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EME1WESALJA 
Jótékonysági műsor 

Jótékonysági műsort szervez a Népjóléti 
Szolgálat a KMK-ban március 29-én, csü
törtökön este hat órakor. A hatszáz forintos 
belépőjegyekből származó bevétel a Celldö
mölki Családokért Egyesület alapítványi 
számlájára kerül, a pénzt az idősek gondo
zására fordítják. 

Kórházi beteglátogatás 
- A kórházi beteglátogatás szorosan hoz
zátartozik a lelkészi munkához - vallja Sághy 
András evangélikus lelkész. Ennek szelle
mében minden vasárnap két-három órát 
tölt a városi kórházban, és sorra látogatja 
az ott ápoltakat. Erről szóló cikkünket la
punk 4. oldalán közöljük. 

A hegybíró bemutatkozása 
- A szóló'és borkultúra művelése életem része, 
meghatározója, olyan szakma - nevezhetjük 
életvitelnek -, amit tudatosan vállaltam. -
Egyebek között ezt nyilatkozta lapunknak 
Somogyi Lajos, akinek személyében új hegy
bíró áll a Sághegy-Kis somlyó Hegyközség 
élén. További részletek a 6. oldalon. 

A Soltis siíiúiiu egri sikere 
Egerben rendezték meg azt a szín

házi találkozót, ahova minden me
gyéből egy színjátszó kör nevezhe
tett. Vas megyét a Soltis Lajos Al
ternatív Színház képviselte. 

Kultúrával a Nyugat kapujában 
címmel hirdették meg azt a színhá
zi találkozót, melyet Egerben ren
deztek meg. Helyezéseket nem osz
tottak ki ezen a megmérettetésen, 
mégis a legjobbnak kiáltották ki a 
Soltis Lajos Alternatív Színház 
produkcióját. A nemrégiben Sitké
ról átköltözött színjátszók miszté
riumjátékukat vitték a rangos szak
mai zsűri elé. A Bárka Színház dra
maturgjából, a Magyar Rádió fő
munkatársából, valamint a Magyar 

„Öreg" 
kollégisták 
találkozója 

A Szombathelyi Péterfy Sándor 
Középiskolai Kollégium fennál
lásának 25. évfordulóját ünnepli, 
jubileumi rendezvénnyel és mű
sorral emlékezik az elteit évekre. 
Ezúton szeretettel hívja volt di
ákjait és minden érdekló'dó't 
2001. április 10-én, kedden jubi
leumi programjaira. 

12.00-13.00: Emlékműsor az 
M M I K színháztermében. Ven
dégeink: Környei László, az Ok
tatási Minisztérium közoktatási 
helyettes államtitkára, dr. Szabó 
Gábor, Szombathely Megyei 
Jogú Város polgármestere, 
Markó Péter, a Vas Megyei Köz
gyűlés elnöke. 

13.30-tól: Régi diákok kötetlen 
beszélgetése a kollégiumban, 
Szombathely, Magyar László u. 2. 

Művészeti Intézet igazgatójából 
álló versenybíróság ezt a bemuta
tót ítélte a legjobbnak. Ezzel a ju
talmazással elnyerték azt a jogot, 
hogy nyáron részt vegyenek azon a 
fesztiválon, amelyet a Budavári 

Palotában rendeznek meg. A pro
dukció olyannyira megnyerte a 
szakmai zsűri tetszését, hogy fel
kérték Katona Imrét, hogy rádió
játékot is rendezzen belőle. 

Vámhivatali tájékoztató 
A Sághegy-Kissomlyó Hegy

község értesíti a termelőket, 
hogy a VPOP Szombathelyi 
Vámhivatala a hegyközséggel 
közösen tájékoztatót tart a jö

vedéki törvény szőlőre és bor
ra vonatkozó rendelkezéseiről 
április 3-án 9 órakor a Keme
nesaljái Művelődési Központ
ban. 

Kistérségi 
tanácskozás 

Március 19-én tartotta soros 
ülését Celldömölkön a Kemenes
aljái Kistérségi Társulás. Az ülé
sen bemutatták a társulás vidék
fejlesztési menedzserét Molnár 
Géza volt jánosházi polgármester, 
vállalkozó személyében, aki a 
tisztséget pályázat útján nyerte el. 
Ugyancsak bemutatkozott Cell
dömölk-Sárvár-Vasvár térségé
nek referense, Páli János, aki a 
megyei területfejlesztési tanács és 
a kistérségi társulások közötti 
kapcsolatokért a felelős. 

Az ülés központi témája a tele
pülések közvilágítási rekonstruk
ciójának lehetősége volt. Az ezzel 
kapcsolatos tudnivalókat Eiterer 
Zoltán, az ÉDÁSZ Rt. kereske
delmi igazgatóságának képviselő
je és Balogh Attila, a Duna Fej
lesztési Kft. energia-megtakarítá
si projekttel foglalkozó munkatár
sa ismertette a hallgatóság előtt. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Célba ért 
segélyek 
A Tisza általában nyugodt fo

lyó, de a beregi emberek egy egé
szen más arcát is ismerik. Az el
múlt napokban megismerkedtek 
a Máltai Szeretetszolgálat segítői 
is azzal a folyóval, mely árhullám-
szerűén söpört végig a kárpátal
jai településeken, elmondhatat
lan károkat okozva. 

Két embert is maga alá gyűrt a 
víztömeg, mely pillanatok alatt 
tört be Oroszi utcáira. Sok állat
tetem és egész utcasorok pusz-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Javítgatták a Marx utcát 

Az alsósági Marx utca állapota korántsem nevezhető' ideálisnak. A közel
múltban betömték az utca végén az útátvágásokat, ez azonban egyelőre 
csak szépségtapasz... Völgyi L . 
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Kártyavárként omlottak össze a házak 

Célba ért 
(Folytatás az 1. oldalról) 
tulása jelezte azt az áradatot, mely 
meglepte a sokat tapasztalt bere
gi embereket is. Csak a kutyák 
érezték meg a közelgő veszélyt, 
karót, láncot törve szabadították 
ki magukat, és hanyatt-homlok 
menekültek. Másfél óra alatt de
rékmagasságig ért a víz a házak
ban, az embereknek arra sem 
maradt lehetőségük, hogy szemé
lyes tárgyaikat mentsék. Kártyavár
ként omlottak a vályogházak. 

Síri csend fogadta az Orosziba 
érkező szeretetszolgálat embere
it, akik segélyszállítmánnyal ér
keztek a kis faluba. Senkit sem 
lehetett otthon találni, mindenki 
az utcán volt. Vagy a saját, vagy a 
szomszéd házán dolgoztak. Ren
geteg katonát láttak az utcákon, 
akik a hajléktalanná vált emberek 
ezrein próbáltak segíteni. Sátra
kat állítottak fel, ahol az egész 
falunak készült az ebéd. Aram 
nem volt. Tiszta víz sem. 

Kistérségi 
tanácskozás 

Cellben 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az ülésen részt vevő 18 keme-
nesaljai polgármester élénk ér
deklődést tanúsított az elhang
zottak iránt. Boba, Köcsk, Ke
nyéri, Pápoc, Vönöck elsó' em
bere a konkrétumokat tudakol
ta. Érdemes-e belekezdeni a re
konstrukcióba olyan kistelepü
léseknek, ahol száznál kevesebb 
a világítótestek száma? Ha pá
lyáznának, mikorra lennének 
készen a munkával? Mennyit ta
karíthat meg a település a re
konstrukcióval? 

A válaszokban elhangzott: ha 
100 világítótestnél kevesebb van 
a településen, mindenképpen 
érdemes társulni; ha a közeljö
vőben beadják az igényt, fél éven 
belül energiatakarékos fényt kap
hat a település; a megtakarítás 
mértéke - a kiadások megtérülé
se után - mintegy 40 százaiékos 
lehet. 

A jelenlévő polgármesterek úgy 
határoztak, megbízzák Makkos 
István társulási elnököt, kérjen 
konkrét ajánlatot a társulat ré
szére. Ha az ajánlat elfogadható 
lesz, rövidesen új fények világít
hatnak a Kemenesalján. 

Völgyi L. 

segélyek 
Annyi élelmiszert sikerült 

összeszedni, ami egy egész falu 
kétnapi teljes szükségletét fe
dezte. Ha összegszerűen kelle
ne megnevezni a segítség mér
tékét, mintegy hétszázezer fo
rint értékű élelmiszert juttattak 
ki Kárpátaljára. Ásványvíz, bab, 
krumpli, (200 liternyi) étolaj, vi
harlámpa, (ötven pár) gumi
csizma, gyufa, gyertya, a legalap
vetőbb dolgok is hiánycikknek 
bizonyultak. Fertőtlenítőszerből 
annyit vittek, amely hatezer köb
méter víz megtisztításához volt 
elegendő. Háromszázezer fo
rint feletti készpénz gyűlt össze, 
melyen tartós élelmiszert vásá
roltak. Ennyit adtak össze Cell
dömölk, Alsóság, Boba, Izsákfa 
segíteni akaró református, evan
gélikus és katolikus egyházkö
zösségének tagjai. És minden
ki, aki adhatott. 

A Máltai Szeretetszolgálat ne
vében Karádi Mihály és Szent-

pály-Juhász Imre református tisz
teletes ezúton szeretné megkö
szönni a lakossági adakozást, 
mely igen sokszor erőn felüli hoz
zájárulást jelentett. Ugyancsak 
köszönet jár azoknak a vállalko
zóknak, akik lehetővé tették a se
gélyszállítmány útra indítását és 

célba juttatását. Név szerint: Vio
la Szolgáltató Kft., MÁVÉPCELL 
Kft., CELLVÍZ, BAKÓTREX, 
FODAT, Kámi TSz, POLIN-
VEST, Boros-holding, Balogh 
Zsolt vállalkozó, Kovács Miklós 
vállalkozó, Balogh Lászlóné. 

Németh I. 

Apróhirdetés 
• Celldömülk-Izsákfán (Bökö

di utcában) 3 db, egyenként 500 
négyszögöles, beépíthető házhely 
reális áron eladó. Érdeklődni: 15 
óra után: 95/435-030 Szabó Csa
bánál. 

• Celldömölk központjában, a 
Koptik Odó utca 53. számú, 2 szo
bás, fürdőszobás, konvektoros 
családi ház eladó. Érdeklődni: 95/ 
421-223-as telefonszámon. 

• 4000 m 2 telken lévő, építés 
alatt álló ingatlan, amely lakóház
ként is hasznosítható, a város köz¬
pontjától 1 km-re eladó. Lakó
házépítéshezvalamennyi kedvez
mény igényelhető. Tel.: 06/30/253¬
8523. 

••Belépődíjat kellene szedni!...** (?) 
Nincs kellemesebb érzés egy lokálpatrióta lelké

nek, mint ha szűkebb pátriáját dicsérik. Ez történt 
munkatársunkkal a napokban. 

A négynapos ünnep rengeteg látogatót csábí
tott a Ság hegyre. Több évtizedes megfigyelések 
alapján állítható, hogy a kirándulók száma nem 
függ az időjárástól. Most a szebb és a kevésbé szép 
napok váltották egymást, kellemes kirándulóidőt 
biztosítva, mindennap szinte tele volt a parkoló. 

Egyik melegebb napon munkatársunkat felvilá
gosításért szólította meg egy házaspár a Ság hegyi 
parkoló sarkában lévő térképnél. A felvilágosítás
ból beszélgetés lett: a vendégek áradoztak a látot
takról. A táj, a hegy, a kráter, a szőlők - minden 
őszinte csodálatukat váltotta ki. A szép mellett a 
kevésbé szépet is megemlítették! 

Szegedről jöttek, Sárváron üdülnek, délelőtt meg
járták Pápát, visszaútban pedig a Ság hegy volt a cél. 

- Csodálatos ez a Ság hegy, hasonló szép helyen 
még nem is jártunk. Akár belépődíjat is lehetne szed
ni. Kár, hogy a múzeum nincs nyitva. Hiányoljuk azt 
is, hogy az ide vezető utak mentén nincs figyelemfel
hívó utalás erre a szép látnivalóra! A 8-as mentén is 
elkelne! Aztán nincs Ságon jelzés, hol kell a hegy 
felé letérni a főútról; itt a parkolóban nincs jelzés, 
hogy a sarokban felvezető lépcső nem vezet sehova! 
Négykézláb másztunk fel - mondták. 

- Mindettől függetlenül örülünk, hogy megismer
hettük ezt a csodálatos krátert, a Trianoni Kereszt 
és a bazaltbánya történetét. Élményeinkben sokkal 
gazdagabbak lettünk - mondta végül a középkorú 
szegedi házaspár. Mihók Tamás 

Együtt imádkoztak 

A Nők ViEágimanapja alkalmából a három felekezet női tagjai mondják el a 
közbenjáró imádságot. Háttérben Keveháziné Czégényi Klára nyugalma
zott lelkész, aki előadást tartott Szamoáról. Fotó: Szakos Cs. 
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Gratulálunk! 

Örömmel értesültünk róla, 
hogy lapunk feleló's szerkesz
tője, Burkon László újságíró 
március 15-én, a magyar saj
tó napján elnyerte a Vas Népe 
Nívódíját. Ezenkívül még egy 
megtiszteltetés is érte kollé
gánkat, megkapta a Telepü
lési Önkormányzatok Orszá
gos Szövetségének sajtódíját, 
amit Veszprémben vett át. 

Burkon László kitüntetése
ihez olvasóink nevében is szív
ből gratulálunk, és további 
sok sikert kívánunk! 

Az Új Kemesesalja 
Szerkesztőbizottsága 

(Megjegyzés: Fenti örömteli 
közleményünket felelős szer
kesztőnk határozott tiltakozása 
ellenére jelentettük meg.) 

„Csak" azt mutatják, amit tudnak 
A Szent Benedek Altalános Is

kolában összesen hét évfolyam ta
nul. Az elmúlt hét esztendő-alatt 
négyszer állhattak tornászaik az 
országos versenyek dobogójára. 

Czupor Ferencné edzi a két 
korcsoport lányait. Legutóbb 
megyei első helyezést hoztak el 
tanítványai, maguk mögé utasít
va ezzel szombathelyi és körmen
di iskolák tanulóit. A Diákolim
pián elért siker feljogosítja a lá
nyokat arra, hogy megyénket 
képviseljék az országos megmé
rettetésen. 

Az eredmények elgondolkod
tatóak: egy alig beindult iskola 
tanulói megszakítás nélkül az él
vonalban helyezkednek el. Van-e 
titok e mögött? - kérdeztük meg 
a tanárnőtől. 

- Ha van is valamiféle rejtély, 
annak nagyon egyszerű a magya
rázata. Mindig ugyanazzal a meg
győződéssel indítom útjára a csa
patom: ne akarjunk elsők lenni, 
„csak" azt mutassuk meg, amit 
tudunk. 

Czupor Ferencné, Éva néni 
szerint a verseny egy hosszú fel
készülés eredménye. A felkészí-

Gazdanapot tartottak 

tés alatt nemcsak a gyakorlatok 
sorát kell érteni, hanem egyfajta 
lelki ráhangolódást is. „A lélek 
harmóniája nélkül ugyanis nincs 
fizikai teljesítmény. A gyerekek
nek tudnia kell, hogy a sikeren 
túl még valami nagyon fontos: a 
tehetség kamatoztatása. Vala
mint az a hit, hogy meg tudják 
magukból mutatni mindazt, amit 
a képességeik lehetővé tesznek." 
Ezekkel a gondolatokkal készítet
te a tanárnő évről évre díjnyertes 
lányait. Néhány hete Czupor 
Ferencné jelképesen és hivatalo
san is átadta a stafétabotot egy 
fiatal kolléganőjének. Somogyi 
Judit nincs könnyű helyzetben, 
hisz az eddigi sikerek egyfajta kö
telezettséget jelentenek a számá
ra. Éva néni ezekkel a szavakkal 
ajánlotta tanítványait fiatal kollé
ganőjének: „Sose felejtsd el, a si
ker csak kudarcok során át érhe
tőek A keresztény ember hitével, 
Isten segítségével te is eredmé
nyesen fogod majd tanítani a lá
nyokat." Az áprilisban megren
dezendő, budapesti versenyre 
már a fiatal tanárnő készíti fel és 
kíséri el a Szent Benedek iskola 
tornászcsapatát. 

Németh I. 

A CELL UAS KFT. UAS MŰSZAKI BOLT 
Celldömölk, dr. Géfin tér 5. (Kultúrház mögött) Tel.: 95/420-015 

Szombaton második alkalom
mal rendezte meg a Kemenesal
jái gazdanapot az Együtt Celldö
mölk Városért Egyesület a Keme
nesaljái Művelődési Központban. 

A rendezvényt Makkos István 
polgármester nyitotta meg, majd 
dr. Palkovics Miklós, a Veszpré
mi Egyetem Keszthelyi Agrár
mérnöki Karának professzora a 
jövőbe mutató előadást tartott 
arról, milyen hatással lesz az Eu
rópai Unióhoz való csatlakozás a 
mezőgazdaságra, a családi gazda
ságokra. Elmondta, a mezőgaz
daság fontosságát jelzi, hogy a 
mezőgazdaság a csatlakozás után 
is kap támogatást. EU-tagként a 
GDP 1,27 százalékát kell majd be
fizetnünk, ám ennek akár a há
romszorosát is visszakaphatja az 
ország. Nemzetállami támogatás 
azonban csak külön engedéllyel 
adható. 

A grafikonokkal, ábrákkal i l 
lusztrált előadásban szó volt egye
bek mellett a termékpiaci szerve
zetekről, a gabonafélék kiemelt 
jelentőségéről, az asztali minősé
gű borok szigorú szabályozásáról, 

az árszabályozásról és a támoga
tások mértékéről. 

A délelőtt másik előadóját, a 
megyei lapunkból jól ismert dr. 
Nagy László agrármérnököt dr. 
Hollósy István falugazdász kö
szöntötte. 

Nagy László Időszerű kérdések 
konyhakertben, gyümölcsösben, 
szőlősben címmel tartott előadá
sa teljes mértékben gyakorlatias 
volt, és sok jó tanáccsal szolgált a 
hallgatóságnak. 

Szólt többek között a talaj-elő
készítésről, tápanyagpótlásról, a 
vetőmagok kiválasztásáról, a 
konyhakerti növények vetésének 
optimális időpontjáról. Hasonló 
gyakorlatiasság jellemezte az elő
adás gyümölcstermesztésről és 
szőlőművelésről szóló részét is. Az 
előadások elhangzása utáni be
szélgetésben szintén sok praktikus 
tanácsot kaptak az érdeklődők. 

Az elméleti programok mellett 
mézkóstoló, vetőmag- és műtrá
gya-árusítás, valamint konyha
kerti szerszámok és kisgépek ki
állítása volt a KMK előcsarnoká
ban. Völgyi László 

TAVASZI AKCIÓ! 
Mega kapálőgép Briggs Sprint 

4 LE motorral, 4 kapataggal 
67 900 Ft 

Indián 55 kapálőgép 5,5 LE 
Tecumseh Centura motorral, 
6 kapataggal 78 900 Ft 

Fevill FF 3772 Rotum Lux fűnyíró 
37 cm vágószélesség, 1200 W, 

fűgyűjtővel 17 500 Ft 

Fevill Rotum Lux fűnyíró 30 cm 
vágószélesség, 900 W, fügyűjtöve 

13 500 Ft 
Einhell TMP 251 -S búvárszivattyú 
250 W, 5000 l/óra, úszókapcsolóval 

6 m-ig 12 900 Ft 

Mega 51 benzinmotoros, 
oldalkidobós fűnyíró 51 cm 

vágószélesség, 3,4 LE Techna 
motorral (Amíg a készlet tart!) 

37 600 Ft 

Elektromos szegélynyíró 3990 Ft 

Acter Power állványos fúrógép 
375 W, 13 mm tokmány, 

5 sebesség 15 590 Ft 

Mega Olimpia háti permetező 18 16990 Ft 
Locsolótömlő 1/2", 20 m 1 290 Ft 

Servant IF kandalló 
59-9eOTt 52 990 Ft 

Univerzális alumínium létra 
3x8 fokos 21 000 Ft 
Tolóiéira 2x13 fokos 19 900 Ft 
Kétrészes többcélú létra 2x11 fokos 
20 500 Ft 

EINHELL CEN 140 hegesztőtrafó 
40-150 A, 1,5-2,5 mm 

hegesztőpálcához, kábelekkel, 
elektródafogóval és salakozóval 

15 900 Ft 
Tura 28" női kerékpár 
gránátagyas, csengő, 

láncvédő, sárvédő, 
csomagtartó, világítás 15 590 Ft 
Speedy 25" MTB női-férfi kerékpár 

15 990 Ft 
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Olcsón lehet majd muskátlit kapni 

A kertészet már kitavaszodott 
Bár a csillagászati tavasz csak 

március 21-én kezdődött, a tava
szi munkálatok a Cellszolg Kht. 
kertészetében már azt megelőző
en beindultak. Az egynyári virá
gok - így a begóniák - magjait lá
dákbavetették, majd a kelési idő
től függően, általában rá két hét
re széttú'zdelték - tájékoztatott 
Nagy Sándor, a kertészet műve
zetője. A város parkosításánál 
kedvelt virág a muskátli. Ősszel 
kis cserepekbe ültetik szárdugvá
nyait, majd március elején kerül
nek át melegágyba. 

A múlt évben született az az 
önkormányzati döntés, mely elő
írja: a város központját villanyosz
lopokon elhelyezett virágok dí
szítsék. Május elején - a tavalyi
tól eltérően - a muskátli balko-
nos, lefelé futó változata kerül a 
kandeláberekre. Emellett kisebb 
területen több virágot helyeznek 
el a kertészet dolgozói, így sokkal 
szebbé válik környezetünk. Az 
előző évben az öntözés, főleg a 
szárazság miatt okozott sok gon
dot. Ezt az idén - Nagy Sándor 
szerint - munkaidőn kívül kell 
megoldaniuk. Feladatukat tovább 
nehezíti, hogy nemcsak a Celldö

mölkön, hanem az izsákfai részen 
kirakott virágok öntözését is Ők 
végzik. így összesen 300 muskát
lit gondoznak. A kertészet kútjá-
ból nyert vizet traktorral szállít
ják a kívánt helyre. A vízfogyasz
tás csökkentésére pedig 2000-ben 
sikerült egy benzinmotoros szi
vattyút szerezni, ami elsősorban 
a magasan elhelyezett virágok 
pontosabb locsolását segíti. En
nek ellenére az ügyvezető még 
mindig korszerűtlennek tartja 
módszereiket. 

Celldömölkön sajnos kevés a 
virágágy, a legtöbb belvárosi zöld
területet fű borítja. (A kertészet 

munkatársai 120 ezer négyzetmé
ter füvet nyírnak.) Szükség lenne 
a virágföldek elhasznált tápanya
gának pótlására is, ez azonban 
újabb kiadásokkai járna. A nyári 
munkákra egyébként a kertészet 
az önkormányzattól 9 millió fo
rintot kapott, mely magában fog
lalja az alkalmazottak fizetését is. 

- Jelenleg inkább emberhi
ánnyal küzdünk, hiszen csak né
gyen vagyunk. Ha az elvárások
nak szeretnénk megfelelni, ápri
lisban bővítenünk kell a létszámot 
- panaszkodott Nagy Sándor. 
Emiatt a kertészet dolgozói ez 
idáig csak a Kodály-lakótelep 

parkjaiba jutottak el. A műveze
tő ugyanakkor dicsérettel szólt 
két „jobbkezéről" is, Molnár Ist
vánnérói, valamint Horváthné 
Józsa Gyöngyiről, akik már 30 éve 
hűségesen állnak mellette. 

Az idei enyhe tél kedvezett a 
virágok fejlődésének is, hiszen az 
üvegházba, ahol napközben átla
gosan 15, éjszaka pedig 10 Celsi
us fok uralkodik, több napsütés 
jutott. Ennek köszönhetően ke
vesebb virág rothadt el, mint más 
években. Az elültetett növények 
90 százalékát sikerült felnevelni. 
Azokat a muskátlikat, begóniákat 
és más egynyári növényeket pe
dig, melyeket nem raknak ki a 
belvárosban, értékesítik (a kevés 
rothadás miatt az ügyvezető 15 
ezer darab „felesleges" egynyári 
virágra számít). Például olcsón 
lehet muskátlit kapni előzetes 
jegyzék alapján, melyre jelentkez
ni április közepéig ajánlott! A 
kertészet dolgozói egyébként 
minden érdeklődőnek örömmel, 
és természetesen ingyen adnak 
szaktanácsot a virágok helyes ter
mesztéséről és tartásáról. 

Nagy Sándor végül hozzátette: 
az utcai sorfák java része elörege
dett, legtöbbjük 30 éven felüljár. 
Ezek pótlása szintén komoly anya
gi terheket ró majd a kertészetre, 
ületve az önkormányzatra. 

Tömböly Ágnes 
Fotó: Völgyi László 

A kórházi beteglátogatás Istentől kapott feladat 
- A kórházi beteglátogatás szorosan hozzátartozik a lelkészi mun

kához - vallja Sághy András evangélikus lelkész. Ennek szellemében 
minden vasárnap két-három órát tölt a városi kórházban, és sorra 
látogatja az ott ápoltakat. 

Hetven-nyolcvan évvel ezelőtt 
még általános szokás volt a sú
lyosan beteg ember lelki gondo
zása, a haldoklók felkészítése a 
„nagy útra", az utolsó kenet vagy 
az úrvacsora. Aztán évtizedek 
teltek el úgy, hogy senki nem 
foglalkozott a kórházban ápolt 
betegek látogatásával, vigaszta-
lásával, vagy azzal, hogy az utol
só percekben ne maradjon ma
gára, magányosan a menthetet
len ember. 

Mára már Ausztriában, Belgi
umban és Németországban is ál
talános az a gyakorlat, hogy a 
kórházakban főállású lelkészek 
dolgoznak, akik - felekezeti ho
vatartozás nélkül - vállalják a be
tegek látogatását, lelki segítség
nyújtását, az utolsó percek meg
könnyítését. Mindezeket Sághy 
András lelkésztől tudom meg, aki 
'93 óta minden vasárnap dél-

előttjét a városi kórházban tölti, 
és sorra jár minden kórtermet, 
minden egyes osztályon. 

- Nagyon fontos lelkészi fel
adatnak tartom ezt a munkát. A 
beteg ember, akit kiszakítanak 
megszokott környezetéből, a csa
lád védő közösségéből, még in
kább rászorul a vigasztaló, együtt 
érző szavakra. 

A lelkész szerint Celldömölkön 
gyorsan terjednek az informáci
ók, rövid időn belül meg lehet 
tudni, ki került kórházba, ki az, 
aki súlyos betegen hosszú keze
lésre szorul. Luther-kabát nélkül, 
civil ruhában indul ilyenkor Sághy 
András a kórházba, hogy egy kis 
vidámságot, vigaszt adó emberi 
szót vigyen a rászorulóknak. 

- A férfiak még csak-csak elfo
gadják a helyzetüket, de asszony
testvéreink nehezen viselik, hogy 
ki kell szakadniuk a család közös

ségéből. Ők azok, akik többszö
rös lelki gyötrelmen mennek ke
resztül, nekik kell elsősorban 
megnyugvást jelentő jó szót adni. 

A kórházban vállalt munkáján 
kívül újabb lelkészfeladatot jelent 
Sághy Andrásnak és a celldömöl
ki lelkipásztoroknak, hogy a nem 

régiben megnyílt Idősek Ottho
nában is sok a rászoruló, idős 
ember. - Az ő lelki gondozásukat 
is krisztusi lelkülettel, nagy tapin
tattal és odaadó gondoskodással 
látjuk majd el - mondja az evan
gélikus gyülekezet lelkipásztora. 

Németh Ibolya 

Sághy András lelkész Kovács Lajos evangélikus és Szabó Ernó'né katolikus 
hívó társaságában 



2001. MÁRCIUS 29. ÚJ K E M E N E S A L J A 

Celli rajzosok szombathelyi sikerei 
A hónap elsó' napján rendezte meg hagyományos rajzversenyét a 

szombathelyi Dési Huber István Általános Iskola a Szombathelyi Kép
tárban, amelyen a megye felsó'tagozatos korú tanulói közül csaknem 
félszázán vettek részt. A résztvevóluiek a tetszőleges technikával készí
tett csendélet megalkotása mellett műalkotás-elemzésben is össze kel
lett mérniük tájékozottságukat. 

A verseny szép celldömölki sikert hozott: az 5-6. osztályosok között 
Baranyai Xénia, a Gáyer iskola tanulója a harmadik, a 7-8. osztályo
soknál Kozma Sándor - ugyancsak a Gáyerból - második helyezett 
lett. A celliek kiváló szereplésére Dala Ferenc, a Berzsenyi ÁMK isko
lájának tanulója tette fel a koronát elsó' helyezésével. A gáyeros tanu
lók rajztanára Horváth Lászlőné, Dala Ferenc tanára Skriba Zsoltné. 

Dala Feri harmadikos korától rajzszakkörös, és felsó'sként indult 
pályázatokon. Volt már díjazott alkotása, de mint mondta, ez a mos
tani a legértékesebb. Feri most nyolcadikos, és szeptembertói a Szom
bathelyi Művészeti Szakközépiskola tanulója lesz. Kozma Sanyinak 
nem volt újdonság a Dési-verseny, ó' már harmadik alkalommal vett 
részt rajta. Tavaly első díjas volt, de az idei második helyezést is igen 
értékesnek tartja. O a következő tanévben a Berzsenyi gimnáziumban 
folytatja tanulmányait. Baranyai Xéniának ez volt az első versenye, 
ahol díjat kapott, s nagyon boldog. A 6. osztályos kislány egy éve 

rajzszakkörös, s még sok szép siker részese lehet. Valamennyien úgy 
vélik, a rajzolás a továbbiakban is fontos szerepet kap az életükben. 

Völgyi L. 

Kozma Sándor, Baranyai Xénia és Dala Ferenc az oklevelekkel 

Kerékpáros díjak 
Február végén rendezték Szom

bathelyen az általános iskolások 
megyei közlekedésismereti verse
nyét. A megyei pedagógiai intézet 
és a baleset-megelőzési bizottság 
által szervezett vetélkedőn két cell
dömölki diák is kiválóan szerepelt. 
Kondics Marcell a negyedikesek 
között lett első, Sólymos Balázs a 
nyolcadikosok kategóriájában 
végzett a harmadik helyen. Mind
ketten a Gáyer Gyula Általános 
Iskola tanulói, felkészítőjük Kon
dics Balázs tanár. 

Tizenkilenc iskola harminc ta
nulója vett részt a megyéből a ver
senyen, ahol elméleti tesztkérdé
sek és gyakorlati feladatok várták 
a versenyzőket. Kondics Balázs és 
a gyerekek egyöntetű véleménye 
volt, hogy a gyakorlati versenyrész 
bizonyult könnyebbnek, a tesztkér
dések nehezek voltak, szinte nem 
volt hibázási lehetőség. Általában 
heti kétszeri alkalommal gyakorol

nak közösen az iskolában, verse
nyek előtt persze még több időt 
fordítanak a felkészülésre. A nyol
cadikos Balázs kiváló tanuló, 
könnyen tanul, így szabadidejét a 
kedvteléseire fordíthatja, egyebek 
között birkózik. Sokat olvas, szíve
sen tanul kiegészítő anyagokat, 
rendszeres résztvevője a tanulmá
nyi versenyeknek, legyen az hu
mán vagy reál terület. Marcit mos
tanában a motorok kötik le, in
tenzíven érdeklődik a szerkezetük 
iránt. Megyei elsőként résztvevő
je a májusban rendezendő orszá
gos fordulónak, amelyre tovább
ra is lelkiismeretesen készül édes
apjával. Mindkét fiú indul a kö
vetkező közlekedésismereti verse
nyen is, amelyre nemsokára sor 
kerül. Kondics Balázs és tanítvá
nyai sok szép sikert értek már el, 
hasonló eredményeket kívánunk 
nekik. 

T. G. 

Kérdezz-felelek Beryvel 
Kézfogással üdvözölt minket az ismert énekes Bery, fellépése után 

a celldömölki diszkóban. 
- Nem zavar az ismertség - mondta a sztár - , ha megállítanak az 

utcán, nagyon szívesen adok autogramot. 
- Soha nem vagy fáradt? 
- Nem jellemző, mert hozzászoktam. Gyerekkorom óta a színpa

don élek, megtanultam kezelni a különböző konfliktusokat. 
- Hogy élted meg a sztárságot gyerekként? 
- Akkor még duci kisfiúként musicalekben énekeltem, aztán lehe

tőségem nyílt egy szervezeten keresztül kijutnom Amerikába. Los 
Angelesben és New Yorkban is csak pozitív élményeim voltak, az ame
rikaiak életérzése, az a mentalitás nagyon klassz, de mikor haza kel
lettjönnöm, egy percig sem gondolkodtam, hogy esetleg maradjak-e. 
A barátaim és a családom már hiányzott. Most második lemezemet 
népszerűsítem országszerte. 

(Pl ^ 
7 

r 
- Milyen Bery a magánéletben? 
- Gyengéim: az aranygaluska és a jazz - mondja nevetve. - Amúgy 

egyedül élek, nincs barátnőm, de a családom mindenben támogat, 
nagyon jó a kapcsolatom velük, a bátyámmal is, annak ellenére, hogy 
ritkán találkozunk, mert Ő a Bécsi Szimfonikusok tagja. 

- Akit látunk valóságos személy, vagy a menedzserek, „sztárcsinálók" 
találták ki? 

- Nem engedek beleszólást az image-dzsembe. Ezért nincs ruha-
szponzorom sem. Minden, amit hordok, a sajátom. 

- Mik a terveid? 
- Esetleg visszamennék Amerikába tanulni, ha lenne lehetőségem 

rá, filmesztéta lennék. Nagy álmom, hogy együtt dolgozzak kedvenc 
filmem, a Bizalom rendezőjével, Szabó Istvánnal. Egyelőre marad az 
éneklés, és a rajongók szeretete. Ezek a pillanatok minden fáradsá
got megérnek. Lampért Lea és Seregély Eszter 
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Bemutatkozik az új hegybíró, Somogyi Lajos 
Március elsejétől új hegybíró áll a Sághegy-Kissomlyó Hegyközség 

élén. A hegyközség évi rendes és tisztújító közgyűléséről lapunkban 
részletesen beszámoltunk, közöltük az új tisztségviselők névsorát. Ez
úttal a hegyközség életében mindig fontos szerepet betöltő' hegybírót, 
Somogyi Lajost mutatjuk be. 

A közgyűlés résztvevó'i a felve-
tó'dó' kérdésekre adott válaszaiból 
már érzékelhették szakmai felké
szültségét és a hegyközségi ügyek
kel kapcsolatos jártasságát. Most 
arra kértem, egy kicsit részleteseb
ben szóljon önmagáról, terveiről. 

- A szőlő és borkultúra művelé
se életem része, meghatározója, 
olyan szakma - nevezhetjük életvi
telnek -, amit tudatosan vállaltam. 
A kötődés lényegében két elemből 
táplálkozik. Rendkívül fontosnak 
tartom az elődöktől szerzett ta
pasztalatokat, az átöröklődő ne
mes hagyományok ápolását és 
mindazt, ami évszázadokon keresz
tül éltette és megkülönböztetett 
helyre sorolta a szőlővel való fog
lalkozást. Másfelől igyekeztem meg
felelni azoknak a kihívásoknak, 
amelyeket változó világunk támaszt 
a különböző termelési ágak, így a 
szőlészettel, a borászattal szemben, 
legyen szó egyéni termelőkről, vagy 
oíyan közösségről, mint a hegyköz
ség - mondta a hegybíró, majd így 
folytatta: 

- 1959-ben születtem Bakony-
oszlopon. Érettségit 1977-ben 
tettem a Kertészeti Szakközépis
kolában, Balatonfüreden. Érett
ségi után egy évet töltöttem a Ba
dacsonyi Állami Gazdaságban. A 
következő évben, mint a gazda
ság ösztöndíjasa felvételt nyer
tem a Kertészeti Egyetem Kerté
szeti Főiskolai Karára, 1981-ben 
jeles eredménnyel diplomáztam. 
Szakmai munkámat a Badacso
nyi Á. G. somlói üzemegység
ének vezetőjeként folytattam. 

- Úgy tudom, már a hegyközségek 
megalakulása előtt is a szervezett ke
retek közötti együttműködés támo
gatója volt. 

- Valóban. Világosan kell látni, 
a piacon megjelenni, és talpon 
maradni csak folyamatos áruellá
tással, egységes, a tájra jellemző 
minőség biztosításával lehet. Eh
hez pedig több termelő összefo
gása szükséges. 1982-től lehetővé 
vált az állami vállalatok részére is 
mezőgazdasági szakcsoportok lét
rehozása. Megszerveztem a Som
lón egy közel 200 főt számláló szak
csoportot, amely gondoskodott 
tagjainak növényvédő szer, 
támberendezési anyagok, szapo
rítóanyag kedvezményes beszer

zéséről, valamint segített a fölös
legben termelt szőlő és bor érté
kesítésében. A szakcsoport kere
tében közel 10 hektár elvadult te
rület újratelepítését szerveztem 
meg a terület kitűzésétől a termő
re fordulásig. 

1988-tŐl magánvállalkozóként 
foglalkozom szőlővel, vendéglá
tással és egyéb tevékenységgel 
(szaktanácsadás, szolgáltatás 
stb.). 1990-ben felsőfokú vendég
látóipari áruforgalmi vezetői dip
lomát szereztem, amelyet a Hegy
kapu Étterem és Borozó tulajdo
nosaként hasznosítottam a leg
utóbbi időkig, mint a kft. ügyveze
tője. A rendszerváltást követően 
a kedvezőtlen támogatási trendek, 
valamint a már akkor is kilátásta
lannak tűnő mezőgazdasági hely-

februárjától. Sikerrel levezényel
tük a jövedéki törvénnyel kapcso
latos munkákat. Ezek után szep
temberben, a Somlóvásárhelyi és 
Somlójenői Hegyközség hegybírói 
feladatainak ellátására kértek fel. 
Jelenleg mindkét hegyközségnél 
napi hivatali feladatok ellátása fo
lyik. 2000 decemberében teljesen 
váratlanul megkérdezték tőlem, 
hogy lenne-e kedvem a Sághegy-
Kissomlyó Hegyközségnél is elvé
gezni a hatósági munkát. Pár he
tes gondolkodás után, valamint 
azt követően, hogy a leköszönő és 
az újraválasztandó vezetés a bizal
máról biztosított, bátortalanul 
ugyan, de elvállaltam az újabb ki
hívást. 

- Megválasztásától még kevés idő 
telt el, de a közelség miatt korábban 
is bizonyára figyelte az itt folyó mun
kát. Lát-e különbséget a borvidéken 
belüli termőhelyek között? 

- Eddigi tapasztalataim szerint 
ebben a térségben is nagy szükség 
van a hatósági munka erősítésé-

Somogyi Lajos a Somlói Borvidék 2000 áprilisi borverseny levezó' elnöke. A 
versenyen jól szerepeltek a sági és kissomlyói termelők is. 

zet miatt szőlőterületeim jó részé
ről megváltam. Jelenleg 5 hektár 
területünk van, amit igyekszünk a 
szőlő-bortermelés és a szaporító
anyag-termelés területén haszno
sítani. Feleségem pedagógus, há
rom gyermekünk van. Jelenleg a 
Szent István Egyetemen folytatok 
posztgraduális szőlész-borász 
szakmérnöki tanulmányokat. 

- Mikor és hogyan került kapcso
latba a hatósági munkával? 

- 1999-ben felvetődött egyes 
hegyközségi vezetőkben, hogy mi
vel a szakma élvonalbeli munkájá
ban (Alapítvány, Borrend, Szőlő-
bortermelők Országos Szövetsé
ge stb.) hosszú ideig részt vettem, 
felkérnek hegybírónak a Somló-
szőlősi Hegyközségnél. Miután a 
hegyközségek előkészítő munkái
ban részt vettem, ismerve a prob
lémákat és a törvény hiányossá
gait, csak hosszas rábeszélés után 
mertem vállalni ezt a munkát 2000 

re, az adatszolgáltatási morál javí
tására, amit a hegyközségi törvény, 
valamint a hegyközségi rendtartás 
komoly szankcionálási lehetősé
gekkel támogat. Szükség van to
vábbá a szőlészeti-borászati szak
mai munka újraértékelésére. Úgy 
látom, a sághegy-kissomlyói ter
mesztési körzetben súlyozottab-
ban jelennek meg az elaprózódás, 
a műveléssel való felhagyás, az 
üdülőterületekként való felhasz
nálás problémái, mint a somlói 
termesztési körzetben. Feltétlenül 
fontosnak tartom az előbb felso
rolt problémák mielőbbi megoldá
sát, akkor is, ha a hatályos törvé
nyek szigorával kell fellépni. 

-Az előbbi felsorolás már jelzés 
a hatósági munka várható alaku
lására. Kérem, röviden foglalja 
össze a szakmai munkára vonat
kozó terveit. 

- Szép hagyomány a borver
seny, amelyet feltétlenül ápolni 

kell, ez lehet ugyanis a kiinduló
pontja a hatékonyabb marketing
munkának, a szakmai közvéle
ményt ezáltal lehet meggyőzni ar
ról, hogy a sági-kissomlyói borok
nak helyük van a magyar borok 
palettáján. Feltétlenül szükséges
nek tartom az infrastruktúra fej
lesztését, amit a hegyközségnek a 
maga szerény lehetőségeihez mér
ten az érintett önkormányzatok
kal egyeztetve a szőlőtermelők ér
dekében támogatni kell. Fontos a 
szép természeti környezet meg
óvása, a rendeltetésszerű föld
használat, a talaj és általában a 
természetes környezet védelme. 
Ennek keretében a természet 
szépségeinek minél több ember
rel való megismertetése a cél úgy, 
hogy közben a hegyen termelt bor 
egy része is minél jobb áron 
értékesüljön. Ehhez szükséges 
tenne a borturizmus fejlesztése, 
ami véleményem szerint a vidékre 
jellemző gyógyturizmusnak jó ki
egészítője lenne. A feladatok kö
zül még többet is említhetnék, de 
véleményem szerint a túl sok meg
célzott feladat nem segíti a jövő
beni munkát, hanem szétforgá
csolja a tenni képes erőket. Re
mélem, hogy tevékenységemmel, 
a vázolt feladatok ellátásával se
gítségére tudok lenni a kistérsé
geknek. 

- Hegybíró úr, köszönöm a tájé
koztatást. 

Káldos Gyula 

OKTATÁS-SZERVEZÉS 
1071 Budapest, 

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

Mobil: 06 20 9156-603 

FclnőUkep/c§ 2 
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. 
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o r t 
Labdarúgás 

Megyei I . osztály 
Gotthárdi ötös Jánosházának 

Kemenesalja-Gérce 3:2 (0:0). 
Vönöck, 300 néző', vezette: Papp. 

Kemenesalja: Lampért - Mórocz 
R. (Döbröntei), Huszár, Nagy A., 
Prínczes - Szabó Cs. (Dénes), 
Mórocz T, Szabó Zs. (Horváth 
G.), Szabó M. -Fűzfa, Rúzsa. Edző: 
Balhási István. 

A hazaiak végig nagy fölényben 
játszottak, és a három találat 
mellett sok helyzetet kihagytak. 

Góllövők: Fűzfa (2), Rúzsa. -
Kiállítva: Tanai. - If i : 3:7. 

Szentgotthárd-János háza 5:1 
(3:0). Szentgotthárd, 250 nézó', 
vezette: Kovács. 

Jánosháza: Zseli - Takács, 
Tóth, Vajda (Kunos), Horváth I . 
- Szomorkovics, Bors, Balhási 
(Varga), Pécz - Lenorics (Barta), 
Horváth R. Edző: Balhási Imre. 

A remek formában játszó ha
zaiak megérdemelten nyertek a 
sportszerűen játszó jánosházi 
csapat ellen. 

Góllövők: Szőke (2), Vajda, 
Erős, Hompasz, ill. Pécz. - Ifi: 9:0. 

Megyei I I . osztály 
Jól menetel a Mersevát 

Március 15-i forduló: Sitke-
Mersevát0:l (0:1)-Amersevátiak, 
ha kis szerencsével is, rendkívül 
értékes győzelmet arattak Sitkén. 
Góllövő: Gulyás. 

Ostffyasszonyfa-Hegyfalú 3:1 
(2:1). Góllövők: Vörös A., Takács 
Gy., Szabó G., ill . Csaji. 

Simaság-Nagysimonyi 0:1 
(0:0). Góllövő: Hajas. 

Kenyéri-Ikervár 0:1 (0:1). Gól
lövő: Komáromi. 

Szergény-Nemeskeresztúr 4:1 
(1:1). Góllövők: Piri L. (2), Piri B., 
László, i l l . Őri. 

Kemenesmagasi-Szeleste 0:3 
(0:1). Góllövök: Enzsöl (2), Peszlen. 

Március 18-i forduló: Mersevát-
Kemenesmagasi 5:2 (0:0) - A szü
net utáni fél óra döntő volt. Gól
lövők: Gyurák (3), Gulyás (2), ill. 
Varga N. (2). 

Nagysimonyi-Kenyeri 2:3 (0:1). 
Góllövők: Lukátsi, Szabó T. (ön
gól), ill . Csordás (2), Szabó 1. 

Jákfa-Nemeskeresztúr 0:0. 
Szeleste-Ostffyasszonyfa 1:0 

(1:0). Góllövő: Peszlen L. 
Simaság-Szergény 2:1 (1:1). 

Góllövők: Holló Cs., Zeke A. (11-
esből), ill . Fieger Z. 

Kézilabda 
Vereség a férfiaknál 

A tavaszi harmadik fordulóban 
elszenvedte első vereségét a 
C VSE-Celli Festék NB Il-es férfi 
kézilabdacsapatunk. Több meg
határozó játékosát is kénytelen 
volt nélkülözni Mátés István edző, 

Várpalotai Bányász SK-CVSE-
Celli Festék 25:16(11:8) 

Várpalota, 200 néző, NB Il-es 
férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés. 
Vezette: Sebők, Somogyvári. 

CVSE-Celli Festék: Dénes, 
Kormos, Pozsonyi (2), Koronczai 
(3/2), Lendvai (2), Bakonyi (2), 
Csizmazia. Csere: Kozma (kapus), 

Nagy Zs. (3/3), Varga (3), Fuksz 
(1)-

Edző': Mátés István. 
Rosszul indult a mérkőzés a 

vendégegyüttesnek. A 12. perc
ben szerezték első góljukat. Az 
első félidő közepén 3:2 állt az 
eredményjelző táblán. A celliek 
támadójátéka sok kívánnivalót 
hagyott maga után. Védekezésük
kel nem lehetett egyensúlyozni a 
rossz, eredménytelen támadáso
kat. A második félidő közepére 
elhúzott a hazai csapat, 8 gólos 
előnyre tettek szert (19:11), amit 
a mérkőzés végéig még eggyel 
növelni is tudtak. 

V V. 

Ezüstérem a lurkóknak 
Március 17-én regionális tor

nán léptek pályára az UFC 1993. 
január 1-je után született apró 
focistapalántái. Eredmények: 
2000. UFC-Lurkó 6:11, 2000. 
UFC-Keszthely 4:3, 2000. UFC-
ZTE 3:2. A torna végeredménye: 
1. Szombathelyi Lurkó, 2. 2000. 

Celldömölk UFC. A tornán a cell
dömölki csapatban szerepeltek: 
Fehér Bálint, Somlai Zoltán, 
Boznánszky Gábor, Görög Máté, 
Böcskör-Nagy Barnabás, Hor
váth Dávid, Erőss Máté, Leiner 
Gergő, Pleiveisz Krisztián. 

V.V. 

Ovis foeitoma Alsóságon 
Március 17-én az Alsósági 

Sportcsarnokban 6 csapat részvé
telével óvodás labdarúgótornát 
rendeztek. A szombathelyi Lurkó, 
a Vasvár és Sárvár két csapata mel
lett két celldömölki óvodás labda
rúgócsapat is pályára lépett edző
ik - akik egyben a torna főszerve
zői - Balhási István és Velencei 
Tibor vezetésével. A kilátogató 
szurkolók, érdeklődők és szülők 
egy színvonalas tornát, tehetséges 
gyerekeket és jó mérkőzéseket lát
hattak. A mérkőzések végén nem 
maradhatott el az ajándékeső, 
amiért köszönet a támogatóknak, 
szülőknek, szponzoroknak! A 
megérdemelt serlegeket, érmeket, 
okleveleket, különdíjakat, ajándé
kokat a CVSE-Antók FC két lab
darúgója, Csákvári Zsolt és 
Latyák Tamás, valamint a Vas 
Megyei Labdarúgó Szövetség 
utánpótlás trénere, Stieber József 
adták át. 

A torna végeredménye: 
1. Szombathely - Lurkó 
2. Sárvár I . 
3. Celldömölk I . 
4. Vasvár 
5. Celldömölk I I . 
6. Sárvár I I . 

A torna gólkirálya: Óri Ádám 
(Sárvár I.), legtechnikásabb játé
kosa: Marton Zoltán (Lurkó), 
legjobb kapusa: Bősze Botond 
(Vasvár). 

A szakvezetők minden csapat 
legjobb játékosát különdíjban ré
szesítették. Csapata legjobb játé
kosa: Celldömölk I . : Kozma 
Ádám, Celldömölk I I . : Virágh 
Martin. A legjobb celldömölki 
kapus: Németh Gergő, a legjobb 
hazai védő: Oszkó Dániel, a leg
technikásabb hazai játékos: Ve
lencei Balázs, a legfiatalabb hazai 
játékos: Patakos Ciprián. 

Köszönik a támogatók segítségét! 
Polgármesteri Hivatal Celldö

mölk, Ziccer Bt., Apáczai Kiadó, 
Csorna Sütöde, ÁFÉSZ, Balogh 
Zsolt, Zseli Róbert, Velencei Ti
bor, az Oszkó család, Baromfi 
Szaküzlet, Csőre cukrászda, 
Sport presszó, Tó presszó, Lász
ló Tibor, Deé Ervin, Sebestyén 
Gábor, Kozma Béla, Németh 
Att i la , Szentgyörgyi Arnold, 
Andi bolt, Aniker, Kiscelli Pati
ka, Agroprodukt, az ovisok szü
lei, Vass Veronika és Zsömlye 
Katalin. 

V.V 

U18-as 
eredmények 

Március 15-én a M O T I M 
együttesét fogadták Boznánszky 
Gábor tanítványai, és magabiztos 
játékkal kerekedtek felül. Márci
us 17-én a tabella élén álló Zala
egerszeg csapatával mérkőztek a 
celli fiúk. A mérkőzésen 85 per
cet 10 emberrel játszottak a 
celliek, ezért is bravúr a pontszer
zés a listavezetőtől. 

Celldömölk-MOTIM 4:0 (3:0). 
Gólszerzők: Szomorkovics, Mes-
terházy, Manganelli, Németh J. 
CVSE: Bera (Hajba) - Búzás, Sali, 
Szabó L., Fáró - Vass, Németh J. 
(Németh G.), Manganelli, 
Mesterházy - Németh R. (Csői), 
Szomorkovics. Edző': Boznánszky 
Gábor. 

ZTE -Cel ldömölk 1:1 (1:0). 
Gólszerző: Németh J. CVSE: Bera 
- Búzás, Sali, Szabó L., Fáró (Né
meth G.) - Vass, Németh J. 
(Csői), Manganelli, Mesterházy -
Németh R., Szomorkovics 
(Lutter). Edző: Boznánszky Gá
bor. 

V V. 

Sporthctvcge 
Március 31., szombat: Aszta

litenisz: NB I . B: CVSE-
MÁVÉPCELL-Székesfehér-
vár; NB I I I . : CVSE-MÁV-
ÉPCELL II.-Herend, mindket
tő Alsósági Tornacsarnok, 
11.00. Kézilabda: NB I I . , férfi: 
CVSE-Celli Festék-Szentgott
hárd, Sportcsarnok, 18.00 - ifi: 
16.15. 

Április 1., vasárnap: Labda
rúgás: NB I . B: CVSE Antók 
FC-Haladás, 16.00. (A pálya
választói jogot felcserélték, a 
mérkőzést Szombathelyen 
rendezik.) 

Megyei I . osztály: Jánosháza-
Csörötnek, 15.30. Megyei I I . 
osztály: Szergény-Pecöl-Kenéz-
Megyehid Hozer, Ostffyasz-
szonyfa-Nemeske reszt úr, 
Kemenesmagasi-Jákfa, Kenye-
ri-Mersevát, Nagysimonyi-Iker-
vár, valamennyi 15.00. Körzeti 
bajnokság: Boba-Bő, Csönge-
Izsákfa, mindkettő 15.00. 

Jó szurkolást! 
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Xcm tudták elrontani a celliek a Mágus születésnapját 
Pápai ELC-CVSE-Antók FC 2-0 (0-0) 

Pápa, 4000 néző. Vezette: Me
gyebíró János (Kiss Gy., Tamássy 
P-) 

PELC: Baji - Radics, Lantai, 
Csordás T., Virág - Kozma, Ta
kács Sz., Vörös, Gajda - Mikóczi, 
Csordás Cs. Edző: Verebes József. 

Antók FC: Szép - Tóth, Csák-
vári, Bodor, Szöllősi, Marius, 
Várszegi, Hegyi, Zsivóczky -
Fogarasi, Germán. Edző': Pintér 
Attila. 

Jók: Virág, Vörös, Mikóczi, Ki
rály, Csordás Cs., Hl. Szép, 
Csákvári, Cseke. 

Csere: Marius helyett Cseke a 
26., Gajda helyett Király a 32., 
Kozma helyett Puglits a szünet
ben, Csordás T helyett Oravecz és 
Germán helyett Csernák az 54., 
Várszegi helyett Latyák az 57. 
percben. 

Sárga lap: Tóth (Csordás Cs. 
felvágásáért) a 40., Zsivóczky 
(szándékos kezezésért) a 47., 
Fogarasi (szándékos kezezésért) 
a 75. percben. 

Szögletarány: 9:3 (1:4) 
A mérkőzés emlékezetes percei: 
15. perc: Virág ívelt balról a celli 

kapu elé, ahol nagy kavarodás tá
madt, s végül egy rossz felszaba
dítás után Mikóczy kapta a 16-
osnál lövésre a labdát. A csatár 
egyből a bal sarokra bombázott, 
de Szép remek vetődéssel ütötte 
a jobb kapufára a labdát, majd a 

kipattanót a védők a mezőnybe 
vágták. 

20. perc: Tóth viharzott el a bal
szélen, beadása átszállt a védők 
felett, az érkező Marius kapásból 
a jobb sarkot célozta meg. A gólba 
tartó labdát Radics a gólvonalról 
vágta ki a mezőnybe. 

21. perc: Hegyi középre lőtt lab
dáját Germán tovább passzolta 
Zsivóczkyhoz, akinek közeli lövé
sét Baji kapus a jobb alsó sarok
ból piszkálta lábbal szögletre, úgy, 
hogy a labda a kapu fölött hagyta 
el a játékteret. 

49. perc: Tóth elnézett egy elő-
reívelést és maga mögé engedte a 
labdát, melyre Király rárajtolt, azt 
megkaparintotta, és a kapu előte
rébe belőtte, ahol az üresen érke
ző Takács Sz. a bal sarokra fejelt 
az ötösről, de Szép Tamás a leve
gőbe úszva bele tudott még a lab
dába ütni, sajnos azonban irányí
tani már nem tudta, s így a gólvo
nal előtt lepattanó labdára érke
zett Csordás Cs. és a kapuba vág
ta a PELCvezetőgóíját. (1-0). 

56. perc: A mérkőzésen a sze
rencse is elpártolt a celli csapat
tól, amit bizonyít, hogy a meccs 
legszebb eseménye is számukra 
rosszul sült el. Pedig Cseke óriási 
erővel sütötte kapura a labdát, 
már minden celli szurkoló gólt ki
áltott, azonban a 30 méterről le
adott lövés következtében, a vert 

Cseke László. Talán ha a kapufás 
lövése bemegy... 

helyzetbe került Baji kapus mázli
jára, a labda a bal felső saroknál a 
kapuvasat találta el. 

87. perc: A celli térfél közepén 
Vörös indította Csordás Csabát a 
jobb oldalon. A csatár a 16-osnál 
rávezette Szöllősire a labdát, és egy 
csellel elfektette a védőt, majd to
vább vezetve Csákvárit és Bodort 
is átjátszotta, majd közelről kapu
ra lőtt. A lövést még Szép lábbal 
védte, de a labda pechére a csa
tárhoz pattant vissza, aki másod
szorra nem hibázott, és beállítot
ta a végeredményt. (2-0). 

Pintér Attila edzó'véleménye:v4z 
első félidőben gyengébben szerepelt 
a csapat, az ellenfél többet táma
dott. A második játékrészben sok
kal jobban játszottunk, de sajnos a 
hazaiak rúgták mégis a gólokat. 

Nem lesz Haladás meces CeUdömölkön 
Az elmúlt hét csütörtökén a 

Futball Kft. kérésére a Vas Me
gyei RFK illetékesei terepszem
lét tartottak a celli új labdarúgó
pályán a két érdekelt egyesület 
sportvezetőivel együtt. A rendőr
ség megállapítása szerint a pálya 
alkalmatlan a Haladás mérkőzés 
megrendezésére, ezért Antók úr 
úgy döntött, hogy nem lesz Hala
dás meccs Celldömölkön. 

Feltehetnénk a kérdést, hogy 
miért Szombathelyen, s nem pe

dig Tapolcán, Keszthelyen, Héví
zen vagy Ajkán stb. rendezi meg 
az Antók FC a találkozót. Válasz, 
mert a pályaválasztói jog felcse
réléséről van szó, és nem lemon
dásáról. Reméljük, hogy így igaz, 
s június 10-én már Celldömölkön 
rendezik meg a mérkőzést. 

Akkorra talán már Cellben sem 
félnek a Haladás ultráitól, hiszen 
a bajnokságban szereplő többi 
csapat nem adta fel pályaválasz
tói jogát, mert megijedt volna a 

szombathelyi futballhuligánoktól. 
A többi csapat elsődlegesnek tart
ja szurkolói kiszolgálását, nem 
tartanak a pár száz hőzöngőtől, 
rendőrség igénybevételének mel
lőzésével is keményen megféke
zik őket. 

Szombathelyen a mérkőzés esé
lyese a Haladás, a gólarány Szép 
Tamáson és játékostársain múlik. 
A döntetlen már nagyon szép 
eredmény lenne. 

- tim -

Kívülről nézve: Az első támadá
sokat a PELC vezette. Az eltelt első 
negyedóra után már a celli csa 
patnak is voltak veszélyes helyze 
tei, majd a félidő utolsó hárma 
dában nagyon visszaesett a celliek 
játéka. A második játékrészt a ven
dégek kezdték ígéretes támadás 
sal, de a 4. percben egy nagy baki
ból a hazaiak szereztek vezetést, 
amely láthatóan feldobta Verebes 
csapatát. Határtalan lelkesedéssé 
játszottak, nem ismertek elveszett 
labdát és ezért sikerült is megaka
dályozni az Antók FC igazi gólhely
zetbe kerülését. Az utolsó öt perc
ben pedig felőrölték a celli védel
met, és három helyzetből egyet ki
használtak. A látottak alapján ; 
győzelemért többet tevő hazai csa 
pat megérdemelten tartotta ott
hon a három pontot, és szerzett 
örömet a 60. születésnapját ün 
neplő Verebes Józsefnek. 

Bíráskodás: Megyebíró játékveze 
tó' ítéleteivel nem folyásolta be az 
eredményt, egyszer-kétszerpedig úgy 
éreztük, hogy a hazaiakat rokonszen 
vesebbnek tartotta. 

Az NB I/B. 
Nyugati csoport állása 

1. Celldömölk 8 5 2 1 14-7 17 
2. Haladás 7 5 1 1 14-5 16 í 
3. Siófok 8 5 1 2 13-8 16 
4. Pécs 8 3 2 3 15-13 11 
5. Hévíz 8 3 2 3 13-1211 
6. REAC 8 3 2 3 12-1311 
7. Százh. 8 2 4 2 13-11 10 
8. Kaposvár 8 2 3 3 8-8 9 
9. Nagyk. 8 2 3 3 12-15 9 

10. Pápa 8 2 2 4 6-14 8 
11. Dorog 8 13 4 10-14 6 
12. Marcali 7 1 1 5 8-18 4 i 

További eredmények: Kapos
vár-Százhalombatta l - l , Pécs-
Siófok l - l , REAC-Hévíz 2-1, Do
rog-Nagykanizsa, 2-2, Haladás-
Marcali elhalasztva. 

A következő'forduló mérkőzései: 
Március 31. Siófok-Dorog 15.00, 
Százhalombatta-Pécs 16.00. Áp
rilis 1. Haladás-Celldömölk 
16.00, Marcali-REAC 16.00, Hé
víz-Kaposvár 16.00, Nagykani
zsa-Pápa 16.30 óra. - tim -

CELLDÖMÖLK VAROS 
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Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester <> Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ 
Szerkesztó'ségvezetó': T U L O K GABRIELLA -0- A szerkesztőbizottság tagjai: Káldos Gyula, 
Kovács Nóra, Molnár Gábor, Nagy Antal, Völgyi László, f Horváth Lajos (örökös tag) 
Munkatársak: Mihók Tamás, Németh Ibolya, Sipos Nóra, Tarrósy Imre, Vass Veronika 
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