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EMENESAUA 
Irodalmi est 

Nagyon fáj címmel irodalmi estet rendez-
nekjúnius 7-én, csütörtökön este 6 órakor a 
Kresznerics Ferenc Könyvtárban. Az előa
dott műveket József Attila verseiből válo
gatták. Közreműködik Samu Gabriella 
(vers), Prikazovics Ferenc (vers) ésjoós Ta
más (ének, gitár). 

Dqazott pályamunka 
A Honismereti Munkaközösség tavaly kiírt 
pályázatán harmadik helyezést ért el Piri Zsolt, 
a kemenesmihályfai Bercsényi Miklós Általá
nos Iskola igazgatója. Témájaként - talán nem 
is meglepő - a kemenesmihályfai egyházi is
kolákat, kiemelve az 1948-as iskolaállamosítás 
idejét választotta. írásunk az 5. oldalon. 

Oiiiness-rekordra készül a posta 
A Magyar Posta „Segíts az állatokon!" jóté
konysági akcióját idén kiterjeszti egy Guiness¬
rekord kísérletre, amelybe az általános- és 
középiskolák tanulóit is bevonja. A kísérlet 
lényege, hogy a posta használt bélyegek moza
ikszerű felragasztásával 30 m2-es óriásbélye
get készít el. Részletek a 4. oldalon. 

Ez volt ám a kihívás! 
A világ 40 országának számos 

településén töltötték mozgással 
az emberek május 30-át, amit a 
Kihívás napjának neveznek. Ha
zánkban 342 település - köztük 
városunk - csatlakozott a moz
galomhoz. 

Celldömölkön nulla órakor kí
sértetfutással kezdó'dött a prog
ram, majd az iskolák a déleló'tt 
folyamán általában a nagyszüne
tet használták fel közös testmoz

gásra. Délután több helyszínen 
a focitól a sántikáláson, a 
szkanderon át a különböző' népi 
játékokig számos alkalmat talál
tak az érdeklődök, hogy 15 (vagy 
többször 15) percet szenteljenek 
a testmozgásnak. 

A nap fó' szervezője Pátné Hor
váth Mária, a KMK igazgatója, 
valamint munkatársunk, Tülök 
Gabriella volt, akiknek mintegy 30 
fős stáb segédkezett. V. L . 

Jelentkezés internetre 
A Tourinform-Celldömölk Iroda elkészítteti Celldömölk és kör

nyéke, Kemenesalja kistérség honlapját magyar, angol és német 
nyelven. Amennyiben lehetőséget lát benne, elmaradását szeretné 
pótolni, és meghatározónak tartja intézményét, vállalkozását Ke
menesalján, várják jelentkezését. A weboldalon a következő tarta
lommal találkozhat az odalátogató, érdeklődő: város, önkormány
zat, kistérség, intézmények, turizmus, gazdaság-kereskedelem (vál
lalkozások, fejlesztési, befektetési lehetőségek), programok, infor
máció, apróhirdetés. Garantált frissítés 24 órán belül. További in
formáció a Tourinform irodában (Celldömölk, dr. Géfin tér 1., tel./ 
fax: 95/423-940, celldomolk@tourinform.hu). 

Útjavítások a hegyen 
Az önkormányzat többszöri 

próbálkozás után tavaly nyáron 
SAPARD-pályázaton nyert el 10 
millió forintot, amit a Ság hegyet 
körülfutó utak felújítására szánt. 

A kivitelezés jogát májusban a 
Mávépcell Kft. kapta. A munká
latok május 29-én kezdődtek el -
tájékoztatott Dummel Ottó mű-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Testedzéssel kezdó'dött szerdán a képviseló'-testület ülése is 

Áldás a házra 
mm 

Üzemet 
avattak 

Nagy Péter plébános 

A Savaria Nett-Pack Kft. má
jus 29-én nyitotta meg ünnepé
lyes keretek között új celldömöl
ki üzemét a Hollósy téren. A cég, 
mely elsősorban megváltozott 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Berzsenyi és 
a Böreehát 
Úgy szól a történet, hogy kö

rülbelül kétszáz évvel ezelőtt Bazsi 
határában leszállt egy ember a 
lovas szekérről. Visszanézett a 
Börcehátról, látta a Ság hegy lan
káit. Kemenesalja költője, Berzse
nyi Dániel búcsúzott szülőföldjé
től, mielőtt Somogyba költözött 
volna. Megújult emlékhely jelzi 
azt a helyet, ahol ihletet kapott a 
Búcsúzás Kemenesaljától című 
versének megírására. 

Berzsenyi-emléktáblát leplez
tek le május 18-án Bazsiban, a 
település déli határától Ötszáz 
méterre. Dala József, az Alapít
vány a Ság hegyért kuratóriumi 
elnöke elmondta, hogy a 60-as 
évek közepétől volt már Bazsiban 
emléke a kemenesaíjai poétának, 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Lomtalanítás a városban 
A MüllexKft. Celldömölk város területén 2001. június 16-án (szom

baton) LOMTALANÍTÁST tart. Kérjük a lakosságot, hogy a ház
tartásban keletkezett, feleslegessé vált tárgyakat, lomokat, bútoro
kat stb. szállítójárművel megközelíthető közterületre reggel 8 óráig 
helyezzék ki. 

mailto:celldomolk@tourinform.hu
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Útjavítások a hegyen 
(Folytatás az 1. oldalról) 
szaki osztályvezető. Ennek első 
ütemében a mesteri úttól a rak
tárépületekig tartó útfelülete
ketjavítják. Ezt követően pedig 
rátérnek az izsákfai útig vezető' 
szakaszra is. 

Dummel Ottó elmondta, az 
aszfaltozott utat, mely körülbe
lül 23 millió forintból készül el, 
nagyjából egy hónap múlva ad
ják át. Reméli, hogy a jobb út-
minőség nemcsak a szőlősgaz
dáknakjelent majd örömet, ha
nem az idegenforgalom fejlődé
sének is használ. 

Ezzel párhuzamosan két utat 
is javítanak, melyek a hegyre ve
zetnek fel. Az egyik a Turista 
Vendéglőtől a Krisztina Csárda 
felé vezető útszakasz, mely egé
szen az aszfaltos körútig ér. A 
másik sugárút, amely felújítás 
alatt áll, korábban földútként 

működött, a jövőben azonban 
ez is kapcsolatban áll a körutak-
kal. A műszaki osztályvezető el
mondta, a sugárutak helyreállí
tását a hegyközséggel közösen 
finanszírozzák, a munkálatokat 
a Strabag Rt. végzi. Dummel 
Ottó hozzátette: ha elkészülnek, 
táblával hívják fel a figyelmet a 
sebességkorlátozásra, 40 km/h¬
s sebességnél többel nem lehet 
majd menni. Erre azért van szük
ség a műszaki osztályvezető sze
rint, mert már most sokan autó
pályának nézik a javított része
ket. Ezenkívül a mezőgazdasági 
vontatókat sem fogják felenged
ni a rendbe szedett szakaszokra. 
Ezzel a sárfelhordásokat szeret
nék elkerülni, valamint a frissen 
aszfaltozott út teherbíró képes
ségét is kímélnék. 

Tömböly Á. 
Fotó: Mihók T. 

Berzsenyi és a Börcehát 
(Folytatás az 1, oldalról) 
a Veszprém megyei település hí
res szülöttje, Simon István költő 
kezdeményezésére helyezték el 
akkor a táblát. Az alapítvány, 
összefogva a bazsi önkormányzat
tal és támogatóikkal, méltóbb 
helyet alakított ki a megkopott 
réginél. Az emléktáblát dr. Varga 
Gábor, a KEMÉLYÉP Kft. igaz
gatója tervezte, és Rácz István, a 
Rácz Öntöde kohómémöke, igaz
gatója készítette el. Dala József 
ötlete nyomán az új táblát Ság 
hegyi bazaltsziklára helyezték el. 

A tábla ünnepélyes avatásakor 
dr. Tóth György, Bazsi polgár
mestere Berzsenyit a művelt, gaz
dálkodó ember példájaként állí
totta a hallgatóság elé. Az ünne
pi műsorban Molnár Gábor, a 

celldömölki önkormányzat főta
nácsosa a Búcsúzás Kemenesal
jától című költeményt mondta el, 
Simon István Berzsenyi a 
Börceháton című versét Felkér 
Kálmánné adta elő, és népdalok
kal szerepelt a Bazsi Pávakör. 
Ünnepi beszédet mondott és az 
emléktáblát leleplezte Kósa Csa
ba író, a Magyar Újságírók Kö
zösségének elnöke. Beszédében 
a fiatal Dani uraságról, majd az 
egyre idősödő Dániel uraságról 
szólt. A hevességéről híres ifjú, 
az irodalomhoz utat találó mű
vész, a sömjéni szőlősgazda, aki
nek a képzelete a múlt emlékei 
között bolyongott, mikor azt írta: 
„bánatos érzéssel nézek vissza 
rátok". 

Tulok G. 

LIKRA 
TAKARMÁNY = 

EREDMÉNYES TAKARMÁNYOZÁS 

A „LIKRA" cég alapelve: 
„Jobb minőség, több haszon" 

REGAM Kft. 
már 7 éve importálja a 
LIKRA Premixeket 

és ezeket a premixeket egyedül és 
kizárólag a REGAM Kft* forgalmazza 

itt Magyarországon. 
Az osztrák premix üzem székhelye Linzben van. 
A sokféle termék az összes állatfaj számára 
biztosítja a gazdaságos termelést és az opti
mális takarmányozás biztonságát. 

/ szarvasmarha, juh 
/ sertés 
/ baromfi (tojó, brojler, kacsa, lúd, pulyka, 

strucc, fácán) 
/ l ó 
/ vad-takarmány 

Termékeink kifogástalan minőségét partne
reink számára a termelés kezdetétől a befe
jezésig a legmodernebb technikával és folya
matos ellenőrzéssel biztosítjuk. 

A minőségi takarmányellátáson kívül a ter
melés során felmerülő problémák kezelésé
ben felkészült szakembereink állnak partne
reink rendelkezésére. 

Takarmánvboltunkban  
ismételten kapható kutvatáp. 

J ú n i u s 1 - 1 5 - i g 

akciós áron kaphatók kutyaeledelek! 
További információért forduljon 

az irodánkhoz: Celldömölk, Sági u. 24. 
Tel.: 95/525-050 
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Új üzemet avattak 

Hóbor Ferenc 

(Folytatás az 1. oldalról) 
munkaképességűeket foglalkoz
tat, közel két éve kezdett el Cell
dömölkön tevékenykedni. Jelen
leg közel hétszázharmincan dol
goznak a vállalatnál, ebből Cell
dömölkön huszonötén. 

A Szent Benedek Általános Is
kola zenés műsora után Makkos 
István polgármester mondott 
beszédet, melyben bevallotta, ko
rábban az épületet a templom 
közelsége miatt turisztikai célok
ra szerette volna felhasználni, így 
ó'nem támogatta a Nett-Pack Kft. 
ez irányú elképzeléseit. Most 
azonban úgy látja, hasznos volt 
felújítani az építményt. Az itt dol
gozóknak kívánja, találjanak e fa
lak között olyan közösségre, ahol 
kellemesen telnek el a percek. A 

polgármester köszöntője után az 
Ádám Jenő Zeneiskola négy di
ákja zenélt a megjelenteknek, 
majd Szigethy Teodóra, a Berzse
nyi Dániel Gimnázium tanulója 
szavalta el Juhász Gyula Himnusz 
az emberhez című versét. 

A Savaria Nett-Pack Kft. igaz
gatója, Hóbor Ferenc is köszöntöt
te pár szóval az új üzemet. Meg
tudtuk, négy éve indult el az a 
program, melynek célja, hogy a 
megye tevékenységrendszere to
vább szélesedjen. Az igazgató úgy 
érzi, az elmúlt években rengete
gen támogatták a munkájukat, 
Celldömölkön például erre a ház
ra is a lakosság segítségével talál
tak. Már tíz kisebb-nagyobb fiók
telepük üzemel a térségben, a jö
vőben pedig Körmenden, Szent
gotthárdon és Kőszegen is szeret
nének új telepet nyitni. A vállalat 
a tavalyi évben 37 millió forintos 
nyereséget termelt. Hóbor Ferenc 
véleménye szerint Celldömölkön 
családias légkör alakult ki az itt 
dolgozók között. Álláspontja sze
rint ha mindenki elfogadja a kitű
zött célokat, senkit nem kell no
szogatni. Az igazgató szeretné, ha 

kialakulna a celli üzem főprofilja, 
ami lehetne a háztartási eszközök 
gyártásától kezdve a varrómunká
kig bármi. A további tervek között 
szerepel az is, hogy helyi cégek
nek is bedolgozhatnának a Nett-
Pack Kft. munkatársai félkész ter
mékek előállításával. 

A Hollósy téren felavatott 
üzem átépítését a Savaria Nett-
Pack Kft. tavaly ősszel kezdte 
meg. Tizennégymillió forintból 
varázsolták szinte újjá a házat, az 
ehhez szükséges pénzösszeget a 
Vas Megyei Munkaügyi Központ 
pályázatán nyerték el. Hetényi 
Lászlóné, a celldömölki fióktelep 
vezetője szerint itt végre ember
hez méltó körülmények között 
dolgozhatnak. Rövid beszédében 
kiemelte azt is, hogy az elmúlt egy 
év bebizonyította, mennyire szük
ségük van a megváltozott mun
kaképességűeknek arra, hogy 
érezzék, valahol számítanak rá
juk. Itt találtak igazi közösségre 
és barátokra is. Végül az egyik 
dolgozó ez alkalomra írt versé
vel, melynek címe Az új munka
hely, mondott köszönetet min
denkinek, aki hozzájárult az üzem 

Hetényi Lászlóné 

kialakításához. Mondandóját a 
következő' idézettel zárta: „A rá
szorultaknak, az elesetteknek ne 
halat adj, tanítsd meg őket ha
lászni!" Ezután Nagy Péter plé
bános felszentelte a termeket. 

Az ünnepség csúcspontját je
lentette az a megállapodás, me
lyet Hóbor Ferenc Éder Gézával, 
a Vas Megyei Munkaügyi Köz
pont igazgatójával itt írt alá. A 
szerződés értelmében rehabilitá
ciós alapjából közel harmincmil
lió forinttal támogatja a munka
ügyi központ a Nett-Pack Kft. te
vékenységét - tájékoztatott Éder 
Géza. Hóbor Ferenc hozzátette: 
az Összeg felét a celldömölki, i l 
letve a körmendi fiók fejlesztésé
re fordítják majd. 

TÖmbÖly Ágnes 

Két fiatal vallomása a szolgálatról 
Június az elsőáldozások ideje. 

Amekkora öröm a készülődés, 
ugyanakkora gond is nemcsak a 
szülőknek, hanem az elsó'ál-
dozásra felkészítő hitoktatónak 
is. Különösen, ha első évben vég
zi ezt a munkát egy, a főiskolát 
nemrég elhagyó hittantanár, mint 
amilyen Kéri Adrienn. 

- A főiskolán volt egy tantár
gyunk, melyet katekétikának ne
veztek. Ezen a stúdiumon belül 
tanították meg nekünk, hogy mit 
kell tudni egy 9-10 éves gyermek

nek, mire elsőáldozó lesz. Van
nak úgynevezett kötelező', egysé
ges elvárás szintű követelmények, 
melyeket meg kell tanítanunk a 
gyerekeknek. Ezek a legalapve
tőbb imádságok, a Tízparancso
lat és jó néhány ének. Az viszont 
csak a gyakorlatban derül ki, mi
lyen módszerekkel, milyen egyé
ni ütemterv szerint lehet és kell 
mindezt elsajátíttatni a leendő 
elsőáldozókkal. A saját tapaszta
latom vezetett rá, hogy a gyüle
kezeti énekek helyett inkább gyer

meknek írt dalokat tanítsak, hi
szen ezek szövege és dallamvilá
ga is közelebb áll hozzájuk. 
Ugyancsak a mindennapok gya
korlata alakította ki bennem, 
hogy lehet olyan elvont fogalma
kat megtanítani ennek a korosz
tálynak, mint például a bűnbocsá
nat, a vétek vagy a jóvátétel. Úgy 
érzem az elsőáldozást megelőző 
vizsgán én magam is vizsgát te
szek. Ki fog derülni, hogy a köte
lező anyag elsajátításán kívül va
lóban megértették-e a gyerekek 
ennek az ünnepi alkalomnak a 
lényegét. 

Magyarosi Richárd idén nyá
ron egyszerre kapja kézhez egye
temi diplomáját és konfirmációi 
emléklapját. A fiatalember Cell
dömölkön járt általános iskolá
ba, majd Szombathelyen tanult a 
művészeti szakközépiskolában. 
Innen Sopronba került, ahol a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Alkalmazott Művészetek Intéze
tében folytatta tanulmányait. Az 
idő múlásával lassan válaszokat 
kapott azokra a 13-14 éves korá
ban felmerült kérdésekre, mely
re tinédzserként nem lelte meg a 
feleletet. A katolikus édesanya és 
az evangélikus édesapa nehezen 

érti meg fiúk elhatározását: a re
formátus hit adta meggyőződés¬
sel és bizonyossággal szeretné a 
továbbiakban élni az életét. 

„Körülnézve a világban azt lát
tam, hogy a ma embere nem örök 
értékekre, hanem divatos gondo
latokra épít. Életének nincs biz
tosnak tűnő alapja, felállított el
méletei nem állják ki az idő pró
báját. Ez az életmód engem soha 
nem vonzott, sőt az Isten nélküli 
lét lehetősége félelemmel, bi
zonytalansággal töltött el. Persze 
most megkérdezheti bárki tőlem, 
miért éppen a református vallás 
mellett döntöttem. Hosszú idő 
szemlélődése, még több gondo
lat megérleló'dése vezetett a meg
győződéshez: a református vallás 
számomra a biblikus keresztény
séggel egyenlő, melynek elsődle
ges célja a Bibliához való vissza
térés. Ehhez a felismeréshez 
hosszan gondolkodtam magáról 
a Bibliáról is. Mi is ez voltakép
pen? Mese? Történetek halma
za? Történelmi regény? Azt gon
dolom: megtaláltam a választ. A 
Biblia - Isten beszéde. Az, hogy 
én felnőtt fejjel fogok konfirmál
ni, egyszerre következmény és 
követelmény is. Lelki társa lehe
tek ezáltal majd valakinek. Szol
gálatra hívott az Úr." 

Németh I. 

S Z Á L A I S Z A K I V A S - M Ű S Z A K I BOL'JLV 
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Tel . : 95/420-346, 06/30/209-75-35 v!5 

Építkezők, szerelők és hegyközségi tagok, [rj 
FIGYELEM! 

Villanyszerelési és épületvillamosági anyagok J rgr r 
nagy választékát a méróőraszekrénytől a kapcso
lókon és védőcsöveken keresztül az ipari csatlakozóig 
megtalálhatja üzletemben. 

Speciális igényét rövid, határidón belül teljesítjük. 
A Jó (és netán rossz) bizonyítvány jutalmául ajándé

kozza meg gyermekét minőségi és igényes kerékpárral. 
Kerékpár-kiegészítők, -tartozékok, BARUM köpenyek 

és tömlők. 
Ne feledje, ha minőséget szeretne olcsó áron, a megol

dás 
SZÁLAI-SZAKI télen-nyáron. 



Milyenek a cclli játszóterek? 

Földiné Csóka Mária: 
Kevés játszótér van 
Celldömölkön, és esz
tétikailag is hagynak kí
vánnivalót maguk után. 
Esetlegesek a játékok, 
van bennük ez-az, de 
nem elégítenek ki min
den igényt. Sajnos a 
legtöbb játszótéren vas
ból vannak az eszközök, Alsóságon láttam egy 
tájba, környezetbe illó', faeszközökból álló ját
szóteret, amely természetközeliségén kívül 
nem is annyira balesetveszélyes. Persze a ját
szóterek mindig igénylik a gyerekek számára 
a szüló'i, gondozói felügyeletet. Óvónó' va
gyok, s míg dolgoztam, nagy létszámú cso
portra kellett felügyelni, ami nem könnyű fel
adat. 

Csizmazia Nóra: Tudatosan kellene tervez
ni a játszótereket. Vannak játékok, de példá
ul kevés a csúszda. Jó lenne, ha különféle 
méretű játékok lennének a kisebb és a na
gyobb gyerekek számára. A legtöbb helyen 
vasból készült, balesetveszélyes eszközök ta
lálhatók, amelyekről könnyen lecsúszik a ki

csik lába, vagy beütik 
magukat a gyerekek. Az 
új játszótéren, a Mikes 
utcában kisebb játékok 
vannak, szélesebb fokú-
ak, van alattuk gumisző-

| j nyeg, így ha le is esik a 
gyerek, nem huppan 
nagyot. Kevésbé fontos 
szempont, de kinézetre 

is lehetnének esztétiku-
sabbak a játszóterek. 

Pethó'Andrea: Celli vi
szonylatban a ligeti ját
szótér rossznak mond
ható, szinte semmi sincs 
ott, a meglévő eszközök 
is balesetveszélyesek. Az 
új játszótér jó, de egy
előre az is üres még. Mi 
a városközpontban lévő játszótérre járunk, 
itt több játék van, de ezek sem éppen bizton
ságosak. Jó lenne elkerített játszóterekre jár
ni, hiszen a homokot sokszor megtalálják a 
kutyák, másnap pedig a gyerekek abban ját
szanak. Mindenképpen megérettek a felújí
tásra a celldömölki játszóterek. 

Erdélyi Zsoltné: Mi ide, a Mikes utcai ját
szótérre jövünk játszani, ez biztonságos. A 
többi játszótér eléggé balesetveszélyes a vas
játékok miatt. Ezek a játékok szépek, bár ke
vés van belőlük, de úgy hallottuk, hamarosan 
újabb játékokat hoznak ide. A lakók vigyáz
nak a játszótérre, rászólnak a nagyobbakra, 
akik rongálni akarják a játékokat. Minden
nap lejövünk, tetszik a gyerekeknek. Jó len

ne, ha a többi játszótér 
is így nézne ki . Sokan 
járnak ide a város más 
részeiről is. 

Nagyné Csizmazia 
Tünde: Celldömölkön a 
Mikes utcai a legbizton
ságosabb játszótér. 
Néha kimegyünk a Ko
dályra és a ligetbe is, 
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mert például a csúszda 
a Kodályon a legjobb. A 
Mikes utcai játszótéren 
minden a gyerekek vé
delmét szolgálja. Mű
anyagból vannak az esz
közök, van alattuk gu
miszőnyeg, jó méretűek 
a játékok. Zárt terüle
ten van, nem kell attól 
félni, hogy véletlenül kiszaladnak az útra, nin
csenek itt autók. Az óvodából is gyakran ki
hozzák a gyerekeket ide. Rendszeresen gon
dozzák a területet, nyírják a füvet, ennek le
het örülni. 

Hetényi Endre: Városunkban a játszótéri esz
közök nagy része elavult, korszerűtlen, és saj
nos vannak közöttük balesetveszélyesek is. Ta
valy létrehoztuk a Celldömölki Gyermekekért 
és Ifjúságért Alapítványt, amelynek célja, hogy 
a 21. század igényeinek megfelelő, biztonsá
gos, ötletes játszóterek megépítését segítse. 
Ezek az eszközök rendkívül drágák, de a gye
rekek biztonságát nem lehet pénzben mérni. 
Szerettem volna az idén a Kodály utcai játszó
tér felújításához pénzügyi forrást találni, de a 

képviselő-testület pénz
hiány miatt nem támo
gatta a javaslatot. Pedig 
kívánatos lenne máshol 
is hasonló minőségű és 
esztétikumú játszótere
ket létrehozni, mint 
amilyen a Mikes utcai. 

Tulok G. 
Fotó: Völgyi L. 

Guiness-rekordra 
készül a Magyar Posta 

A Magyar Posta immár ötödik esztendeje indítja útjára jótékony
sági akcióját, amelyet a „Földrészek állatai" bélyegsorozat kibocsátá
sához kapcsolódóan hirdet meg. A „Segíts az állatokon!" jótékony
sági program keretében a posta az ország több állatkertjének lakóját 
támogatja. A támogatási akció keretében az elmúlt években a posta 
nevelőszülője volt Döncinek, a zebrának, Negrónak, a fekete párduc
nak és Meggynek, az orángutánkölyöknek is. 

A posta idei jótékonysági akciójával az ország számos állatkertjén 
kíván segíteni, valamint Örökbe fogadja Vandorabo-t, a két és fél hó
napos zebrakölyköt, aki a Fővárosi Állat- és Növénykert lakója. 

Az állatkertben élőállatokat a postákon kapható 100 Ft-os bélyeg
csomagok megvásárlásával támogathatja a nagyközönség. A bélyeg
csomagok május 9-étől kaphatóak a nagyobb postahelyeken. 

A Magyar Posta Rt. Soproni Igazgatósága ebben az évben - a régi
óban a legnehezebb körülmények között működő vadasparkot - a 
veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató 
Kht.-t támogatja. Mint ismeretes, a veszélyes állatok tartására vonat
kozó jogszabály 2001. augusztus l-jén lép hatályba. Az állatkertek 
működéséről szóló rendelet olyan feltételeket határoz meg, amelye
ket nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak az állatkertek, vadasparkok 
pénzügyi segítség nélkül teljesíteni. Veszprémben a vadaspark med
véi kerülhetnek veszélybe! Az akciónk mottója: Legyen a partnerünk, 
segítsünk együtt a medvéken! 

A „Segíts az állatokon!" jótékonysági akció május 9-én kezdődött, azon 
a napon, amikor a Magyar Posta ünnepélyesen forgalomba bocsátotta a 
fővárosi állatkertben a Földrészek állatai (V) - Európa bélyegsorozatát. 
Ettől a naptól kezdve kaphatók postáinkon, május 10-tőI pedig a veszpré
mi állatkertben a 100 forintos bélyegcsomagok. Ajótékonysági akció júni
us 10-ig tart, de a bélyegcsomagok még a nyár folyamán vásárolhatók. 

A Magyar Posta „Segíts az állatokon!" jótékonysági akcióját idén 
kiterjeszti egy Guiness-rekord kísérletre, amelybe az általános- és 
középiskolák tanulóit is bevonja. A kísérlet lényege, hogy a posta 
használt bélyegek mozaikszerű felragasztásával 30 m2-es óriásbélye
get készít el, amely a pávát ábrázolja majd. Eredeti bélyegek mozaik
szerű felragasztásával készült már kép, amelynek bejegyzett rekordja 
18 m2. A posta mostani akciójával ennek megdöntésére törekszik. 

A Magyar Posta a 30 m2-es képet 1 m2-es darabokra vágta, s a kép 
elkészítésében való részvételt egyrészt iskolák között pályáztatta meg, 
másrészt a kampány ideje alatt az ország több állatkertjében nyílik 
lehetősége a nagyközönségnek a Guiness-rekordban való részvétel
re. A teljes képet az októberi Postai Világnapon állítják ki, és mutat
ják be a közönségnek. 

A május 9-étől június 10-éig tartó Guiness-rekord kísérlet egyik fő 
helyszíne a Fővárosi Állat- és Növénykert Majomház előtti terasza 
lesz, ahol a posta honlapjáról (www.posta.hu) web-kamera segítsé
gével is nyomon követhető lesz az óriáskép elkészülése. A bélyegkép 
4 db, 1 m2-es darabját a Magyar Posta Rt. Soproni Igazgatósága ké
szítteti el a Várpalotai Ifjúsági Bélyeggyűjtő Kör, a veszprémi Bá
thory István Általános Iskola, a szombathelyi Simon István Általános 
Iskola és a soproni Fáy András Szakközépiskola postaforgalmi tago
zatos diákjainak a közreműködésével. Magyar Posta Rt. 

http://www.posta.hu
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Piri Zsolt munkája kiemelt harmadik díjat kapott 

Elismerés a Honismereti Munkaközösség pályázatán 
A Honismereti Munkaközösség tavaly kiírt pályázatán harmadik 

helyezést ért el Piri Zsolt, a kemenesmihályfai Bercsényi Miklós Általá
nos Iskola igazgatója. Témájaként - talán nem is meglepő' - a 
kemenesmihályfai egyházi iskolákat, kiemelve az 1948-as iskolaálla
mosítás idejét választotta, melyet a magyar közoktatás fordulópontjá
nak tart. 

Döntése mellett szólt az is, 
hogy szakdolgozatában (1992-
ben diplomázott kémia-biológia 
szakon a szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskolán) 
érintette az államosítás kérdését, 
így a vágy azóta élt benne, hogy 
jobban foglalkozzon a kérdéssel. 
Ráadásul - véleménye szerint -
erről az időszakról keveset hal
lani, emiatt az emberek többsé
ge alig-alig tud róla valamit. 
Mihályfán egyébként ezzel még 
senki nem foglalkozott. 

Kérdésünkre Piri Zsolt el
mondta: jelentkezésekor nem is 

remélte, hogy díjazott lesz, sőt, 
miután december 31-e volt a be
adási határidő, és csak március
ban hirdettek eredményt, szinte 
már meg is feledkezett az egész
ről. A komoly kutatás egészét is 
hobbiként fogta fel, melyet a 
Kresznerics Ferenc Könyvtár 
mellett a Vas Megyei Levéltár ira
tai között végzett elsősorban a 
nyári időszakban. A kemény mun
ka pedig meghozta gyümölcsét, 
hiszen a harmadik díj mellett 
május 19-én előadást is tartott a 
témáról a megyei honismereti 
napok keretén belül. 

Piri Zsolt átveszi a díjat Zsámboki Árpádtól 

Piri Zsolt egyébként 1992-ben 
került a kemenesmihályfai isko
lába, és 1998 óta vezeti az intéz
ményt. Közben elvégezte a pécsi 
Janus Pannonius Tudomány
egyetem közoktatásvezetői szakát 

is. Elmondása szerint jelenleg 
munkája mellett családjának, kü
lönösen másfél éves gyermeké
nek, Barnabásnak él. Mellékesen 
Szombathelyről utazgat vonattal 
mindennap. Tömböly Á. 

Díjnyertes pályázatok 
A Kemenesaljái-Baráti Kör Jónás Márton tanulmányi pályázatának 

eredményei. 111. díj: Enzsöl Éva, I I . díj: Makkos Lilla, I . díj: Németh 
Anna. Kiemelt I . díj: Kreif Zsuzsanna. Szenté Imre különdíj: Németh 
Mátyás Ferenc. Összteljesítményért az iskola javaslata alapján - külön
díj: Kovács Nóra (valamennyien a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gim
názium tanulói). Külön-külön I I . - I I . díj: Németh Diána és Varga Beat
rix (közös pályamunkáért), külön-külön I . - I . díj: Péter Katalin és Szenté 
Krisztina (közös pályamunkáért), külön-külön I . - I . díj: Fülöp Anikó és 
Finta Georgina (közös pályamunkáért). Összteljesítményért az iskola 
javaslata alapján különdíj: Csali-Kovács Krisztina (valamennyien a Cell
dömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tanulói). 

• 

Kovács Nóra átveszi a díjat Kuthy Mártától 

Egészségügyi szolgálat 
Központi orvosi Ügyelet. Cím: Csontváry-patika. Telefon: 95/423-742 

JÚNIUS 
7. csütörtök Dr. Sükösd Éva Kurányiné K. Szilvia 
s. péntek Dr. Kassas M. Khaled Karádi Ferencné 
9. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 

m. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Kurányiné K. Szilvia 
i i . hétfő Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné 
12. kedd Dr. Szabó Ildikó Horváth Katalin 
13. szerda Dr. Ádám Ilona Kurányiné K. Szilvia 
14. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné 
15. péntek Dr. Schrott Olga Horváth Katalin 
L6. szombat Dr. Kassas M. Khaled Karádi Ferencné 
17. vasárnap Dr. Nagy Ildikó Kurányiné K. Szilvia 
IS. hétfő Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin 
19. kedd Dr. Bérdi Gusztáv Kurányiné K. Szilvia 
21). szerda Dr. Frommer Barnabás Karádi Ferencné 
21. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
22. péntek Dr. Ádám Ilona Kurányiné K. Szilvia 
23. szombat Dr. Sükösd Éva Karádi Ferencné 
24. vasárnap Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin 
25. hétfő Dr. Bérdi Gusztáv Kurányiné K. Szilvia 
26. kedd Dr. Schrott Olga Karádi Ferencné 
27. szerda Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin 
28. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Kurányiné K. Szilvia 
29. péntek Dr. Tőzsér Mária Karádi Ferencné 
30. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 

Első díjasok: Péter Katalin és Szenté Krisztina 

Schimmer Győző 
gyepmester 

Kóbor és elveszett, közterületen elhullott 
állatok, kutyák bejelentése. 

Tel.: 06/70/333-6400 
9500 Celldömölk 

Széchenyi u. 21/B. 



Celldömölk Város Önkormányzata képviselő-testületének 
19/2001. (IV. 25.) sz. rendelete a temetőkről és 

a temetkezés rendjének helyi szabályairól 

Záró rendelkezések 
17. §. 

(1) Szabálysértést követ el és harmincezer forint pénzbírsággal sújt
ható az, aki: 
a) temetőn kívül halottat eltemet, vagy hamvait szétszórja, kivéve 
a 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 34. § (4)-(5) bekezdésében 
foglaltakat 
b) sírt, vagy sírboltot a szükséges hatósági, szakhatósági engedé
lyek, vagy az üzemeltető jelenléte nélkül kinyit, abból exhumál 
c) sírgödröt le nem bomló anyaggal bélel ki 
d) temetkezési szolgáltatást e rendelettel ellentétes módon vé
gez, az üzemeltető hozzájárulása nélkül halottat, hamvakat elte
met, hamvakat helyez el, vagy szétszór 
e) engedély nélkül sírboltot létesít, vagy annak fenntartásáról nem 
gondoskodik 
f) az üzemeltető engedélye nélkül a temetőben síremléket, sírker
tet, fedlapot a helyszínen készít el 
g) az e rendelet 13., 14, 15. §-ában foglalt előírásokat megszegi. 

(2) Az üzemeitető az e rendelt alapján beszedett díjakkal a kegyeleti 
közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámol
ni. A tulajdonos a díjakból származó bevételeket kizárólag a köz
temető üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére fordíthatja. 

(3) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg ha
tályát veszti a többször módosított, a temetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló 25/1995. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelet. 

Celldömölk, 2001. április 25. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző' polgármester 

1. sz. melléklet 
Sírhelyárak (az összegek az ÁFÁ-t tartalmazzák) 
a) sírhely (25 évre) 

- egyes sírhely: 3.200 Ft 
- kettes sírhely: 5.200 Ft 
- gyermeksírhely: 1.000 Ft 

b) sírbolt (60 évre) 
-kettes sírbolt: 20.500Ft 
- négyes sírhely: 40.800 Ft 

c) urnasírhely (10 évre) 2.000 Ft 
d) ravatalozó és hűtŐhasználati díj 5000 Ft/temetés/alkalom 

Celldömölk Város Önkormányzata képviselő-testületének 
21/2001. (IV. 25.) sz. rendelete 

a lakáshoz jutás és lakásbővítés helyi támogatásáról 
szóló 31/1998. (VI. 24.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról 
A képviselő-testület a lakáshoz jutás és lakásbővítés helyi támogatás
ról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

l-§ 
A rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2) A rendelet hatálya továbbá kiterjed azokra az állampolgárokra, 
akik Celldömölkön a szennyvízelvezető csatornahálózatra rácsatla
koznak, illetve azokra, akik a Celldömölkön lévő lakásukba egyedi 
vízfogyasztást mérő órát beköttetnek (ide nem értve a már meglévő 
órák cseréjét, régi órák helyett új órák felszerelését). 

A rendelet 2. § (1) bekezdés és (5) bekezdése helyébe az alábbi ren
delkezés lép és a (6) bekezdés címe az alábbi címre módosul: 
(1) A képviselő-testület kamatmentes kölcsönt (vissza nem téríten
dő támogatást) nyújthat új vagy megüresedett lakás vásárlásához -
kivéve az engedménnyel illetve kedvezménnyel megvásárolható ön
kormányzati bérlakás vásárlóit - új lakás építéséhez, bővítéséhez 
azoknak a fiatal házasoknak, kettő vagy több kiskorú gyermeket 
nevelő' családoknak, illetve gyermekét egyedül nevelő szülőnek, ha a 
kérelmezők családjában az egy főre eső nettó jövedelem új, vagy 
megüresedett lakás vásárlásánál, új lakás építésénél a mindenkori 
minimálbért; egyéb támogatás esetén a mindenkori öregségi nyug
díj legkisebb összegének 125%-át nem haladja meg és a megszerezni 
kívánt lakás nagysága a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2001. ( I . 
31.) Kormányrendeletben meghatározott lakásigény mértékének 
megfelel. 

(5) Kamatmentes kölcsön nyújtható szennyvízelvezető' csatornaháló
zatra rácsatlakozó vagy a lakásában egyedi vízfogyasztást mérő órát 
beköttető igénylőnek, aki igazoltan rendszeresen jövedelemmel ren
delkezik, feltéve, ha a szennyvízcsatorna társulási díj megfizetésénél 
hátraléka nincs, illetve a vízfogyasztást mérő óra beköttetése esetén 
az Önkormányzati bérlakásban lakó, a lakásra érvényes bérleti szerző
déssel rendelkezik és lakbér-, vízdíjhátraléka nincs. 
(6) Nem jogosult támogatásra (ide nem értve - a áj pont kivételével 
- a szennyvízelvezető csatornahálózatra rácsatlakozót és a vízfogyasz
tást mérő óra beköttetéséhez támogatást kérő igénylőt) 

3. § 
A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbi új g./ ponttal egészül ki és a (2) 
bekezdésben írt 24.000 Ft, 24.000 Ft-ig-ra változik. 
(1) g./ vízfogyasztást mérő' óra beköttetéséhez 20.000 Ft-ig 

4. § 
A rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A támogatásról és annak összegéről - az Egészségügyi és Szociá
lis Bizottság javaslata alapján - a képviselő-testület dönt. Ez alól kivé
tel a szennyvízelvezető csatornahálózatra rácsatlakozáshoz és a vízfo
gyasztást mérő óra beköttetéséhez kért támogatás, melyről átruhá
zott hatáskörben a polgármester jogosult dönteni. 
(2) A támogatásra irányuló kérelmeket az erre a célra rendszeresített 
nyomtatvány felhasználásával - a szükséges mellékletekkel együtt - a 
Közigazgatási Osztályhoz kell benyújtani. Kivétel ez alól a szennyvíz
elvezetési csatornahálózatra történő rácsatlakozáshoz és a vízfogyasz
tást mérő' óra beköttetéséhez támogatást kérő alsósági városrészen 
lakók, akik kérelmüket a Polgármesteri Hivatal Alsósági Kirendeltsé
gén nyújthatják be. 
A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező: 
- házépítés, bővítés esetén jogerős építési engedéllyel rendelkezzen, 
illetve az építési hitel iránti kérelmét az OTP-hez már benyújtotta, de 
a kölcsön folyósítását még az OTP nem kezdte meg, 
- ingatlan megvásárlására irányuló elővételi szerződést kötött, 
- a közös tulajdon megszüntetéséhez, bírói ítéletet vagy a megszünte
tésre irányuló bizonyítékot csatol, 
- komfortnövelés munkáiról költségvetés vagy egyéb igazolás rendel
kezésre áll, 
- a szennyvízelvezető csatornahálózat üzemeltetőjének üzembehelyezési 
nyilatkozatát csatolja. 
- A vízfogyasztást mérő óra beköttetésének megtörténtéről és átvé
teléről a CELLVÍZ Kft. által kiadott igazolást csatolja. 

5. § 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Baranyai Attiláné dr. Makkos István 
jegyző polgármester 

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

című hetilap jutalékos rendszerben történő terjesztésére. 
Érdeklődni lehet a Kemenesaljái Művelődési Központiján. 
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Birkózás 
Závár Viktória serdülő'magyar bajnok 

Dorogon végre megtört a jég 

Felvételünkön a mester és a tanítvány 

Május 19-én Miskolcon rendezték meg az 
országos serdülő' magyar bajnokságot, ahol 
Závár Viktória a Jánosháza versenyzője a 38 
kilogrammosok súlycsoportjában a dobogó 
legfelső fokára állhatott. Edzője: Albert Tibor. 

A bajnoki címhez gratulálunk! 

Apróhirdetés 
• Fekete törpeuszkár kölykök eladók. Cell

dömölk, Pápai u. 6. Érd.: 95/421-350. 
• 1980-as évjáratú 1,3 benzines Toyota 

Corolla érvényes műszakival, reális áron el
adó. Érd.: 06-30/9771-771. 

• Celldömölkön téglaépítésü társasházban 
2. emeleti, 64 m2-es, egyedi gázfűtésű, össz
komfortos lakás eladó. Érd.: 06-20/421-8848. 

Dorog FC-CVSE-Antók FC 0-1 (00) 
Dorog, 400 néző. Vezette: Veres László (Né

methi, Nyilas). 
Dorog: Czivisz - Pásztor, Faragó, Kasza, Bor

sos - Bodó, Marczinkó, Letenyei, Takács -
Czifferi, HoIIik. Megbízott edző: Varga János. 

Antók FC: Szép - Horváth, Csákvári, Szölló'si, 
Zsivóczky - Kovács, Cseke, Várszegi, Germán 
- Fogarasi, Szálai. Edző: Pintér Attila. 

Jók: Faragó, Kasza, Bodó, MUnkovics, ül. 
Szép, Csákvári, Zsivóczky, Cseke, Hegyi. 

Csere: Fogarasi helyett Hegyi a 33., Ger
mán helyett Nagy Zs. a szünetben, Takács he
lyett Mlinkovics a 60., Hollik helyett Vígh a 
64., Marczinkó helyett Kiss B. a 68., Szálai 
helyett Marius a 70. percben. 

Sárga lap: Bodó (reklamálásért) a 30., Nagy 
Zs. (késleltette a szabadrúgás elvégzését) a 
82., Horváth (Borsos visszahúzásáért) a 92. 
percben. 

Szögletarány: 9:2 (4:0) 
A mérkőzés emlékezetes percei: 
35. perc: Hegyi bal oldali beadása suhant el a 

kapu előtt. Kovács nem hagyta annyiban, a szög
letzászlónál elérte a labdát, majd a kapu elő
terébe ívelt, ahol Germán közelről kapu fölé 
fejelt. 

54. perc Zsivóczky a bal szögletzászló közelé
ből játszott vissza Hegyihez, aki lekezelte a labdát 
és 25 méterről a bal alsó sarokba vágta. (0-1) 

65. perc A mérkőzés legszebb jelenetével káp
ráztatta el Cseke a közönséget, amikor bal ol
dalon egy látványos esernyőcsellel játszotta 
magát a 16-oson belül tisztára, de a kifutó ka
pus fölött ő is kapu fölé emelt. 

Kívülről nézve: Az első negyedórában csak 
kóstolgatták egymást a csapatok. Az ismerke
dés után magasabb fokozatra a cellíek kapcsol
tak, majd Hegyi beállását követően mezó'nyfö-
lénybe is kerültek. A félidő" utolsó 10 percében 
a hazaiak vették át a kezdeményezést, de ők 
sem bizonyultak mesterlövészeknek. A máso
dik játékrészt nagy lendülettel kezdte a celli 
együttes, melynek eredményeként a vezetést is 
megszerezték. A vezetés megszerzése után ha
marosan Szálai növelhette volna az előnyt, de 
emelése nem sikerült. Ezt követően a második 
negyedórában a celli szurkolók először Szép 
kapus bravúros védésének, majd Cseke látvá
nyos cselének tapsolhattak. Hazai rohamokkal 
fejeződött be a mérkőzés, melyen a helyzetek 
alapján megérdemelt Antók FC siker született. 

Bíráskodás: Veres László játékvezető és segítői 
elfogulatlanul, a lehető legkisebb tévedésekkel, jól 
vezették a találkozót. - tim -

A tér és a forma 
új fogalma 

MEGKÖNNYÍTJÜK DONTESET! 
Skoda Fabia Combi Classic o lajzöld 1.4 68 LE 2 628 0 0 0 Ft helyett 2 4 5 0 0 0 0 Ft 
SkodaFabiaClassicméK/tengerkékmet. 1.4ó8 L£ 2 463 000 Ft helyett 2 260 0 0 0 Ft 
Skoda Felicia 1.3 Lx Ratio 1 8 6 9 0 0 0 Ft helyett 1 7 9 9 0 0 0 Ft 

A gépkocsik 2 0 % előleg befizetéssel elvihetők. 72 havi 
futamidőre, ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. 

Leier & Co. 
www. s koda-auto.hu 

9500 Cel ldömölk , N e m e s d ö m ö l k i u . 15. 
Tel.: 95 /525 -525 
Fax: 95 /525-538 

Labdarúgás 
Megyei II. osztály 
Alsóházi rangadót 

nyert a Szergény 
Kemenesmagasi-Nagysimonyi 

8:0 (1:0) 
A vendégcsapat a második fél

időre elfáradt, s már csak a gól
különbség volt kérdéses. 

Góllövők: Varga N. (2), Hérincs 
(2), Zsoldos P. (2), Sebestyén E, 
Bodor E. 

Nemeskeresztúr-Mersevát 1:5 
(0:3) 

Jó iramú mérkőzésen megér
demelt vendégsiker született. 

Góllövők: Molnár, ül. Horváth, 
Csizmadia, Gulyás, Gyurák, Fűz
fa. 

Hegyfalu-Szergény 0:1 (0:0) 
Az alsóházi rangadón a ven

dégcsapat jobban akarta a győ
zelmet. 

Góllövő: Katona R. 
Olbő-Kenyeri 1:1 
A döntetlennek a hazaiak örül

hettek jobban. 
Góllövők: Dovánszky, ül. Kó

bor. 
Ostffyasszony fa-Ikervár 1:2 

(1:2) 

A tíz főre fogyatkozott hazai 
gárda lelkesen játszott, de nem 
bírt pontot szerezni. 

Góllövők: Szabó, ¡11. Kondor 
Zs., Dala. 

Körzeti bajnokság 
Boba-Csénye 1:0 (1:0) 
Jó kapussal a háta mögött hig

gadtan játszott a hazai csapat, s 
győzni tudott. 

Góllövő: Németh. 
Káld-Csönge 3:1 (3:0) 
A lelkesedés kevés volt a pont

szerzéshez a csöngeieknek. 
Góllövők: Zsoldos (2), Kiss J., 

ÜL Horváth G. 
Hegyhát-Izsákfa3:l (2:0) 
Ezúttal ismét alul az izsákfai l i 

bikóka... 
Góllövők: Hőbér, Nagy T, Ko

vács, ill. Nagy Sz. 
Nemeskocs-Rábasömjén 2:0 

(0:0) 
Jó hangulatot varázsolt a pá

lyára a búcsú alkalmából a hazai 
gárda. 

Góllövők: László E., László A. 
Hosszúpercszteg-Alsóság 1:0 

(1:0) 
Küzdelmes mérkőzésen az al

sóságiak maradtak alul. 
Góllövő: Gecse K. 

http://koda-auto.hu
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Sport 
A tanítvány csapata visszavágott a pápai vereségért 

CVSE-Aiitók FC-Pápai ELC 3:0 (2:0) 
Celldömölk, 2000 néző". Vezette: 

Bukovics J. (Horváth G., Ortó Gy.) 
Antók FC: Szép - Horváth, 

Csákvári, Szölló'si, Zsivóczky - Ko
vács, Cseke, Várszegi, Hegyi -
Csernák, Szálai. Edző: Pintér Attila. 

Pápa: Baji - Orovecz, Lantai, 
Puglits - Halgas, Vörös, Kozma, 
Lászka, Király - Csordás Cs., Ta
kács Sz. Edző: Verebes József. 

Jók: Az egész celli csapat, ül. Baji, 
Puglits, Vörös, Halgas. 

Csere: Csordás Cs. helyett Gajda 
az 55., Kozma helyett Mikóczi a 60., 
Kovács helyett Marius a 65., Szálai 
helyett Nagy Zs. a 70., Csernák 
helyett Germán a 83. percben. 

Sárga lap: Lantai (felrúgta 
Csernákot) a 35., Zsivóczky (elka
szálta Halgast) a 47., Mikóczi (fel
rúgta Mariust) a 66., Csernák (le
rántotta Puglitsot) a 83. percben. 

Szögletarány: 3:5 (1:0). 
A mérkőzés emlékezetes percei: 
18. perc: Lantai szerelte szabály

talanul a bal oldali 16-osnál az alap
vonal közelében Szálait. A szabad
rúgást Cseke ló'tte be, a labda Ko
vács Krisztiánon átpattant, de 
Zsivóczky lekezelte és vissza
passzolt az érkező' Horváthnak, 
akinek lövése jobbra vágódott ki és 
közben már ott termett Kovács sze
rezte meg a labdát, majd az alap
vonal közeléből a kapu előterébe 

emelt Csákvárihoz, aki közelről a 
hálóba lőtt. (1:0) 

20. perc Szálai vezette középen 
Puglitsra a labdát, majd amikor meg
támadta a védő, akkor a balösszekö
tő helyén kilépő Csekéhez játszott. 
Cseke jól érzékelte a jobb oldalon 
érkező Csernákot, akihez átemelte 
a labdát. A csatár pedig egyből az 
ötösről a bal sarokba lőtt. (2:0) 

34. perc: A 16-oshoz közel Lantai 
ütötte el Csernákot. A megítélt sza
badrúgást Hegyi remekül emelte át 
a sorfal fölött, de Baji résen volt és 
bravúros vetődéssel szögletre men
tett a bal alsó sarokból. 

46. perc: Cseke lépett ki középen 
és vezette Baji kapusra a labdát. 
Lövés helyett ki akarta cselezni a 
kapust, ami lényegében sikerrel 
járt, de a labda közben túljutott az 
alapvonalon. 

51. perc Csordás Cs. futotta le a 
védelmet és vezette be a 16-oson 
belülre a labdát, majd a balösszekö
tő helyéről 12 méterről leadott lövé
sét Szép ragyogó vetődéssel fogta. 

55. perc: Zsivóczky bal oldalról vé
gezhetett el a kaputól 35 méterre 
szabadrúgást. A kapu előterébe re
mekül belőtt labdára Kovács érke
zett és a hosszú bal sarokba lőtt. (3:0) 

63. perc: Horváth előzte meg el
lenfelét és meg sem állt az alapvo
nalig. Ott felnézett és az érkező 

Cseke elé gurított, akinek 16 mé
terről leadott lövése a bal kapufa 
tövéről vágódott ki a mezőnybe. 

85. perc: Nagy játszott 
Zsivóczkyhoz, aki remekül emelte 
a kapu jobb előterébe Germánhoz 
a labdát, de a csatár közelről az ol
dalhálóba fejelt. 

Kívülről nézve: Az esőtől ázta
tott pályán az első perctől kezdve 
támadólag lépett fel a celli csapat. 
Tíz perc után a vendégek is támad-
gattak, de meg is bánták, mert két 
perc alatt két góllal terhelték meg 
a Pintér-fiúk Baji kapus kapuját. 
Ezzel lényegében el is döntötték a 
mérkőzést. Az ellenfél előtt egy 
nagy lehetőség ugyan kimaradt az 
első félidő vége felé. A második 
játékrész egy nagy Cseke helyzettel 
indult, majd a 10. percben a har
madik találat is megszületett. A gól 
után a pápai csapat is erőltette a 
támadásokat, de a védelem és Szép 
kapus mindent hárított. Végered
ményben a csúszós talajon egy jó 
iramú mérkőzésnek lehettek tanúi 
a hazai és nagyszámban jelenlévő 
pápai szurkolók, akik szerették vol
na, hogy csapatuk visszavágjon a 
szeptemberi 5:0-ért. Verebes mes
ter csapatának ez nem sikerült, s 
csak a szerencsének köszönhetik, 
hogy nem ismétlődött meg a szep
temberi eredmény. 

Bíráskodás: A Kazincbarcikáról 
érkezett Bukovics játékvezető és segí-

Vasárnap eldőlhet a Haladás bajnoki címe 
Hetvenhárom év után szerepel 

újra egy osztályban a két csapat. 
Érdekes, hogy az 1928-29. évi baj
nokságban mindkét találkozót 
Celldömölkön játszották. Most vi
szont, az ismert pályaviszonyok 
miatt, Szombathelyen került, illet
ve kerül sor a két találkozóra. Va
sárnap tehát azoknak a celli szur
kolóknak, akik kíváncsiak a talál
kozóra, Szombathelyre kell újfent 
elutazniuk. A rendezést, félve a 
Haladás keménymagjának viselke
désétől, most sem vállalták a ve
zetők. Pillanatnyilag azt tartják, 
hogy jobb a békesség és a nyuga

lom, nincs szükség arra, hogy Pá
pához hasonlóan károkat szen
vedjenek, esetleg a városlakók és 
az egyesület. Természetesen a pá
lyaválasztói jog feladása nem je
lenti a mérkőzés feladását is, bár 
a Haladás érezheti majd a hazai 
pálya minden előnyét. Győzelme 
esetén pedig akár a bajnoki címet 
is magáénak mondhatja. Nos, eb
ben szeretné még megakadályoz
ni a szombathelyi meccsen a Ha
ladást vasárnap az Antók FC. Nem 
lesz egyszerű feladata Pintér Atti
la csapatának, de amennyire is
merjük az edző és a játékosok aka

ratát, a Haladás nem tekintheti le
futott találkozónak a mérkőzést. 
Dorogon és Cellben a Pápa ellen 
nyújtott csapatteljesítménye alap
ján kijelenthetjük, hogy változatos, 
jó iramú, színvonalas mérkőzésre 
számítunk a megyeszékhelyen. 
Amennyiben pedig sikerül feltör
ni a Haladás biztonsági védekezé
sét, akkor még pontot is rabolhat
nak a celli fiúk. Bízunk abban is, 
hogy a mérkőzés közönsége sport
szerű találkozónak lesz szemtanú
ja, s remélhetőleg most is sokan 
látogatnak ki a vasi rangadóra. 

- tim -

tó% kisebb hibáktól eltekintve, jól kéz
ben tartották a mérkőzést, különösebb 
hibát nem vétettek 

Az NB I/B. 
Nyugati csoport állása 

1. Százh. 19 9 8 2 36-20 35 
2. Haladás 18 104 4 37-17 34 
3. Pécs 19 8 6 5 29-22 30 
4. Pápa 19 7 5 6 24-27 29 
5. Kaposvár 19 7 7 5 23-14 28 
6. CVSE 19 8 4 7 28-22 28 
7. Hévíz 18 7 6 5 26-18 27 
8. Siófok 19 7 6 6 24-27 27 
9. Marcali 19 5 6 8 25-33 21 

10. REAC 19 5 4 10 19-38 19 
11. Nagyk. 19 4 41120-35 16 
12. Dorog 19 3 4 12 22-40 13 

További eredmények: Május 30. 
REAC-Kaposvár 0:4, Pápa-Mar
cali 1:1, Pécs-Nagykanizsa 2:0, 
Siófok-Százhalombatta 1:3, Ha
ladás-Hévíz elhalasztva június 13-
ra. Június 2. Siófok-Pécs 2:2. Jú
nius 3. Százhalombatta-Kapos
vár 1:1, Hévíz-REAC 0:0, Nagy
kanizsa-Dorog 1:0, Marcali-Ha
ladás 2:2. 

A következő'forduló mérkőzései: 
Celldömölk-Haladás (Szombat
helyen), REAC-Marcali, Kapos
vár-Hévíz, Dorog-Siófok, Pápa-
Nagykanizsa, Pécs-Százhalombat
ta. Minden mérkőzés 17.00 óra
kor kezdődik. - tim -

A CVSE-Antók FC bajnoki 
mérkőzésein a rendre a Sárvá
ri Security Service Kft. ügyel. 

SporÜiétvége 
Június 10., vasárnap: 
Labdarúgás: 
Megyei III. osztály: Kemenes

alja-Püspökmolnári, Vönöck, 
17.00. 

Megyei II. osztály: Szergény-
Jákfa, Nemeskeresztúr-Hegyfa-
lu, Ostffyasszonyfa-Mersevát, 
Kemenesmagas i -Rábapaty , 
Kenyéri-Simaság, valamennyi 
17.00. 

Körzeti bajnokság: Nemes-
kocs-Csönge, 17.00. 

Jó szurkolást! 

CELLDÖMÖLK VAROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK HETILAPJA SALJA 
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