bemutatjuk az Uj Kemenesalja születésének útját 

A sajté munkatársainak ünnepe 
Megszületik egy gondolat, és idő 

múltával formába öntve az újság 
hasábjain jelenik meg. Nem a „szü
letés" tart sokáig - elég hozzá egy 
hallott mondat, egy látott történés, 
egy ajánlás - , az alakulásához kell 
az idő, és kellenek a társak. Végig
járjuk az Új Kemenesalja születé
sének útj át március 15. alkalmából. 
Az 1848-as 12 pont első követelé
se a cenzúra eltörlése volt, a sajtó
szabadság törvénybe iktatásának 
emlékére ez a nap a magyar sajtó 
napja. Két utat járunk be. Az egyik 

(Folytatás a 3. oldalon) Az Új Kemenesalja „kiterítve" a nyomógépen 

Celldömölki 
megemlékezés 
március 15-én 

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 II . : 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. Beszédet mond 
Makkos István polgármester. 

18.00 órakor: a szabadság
harcos hősök sírjainak meg
koszorúzása a celldömölki ka
tolikus temetőben. 

Az eseményre várják az ün
neplőket. 

Iskolai és 
óvodai 

beíratások 
A celldömölki képviselő

testület a tanköteles korú 
gyermekek általános iskolába 
történő' beíratását 2001. ápri
lis 19-én 8 órától 17 óráig és 
április 20-án 8 órától 12 órá
ig terjedő' időszakban hatá
rozta meg. 

A város óvodáiba történő' 
beíratás, illetve előjegyzés 
időpontja 2001. május 14-19. 

Sitkeiek 
premierje 
aHMK-ban 
Február 4-én vasárnap először 

láthattuk Celldömölk színpadán a 
sitkei alternatív színház előadását. 
A Misztérium a szent születésről 
című, másfél órás misztériumjá
ték erdélyi iskoladrámák és szé
kely népi játékok nyomán készült, 
ahogy azt a műsorlapokról meg
tudhattuk. 

A játék nagyon érdekesen kez
dődött, és még az egyedit, a nem 
megszokottat váró közönséget is 
meglepte egy kicsit. A rendező, 
Katona Imre kísért be bennünket 
a nézőtérre, ahol négy sort foglal
tunk el. Most mindenki szörnyül
ködni kezd: micsoda kínos, hogy 
csak ennyien voltunk, de ez nem 
így van. A színpadon voltak a szé
kek, közvetlen közel a szereplők
höz, így mindenki jobban beleol
vadhatott a történetbe - ha akart. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Internet fieszta 
a városi könyvtárban 

Könyvtárak az Internet és digi
tális kultúra terjesztéséért címmel 
ingyenes Internet-használat volt a 
Kresznerics könyvtárban március 
2-3-án. A lehetőséggel sokan él
tek, főként szombaton délután 
egy és négy óra között volt nagy a 
forgalom a számítógépek előtt. 

A kezdő, vagy csak kezdetleges 
ismeretekkel rendelkezőket Ger-
gye Tamás és Németh Tibor 
könyvtáros vezette be az e-mail, 
a keresés vagy a gyűjtőoldalak 
kezelésének rejtelmeibe. (Felvéte
lünk az internetező fiatalokról ké
szült.) V. L. 
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Sitkeiek premierje a EMK-ban 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A kezdeti megdöbbenésen túl
jutva megkezdődött a játék a csu
pán petróleumlámpákkal megvi
lágított színpadon. Ismertük a tör
ténetet, hiszen ki nem ismerné 
Jézus születésének körülményeit, 
de mégis új volt ebben a köntös

ben. Ének, tánc, pásztorbotok su-
hogása és kopogása keltett hol fi
gyelmet, hol félelmet, hol szánal
mat - mindig, amire szükség volt. 
A kevés beszédből, rengeteg fu
rulyajátékból, ismert és ismeret
len, népi és egyházi dalokból 
összeszerkesztett mű mégis egy

séges képet mutatott. Jól meg
komponált nyitány, „tartalmas" 
tartalom és az egésznek keretet 
adó befejezés. 

Azért a történet is hozott meg
lepetést: fiatal, virgonc ördögök 
lázították fel vérontásra Heródes 
királyt, aki élvezte, hogy gonosz

ságával a közép
pontban lehet, 
néha talán még 
a ripacskodás 
halvány sugara 
is kitűnt beszé
déből. Éppen
séggel a három 
királyok se vol
tak szokványo
sak. Három lány 
bújt az aranyba, 
bársonyba öltö
zött urak ruhájá
ba. Először fur
csa volt a fiatal 
lány Menyhért
ként, de végül a 
mozgások és a 
k ö r ü l m é n y e k 
ezt is feledtet

ték. Mária és József csak a fordu
lópontokon lépett színre. A fiatal 
József igazán megfelelt szerepé
nek, minden adottsága ezt sugall
ta, viszont Mária, aki nagyon bá
jos volt ugyan, kicsit „haloványra" 
sikerült. Senki sem tudhatja pon
tosan, de én úgy képzelem, hogy 
a szűz sokkal boldogabb volt, mint 
meghatott, és talán ennyire el
esettnek sem kellett lennie, mert 
tudhatta, hogy az Úr vele van. 

Egyszerű színház a sitkei: úgy 
értem, semmi flanc, a lényeg a já
ték saját maguk és mások örömé
re. Önzetlenség és szeretet áradt 
a mozdulataikból, és minden a 
helyére került. Végül a szimbólu
mok is. A záróképben a „fő" pász
tor, aki máskor, más ruhában ör
dögként remekelt, kivette a pólyá
ba csomagolt kisdedet a „bölcső
ből", kibontotta az eddig nem lá
tott kenyeret, és tört belőle a kö
zönségnek. 

Én mindig valami újat vártam 
a ceíli színházba. Most végre van 
valami egészen szokatlan, de jó. 
Jó, mert érdekes, elgondolkodta
tó és ugyanakkor mégis szórakoz
tató... csak másképpen. 

Kovács Női 

Pályázati 
felhívás 
Celldömölk Város Önkor

mányzata pályázatot hirdet az 
alábbi helyiségek bérbeadás 
útján történő hasznosítására: 

Celldömölk, Sági u. 12/A. 
25 m 2 alapterületű üzlethelyi
ség. A bérleti díj alsó határa: 
17.700 Ft/hó + ÁFA. 

Celldömölk, Hunyadi u. 26. 
15 m 2 alapterületű garázs. A 
bérleti díj alsó határa: 2600 
Ft/hó + ÁFA. 

Celldömölk, Hegyi u. busz
váróval együtt kialakított 6,25 
m 2 alapterületű, üzletként 
hasznosítható helyiség. A 
bérleti díj alsó határa 3600 Ft/ 
hó + ÁFA. 

A pályázati ajánlatok leg
később 2001. március 16-án 
12 óráig nyújthatók be a Pol
gármesteri Hivatal vagyonke
zelőjéhez. 

Részletes pályázati felhívás 
a Polgármesteri Hivatal hir
detőtábláján található és to
vábbi információ a Polgár
mesteri Hivatal vagyonkeze
lőjénél, illetve a 95/421-833-
as telefonon kérhető. 

Négy év önzetlen szolgálat 
Négy esztendővel ezeló'tt szervezeti keretet adtak a celldömölki re

formátus asszonyok addigi munkájuknak. Nőszövetség lett az elneve
zése annak a közösségnek, mely a felekezet munkáját addig is a hát
térből segítette. 

A hónap minden második szer
dája biztos időpont annak a har
minckét asszonynak, akik négy 
esztendő leforgása alatt kidolgoz
ták a találkozások forgatókönyv
ét. Áhítattal kezdődnek az együtt
létek, melyet Enyingi Gyózó'né 
nyugalmazott lelkész-feleség tart. 
Ezt követően értékelik a tagok az 
eltelt időszak munkáját. Ezután a 
várható feladatokról esik szó, egy 
hónapra eló're mindenki tudja, 
milyen tennivalóra lehet számíta
ni. A fennmaradó időben kézi
munkáznak az asszonyok, közben 
pedig felolvasást tartanak neves 
református nagyasszonyok életé
ről. - Fontosak az ismeretek, hi
szen hamarosan névválasztásról 
fogunk dönteni, és a híres-neves 
asszonyok valamelyikét fogjuk ki
választani névadónknak - mond
ja Dora Józsefné, aki a nőszövet
ség egyik alapító tagja. 

Tőle tudom meg, hogy e rövid 
idő alatt is hány iskolába induló 
gyereknek szereztek örömet az
zal, hogy saját készítésű tornazsá
kot, könyvjelzőt adtak ajándékba. 

A nebulókon kívül konfirman-
dusokat, házasuló fiatalokat is 
megleptek már kisebb-nagyobb 
ajándékkal. 

Nemcsak ajándékot osztottak a 
nőszövetség tagjai, hanem jó szót 
is, ha éppen arra volt szükség. 
Idős, beteg társaikat látogatják 
rendszeresen, de eljutottak a pá
pai Idősek Otthonába is, ahova a 
szeretetteljes szavakon túl süte
ménycsomagot is vittek maguk
kal. 

Ugyancsak fenséges ételekkel 
és süteményekkel járultak hozzá 
az asszonyok azokhoz a rendkívüli 
családi vasárnapokhoz, melyeket 
a Ság hegyen tartottak. A karácso
nyi, évnyitó és évzáró műsorok is 
elképzelhetetlenek lennének a 
nőszövetség tagjainak közremű
ködése nélkül. Csakúgy, mint 
azoknak a ruhavásároknak a meg
tartása, melyeknek bevételét a 
gyülekezeti ház felépítésének 
költségeihez teszik hozzá az 
asszonyok. 

- Olyan összetartozó lelki közös
séget alkotunk, ahol minden 
asszonytársamnak kijár a köszönet 
készséges hozzáállásáért, odaadó 
munkájáért - mondja Dora 
Józsefné, sokak Irma nénije. N. I . 

A nőszövetség tagjainak egy csoportja 
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A sajtó munkatársainak ünnepe 
(Folytatás az 1. oldalról) 
több mint száz év történése, a má
sik mindössze egy hetes időtartamé. 

Az Új Kemenesalja elődeinek, 
a celldömölki lapoknak egy évszá
zados történetük van. Celldömölk, 
azaz akkor még Kis-Czell első lap
jának első száma 1897. szeptem
ber 12-én jelent meg. A Kemenes
aljái Lapok vasárnaponként meg
jelenő hetilapként fórumot akart 
teremteni a közérdekű kérdések
nek, helybeli eseményekről tájé
koztatott. Az újság még az év de
cemberében anyagi okok miatt 
megszűnt, de nem sokáig kellett 
várni a következő helyi újságra. 
1899-ben indították útjára a Kis-
Czell és Vidéke című lapot, amely 
1904-től Kemenesvidék címmel 
jelent meg egészen 1916-ig. Cell
dömölk legismertebb és legtovább 
élő újságja a Kemenesalja volt, 
amely 1905. januárjában indult. Ez 
volt az első lap, amelyet nemcsak 
helyben szerkesztettek, de Celldö
mölkön is nyomtatták Dinkgreve 
Nándor nyomdájában. Több válto-

Szerkesztőbizottsági ülés minden szerdán 

számot Celldömölk várossá avatá
sának tizedik évfordulója alkalmá
bóljelentették meg, de még abban 
az évben kikerült a nyomdából az 
első évfolyam öt száma kéthavon
kénti kiadással. Ezután négy éven 
át havonta, majd 1994-től kéthe
tente került az olvasók kezébe az 
újság, a múlt év óta pedig hetilap
ként jelentkezik. Helyi lapként a 
város és lehetőség szerint vonzás-

Szerdánként - a csütörtöki meg
jelenés előtt - találkozik a szer
kesztőbizottság. Ekkor vehetjük 
kézbe a lapot, amely az előző hé
ten még csak terv volt. És máris 
tervezzük a következő lapszámo
kat. Leadjuk az elkészült írásokat, 
sorra vesszük az ötleteket, eloszt
juk a feladatokat, megbeszéljük, 
miről és mennyit írunk. Kedvenc 
„osztályfőnökünknek" - felelős 

kező újság kialakításán fáradoz
nak. A felelős szerkesztő a kézirat
okból megtervezi, hogyan is néz
zen ki a lap. Készülnek az oldal
tükrök: melyik írásnak hol legyen 
a helye, mi kerüljön keretbe, mi
lyen betűtípussal szedjék az íráso
kat, hol legyen a képek helye. A 
gépíró rögzíti az anyagokat a szá
mítógépes rendszerben, a tördelő-
szerkesztŐk pedig megadják a vég
leges formáját az újságnak. Mind
ez már Szombathelyen történik, a 
2A Reklámstúdió Kft. végzi az elő
készítő munkálatokat. A reklám
stúdióban nemcsak újságok, ha
nem könyvek, egyéb kiadványok 
szerkesztésével és nyomdai előké
szítésével, reklámfotókkal is fog
lalkoznak. Korszerű rendszeren 
dolgoznak a munkatársak. A szá
mítógépes rendszeren előállított 
oldalakat filmen rögzítik, vagyis le
világítják az újságot. Ekkor már 
kedd van, és már csak a nyomta
tás van hátra. Ismét visszakerül 
Celldömölkre az anyag, az Antók 
Nyomdában látnak további mun
kához. Az oldalakat fólián rögzí
tik, és már gépre is kerül az újság. 
A hatalmas nyomdagépek 

Készül a riport, dolgoznak a munkatársak Végső'formát kap az újság a 2A Reklámstúdióban 

zás után a hetilap utolsó felelős 
szerkesztője Horváth Lajos volt, 
aki később az Új Kemenesalja in
dításától fogva egészen a haláláig 
az újság szerkesztőbizottságának 
tagja volt. Még a Kemenesalja mű
ködése alatt jelent meg a Celldö
mölki Hírlap, a helybeli Szagán¬
Hajnal nyomdában nyomtatva. A 
háború után több lapot is kiadtak, 
amelyek azonban rövid életűnek 
bizonyultak. Ilyenek voltak: a Sza
bad Kemenesalja és a Kemenes
alja Vidéke című hetilapok, illetve 
a Nádasdy Lajos által szerkesztett 
Celldömölk és Vidéke újság. 
Nádasdy Lajos írásait az 1989-ben 
útjára bocsátott Új Kemenesalja 
olvasói is olvashatják. 

Az Új Kemenesalja alkalmi ki
adványból lett hetilap. Az elsőlap

körzetének híreit, információit, ér
dekességeit kívánjuk hetente nyolc 
oldalon eljuttatni az olvasóinkhoz. 

írás, szerkesztés, tördelés, nyo
más - ezeken a fázisokon megy vé
gig az újság anyaga minden héten. 

szerkesztőnknek - néha erélyeseb
ben közbe kell lépnie, mert a meg
beszélés jóízű beszélgetésbe csap 
át. A szerzők többnyire már az 
újabb anyagokon dolgoznak, ami
kor a munkatársak még a követ-

A lap - friss hírekkel - immár az újságárusnál 

ottjártunkkor is ontották a külön
böző kiadványok sorozatait, és 
mint képeink is tanúsítják, még 
„melegében", a gépről lekerülve 
lapozhattuk át az Új Kemenesal
ját. 

Magunkat is meglepett az a tény, 
hogy milyen sokan dolgoznak az 
újságkészítés folyamatában. Jó ér
zés volt látni az újság születését, jó 
érzés részese lenni a folyamatnak. 
Mindez azért van, hogy Ön, ked
ves Olvasó, amikor a kezébe veszi 
a lapot, minél több újságot tudjon 
meg a környezetéről. Köszönjük, 
hogy olvassa a lapunkat. Köszön
jük munkatársainknak, hogy részt 
vesznek az újság születésében. így 
ünneplünk március 15-én, a sajtó
napon. 

Tulok Gabriella 
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Nyugdíjasok teadélutánja Izsákfán 
Március 3-án az izsákfai részönkormányzat 

farsangi teadélutánra várta a falu nyugdíjas la
kóit. A faluházban 4 órakor kezdődő progra
mot a Berzsenyi Lénárd ÁMK tanulóinak 
„Dáridója" nyitotta meg. A ságiak az egy hét
tel korábbi, nagy sikert aratott SZM-báli mű
sorukból adtak elő egy csaknem egyórás válo
gatást. „Lajcsi"-t, „Szandi"-t, a cigánynótázó 
„Pataki Attilát" színpadra idéző gyermekek 
mosolyt varázsoltak a vendégek arcára. Iga
zán farsangi hangulatot teremtett a 7. osztá
lyosoknéptánca, „Csepregi Éva" és a harma
dikosok tánckoreográfiája, az ötödikesek sza
laggyakorlata, a másodikosok és az énekkar 

vidám dalai. Öröm volt hallgatni a Gyertya
fény keringő szívet melengető dallamát, és cso
dálni az angol keringőt táncoló nyolcadikoso
kat. A nyugdíjasok lelkes tapssal jutalmazták 
a szürke hétköznapokba vidámságot hozó 
gyermekeket, akik között szép számmal vol
tak izsákfaiak is. 

A műsor után Vétó' István esperes az egy
házak képviseletében köszöntötte a teadélután 
vendégeit. 

Farkas Zoltán, az izsákfai részönkormány
zat vezetője örömét fejezte ki, hogy ezen a far
sangzáró összejövetelen ilyen szép számban 
jelentek meg a nyugdíjas korosztály képvise

lői. Nagy szeretettel 
üdvözölte Deé Balázs 
bácsit, a falu legidő
sebb lakóját, aki szin
tén el tudott jönni 
erre az estére. Fél 
perces néma felállás
sal emlékeztek azok
ra az izsákfaiakra, 
akik koruk szerint 
még a jelenlévőkkel 
vigadhatnának, de 
sajnos már nincsenek 
közöttük. 

Farkas Zoltán, aki 
az izsákfai választási 
körzet önkormányza
ti képviselője is, el

mondta, hogy a testület egyik legjobb dönté
sének véli, hogy az alsósági közművelődési 
feladatok ellátásával a korábbi Berzsenyi Lé
nárd Általános Iskolát, illetve annak vezető
jét bízta meg. Azóta a városrész kulturális élete 
sokkai színesebb, változatosabb lett, és az új 
intézmény izsákfa felé is nyitott, szívesen lép 
fel a falu rendezvényein, szervez programo
kat. Köszöntője végén minden jelenlévőnek 
jó egészséget, az uzsonnához pedig jó étvá
gyat kívánt. 

A Berzsenyi Lénárd ÁMK konyhájának 
dolgozói frissen főtt virslit, pogácsát és teát 
szolgáltak fel, melyből mindenkinek bőven 
jutott. A kötetlen beszélgetés, vidám múltidé
zés 7 óráig tartott. Nováki Márta 

Megyei polgári védelmi nap Celldömölkön 
A polgári védelem világnapján 

Celldömölkön tartották a me
gyei ünnepséget, melyen jelen 
volt dr. Radnai Endre, a Vas 
Megyei Közgyűlés alelnöke és 
dr. Séfer Sándor, a Vas Megyei 
Közigazgatási Hivatal főosztály
vezetője is. 

A Kemenesaljái Művelődési 
Központban Kampel Oszkár tűz
oltó alezredes, a Vas Megyei Ka
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója köszöntötte a megje

lenteket, majd Makkos István, 
városunk polgármestere mondott 
ünnepi beszédet. 

A polgármester kiemelte, hogy 
az elmúlt év természeti kataszt
rófavédelmi helyzeteit a védelmi 
rendszer jól oldotta meg. A ke
mény munkában a polgári véde
lem szervezetei 28 ezer fővel és 
több, mint Ötezer technikai esz
közzel vettek részt. Makkos Ist
ván polgármestertársai nevében 
is köszönetet mondott a segítsé

gért, amit a települések a polgá
ri védelemtől kaptak, majd minél 
kevesebb és minél eredménye
sebb munkát kívánt. Ezután elis
meréseket és jutalmakat adtak át. 
Városunkból Szakács István pol

gári védelmi referens kapott ju
talmat Makkos Istvántól. Az 
Ádám Jenő Zeneiskola növendé
kei adtak műsort az ünnepség 
résztvevőinek. 

Völgyi L. 

Terjesztőket keresünk! 
Jelentkezőket keresünk (diákokat is) az Új Kemenesalja 

című hetilap jutalékos rendszerben történő' terjesztésére. 
Érdeklődni lehet a Kemenesaljái Művelődési Központban. 
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Nyereségesen gazdálkodott a Sághegyalja Szövetkezet 
Március 2-án tartotta közgyűlését a Sághegyalja Mezőgazdasági és 

Ipari Szövetkezet. Meghívott vendégként megjelent Nagy László, a 
TESZOV titkára és Gyorffy László, a Megyei Agrárkamara alelnöke. 

Dr. Pörneczi Károly, a szövet
kezet elnöke bevezetőként ismer
tette, hogy a magyar gazdaság 
túljutott a rendszerváltás éveinek 
válságán. Azonban amíg 2000-
ben a nemzetgazdaság egésze lát
ványos növekedést tudhat magá
énak, az agrárgazdaságban ezzel 
ellentétes folyamatok zajlottak 
le. - Az ország egyre nagyobb 
ütemű kettéválásának, a vidék 
gyorsuló leszakadásának va
gyunk tanúi - mondotta. - A nö
vekvő élelmiszerárakon... keresz
tül már az egész lakosságot érin
tő a mélyülő mezőgazdasági vál
ság..., az agrárvállalkozások szé
les körét fenyegeti a csőd-, a fel
számolás veszélye. Az ismertetett 
agrárgazdasági folyamatok leg
súlyosabb következménye, hogy 
drámaian csökkent a mezőgazda
ság, s egyben a vidék eltartóké
pessége... A szövetkezeti külső 
üzletrészek kifizetését szorgal
mazó törvény minden jószándéka 
mellett elhibázott, mert a legyen
gített termelőszövetkezeteket 
külföldi befektetők (uniós gaz
dák) könnyű zsákmányává teszi... 
Vajon egybeesik-e ez nemzeti ér
dekeinkkel? - tette fel a gondo
latmenetre kérdését az elnök. A 
2000. december 18-án elfogadott 
- az új szövetkezetekről szóló -
törvény egyértelmű üzenetet hor-

OKTATÁS-SZERVEZÉS 
1071 Budapest, 

Bajza u. 1.111/312. 
Telefon/Fax: 06 1 32-13-519 

Mobil: 06 20 9156-603 

Felnőttképzés 
Érettségizetteknek kétéves 
hétvégi gyermekfelügyeló' 

közép- felsőfokú gyógypedagógiai 
asszisztens szakképzés indul 

Pápán, államilag elismert 
bizonyítvánnyal. Jelentkezés 

válaszborítékkal. 

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

doz: a polgári kormány a jövő 
mezőgazdasági szereplői közt 
nem tűri meg a hagyományos 
szövetkezeteket. De nem elfelej
tendő, hogy még hatályban van 
az 1992-es szövetkezeti törvény 
is, élnek azok az eszközök, me
lyek az új szövetkezeti jövő kiala
kítását segíthetik. 

Az elnök ezután áttért a 2000. 
év gazdasági és pénzügyi eredmé
nyeinek ismertetésére. Összefog
lalva: 

- a szövetkezet 2000. évi üzemi 
(tevékenységi) eredménye több 
mint 51 millió forint; - a három 
meghatározó termelő ágazat 
mindegyike nyereségesen gazdál
kodott. 

Következzék - a teljesség igé
nye nélkül - néhány kiemelés a 
beszámolóból! Az időjárás nem 
kedvezett a növénytermesztésnek. 
Szerencsére az őszi kalászosok 
„kicsúsztak" a bódító hőség pusz
tító hatása alól. Az őszi árpa 5 
tonna, az őszi búza 4,5 tonna hek
táronkénti kiváló átlagtermést 
produkált. A megyei átlag sze-

Dr. Pörneczi Károly beszámolóját tartja 

ágazati árbevétel az üzeminek 
évről évre csökkenő százalékát 
jelenti, és ez aggodalomra ad 
okot. 

A kislétszámú építőbrigád az 
állagmegóvásban és a sajáterős 
beruházásokban segítette az üze
mi eredmény növelését. Befejező
dött az állattenyésztési telep re
konstrukciója, és építettek egy 
fűthető raktárépületet a kismezői 
festéküzemben. Utóbbiban az 
építőbrigád részfeladatokat vál
lalt. 

A közgyűlés résztvevőinek egy csoportj 

meskukoricából 3,2 tonna volt 
hektáronként, itt a „sághegyalján" 
6 tonnát takarítottak be. 

Az állattenyésztési főágazat a 
2000. évben felemás eredményt 
produkált. Az előző évhez képest 
jelentősen nőtt a tejtermelés és a 
borjúszaporulat. Több mint 3 mil
lió liter tejet értékesítettek, szin
te teljes egészében extra minőség
ben. Sajnos jelentős volt a 
tenyészanyag vesztesége. 

A festékgyártás továbbra is 
meghatározó a szövetkezet életé
nek, a befektetett pénz itt térül 
meg leggyorsabban. Sajnos az 

A szövetkezet gazdasági ereje 
megengedi, hogy ráfizetéses szo
ciális szolgáltatásokat is fenntart
son a klasszikus szövetkezeti el
vek alapján. A meleg étel kultú
rált körülmények közötti elfo
gyasztása a dolgozók munkaké
pességét javítja, jobb a munkaidő
alap kihasználtsága. Az egy fő át
lagdolgozóra jutó havi kereset 
76.023 forintnak felel meg, ez a 
korábbihoz képest 12 százalékos 
növekedést jelentett. 

Ezzel fejezte be az elmúlt gaz
dasági év értékelését és áttért a 
2001. év gazdasági terveire. A 

hozamokat átlagos szintre terve
zik, bár az előjelek nem kedve
zőek. A tél csapadékszegény és 
száraz volt, az őszi mélyszántá
sok kiszáradtak, a talajban nincs 
„depóvíz". Ugyanakkor az őszi 
kultúrák túlfejlettek, a rovarkár
tevők pedig mennyiségi veszteség 
nélkül átteleltek. Sajnos a gyom
növények is túlfejlettek. Haté
konyság-romlást fog még ered
ményezni az is, hogy a műtrágya
árak 25-30 százalékkal emelked
tek, ezért nagy jelentősége van a 
szövetkezet állattenyésztésében 
képződő szervestrágya felhaszná
lásának. 

A felvásárlási árak várható ala
kulásával kapcsolatban elhang
zott, hogy azok egy közepes ter
mésnél akár a felére is csökken
hetnek. Mindösszesen a 2001. 
évre tervezett nyereség 20 millió 
forint. 

Az elnök ezt követően megfo
galmazta köszönetét az igazgató
ság nevében minden szövetkezeti 
tagnak és alkalmazottnak egész 
évi szorgalmas munkájukért. 

Ezután a felügyelő bizottság el
nöke, Baráth Lajos ismertette el
lenőrző tevékenységük eredmé
nyeit. Bejelentette, hogy már az 
előzetes könyvvizsgálói vélemény 
szerint is: „a gazdálkodás az elő
írásoknak megfelelt". A két be
számoló után a vitát László Ervin, 
az ülést levezető elnök nyitotta 
meg. Három hozzászólás, illetve 
bejelentés után a közgyűlés elfo
gadta a beszámolókat és a 2001. 
évi gazdasági tervet. Befejezésül 
16 személynek jutalmat osztottak 
ki, majd a nyugdíjba vonult Haj
ba Ferencnek a szövetkezet em
lékplakettjét és jutalmát adta át 
dr. Pörneczi Károly elnök. 

Mihók Tamás 
Fotó: Völgyi 
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Rablást kísérlet a Kodályon 
Február 23-án, pénteken este 6 óra után 10 

perccel sikertelen rablási kísérlet történt Cell
dömölkön, a Jééé diszkontnál. A cselek
ménnyel kapcsolatban különböző' hírek láttak 
napvilágot a sajtóban. Molnár Lajos, a város 
rendőrkapitánya a következőket mondta el la
punknak: 

Pénteken 18 óra 10 perckor érkezett meg a 
pénzszállító kocsi az áruház Hársfa utca felőli 

hátsó bejáratához. Amikor a pénzszállító férfi 
kilépett a kapun a napi bevétellel, egy 180 centi 
körüli, arcán és fején sísapkát viselő férfi ugrott 
elő, és egy kábeldarabbal ütlegelni kezdte. A 
másik kezében fegyvernek látszó tárgyat tartott. 
A pénzszállító gyorsan bedobta a pénzeszsákot 
a kocsiba, miközben védekezett az ütések ellen, 
majd ő maga is beugrott a gépkocsiba. A siker
telenség láttán a támadó elmenekült. 

A rendőrök gyorsan a helyszínre érkez
tek, de elfogni már nem tudták. Új fejlemény 
az ügyben, hogy megtalálták a fegyvernek 
látszó tárgyat, és egyéb bűnjelekre is akad
tak. 

A gyanúsított kézre kerítése érdekében a 
rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki ér
tékelhető információval tud szolgálni, jelent
kezzen személyesen, illetve hívja a 420-073-as 
vagy a 420-032-es telefonszámot, vagy az in
gyen hívható 117-et! 

Völgyi L. 

Eredményes táncospárok 
A február 24-én rendezett nyugat-dunántúli meghívásos rock and 

roll verseny celldömölki résztvevői közül az alábbiak szerepeltek a leg
jobban: 

Mini kategória: 5. Velencei Tibor - Kis Valentina 
6. Nagy Roland - Szepessy Anna 

Gyermek L: 3. Bódis Zoltán - Mészáros Zsófia 
5. Günther Max - Kurucz Dorina 

Gyermek I I . : 2. Balázs Dorottya - Horváth Anett 
4. Nagy Mátyás - Pödör Éva 
5. Katavics Ágnes - Erdélyi Brigitta 

Children: 3. Németh Gergő - Stubán Dalma 
Junior L: 4. Smidéliusz Dániel - Varga Viktória 

5. Stubán Ádám - Skriba Eszter 
6. Bejczi Bálint - Kiss Flóra 

D kategória: 4. Szabó Zsolt - Horváth Anett 
6. Bertha István - Horváth Lívia 

Kis Show: 3. Mini-Manók 
5. Dillysek 

RENAULT 

RENAULT Randevú 
március 7-14. 
a l i m i t á l t s z é r i á k hete 

Limitált szériták a Renault Randevú keretén belül (március 7-től 
14-ig) Renault Clio Tech'Road, Renault Clio Tech'Run, Renault 
Twingo Cinétic és Renault Mégane Alizé. Új Szerviz Program, 
akár 10 évig is ingyenes Assistance 1 0 + 3 év fényezés, és 12 év 
átrozsdásodás elleni garancia, valamint többek között 0%-os* 
finanszírozási ajánlat. Márkakereskedésünk a Renault Randevú 
hétvégéjén is szeretettel vár! www.renaul t .hu 

* kivéve a Renault Mégane Alizé-t. 

Molnár & Molnár Kft. 
9500 Celldömölk, Tóu. 2. 
Tel./fax: 95/422-302 

9600 Sárvár, Hunyadi u. 13. 
Tel./fax: 95/326-302 
Mobil: 30/9979-170 (07-21 h) 

Meghívó a gazdanapra 
A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a 2001. már

cius 24-én tartandó Kemenesaljái Gazdanapra. 
A program; 
9 óra 15 perc: Megnyitó - Makkos István polgármester köszön

tője 
9 óra 30 perc: Az EU-csatlakozás hatása a családi gazdaságok

ra, a Sapard-pályázatokon elnyerhető támogatások térségünkben 
Előadó: dr. Palkovícs Miklós egyetemi tanár 
10 óra 30 perc: A kisüzemi nyúltenyésztés és tartás jövője az 

EU-csatlakozás tükrében, állategészségügyi feladatok 
11 óra 30 perc: Az én kertem - tudnivalók a konyhakertben, 

gyümölcsösben, szőlőben 
Előadó: dr. Nagy László ny. főmérnök 
Kísérőrendezvények: Autók, kisgépek, vetőmagok kiállítása, 

vására 
Együtt Celldömölk Városért Egyesület 

Egészségügyi szolgálat 
Központi orvosi ügyelet 

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

15. csütörtök 
16. péntek 
17. szombat 
18. vasárnap 
19. hétfő 
20. kedd 
21. szerda 
22. csütörtök 
23. péntek 
24. szombat 
25. vasárnap 
26. hétfő 
27. kedd 
28. szerda 
29. csütörtök 
30. péntek 
31. szombat 

MÁRCIUS 
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 

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 

Labdarúgás 
Megyei I. osztály 

Döntetlen a kemenesaljai 
rangadón 

Kemenesalja-Jánosháza 1:1 
(l:l)Vönöck, 300 néző, vezette: 
Lóránth. 

Kemenesalja: Lampért -
Döbröntei (Mórocz R.), Huszár, 

Mórocz T. (Dénes), Princzes -
Szabó Cs., Hortváth, Szálai, Sza
bó M. - Fűzfa, Rúzsa (Kovács R.). 
Edző: Balhási István. 

Változatos, jó iramú mérkő
zésen a tíz emberrel játszó ha
zai gárda rászolgált a döntetlen
re. 

Góllövők: Fűzfa, ül. Pócz. Kiál
lítva: Horváth. - Ifi: 1:2. 

http://www.renault.hu
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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 kedvezménnyel. 

Gaál és Bátorfi Autósbolt 
Celldömölk, Sági u. 10. 

Tel.: 95/422-416 

A 2. helyen várja a tavaszt a labdarugó U18-as csapat 
A CVSE-Antók FC NB I/B-s labdarógúcsapata mellett az utánpót

lás csapat is szépen menetel a bajnokságban. Boznánszky Gábor edzó't 
kértük egy rövid értékelésre. 

-Az U18-as csapat a 2000/2001-
es II. osztályú bajnokságban a Kö
zép "B" csoportba kapott besorolást. 
Hogyan sikerült az őszi szezon a csa
patnak? 

- Az őszi szezonban lejátszott 11 
mérkőzésből (mivel a Veszprém 
elleni mérkőzésünket tavaszra ha
lasztották) 7 győzelem, 2 döntetlen 
és 2 vereség a mérlegünk. Bravú
ros győzelmet arattunk idegenben 
a MOTIM ellen, hazai pályán 4 gólt 
lőttünk a Veszprémnek, ötöt a lis
tavezető ZTE csapatának, és 11 
góllal terheltük meg a szomszédvár, 
Pápa hálóját. Nagyon örülök annak, 
hogy Vas megye válogatottjában 5¬
6 emberünk rendszeresen szóhoz 
jut korosztályában. 

- Volt-e olyan mérkőzés, amelyre 
nem szívesen emlékszik vissza? 

-Fájó volt a Keszthely elleni ha
zai vereség és a pápai döntetlen. 

- A csapat támadójátéka - ezt 
mutatja a 35 rúgott gól - eredmé

nyes. Kik voltak a legeredményeseb
bek az Őszi mérkőzéseken? 

- A legeredményesebb Németh 
József volt 8 góllal. Őt Vánkos Ba
lázs követi 6 góllal. Szomorkovics 
Balázs 5 gólt lőtt, Szabó Levente és 
Németh Róbert 4-4 gólt szerzett. 
Az őszi mérkőzéseken az alábbi já
tékosok szerepeltek: Baráth Tamás, 
Bera Gábor, Búzás Balázs, Sali 
Ákos, Szabó Levente, Fáró Gábor, 
Sebestyén János, Mesterházy Ad
rián, Manganelli Attila, Németh Jó
zsef, Lutter Tibor, Németh Róbert, 
Szomorkovics Balázs, Vánkos Ba
lázs, Csói Gábor és Németh Ger
gő-

- Hamarosan kezdetét veszi a ta
vaszi szezon. Hogy sikerült a csapat 
felkészülése? 

- A tavaszi felkészülést január 
13-án kezdtük teremedzésekkel és 
szabadtéri futásokkal. Január 21-
én Zalaegerszegen rangos nemzet
közi teremtornán szerepeltünk, 

ahol 8 csapatból a 4. helyen végez
tünk a szombathelyi Haladás, az 
osztrák GNAS és a ZTE mögött. 
Megelőztük a Sopron, a Nagyka
nizsa, a szlovén Lendva és a Keszt
hely csapatait. A tornán az alábbi 
játékosok léptek pályára: Bera, 
Szűcs (kapusok), Búzás, Sali, Sza
bó L., Manganelli, Németh J., 
Fáró, Lutter, Szomorkovics, Né
meth G., Verasztó, Szabó Sz., Lá
zár (mezőnyjátékosok). A tornán 
Bera Gábort a legjobb kapusnak 
választották. Az időjárásnak kö
szönhetően a felkészülés további 
részét szabadtéren tudtuk folytat
ni. Az edzőmérkőzéseket főleg 
környékbeli felnőtt csapatokkal 
játszottuk. Merseváton és 
Szergényben is 7:3 arányú győzel
met arattunk. 

- A téli időszakban milyen vál
tozások történtek a csapat háza tá
ján? 

- Vánkos Balázs Rumba (me
gyei I.), Sebestyén János pedig 
Kemenesmagasiba (megyei II.) 
igazolt. Szomorkovics Balázs be
vonult katonának. Visszakerült 

csapatunkba Vass Gábor a Tanár
képző-Raszter csapatából. 

- Mi a cél, mi az elvárás a csapat
tal szemben? 

- A felkészülés során elvégzett 
munka alapján bizakodva várjuk a 
folytatást, és mindenféleképpen a 
dobogón szeretnénk végezni. Sze
retném, hajó és eredményes játé
ka alapján néhány játékos a felnőtt 
csapat keretéhez kerülhetne. 

Az U18-as csapat sorsolása: 
március 15. (csütörtök) Celldö-

mölk-MOTIM 
március 17. (szombat) ZTE-

Celldömölk 
március 24. (szombat) Veszp

rém-Celldömölk 
március 31. (szombat) Celldö

mölk-Keszthely 
április 7. (szombat) Pápa-Cell

dömölk 
április 11. (szerda) CelldÖmÖlk¬

Hévíz 
Az U18-as mérkőzések után 

közvetlenül a l ó évesek lépnek pá
lyára. A mérkőzések 10 és 12 óra
kor kezdődnek. 

V.V. 

Győzelem az első tavaszi 
mérkőzésen a férfi kézilabdázóknál 

Kői labdarúgás 
A Tigriseké lett a kupa a 

Mátraalján 
A Heves megyei Apcon harma

dik alkalommal rendezték meg az 
Apc Kupa női labdarúgótornát, 
amelyen ezúttal 9 csapat vett 
részt. A torna szép celldömölki, 
pontosabban alsósági sikert ho
zott. Az Alsósági Tigrisek csapa
ta 6 mérkőzésből 4-et megnyer, 
egyszer döntetlent játszott, s bár 
egy vereséget is elszenvedett, el
hozta a győztesnek járó kupát az 
Eger és a vendéglátók csapata 
előtt. Egy különdíj is a sági lányok 
birtokába került: a torna legjobb 
kapusa Göcsei Judit lett. 

A győztes csapat tagjai: Göcsei 
Judit, Nagy Katalin, Fenyő Klau
dia, Balázs Dorottya, Horváth 
Anikó és Zsömlye Viktória, -vl-

Apróhirdetés 
Celldömölk központjában, a 
Koptik Odó utcában 2 szobás, 
fürdőszobás, konvektoros csalá
di ház eladó. Érdeklődni a 95/ 
421-223 vagy a 06-20-9216-324 
telefonszámon. 

CVSE-CelH Festék-Ősi Black 
Bull KC. 26:25 (13:10) 

Celldömölk, Városi sportcsar
nok, NB Il-es férfi bajnoki kézi
labda-mérkőzés. Vezette: Aczél, 
Nagy. 

CVSE-Celli Festék: Dénes, 
Kormos (2), Németh (3), 
Koronczai (3/2), Lendvai (5), 
Csitkovics (5/3), Sali (4). 

Csere: Tóth (1), Bakonyi (3), 
Nagy Zs., Fuksz, Csizmazia, Varga. 

A CVSE-Celli Festék csapata a 
bajnoki tabella harmadik helyéről 
várhatta az első tavaszi fordulót. 
Mátés edző tanítványai a felkészü
lés során több előkészületi mér
kőzést vívtak, melyeken rendsze
rint győztesen hagyták el a pályát 
(Tanárképző Főiskola, Pápa). A 
pihenő alatt érkezett a csapathoz 
Csitkovics Gábor, aki rutinos já
tékával hozzájárult a ceiliek baj
noki sikereihez. 

Csitkovics és a CVSE-Celli Fes
ték tavaszi bemutatkozása jól si
került. Az óriási csatát, helyen
ként durva, kemény játékot hozó 

mérkőzésen a tabella második 
helyén álló Ősi gárdáját sikerült 
- ha minimális különbséggel is -
legyőznie a cellieknek. 

A mérkőzés elején pár percre 
még az öltözőben maradtak Má
tés edző játékosai, a vendégek 
ekkor 3 gólos vezetésre tettek 
szert. Magához tért a hazai együt
tes és fordított (6:3). Az első fél
idő hátralévő részében a celli csa
pat a 3 gólos előny birtokában 
vonulhatott a szünetben az Öltö
zőbe. A második félidőben több 

Asztalitenisz 
Szentendre-CVSE-MÁVÉP-

CELL 4:14 
Szentendre, NB I.B-s férfi mér

kőzés. 
A vendég celli együttes 

könnyed játékkal gyűjtötte be a 2 
bajnoki pontot a sereghajtó ott
honában. 

Győztek: Hanicz Sándor (4), 
Vimi Roland (4), Tamás László 

ziccert is hibáztak a ceiliek, és ez
zel a félidő második felére ismét 
nyílttá vált a csapat. Németh Lász
ló remekül eltalált lövése után 
csak pár másodperc volt hátra a 
mérkőzésből, ekkor már nem tu
dott egyenlíteni a vendégcsapat. 
Mátés István edző csapata lelke
sedését emelte ki és örült, hogy 
az ősszel elszenvedett vereségért 
vissza tudott vágni a CVSE-Celli 
Festék gárdája. 

Legközelebb március 17-én Ta
tán lép pályára a celli csapat. V. V. 

(3), Felleg Gábor (2) és a Hanicz-
Felleg páros. 

CVSE-MÁVÉPCELL II.-Gyó'-
ri Elektromos 13:5 

Celldömölk, NB III-as férfi 
mérkőzés. 

A tehetséges és lelkes győri fi
atalok ellen magabiztosan, nyert 
az éllovas celli gárda. 

Győztek: Máthé Gyula (4), 
Ölbei Péter (3), Tekét Attila (2), 
Németh Tamás (2), a Máthé-
Ölbei és a Teket-Németh páros. 
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Celldömölk. Nemesdömöiki 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).  

Három pont Pécsről - Első helyen az Autók FC 
Pécsi Ml < -< tlUloiiiólki VSE-Antók FC 1-2 (0-1) 

Pécs, Stadion u. pálya, 2000 
néző. Vezette: Szabó Zsolt (Szé
kely, Koch) 

PMFC: Matus - Sipos, Dienes, 
Lantos, Kutas - Horváth S., Sze
keres, Márton, Kulcsár - Sitku, 
Horváth Gy. Edző: Torna Árpád. 

Antók FC: Szép - Horváth, 
Csákvári, Bodor, Szöllősi - Cseke, 
Várszegi, Hegyi, Zsivóczky -
Fogarasi, Germán. Edző: Pintér 
Attila. 

Jók: Dienes, Márton, Kulcsár, 
Sitku, í 11 _ Szép a mezőny legjobb
ja és az egész csapat. 

Csere: Fogarasi helyett Marius 
az 50., Horváth Gy. helyett Szabó 
Zs. az 57., Germán helyett Kovács 
a 65., Zsivóczky helyett Csernák 
a 66., Kutas helyett Király a 80., 
Horváth S. helyett Gálffy a 84. 
percben. 

Sárga lap: Márton (túlzott gól
örömért) a 65., Király (felrúgta 
Mariust) a 93. percben. 

Szögletarány: 6:3 (2:2) 
A mérkőzés emlékezetes percei: 
3. perc: Márton ment el a bal 

szélen és ívelt a kapu elé. A lab
dára Horváth Gy. érkezett a jobb 
oldalon és öt méterről kapásból 
próbálta a hosszúsarkot kilőni, de 
Szép Tamás bámulatos vetődéssel 
ütötte a mezőnybe a gólba tartó 
labdát. 

43. perc: A11 -es magasságában 
jobb oldali partdobás után, Vár
szegi észrevette, hogy Zsivóczkyt 

középen üresen hagyták a védők, 
remekül ívelte be a labdát, melyet 
a középpályás tíz méterről védhe-
tetlenül fejelt a kapufa mellett la
posan a bal alsó sarokba. (0-1). 

56. perc: Bodor a tizenhatos 
előtt nem találta el a labdát, 
mellyel Horváth Gy. ugrott meg. 
A jobb oldali ötös sarkáig vezet
te, majd kapura bombázott, de 
Szép bravúrral magasan kiütötte 
a mezőnybe a labdát, melyre Sitku 
érkezett és fejelt a hosszúsarok
ra, de Szép felpattanva a földről, 
most már magához ölelte a játék
szert. 

65. perc: A bal oldali 16-os sar
kától ívelték a pécsiek a kapu elő
terébe a labdát, melyre Szöllősi 
mellől kilépő Márton előrevetőd
ve röpült rá és védhetetlenül fe
jelt a jobb sarokba, (l-l). 

81. perc: Csernák viharzott el 
bal oldalon, majd a szögletzászló 
környékén megforgatta ellenfelét, 
és a kapu előterébe lőtte a labdát. 
Két védő is Csekére ügyelt és így 
átszállt felettük a labda, a fede
zetlenül maradt Marius négy mé
terről a bal sarokba fejelte a győz
tes gólt. (1-2). 

Antók Zoltán véleménye: A 
nagy akaraterővel játszó fiúk cso
dálatos napot szereztek nekem és 
természetesen a celldömölki foci
rajongóknak. Ez az eredmény 
már nem semmi. A játékosok di
cséretes teljesítményt nyújtottak. 

Szép Tamás, a me
zőny legjobbja 

Gratulálok a 
csapatnak és 
edzőiknek. 

K í v ü l r ő l 
nézve: ór iás i 
l e n d ü l e t t e l 
kezdtek a csa
patok. Az első 
20 percben a 
hazaiak kerül
tek fölénybe, 
de helyzeteiket 

rendre elpuskázták, vagy a celli 
védők, Szép Tamással az élen, há
rítottak. Ezt követően kiegyenlí
tettebb lett a játék, többször ju
tottak el már a celli fiúk is Matus 
kapujáig. Egyik ilyen támadást kö
vetően összekuszálták a hazai vé
delmet és pont a legjobbkor, a 
félidő lefújása előtt két perccel, a 
kitűnő formát mutató Várszegi 
beadásából, Zsivóczky tanári 
módra fejelte a kapuba a labdát. 
A fejes megrendítette a PMFC és 
megnövelte az Antók FC játéko
sainak önbizalmát. A hazai fölény 
a második játékrészben is folyta
tódott, és a jó öreg pécsi Márton 
egy látványos fejes góllal kiegyen
lítette a celli előnyt. A hazaiak 
továbbra is rohamoztak, de a vé
delem és Szép Tamás a helyén 
volt. Már-már a döntetlenben re
ménykedve óriási fordulat állt be 
a mérkőzésen. A félidő végére 
újra magához ragadta a kezdemé
nyezést a celli csapat, s Marius 
fejese meghozta a sikert, legyőz
ték az Antók-fiúk saját otthoná

ban a bajnokságra aspiráló pécsi 
csapatot. Dicséretükre legyen 
mondva, hogy a győzelmi hőstet
tel nemcsak meghosszabbították 
veretlenségi sorozatát a csapat
nak, hanem a Haladást megelőz
ve a vezetést is átvették a bajnok
ságban. 

Bíráskodás: Szabó Zsolt játék
vezető nagyvonalú bíráskodása 
néha a hazai csapatnak kedvezett, 
de mérkőzés eredményét befolyáso
ló ítélete nem volt. 

AzNBI/B. 
Nyugati csoport állása 

1. Celldömölk 6 4 2 - 12-5 14 
2. Haladás 6 4 1 1 13-5 13 
3. Siófok 6 4 - 2 9-5 12 
4. Hévíz 6 3 2 1 12-9 11 
5. Pécs 6 3 2 1 14-1010 
6. Százh. 6 2 3 1 10-7 9 
7. REAC 6 2 2 2 9-9 8 
8. Dorog 6 1 2 3 8-10 5 
9. Kaposvár 6 1 2 3 4-6 5 

10. Nagyk. 6 1 2 3 8-13 5 
11. Pápa 6 1 2 3 4-12 5 
12. Marcali 6 - 1 5 6-18 1 

További eredmények: Haladás 
-Kaposvár 0-0, Siófok-Nagykani
zsa 2-1, Pápa-Hévíz l - l , Dorog-
Marcali 2-2, REAC-Százhalom-
batta 2-2. 

A következő forduló mérkőzé
sei: Március 17. Kaposvár-
REAC, Százhalombatta-Siófok. 
Március 18. Celldömölk-Dorog, 
Hévíz-Haladás, Nagykanizsa-
Pécs, Marcali-Pápa. Minden mér
kőzés 15 órakor kezdődik. 

- tim -

A Dorog lest a vendég Celldömölkön 
Álomszépen kezdte a tavaszt az Antók FC. 

Két mérkőzés, két győzelem, két volt NB l-es 
és oda igyekvő csapat, a Siófok és a Pécs el
len. A két mérkőzés után mindig egy-egy 
hellyel előbbre lépve vasárnap óta a celli együt
tes vezeti a tabellát. Március 18-án a Dorog 
az ellenfél. A mérkőzés tétje: - a veretlenség 
megőrzésével megtartani az elsőséget. Nem 
lesz galoppmérkó'zés. Senkit ne tévesszen meg 
a Dorog 8. helyezése és az, hogy vasárnap 
hazai pályán csak döntetlent játszottak. Igaz, 

szenvedtek a Somogy megyei csapat ellen, 
amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a 
hosszabbítás 92. percében lőtt tizenegyes gól
lal tudták csak otthon tartani az egy pontot. A 
Dorog ennek ellenére jó csapat. Gondoljunk 
csak arra, hogy Hévízen három gólt szerzett. 
Természetesen mi azt várjuk, hogy a celli 
együttes játékosai felszabadult, gólra törő já
tékkal bizonyítják be, hogy eddigi eredménye
ik nem a véletlenek műve, hanem az elvégzett 
sok-sok munka eredménye. Várjuk, hogy iga

zi, jó szórakoztató játékot nyújtva a nézőknek, 
itthon tartják a három pontot, s a 90. perc le 
teltével újabb ünnepet szereznek a celli foci
ért rajongó közönségnek. Tudjuk és remélhe
tően a játékosok is átérzik azt, hogy az újabb 
siker feltételezi az eddigi nagyszerű akarati 
tényezőket és nem tűri meg a nagy mellényt. 
A Dorogot még celli csapatnak nem sikerült 
legyőzni, most itt a nagy lehetőség, csak élni 
kell vele. 

- tim -
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