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Vímepség Dókán

Képviselői fogadóóra

Isméi kráteriiaiigverseiiy

Május 19-én, szombaton tartják a község
millenniumi napját Dukán. A polgármes
teri hivatal eló'tti emlékparkban déleló'tt 10
órakor dr. Tömböly Tamás, a Vas Megyei
Közigazgatási Hivatal vezetője adja át az
emlékzászlót Németh Marianna polgármes
ternek. A zászlóanya Csirkovics DezsŐhé.

Dr. Györkös Péter országgyűlési képviselő',
valamint Hetényi Endre, a celldömölki 4.
számú egyéni választókerület önkormány
zati képviselője fogadóórát tart a Celldö
mölki Műszaki Szakközépiskolában május
18-án, pénteken délután fél 6-tól fél 7-ig.
Szeretettel várják az érdeklődőket.

Újra megrendezik a hagyományos kráterhangversenyt. A fúvószenekarok találkozó
ja május 20-án, vasárnap délután 3 órakor
kezdődik a Ság hegy kráterében (rossz idő'
esetén a KMK színháztermében). A koncert
után a Sághegy Fogadónál szabadtéri nosz
talgiabuli lesz, zenél Radányi Károly.

Orbán Viktor adta át az emlékzászlót
Egyikünk sem született a világra
fölöslegesen. Olyan közös jövőt
kellene építeni, amelyben minden
ki megtalálhatja a saját, személyes
számításait, mondta Orbán Viktor
miniszterelnök ünnepi beszédében
május 12-én, a millenniumi Berzse
nyi-napon Egyházashetyén. A köl
tő szülőházánál tartott ünnepsé
gen emlékeztek Kemenesalja poé
tájára, majd sor került a község
millenniumi zászlajának átadására.
(Folytatás a 2. oldalon)

Ballagtak
a középiskolások

Ballagás eló'tt a gimnázium végzősei

Gáyeros sikerek
Április 27-én rendezték meg a
Kerékpáros Ifjúsági Kupa terüle
ti versenyét Celldömölkön, amely
a Gáyer iskola tanulóinak győzel
mét hozta. Eredmények: Fiúk: 1.
Gersei Attila és Kondics Marcell
(holtversenyben), 3. Téttry Dávid.
Lányok: 1. Németh Judit, 2. Ko
vács Evelin, 3. Sólymos Andrea. A
megyei döntőbe jutott Gersei At
tila, Téttry Dávid, Németh Judit
és Kovács Evelin. Kondics Mar
cell nem nevezhető a megyei ver
senyre, mert még nem töltötte be
a 12. évét. A csapatversenyt ugyan
csak a Gáyer iskola nyerte, -vl-

Fotó: Völgyi László

Kártalanítják
a várost
A kormány nevében dr. Hende
Csaba igazságügyi politikai állam
titkár, míg a celldömölki önkor
mányzat részérói Makkos István
polgármester írta alá azt a meg
állapodást, amelynek értelmében
az állam 116 millió forintot fizeta
városnak a gázközmű-privatizáció
miatti kártalanítás előlegeként. A
fennmaradó mintegy 400 milliót
állampapírokban kapja meg az
önkormányzat. Minderről továb
bi részleteket következő' lapszá
munkban közlünk.

A hét végén országosan 83 ez
ren, városunkban a gimnáziumban
88-an, a Műszaki Szakközépiskolá
ban 32-en vettek búcsút a rendsze
res iskolába járástól. A hétfő reggel
aztán ismét az alma mater falai kö
zött találta őket, hogy megkezdjék
az írásbeli érettségi vizsgákat.
Rendhagyó ballagási felvételünk
a gimnázium 12.b osztályában ké
szült az utolsó, rendkívüli osztály
főnöki órán, közvetlenül a ballagási
ceremónia megkezdése előtt.

Tavaszi
hangverseny
és kiállítás
A Celldömölki Zenebaráti Kör
és a Kemenesaljái Berzsenyi Asz
taltársaság közös szervezésében
április 27-én délután 6 órakor
kezdődött el a zeneiskola nagy
termében a tavaszi hangverseny.
Zongorán és fagotton Rétfalviné Süle Nóra előadását hallgat
hatta meg a nagyérdemű közön
ség, akit fuvolán Fodor Gábor,
zongorán pedig Halmos Erika
kísért.
A hangverseny szünetében Fej
ér Zoltán soproni festőművész
kiállítását Tüskés Tibor József
Attila-díjas író nyitotta meg.
- A mai estén a hang, a szó és
a szín találkozásának szemtanúi
lehetünk - fogalmazott az író.
Mindez jól érzékelteti a három
művészeti ág összetartozását. A
közös az bennük - Tüskés Tibor
szerint -, hogy mindegyik szer
kezetileg megközelíthető. Fejér
(Folytatás a 2. oldalon)

Orbán Viktor adta át az emlékzászlót
(Folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepségen Ambrus Lajos
író köszöntötte az egybegyűlteket,
köztük Orbán Viktort, Magyaror
szágminiszterelnökét, Nemeskürty
István millenniumi kormánybiz
tost, dr. Hende Csaba politikai ál
lamtitkárt, Majthényi Lászlót, a
község polgármesterét. Berzsenyi
Dánielre emlékezve a költő Ka
zinczy Ferenchez írott versét
Zolnainé Nábrádi Györgyi szaval
ta el, majd a község és a környező
települések dalosai szerepeltek
Sellyei Gábomé és Zolnai Attila
vezényletével. Három évvel ezelőtt
még mint a Fidesz Magyar Polgári
Párt elnöke és miniszterelnök-je
löltje járt Orbán Viktor a Berzse
nyi-napon, emlegette a múltat
Ambrus Lajos, amikor felkérte a
kormányfőt a szónoklatra és a
zászlóátadásra.
A millennium alkalmából a
múltba és a jövőbe tekintett Or
bán Viktor. Európában kevés
olyan nemzet van, amelynek oly
sokszor kellett elszenvednie

Versmondó
verseny
Dukai Takách Juditról elne
vezett versmondóversenyt ren
deztek április végén a Kemenesaljai Művelődési Központban.
A Dukai Takách Judit Játékszín
Alapítvány két kategóriában hir
dette meg a szavalóversenyt,
amelyre celldömölki és kör
nyékbeli iskolák tanulói jelent
keztek.
Eredmények: I . kategória - 1 .
helyezett: Győri Boglárka (Ber
zsenyi Lénárd Altalános Műve
lődési Központ, Celldömölk), 2.
helyezett: Bebesi Gergő (Feke
te István Általános Iskola,
Kenyéri), 3. helyezett: Sebes
tyén Réka (Szent Benedek Ka
tolikus Általános Iskola, Celldö
mölk), különdíjas: Enzsöl Beat
rix (Berzsenyi Lénárd Általá
nos Művelődési Központ, Cell
dömölk).
I I . kategória: - 1. helyezett:
Szabó Zsolt (Berzsenyi Dániel
Gimnázium, Celldömölk), 2. he
lyezett: Varga Tímea (Gáyer
Gyula Általános Iskola, Celldö
mölk), 3. helyezett: Rozmán
Gergő (Berzsenyi Dániel Gim
názium, Celldömölk), különdí
jas: Bakonyi Ildikó (Gáyer Gyu
la Általános Iskola, Celldömölk).

országpusztítást, mint nekünk,
magyaroknak. A történelem so
rán kialakult legerősebb életérzé
se a magyarságnak a „mégis" szó
val fejezhető ki, hiszen mindig si
került talpra állnia az országnak.
Magyarországból az lesz, amit mi
képesek leszünk belőle megalkot
ni. „A leendő magyar jövőben ott
van a helye mindannyiunknak" mondta a jövó't latolgatva a mi
niszterelnök, majd átadta a mil
lenniumi zászlót Bejczi Józsefné
zászlóanyának és Majthényi Lász
ló polgármesternek. A zászlót a
történelmi egyházak képviselői
áldották meg.
Berzsenyi Dániel születésnapja
tiszteletére ivókutat avattak e na
pon a Berzsenyi Múzeumnál. A
köztéri plasztikát Blaskó János
szobrászművész alkotta, vésett
Berzsenyi-idézettel, szólóieveles
vízköpővel. Az ünnepség végén a
megemlékezés koszorúit helyezte
el több intézmény, állami és civil
szervezet a költő szülőházának
falán.

Hozzászólás

Ragaszkodjunk
a valósághoz!
Az Új Kemenesalja Celldö
mölki pártok, társadalmi szer
vezetek címmel sorozatot in
dított még az elmúlt évben. Az
nyilvánvaló, hogy elsősorban a
A kormányfő' ivott először a kútból
helyi pártszervezetek elnökei
nek nehéz úgy nyilatkozni,
A Berzsenyi-emlékplakettet Si hogy pártjuk elvárásainak is
mon Katalin, a falu köztisztelet megfeleljenek és a lakosság
ben álló polgára kapta, akinek szimpátiáját is elnyerjék. Ezen
édesapjáról, dr. Simon Ferenc erőfeszítések közben nem árt
ről, a falu volt jegyzőjéről is meg a valósághoz ragaszkodni. Az
emlékeztek.
utolsó interjúban egy pártve
A négyszázötven lelkes Egyhá- zetőnyilatkozata szerint a tes
zashetye ünnepelt ezen a napon. tületi ülések nyilvánossága ne
Híres szülöttjük szavai - „A derék kik köszönhető', amely téve
nem fél az idők mohától: A ko dés, hiszen ez a törvény által
porsóból kitör és eget kér, S megszabott lehetőség. Szerin
érdemét a jók, nemesek s jöven te az elmúlt három választási
dő Századok áldják" - többször ciklusban a város vezetése egy
elhangzottak. A jövőnek szóló szer sem országos párt képvi
üzenet volt és lehet ezentúl is ne selőiből került ki. Amennyiben
künk, magyaroknak. Tulok G. a polgármester a város veze
Fotó: Völgyi L. téséhez számít, úgy az elsőkét
ciklusban országos párt képvi
seletében (KDNP) volt veze
tő. A két nagy párt elnöke is
szükségesnek tartaná a „kor
ról szóló írásokat tartalmaz. Az mánypárti" városvezetést. Sze
Édenalapító címet viselő kötet rintem minden településnek
- az író elmondása szerint - akár nem lehet kormánypárti veze
hangoló is lehet a Németh Lász tése, mert akkor ugyanodaju
ló írásokra. Tüskés Tibor, aki tunk, mint 1990 előtt, és ez a
személyes találkozásukat és le tények szerint a mi városunk
velezéseiket is megörökítette nak sem volt feltétlenül elő
könyvében, így vall az íróról: „Ó nyös. Az igaz, hogy ha ez a
hitt abban, hogy az ember bol szándék, akkor a tavaszi or
dogságra született, ami nem egy szággyűlési választások után
állapot, hanem egy törekvés, valamelyik nagy pártnak nem
mindig egy erőfeszítés az egyén lesz szüksége arra, hogy pol
vagy egy kis közösség részéről." gármesterjelöltet állítson. Jel
A könyvből kiderül az is, hogy lemző, hogy a civil szervezete
Németh László gazdag levelezést ket a pártok vezetői nem tart
folytatott. Például a Vallásos ne ják kívánatosnak az önkor
velésről szóló tanulmánya egy ta mányzati munkában. A pártok
nítónő leveleinek hatására kelet tevékenységéről szóló nyilat
kezett.
kozatok alapján viszont
1 omboly Ágnes könnyű eldönteni, hogy egy
Fotó: Mihók T. párt, vagy egy civil szervezet
tesz-e többet a településekért.

Tavaszi hangverseny
(Folytatás az 1. oldalról)
Zoltán, aki Zircen született,
majd rövid ideig Erdélyben, az
tán a Mecsekalján élt, 1961-ben
telepedett le Sopronban. Mind
azok az élmények jelennek meg
képein, melyeket a város nyújtott
számára. A festményeken feltűn
nek azok a hagyományok is, ame
lyek nem óbeliek, hanem értéket
képviselnek. így például találkoz
hatunk kerékvetővel, szőlővel,
kiskosárral, bögrével, kisteknó'vel is. Tüskés Tibor szerint a ké
pek bennünket megszólító gon
dolatokat rejtenek, ezekben rej
lik a „fejér zoltáni művészet"
üzenete.
Az este végén Tüskés Tibor
pár szóval mutatta be legújabb
könyvét, amely Németh László

Javaslom, hogy a parlamen
ti választások közeledtével egy
újságíró intézzen körkérdést a
helyi pártokhoz, vajon indíta
nak-e, vagy támogatnak-e cell
dömölki képviselőjelöltet, ami
legalább olyan fontos kérdés,
mint a város vezetésének kor
mánypártisága.
A kép eió'terében Fejér Zoltán és neje

Makkos István
polgármester

Mi a véleménye az e x p ó r ó l ?
Erdélyi Anita:
A tavalyi rendez
vény jobban tet
szett, hangulato
sabb volt. Körül
jártuk a kiállítást,
mindenhol meg
álltunk. A standok
szépek, érdeke
sek, tele vannak új
dolgokkal. Inkább
csak szemlélő¬
dünk, mert eléggé
drágák a megvásárolható termékek. Legjob
ban az edények tetszettek. A helyszínről az a
véleményem, hogy a városközpontban meg
felelőbb volt, itt kinn van a város forgalmá
hoz képest, és ez csak egy csarnok, nem mű
velődési ház.
Nyáriné Németh Cecília: Színvonalas a kiál
lítás, határozottan tetszik, bár igazából nem is
tudom, milyennek kellene lenni egy expónak.
A tavalyihoz képest jobb, mert nagyobb a hely,
több termék van, de még több fajta áru is le
hetne. Igazán szépek a bútorok, a fürdőszo
ba-berendezések,
tetszenek az au
tók. Ha vásárol
hatnék, tudnék
mit választani,
csak a milliók hiá
nyoznak hozzá.
Szerintem a leg
több celli így van
ezzel, jó nézelőd
ni, de nem tudom,
mire lenne vevő
Celíben.

Farkas Bálint: A
tavalyihoz képest ko
molyabbnak tűnik,
több a kiállító. Egy
előre még nem sok
látogató van kinn,
de talán később töb
ben érkeznek. Bő
vült a kiállított áruk
köre is, többfajta
termék látható és
vásárolható. Mi ki is
állítunk, újdonság
gal érkeztünk, telefonos ajánlatokkal. Vannak
akcióink, kedvezményes vásárlási lehetőségek,
Még nem néztem alaposan körül, de biztosan
lesz rá időm hamarosan.
Vánkos Zoltán: Tetszik az expó, jó, hogy bő
vítették helyileg és választékban is. Sok új do
loggal találkoztunk már, érdekelnek minket az
orvosi segédeszközök, az akupunktúrás készü
lékek. Nemcsak körülnézni jöttünk a család
dal, hanem vásárolni is szeretnénk, leginkább
a gyerekeknek. A cipőknél már jártunk is ilyen
szándékkal. Egyébként szétnézve a csarnok
ban nemcsak celldömölkieket lehet
látni, sokan jöttek a
környékről is.
Gyó'rffy Gábor A
tavalyihoz képest
előrelépés történt,
meglepett a kiállí
tók száma. A hely
szín körülbelül ak
kora, mint a szom
bathelyi csarnok, ez
lehetővé teszi, hogy

, Jfent kell a drog!"
Felhívás a kábítószer-ellenes megelőző tevékenységgel összefüggő,
a drogfogyasztás káros hatásait bemutató pályázatok elkészítésére
A Vas Megyei Közgyűlés Közművelődési és Ifjúsági Bizottsága és a
Vas Népe Szerkesztősége pályázatot hirdet a kábítószer-ellenes tevé
kenységgel összefüggő prevenciós, illetve a drogfogyasztás káros ha
tásait bemutató munkák elkészítésére. Az együttműködő partnerek
rá kívánják irányítani a figyelmet e súlyos, a fiatalokat érintő problé
mára, valamint megerősíteni azon pozitív mintákat, bemutatni olyan
életutakat, szakmai programokat és tapasztalatokat, amelyek alter
natívát kínálhatnak, illetve élményszerű ismereteket nyújthatnak a
drog elleni küzdelemben.
Lehetséges pályázati témakörök:
• a gyógyult betegek, családjaik, barátaik élményszerű beszámolói,
• a témakörrel Összefüggő esettörténetek leírása,
• a saját kortárssegítő tevékenység tapasztalatainak összegzése,
• öntevékeny civil szervezetek, gyermek és ifjúsági közösségek, klu
bok egészségfejlesztő munkájának, erőfeszítéseinek, eredményeinek
publikációja,
• a gyermek és ifjúsági korosztálynak szóló, a szabadidő hasznos
eltöltésére irányuló, alternatívát kínáló rendezvények ismertetése,
• a nevelési-oktatási intézményekben, a gyermek és ifjúságvédelmi
alap és szakellátás rendszerében megvalósított, vagy megvalósítható
drogprevenciós szakmai programok bemutatása.

később nemzetközi
szintű kiállítás le
gyen itt. Megfonto
landó, hogy idővel
évente több expót is
rendezzenek itt,
például tematikus
vásárokat, amelyek
a celldömölkieken
kívül a turistákat is
vonzzák. A profi cég
biztosíték
arra,
hogy hosszú távon
is életképes legyen a rendezvény. Jó, hogy a
KMK az idén is besegített, miután átadta a
stafétabotot. Az is öröm, hogy a szokottól el
térően a helyiek ilyen nagy arányban, ötven
százalékban képviseltetik magukat.
Kovács Ferenc: Örülök, hogy kinőtte a hely
színt, ez a fejlődést mutatja. Bízom abban, hogy
a továbbiakban is fejlődni fog a vásár a várossal
együtt. Valamikor talán az ipari park központ
jában rendezik meg az expót, nem illúzió, hogy
mondjuk tíz éven belül. A városban nincsenek
multinacionális cégek, de ez nem is biztos, hogy
rossz, láthatjuk ki
vonulni a multikat
több városból is. Jó
lenne, ha a celldömölkieknek nem
kellene máshol
munkát keresniük,
a hosszú távú fejlő
déshez sok minden
kell, az expó is hoz
zájárulhat.
Tulok G.
Fotó: Völgyi L.

Pályázatot nyújthat be minden Vas megyében élő, működő, tevé
kenykedő természetes és jogi személy. A pályázatokat a kiírók által
felkért - szakemberekből álló - eseti bizottság bírálja el. A legjobb
pályaművek pénzdíjazásban részesülnek (I. díj: 100 E Ft, I I . díj: 80 E
Ft, I I I . díj 60 E Ft), továbbá az arra érdemes írások - szerkesztett
formában - megjelennek a Vas Népében is.
A pályamű terjedelme az öt gépelt oldalt (...hasáb) nem haladhatja
meg. A pályázatokat 2001. május 31-ig a Vas Megyei Közgyűlés Közmű
velődési és Ifjúsági Bizottságához a Művelődési és Sport Titkárságnak
címezve (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) kell benyújtani három
példányban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Nem kell a drog!" (A pá
lyaműveket jeligével kell ellátni és lezárt borítékban kérjük mellékelni a
pályázó nevét, levelezési címét, telefonszámát. Kedvező döntés esetén
támogatási szerződés kötésére kerül sor.) A kiíró felek a kéziratot nem
őrzik meg és nem küldik vissza, a megjelentetés és a további felhasználás
jogát - beleértve a szöveg lerövidítését is - fenntartják maguknak.
A pályázat kiírásában együttműködő partnerek kérik a megyében
működő helyi írott és elektronikus sajtó támogatását a pályázat és a
díjazott munkák közzétételében, továbbá várják a médiumok, szerve
zetek, közösségek, intézmények csatlakozását a drogellenes mozga
lom, kezdeményezés folytatásához.
Szombathely, 2001. április 25.
Majthényi László sk.
a Közművelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke
Halmágyi Miklós sk.
a Vas Népe főszerkesztője

A megyei közgyűlés kemenesaljai kitüntetettjei
Naprakészen, pontosan
Március 1 5-e alkalmából Markó Pétertől, a megyei közgyűlés elnöké
től a Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási tagozata
elismerést vehette át Enyinginé dr. Batári Borbála, a Celldömölki Pol
gármesteri Hivatal aljegyzője. A kitüntetett ezzel kapcsolatban a
kővetkezőket mondta el lapunk munkatársának:
- Hosszú ideje vagyok a köz
igazgatásban, munkám 1984 óta
kapcsolódik Cellhez. A tanácsnál,
mint szabálysértési ügyintéző'
kezdtem, és az évek során foko
zatosan kaptam újabb és újabb
megbízatásokat, munkaterülete
ket, amelyek alapos jogismerete
ket kívántak meg tőlem.
- Tanulmányaimat Pécsen vé
geztem a tudományegyetem jogi
karán. Mosonmagyaróváron
kezdtem, ahol a járási hivatalban
gyámügyekkel foglalkoztam.
1980-ban kerültem erre a vidék
re - Adorjánházára -, a csöglei

termelőszövetkezetben voltam
jogtanácsos, így tehát ez irányú
gyakorlatom is van.
- 1984-től 1990-ig voltam a cell
dömölki hivatalban ügyintéző' mint említettem, egyebek közt
szabálysértési ügyekkel foglalkoz
tam - , ezen felül a birtokháborítási ügyek álltak hozzám szakma
ilag a legközelebb. Annál is in
kább, mert végzettségem ehhez
nyújtotta a legfőbb segítséget.
- 1990-ben bíztak meg a köz
igazgatási osztály vezetésével és
1995 óta vagyok aljegyző. Osztá
lyom ügyintézőinek szakmai mun-

Enyinginé dr. Batári Borbála

káját irányítom. Általánosságban
hatósági ügyekkel foglalkozunk,
és törvényességi felelősséggel tar
tozom a jegyzői hatáskörben át
ruházott döntéseimért. A teljes
ség igénye nélkül teszem hozzá:
osztályunk munkája az anyaköny

Nevettető vadászat a HMK-ban
A Kemenesaljái Művelődési Központban
Georges Feydeau Az úr vadászni jár című
kétfelvonásos bohózatát tekinthették meg az
érdeklődők május 8-án, kedden este 7 órai
kezdettel. Már a parádés szereposztás miatt
is érdemes volt ellátogatni a színházterembe.
A főbb szerepekben Trokán Péter, Kökényessy Ági, Straub Dezső, Schütz IIa és
Sztankay István tündökölt. Utóbbit a darab
rendezőjeként is elismerés illeti.
A nézőtéren a majdnem két és fél órás elő
adás alatt szem nem maradt szárazon. Na nem
a sírástól, hanem az öröm könnyeitől. A le
hetetlen és mégis életszerű jelenetek, melyek
olykor még magukat a színészeket is nevetés
re késztették, az örök problémából indultak
ki. Mert mi van akkor, ha az addig férjében
vakon bízó asszony egyszer csak rádöbben:

vezés és a szociális ellátásokkal,
valamint gyámhatósági- és lakás
ügyekkel, továbbá a szabálysérté
sekkel kapcsolatos teendők inté
zése. A közigazgatási osztály szer
vezeti rendszeréhez tartozik még
az okmányiroda és a Városi
Gyámhivatal. Tizenhatan végez
zük ezt a sokrétű munkát...
- Szeretek Cellben dolgozni,
sok az ismerősöm, már jól kiis
merem magam és könnyebb a
munkám is, ha kapcsolatok segí
tenek. Nagyon örülök a kitünte
tésnek! A jövőben is szeretnék a
közjavára munkálkodni!
Idézet a kitüntetési javaslatból:
„Mesterien össze tudja hangolni
hivatali munkáját családi életével,
hisz hivatali munkája mellett fér
jével négy gyermeket nevel. Jog
szabályismerete naprakész, dön
tései helytállóak, pontosak".
Mihók Tamás

Alsósági
tavaszi napok

hitvese a vadászatai alkalmával nem a vadak,
hanem egy szoknya után fut? Legédesebb
ilyen esetben is a bosszú. Kapóra jön tehát a
család barátja, Móricé, aki már régóta csapja
Május 17., csütörtök, 8-12-ig: Mozdonyve
a szelet Leontine-nak. Az asszony olyan tett zetők Szakszervezete országos labdarúgótor
re szánja el magát, mely korábbi elveivel üt nája, Tornacsarnok. Az iskola pedagógusai
közik: elhatározza, beadja derekát, és félre nak határmenti szakmai találkozója a neidaui
lép Móricéval. A bonyodalom ott kezdődik, pedagógusokkal.
mikor kiderül: egymás szomszédságában ké
Május 18., péntek, 16.00: Kiállításmegnyitő,
szül férj és feleség a házasságtörésre. Előbbi
országos origámi-kiáílítás, valamint a telepü
éppen egyik legjobb barátjának feleségével,
lés lakóinak, iskolásainak kiállítása. 18.00: A
Cassaigne asszonnyal hál rendszeresen. A
helyzet egyre élesedik, hiszen a féltékeny X.ATN ünnepélyes megnyitója. Közremű
Cassaigne a turbékoló párra uszítja a rend ködnek Celldömölk és Alsóság művészeti cso
őröket, hogy így szerezzen bizonyítékot a fe portjai és a Hetyei Daloskör. Tornacsarnok
leség hűtlenségére. A mindenki számára rém előtti tér, vagy tornacsarnok. 20.00: Utcabál a
álomnak tűnő éjszaka aztán véget ér, min TREFF együttessel a kézilabdapályán, és tá
denki hazatér a békés családi fészekbe. A férj bortűz.
továbbra is játssza szere
Május 19., szombat, 7.30: Zenés ébresztő.
pét, úgy tesz, mint aki va 8.00-12.00: Leány labdarúgótorna a füves
dászatból érne haza bő pályán. 9.00-től: Gulyásfőző verseny, valamint
zsákmánnyal. A baj már kézműves bemutató és vásár az iskola udva
csak az, hogy a kereskedő, rán. 15.00-tól: Borosgazdák bemutatkozása,
akinél bevásárolt hazatér lovasprogram az iskola udvarán és pályáján.
te előtt, konzervekbe cso 15.00: Dr. Ilon Gábor régész előadása a kör
magolt nyúlpástétomot nyék ásatásairól az iskola ebédlőjében. 19.00:
tett a kosarába. Ezt a hely Szórakoztató est a tornacsarnokban.
zetet már nehéz az aszMájus 20., vasárnap: 8.00-12.00: Utcák-te
szony előtt kimagyarázni,
rek
bajnoksága a tornacsarnokban. 14.00-tól:
így végül a férj nagyot só
Szülők,
gyerekek, részönkormányzati tagok
hajtva belekezd vallomá
játékos
sportvetélkedője
a tornacsarnokban;
sába: „Igazad van, tényleg
nem voltam vadászni. Lát gyermeknapi jutalmazások. 15.00-16.00: Csat
szik, hogy soha nem tud lakozás a kráterhangverseny programjához.
tam jól hazudni!" Az 14.00: Az ASE bajnoki mérkőzése a füves
asszony pedig - hogy ki pályán. 18.00: Ökumenikus istentisztelet a ka
ruccanása ki ne derüljön tolikus templomban.
- megbocsát neki.
A program szervezője és rendezője az A l 
sósági Részönkormányzat és a Berzsenyi Lé
Tömböly Á. nárd Általános Művelődési Központ minden
Fotó: Völgyi kit szeretettel hív és vár.
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Többen tragikusabbnak tartják a helyzetüket,

mint

korábban

A lomisok véleménye két hónap után
Már lassan két hónapja annak,
hogy a lomisoknak el kellett hagy
niuk korábbi helyüket, az önkor
mányzat az alsósági focipályáját
jelölte ki nekik. Mint arról koráb
ban beszámoltunk, a lomisoknak
a Korona-sarok beépítése miatt
kellett távozniuk, helyüket az ott
piacozók vették át. A használtáru¬
kereskedŐk akkor elmondták: a
piac kettészakításának nem lesz
jó vége, és nem valószínű, hogy a
közeli falvakból csütörtökönként
bejárók Alsóságra is kimennek.
Helyzetüket azonban most még
tragikusabban látják.
Többen panaszkodnak arra,
hogy bár az önkormányzat ko
rábban megígérte, mégsem he
lyezett el az általa kijelölt terüle
ten WC-t. Ez nemcsak számuk

ra, hanem a szomszédos kertek
tulajdonosainak is kínos. A nyár
közeledtével tovább romolhat
nak a higiéniai viszonyok, a le
gyek terjeszteni fogják a külön
böző' fertőzéseket, ennek belát
hatatlan következményei lehet
nek. Az önkormányzat nem en
gedélyezte azt sem, hogy legalább
egy büfékocsi működjön a sági
piacon, így - ahogy az árusok fo
galmaztak - még egy pohár vizet
sem tudnak meginni.
Felháborítónak tartják azt is,
hogy a korábbi szokásoktól elté
rően, már amikor megérkeznek,
elkérik tőlük a helypénzt, mely
nek összegét ilyen állapotok mel
lett túlzónak tartják.
Az egyik árus szerint forgalma
a celli viszonyokhoz képest 50 szá

zalékkal esett vissza, amióta Sá
gon próbálkozik. Az „vigasztal
ja", hogy azoknak sem megy job
ban, akik a belvárosban marad
tak. Hallott olyan „városi" keres
kedőről is, aki inkább hozzájuk
csatlakozna. Többen felvetették

Ki tud többet

azt a javaslatot, hogy a focipálya
körüli részen meg lehetne ismét
szervezni a nagy piacot, ugyanak
kor a parkolás is megoldható len
ne.
Tömböly Á.
Fotó: Völgyi L .

Magyarországról?

Műveltségi vetélkedő
A Berzsenyi gimnázium társa
dalomtudományi munkaközös
sége kétévenként rendezi meg a
megye középiskolásainak a Ki tud
többet Magyarországról? című
műveltségi vetélkedőt.
A versenyen, amit mindig a Ber
zsenyi-nap keretében rendeznek,
az idén nyolc középiskola vett
részt. Ebben az évben a kiemelt
témakör Széchenyi István és kora,
azaz a reformkor és a magyar pol
gárosodás kora.

A versenyzőknek egy, a kor
szakhoz kapcsolódó vers előadá
sa mellett magyar irodalomból,
történelemből, művészettörté
netből, földrajzból és ének-zené
ből kellett számot adniuk isme
reteikről.
A versenyt végül is a Premont
rei Rendi Szent Norbert Gimná
zium nyerte a házigazdák előtt. A
harmadik helyen a szombathelyi
Nagy Lajos Gimnázium csapata
végzett.
V. L .

Kisokos - kormányos a kezdettől a megoldásig
Évről évre olyan kiadvány szer
kesztésén dolgozunk, melyből
önök minél teljesebb képet tud
nak alkotni a régió szolgáltatói
ról, szolgáltatásairól. Napjaink
ban az adatok tengerében - mely
körülvesz minket - szükség van
egy kormányosra, aki segít elve
zetni a probléma kezdetétől a
megoldásáig. Ezt a szerepet vál
lalja magára a Kisokos. Az évek
során mind részletesebbé váló
kiadvány a régió közérdekű infor
mációin túl a cégek, vállalkozások
hirdetéseit tartalmazza.
A15 000 példányszámú SárvárCelldömölk Kisokos kiadványt sa
ját terjesztőink ingyenesen juttat
ják el minden háztartásba, hiva
talba, cégekhez és üzletekbe,
Manapság az élet elképzelhe
tetlen szolgáltatások igénybevéte

le nélkül. Ennek csak akkor éb
red tudatára az ember, ha zavar
lép fel ügyei intézése során, vagy
új igényei támadnak. Mindenki
tudja, mennyire idegesítő lehet,
ha pont akkor nincs kéznél a
megfelelő telefonszám, név, cím
stb., amikor a leggyorsabban szük
ség lenne rá a gyors és hatékony
ügyintézéshez.
A Kisokos fellapozásával a
bosszankodás a múlté, hiszen a
kiadványban a megoldás kulcsát
egyszerűen megtalálhatja.
A rendszerbe foglalt informá
ciók között az olvasó könnyen ki
ismerheti magát a vonatok indu
lásától kezdve a körzeti orvosok
rendelési idején át a polgármes
teri hivatallal kapcsolatos tudni
valókig. A kiadvány jól segíti a szol
gáltatást igénybe vevők és a szol

gáltatók egymásra találását, kap
csolatfelvételét. Az elmúlt hat év
bebizonyította kiadványunk hasz
nosságát a lakosság körében, hi
szen az emberek információs igé
nyeinek kielégítése folytán a ház
tartásokban a Körmend-VasvárSzentgotthárd Kisokos napi hasz
nálatban van, amit a cégek, vállal
kozások visszajelzései messzeme
nőkig igazolnak.
A Kisokos Magyarország első
számú információs- és reklámki
adványa, melyben a szereplés je
lentős ügyfélkörbővülést eredmé

nyez, és segítséget nyújt a piaci
pozíció megőrzésében. Az üzle
teknek, a vállalkozásoknak, a cé
geknek nem egyszeri, hanem fél
éves jelenlétet biztosít a kiadvá
nyunk a potenciális fogyasztók
hoz eljuttatva.
Mi, a Kisokos Szerkesztőségé
nek munkatársai bízunk abban,
hogy a félévente megújuló kiad
ványunk segítségével önök
könnyen, egyszerűen úrrá tudnak
lenni a nehézségeken.
(X)
Kisokos Szerkesztősége

Terjesztőket keresünk!

Jelentkezőket keresünk (diákokat is) az Új Kemenesalja
című hetilap jutalékos rendszerben történő terjesztésére.
Érdeklődni lehet a Kemenesaljái Művelődési Központban.

Celldömölk város önkormányzata
képviselő-testületének

2. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Celldömölk város területén lévő
köztemetőre, hősi temetőre, továbbá ezek fenntartásával, üze
meltetésével és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenység
re.
19/2001. (IV. 25.) sz. rendelete a temetőkről és
(2) A nem köztemetőnek minősülő temetőkre, így a felekezeti, egy
a temetkezés rendjének helyi szabályairól
házi temetőkre e rendeletnek csak a szabálysértésekre vonatkozó
rendelkezései alkalmazhatók. Az egyéb kötelezettségeket és jogo
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a teme
kat a Törvényben és a Rendeletben foglaltak, valamint a saját
tőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi X L I I I . törvény (a további
temetőszabályzata szerint a tulajdonos, illetve az általa megbízott
akban: Törvény) 41.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján, figye
szervezet gyakorolja.
lemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény végrehajtására
3. §.
kiadott 145/1999. (X. I.) sz. Kormányrendeletben (a továbbiakban: (1) Celldömölk város közigazgatási területén köztemető létesítése,
Rendelet), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a ha
bővítése, köztemető vagy temetőrész lezárása, megszüntetése az
lottakkal kapcsolatos rendelkezéseiben, valamint a rendkívüli halál
önkormányzat feladata.
esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EÜM-IM (2) Celldömölk Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú
együttes rendeletben foglaltakra az alábbiak szerint rendelkezik:
köztemető, a hősi temető és a felekezeti temetőkben lévő hősi
Általános rendelkezések
sírok üzemeltetéséről és fenntartásáról pályázati úton kiválasz
1. §.
tott üzemeltetővel kötendő Kegyeleti közszolgáltatási szerződés
keretem belül gondoskodik.
(1) Temető: a város közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt,
építési használata szerinti zöldfelületi különleges terület, amely
Temetkezési helyekés szabályok
kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és ame
3. §.
lyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítet (1) Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített
tek és használnak vagy használtak, a város területén lévő temetők:
temetési helyen kell eltemetni. Hamvasztásos temetés esetén a
906, 907, 910, 911, 2109, 2386, 0551 hrsz.
hamvak urnában helyezhetők el, illetőleg a temető arra kijelölt
helyén - a kegyeleti igények betartásával - szétszórhatok.
(2) Köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, amelybe
felekezeti, faji hovatartozás nélkül bárki temethető, a város terüle (2) A temetőt sírhelytáblákra, felnőtt sírhely-, gyermeksírhely-, urna
tén lévő köztemető: 908/2, 908/3 hrsz.
sírhely- és sírbolttáblákra, valamint a hamvak szétszórására alkal
(3) Temetési hely: a temetőben, vagy a temetkezési emlékhelyen létesí
mas területekre kell felosztani. Külön sírhelytáblát kell kijelölni a
tett sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, szórópar10 éven aluli gyermekek, valamint a halva születettek, az elvetélt
ceíla.
magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére.
(4) Sírjel: a temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, (3) A sírhelytáblákat sorokra, a sorokat temetési helyekre kell felosz
építmények, tárgyak.
tani. A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a
(5) Hősi temető: háborúban vagy békeidőben alkotmányos kötelezett
nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - fel lehet
ség teljesítése közben elesettek eltemetésére, hamvaik elhelyezé
számolni és újabb temetés céljából igénybe lehet venni.
sére szolgáló temető (temetőrész), temetési hely, a város területén (4) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell,
lévő hősi temető: Széchenyi u. 525 hrsz.
a sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni. A dísz
sírhelyeket külön kell megjelölni.
(6) Kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üze
meltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az (5) Az üzemeltető a köztemetőről köteles térképet (vázrajzot) készí
elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevé
teni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok mi
kenységek, összessége.
lyen temetési helyek céljára vannak fenntartva. A köztemető tér
(7) Temetó'fenntartás: a temető és köztemető rendeltetésszerű hasz
képét ki kell függeszteni és a változásokkal legalább évente ki kell
nálatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infra
egészíteni. A térkép mellett a köztemető bejáratánál kell kifüg
strukturális létesítmények, valamint zöldfelületek karbantartása,
geszteni a temető nyitvatartási idejére és rendjére vonatkozó
felújítása és gondozása.
rendelkezéseket.
(8) Köztemető üzemeltetője: a városban a kegyeleti közszolgáltatást az (6) A temetési helyeket a temetés alatt adó sírhelytáblákban a temető
erre irányuló kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti szak
üzemeltetője jelöli ki, a sírhelyeket - fő szabályként - folytatóla
mai feltételeknek megfelelő, az üzemeltetési feladatokat ellátó
gos sorrendben kell felhasználni.
gazdálkodó szervezet.
(7) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárai. A
(9) Temető üzemeltetése: az eltemetésre, a temető és létesítményei igény
lezárás tényét hirdetményben kell közölni, melyet tájékoztató táb
bevételére, működésének és rendjének biztosítására irányuló Össze
lán, vagy a ravatalozón ki kell függeszteni. A lezárt sírhelytáblába
hangolt tevékenységek összessége, melyet a köztemető üzemeltetője
koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelybe rátemetéssel en
- a rendeletben foglalt szabályozás keretei között - a kegyeleti köz
gedélyezhető.
szolgáltatási szerződésnek megfelelően köteles ellátni.
4. §.
(10) Temetési hely feletti rendelkezési jog: a temetési hely megváltási (1) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn be
(újraváltási) díja ellenében szerzett, a temetési hely használatára
lül koporsós temetési helyen, urnasírban vagy sírboltban lehet
irányuló jogosultság, mely tartalmazza a jogosultnak a temetési
elhelyezni, illetve a hamvakat a temető arra kijelölt részén szét
helyre helyezhető személyek meghatározására, sírjel állítására és
szórni.
mindezek gondozására irányuló jogosítványait, valamint ezzel (2) Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságá
összefüggésben, a rendeletben meghatározott körű kötelezettsé
ra az urnát - az átvétel egyidejű igazolása mellett - ki kell adni, és
gek teljesítését.
ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni.
(11) Temetkezési szolgáltatás: a köztemetőben végzett kegyeleti köz (3) A lezárt temetőkben temetkezési tevékenységet nem lehet folytat
szolgáltatás körén kívül eső, temetkezéssel kapcsolatos, a követ
ni. A lezárt temetőket mindaddig kegyeleti helyként kell gondoz
kezőkben felsorolt szolgáltatások: temetésfelvétel, halottszállítás,
ni, amíg megszüntetéséről döntés nem születik.
az elhunyt temetésre való előkészítése és temetési kellékekkel való (4) Lezárt temetőből és sírhelytáblából a holttestmaradványokat ex
ellátása, ravatalozás, búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás,
humálás útján lehet áthelyezni használatba lévő temetőbe.
az urnaefhelyezés,az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az
Az exhumálást csak az illetékes tiszti főorvos engedélye és előírá
exhumálás és újratemetés, amely tevékenységek díjazására a Te
sai szerint lehet elvégezni, lezárt temetőből történő elszállításá
metkezési Szolgáltató és a Megrendelő szabad megállapodása
hoz az üzemeltető külön engedélye is szükséges.
irányadó.
(folytatjuk)

/
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Góllövők: Varga N. (2), ill. Csor
dás (2).
Pecöl-Kenéz-MegyehidHOZER-Nagysimonyi 5:2 (3:1)
Megyei I. osztály
Gólokban gazdag mérkőzésen tar
Főiskola SE-Jánosháza 3:3
totta otthon a hazai gárda a 3 pontot
(2:0)
Góllövők- Kiss (3), Illés R., Sza
50 néző, vezette: Mészáros J.
Jánosháza: Zseli - Tóth L. (Var bó Cs., ill. Szálai, Horváth.
ga B.), Tóth E, Vajda, Horváth I .
Nemes keresztúr-Ikervár 0:5
- Lenorics, Bors, Balhási Á. (Var (0:2)
ga G.), Pécz- Horváth R., Bartha.
Az ikervári csapat továbbra is
Edző: Horváth Zoltán.
jó formában játszik, és megérde
A jánosháziak 11-est hibáztak, melten győzött.
5 kapufát rúgtak, és az ellenfél a
Góllövők Méhes, Kondor, Ko
75. percben még 3:l-fe vezetett, máromi, Bejczy, Dala.
de sikerült a pontmentés.
Szeleste-Szergény7:0 (3:0)
Góllövők: Sákovics, Kövesdi,
Megérdemelt a nagyarányú
Lendvai, ill. Bartha (2), Horváth hazai siker.
I . - Ifi: 2:1.
Góllövők: Horváth (3), Balikó
Kemenesalja-Csörötnek 0:1 (2), Balogh, Enzsöl.
Körzeti bajnokság
(0:0)
Csönge-Hegyhát SE 5:2 (3:1)
Vönöck, 100 néző, vezette: Pusz
Az eddig harmatosán szereplő
tai.
Kemenesalja: Lampért - csöngeiek egy jó csapat ellen ér
Mórocz R., Huszár, Vincze, Dé ték el a szép eredményt. - Góllö
nes - Nagy A., Mórocz T, Hor vők: Horváth Zs. (4), Heller, ill.
váth, Szálai - Szabó, Döbröntei Kovács, Joó. - Kiállítva: Szabó I .
(Horváth Cs.). Edző: Balhási Ist (Hegyhát).
ván.
Izsákfa-Rábasömjén 3:1 (2:0)
Az egyébként is tartalékos
A rapszodikus izsákfai csapat
vönöcki együttes nem tudta kö ezúttal a szebbik arcát mutatta...
vetkezmények nélkül elviselni az - Góllövők: Deé (2), Nagy Sz., ill.
MK-mérkó'zésen lesérült további Horváth K.
3 játékos hiányát.
Alsóság-Bő 2:3 (0:2)
Jó iramú mérkőzésen a máso
Góllövó': Kovács. - Ifi: 2:3.
dik félidőben a hazaiak mindent
Megyei II. osztály
Ostffyasszonyfa-Simaság 5:1 egy lapra tettek fel a bajnokjelölt
ellen, de az egyenlítés nem sike
(3:1)
A hazaiak nem csak uralták a rült. - Góllövők: Tamás, Geiger,
mérkőzést, hanem a helyzeteiket ill. Németh Á., Varga Sz., Péntek.
is kihasználták.
Nemeskocs-Csénye 0:3 (0:1)
A hazai csapat a hajrára elfá
Góllövők: Szabó Zs. (2), Vö
rös A. (2), Németh J., ill. Cson radt. - Góllövők: Kopfensteiner
(2), Balikó.
ka R.
A CVSE utánpótlás
Hegyfalu-Mersevát 0:1 (0:0)
labdarúgócsapatainak
Változatos mérkőzésen a
eredményei
Mersevát végül is jobb volt egy
góllal.
U1S - Edző: Boznánszky Gá¬
Góllövő: Gulyás.
bor. Április 11. Celldömölk-Hévíz
Kemenesmagasi-Kenyeri 2:2 2:1 (1:0). CVSE: Bera - Vass, Sali,
Búzás, Fáró - Manganelli, Né
(1:2)
A hazaiak gyengén, a vendégek meth J., Szabó L., Mesterházy
jól használták ki a helyzeteiket. Az (Csói) - Németh R., Németh G.
Gólszerzők Németh J., Németh R.
eredmény: döntetlen.

Labdarúgás

Asztalitenisz;
CVSE-MÁVÉPCELL-Szolnok
9:9. Celldömölk, NB I . B-s férfi
mérkőzés.
Talán a tét: a bronzérem meg
szerzésének lehetősége hatott
bénítólag a hazai gárdára az utol
só forduló előrehozott mérkőzé
sén. Gyengén, görcsösen játszott

a csapat, s így csak döntetlenre
tudott végezni a szerényebb ké
pességű, de nagyon lelkes szol
nokiak ellen. A 3. hely sorsa az
utolsó forduló folytatásában,
május 26-án dől el, pillanatnyilag
a mieink a harmadikok.
Győztek: Vimi Roland (3),
Hanicz Sándor (3), Felleg Gábor
(2) és a Hanicz-Felleg páros.
-vl-

Április 17. Veszprém-Celldö
mölk 5:3 (3:1). CVSE: Bera Fáró, Sali, Búzás, Lutter - Vass
(Csói), Németh J., Mesterházy,
Manganelli - Németh R., Sza
bó L . (Németh G.). Gólszerzők:
Németh G. (2), Mesterházy.
Április 21. MOTIM-Celldömölk 1:4 (1:3). CVSE: Bera Vass, Sali, Szabó L., Fáró Manganelli, Németh J., Búzás,
Mesterházy (Csói) - Németh R.,
Németh G. Gólszerzők: Németh
G., Németh R., Szabó L. ön
gól.
U16 - Edző: Szentgyörgyi Jó
zsef. ^ípn/is 11. Celldömölk-Hé
víz 2:0. CVSE: Szűcs - Szász R.,
Pál, Kecskeméti, Verrasztó Szabó Sz., Lendvai, Lázár (Né
meth B.,) Geiger (Szász Gy.) Gyürüsi, Horváth K. Gólszer
zők: Gyürüsi, Horváth K.
Április 17. Veszprém-Celldö
mölk 3:0. CVSE: Szűcs - Szász
R., Pál, Karádi P. (Szász Gy.),
Lutter - Szabó Sz., Verrasztó,
Lendvai ( N é m e t h ) , Lázár Horváth, Gyürüsi.
Április 21. MOTIM-Celldömölk 1:5. CVSE: Szűcs - Szász
R., Pál, Kecskeméti, Verrasztó
- Szabó Sz. (Szabó G.), Lendvai,
Lázár (Szász Gy.), Geiger Gyürüsi, Horváth. Gólszerzők:
Gyürüsi, Horváth (2), Lendvai,
Szász Gy.
V. V

Diáksport
Birkózás
Budapesten rendezték meg a
Diákolimpia országos döntőit bir
kózás sportágban. Térségünk bir
kózói jól szerepeltek, elsősorban
a lányok voltak eredményesek.
Dobogós helyen végeztek:
1. hely: Závár Viktória (38 kg Jánosháza)
2. hely: Lakatos Mercédesz (27
kg), Siba Ibolya (38 kg) és Tolnai

$porthétvége
Május 19., szombat:
Kézilabda: NB I I . , női: CVSESárvári Kinizsi, Sportcsarnok,
16.00. - Ifi: 17.30.
Május 20., vasárnap:
Labdarúgás: Megyei I . osztály:
Jánosháza-Rábatótfalu, 17.00.
Megyei I I . osztály; Nagysimo-

UJ KEMENESALJA

Kézilabda
CVSE-Celli Festék-SOFÉS
Sopron 35:23 (17:11)
Celldömölk, Városi Sportcsar
nok, 150 néző, NB Il-es férfi baj
noki kézilabda-mérkőzés. Vezette:
Horváth, Lipót.
CVSE-Celli Festék: Dénes Pozsonyi (6), Németh (3), Lendvai
(8), Koronczai (2), Bakonyi (7),
Sali (4). Csere: Kozma - Kormos
(1) , Varga (2), Tóth, Ludvig, Nagy
(2) . Edző: Mátés István.
Jók: Pozsonyi, Lendvai, Bako
nyi, Sali, Kozma, Nagy.
Ezzel a győzelemmel a celliek
az utolsó, Alsóörs elleni mérkő
zés eredményétől függetlenül
már ezüstérmesek a 2000/2001es bajnoki szezonban az NB I I .
Észak-Nyugati csoportjában.
Bük-CVSE 21:25 (10:13)
Bük, 150 néző, NB Il-es női baj
noki kézilabda-mérkőzés. Vezette:
Erdélyi, Németh.
CVSE: Kiss - Hende, Szomorkovits L. (4), Salamonné (5),
Horváthné (4), Tokorcsi (3), Tóth
(6). Csere: Boda - Geiger Cs. (3),
Foglszinger, Balogh, Söptei, Bödör,
Varga. Edző: Molnár János.
A hölgyek a mérkőzésen végig
vezetve, magabiztosan győztek.
Ifjúsági mérkőzésen 24:1 l-es
celli siker született.
V. V
Zsófia (45 kg) - valamennyi
Jánosháza.
3. hely: Horváth Bettina (35 kg
- Jánosháza)
Pontszerző helyen végeztek:
4. hely: Kovács Zsolt (32 kg Eötvös SE) és Albert Bálint (60
kg - Jánosháza)
5. hely: Balogh Dávid (35 kg),
Kiss Titanilla (31 kg), Tolnai An
namária (57 kg) - valamennyi
Jánosháza.
6. hely: Uranovics Gábor (85 kg
- Eötvös SE)
-vlnyi-Sitke, Mersevát-Pecöl-Kenéz-Megyeffid-HOZER, Kenyeri-Szergény, valamennyi 16.00.
Körzeti bajnokság: AlsóságBoba, Izsákfa-Hosszúpereszteg,
mindkettő 16.00.
(Az elmúlt heti hibáért ol
vasóink szíves elnézését kér¬
jük!)
Jó szurkolást!

Tovább tart a celldömölki csapat mélyrepülése
CVSE-Antók FC-Xsigykauixsa FC l - l (0-0)
Celldömölk, 1000 néző. Vezet
te: Kormos Gábor (Kiss N., dr.
Répássy Gy.)
Antók FC: Nagy Z. - Horváth,
Csákvári, Bodor, Rajki - Marius,
Várszegi, Hegyi, Germán - Cseke,
Csernák. Edző": Pintér Attila.
Nagykanizsa: Kovács Z. - Pálfi,
Zahorecz, Pongrácz, Gyulai Beke, Szabó, Popovi cs, Kalinics Gordián, Lukács Z. Edző:
Bözsöny János.
Jók: Cseke, Bodor, Germán, ill.
Pongrácz, Popovics, Gordián.
Csere: Marius helyett Nagy Zs.
a 66., Gordián helyett Bognár a
71., Germán helyett Fogarasi a
74., Kalinics helyett Lukács I . a
81., Pongrácz helyett Cs. Horváth
a 85., Várszegi helyett Kovács K.
a 87. percben.
Sárga lap: Gyulai (Germán
buktatásáért) a 60. percben.
Szögletarány: 6:1 (4:0)
A mérkőzés emlékezetes percei:
5. perc: Egy percen belül akár
l - l is lehetett volna. Eló'ször
Kalinics 6 méterről leadott lövé
sét ütötte ki a mezőnybe Nagy Z.,
majd az ellentámadás után Cseke
16 méteres lövését védte jó ér
zékkel a kanizsai kapus.
10. perc: Cseke balról belőtt
szögletrúgása szállt át a védők fe
lett Hegyihez, aki levette, majd egy
csel után az alapvonalról Germán
fejére tette a labdát, de az ötös
ről megfejelt labda a kapu fölött
hagyta el a játékteret.

13. perc: Cseke újabb szöglet
rúgásból a kapu előterébe lőtt lab
dáját Marius csúsztatta fejjel a bal
kapufa mellé.
25. perc: Egy előrevágott lab
dával Lukács Z. lépett meg a jobb
oldalon, de 12 méterről a kapu
jából kilépő Nagy Z. fölött a ka
pufa mellé emelt.
45. perc: Csernák játszott meg
szépen egy labdát a bal oldalon
és passzolt Germánhoz, aki
Mariushoz továbbított, de ő lö
vés helyett egy csel után az üre
sen lévő Csekéhez gurított, aki vi
szont 14 méterről egyből a jobb
kapufa mellé durrantott.
48. perc: Horváth passzolt a 16osnál tisztán lévő Hegyihez, aki a
labdát nem tudta lekezelni. Már
úgy látszott, hogy a labda elhagy
ja a játékteret, de Csernák még
az alapvonal előtt elérte és a kapu
előtt átívelt a jobb oldalra, ahol
Germán érkezett, de mielőtt a
labdához ért volna, elgáncsolták.
Ajátékvezető habozás nélkül a 11es pontra mutatott. A megítélt
büntetőt a sértett játékos a jobb
sarokba rúgta. (1-0)
56. perc: Csákváritól pattant
Gordián elé a labda, aki bevihar
zott vele a 16-oson belülre és a
kaputól 12 méterre lövésre szán
ta el magát, de az utolsó pillanat
ban Bodor beérte és remek ér
zékkel rúgta ki előle a labdát.
68. perc: A vendégek balról lőt
ték a kapu előterébe a labdát, me

lyet három hazai védő is elrúgha
tott volna, de végül Csákvári az
ellenfélbe rúgta, akiről a 3 mé
terre álló Popovicshoz pattant,
aki a kivetődő Nagy Z. alatt a há
lóba lőtte az egyenlítő találatot,
(l-l)
93. perc: Csákvári adta el a fél
pályánál a labdát, mellyel az üre
sen álló Lukács Zoltánt indítot
ták. A csatár egyedül mehetett
kapura, de a kifutó Nagy Z. re
mek vetődéssel megmentette az
egy pontot.
Kívülről nézve: Megtörtént,
amitől tartottak a szurkolók. A
harmadik hazai mérkőzésen sem
sikerült legyőzni hazai pályán az
ellenfelet. Ezt már nem lehet a
csapat pechére írni. Sajnos el kell
ismerni, hogy ellenfeleink sokkal
nagyobb győzni akarással lépnek
pályára és játékban is felülmúlják
játékosainkat. Az utóbbi időben
szembetűnően sok hibával játszik
a celli együttes. A sereghajtó Nagy
kanizsa három kiállított játékosát
is nélkülözve is érettebb focit ját
szott, mint az Antók FC. Kár len
ne becsapni magunkat, sajnos el
kell ismerni, hogy az elmúlt négy
hazai találkozón az ellenfeleink
játéka meggyőzőbb volt. Ezzel a
játékkal a továbbiakban sem szá
míthatunk olyan sikerekre,
mellyel az első körben lepett meg
bennünket a csapat. Jó lenne
tudni a visszaesés okát. A jól
szponzorált csapat ilyen mérvű
megtorpanására senki sem szá
mított.

Siófokon is nehéz percek várnak a fiúkra
Nehéz lenne megjósolni a szombati Siófok
elleni mérkőzés kimenetelét. A hazai gárda is
rossz passzban van, amióta edzó'csere volt a
csapatuknál. Sajnos a celli együttes is a mély
ponton van. Az elmúlt öt találkozón mind
össze öt pontot tudott begyűjteni. Pedig mivel
négy mérkőzés hazai pályán volt, egy pedig Mar
caliban, ennek a dupláját várták a csapat ra
jongói. Nem sikerült. Talán ez nem is véletlen?
Akár véletlen, akár nem, egy biztos, megma
gyarázhatatlan. De nincs idő azon töprenge

ni, hogy milyen okok játszottak közre az el
múlt hetek gyenge szereplésében, most az újabb
feladatokra kell készülni.
A szombati mérkőzés tétje mindkét csapat
esetében: biztosítani az élbolyhoz való tarto
zást. Reményeink szerint a celli csapat is átérzi
a mérkőzés fontosságát és feltámad minden
kiben újra az a győzni akarás, ami nem is olyan
régen még jellemző volt minden játékosra.
Tudjuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, de
már a kvalifikációs bajnokságban bebizonyo

CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK HETILAPJA

SALJA

Bíráskodás: Mindkét fél terhére
tévedő Kormos Gábor játékvezető
ítéleteivel az eredményt nem befo
lyásolta.
Az NB 1/B.
Nyugati csoport állása
1. Haladás 15 9 3 3 32-13 30
2. Százha.
15 6 7 2 27-18 25
3. Hévíz
15 6 5 4 22-17 23
4. Siófok
15 6 5 4 17-1723
5. Pécs
15 6 4 5 23-1922
6. CVSE
15 6 4 5 22-1822
7. Pápa
15 6 4 5 21-2322
8. Kaposvár 15 5 6 4 16-1121
9. Marcali
15 5 3 7 23-30 18
10. REAC
15 5 3 7 19-29 18
11. Dorog
15 2 4 9 21-34 10
12. Nagyk.
15 2 4 9 15-29 10
További eredmények: KaposvárDorog 5-1, Százhalombatta-Ha
ladás 0-0, REAC-Pápa 2-4, Hé
víz-Pécs 1-0, Marcali-Siófok 5-0.
A következő'forduló mérkőzései:
Május 18. Haladás-REAC 19.00.
Május 19. Pécs-Marcali, SiófokCelldömölk, Dorog-Hévíz, PápaKaposvár, Nagykanizsa-Százha
lombatta. Minden mérkőzés
17.00 órakor.
- tim A CVSE-Antók F C bajnoki
mérkőzésein a rendre a Sárvá
ri Security Service Kft. ügyel.
Felnőtt, városi kispályás
labdarúgó-bajnokságra várják
a szervezők a csapatokat! Je
lentkezési határidő: 2001. jú
nius 6. Érdeklődni Molnár
Jánosnál lehet a 06/30/2244243-as telefonszámon.

sodott, s most is több csapat bizonyította már,
hogy a Siófok hazai pályán is megfogható. Ki
kellene használni, hogy Marcaliban vasárnap
megrendítő vereséget szenvedett az ellenfél.
El kell felejteni a váratlan kudarcokat, szívvellélekkel kell kiállni a következő ellenfelek el
len, így a Siófok ellen is. El kell hinni, hogy a
bajnokságban minden egyes csapatnak esélye
van a győzelemre, így az Antók FC-nek is a
Balaton-parti pályán. Természetesen kikapni
is lehet, de csak úgy, hogy mindenki megtett
mindent a győzelem érdekében. Reméljük így
lesz, hajrá Antók FC.
- tim -
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