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E M E K E S A W A 
Seininehveis-iiap 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete június 29-én, pénteken 
déleló'tt 11 órakor tartja a városi Semmel-
weis-napi megemlékezést a polgármesteri 
hivatal földszinti tanácskozótermében. 
Ebből az alkalomból tisztelettel köszönt
jük a város egészségügyi dolgozóit. 

Országos focisiker 
A labdarúgó-utánpótlás nevelésének fon
tosságáról senkit nem kell meggyőzni, hi
szen a felnőtt labdarúgás megújítása csak 
így képzelhető el. Az Eötvös Loránd Álta
lános Iskola labdarógócsapatai számos si
kert értek el már korábban és mostanában 
is. í rásunk lapunk 7. oldalán. 

Hetediklett az AntókFC 
A bajnokság kezdetén voltak, akik jobb he
lyezésre számítottak, voltak, akik kiegyeztek 
volna a hetedik hellyel előre, s természetesen 
voltak pesszimisták is. A céltól mindössze 
egy ponttal lemaradó Antók-fíúk első' NB ÍJ 
B-s helyezése dicséretesnek mondható. Rö
vid értékelésünk a 8. oldalon olvasható. 

Elfogadták a sportkoncepciót 

Atlétikapálya nélkül? 
A törvényi előírásoknak megfe

lelően Celldömölk is elkészítette 
a 2005-ig szóló sportkoncepcióját, 
sportfej lesztési feladattervét, 
amelyről önkormányzati rendelet 
is készül. A tervezetet testületi ülé
sen tárgyalták a város képviselői. 

A tervezet a városi sporttevé
kenységet három formában jelöl
te meg - iskolai, tömeg- és sza
badidő-, valamint versenysport -
, amelyeknek meg kell teremteni 
a feltételeit. Celldömölkön öt is
kolai sportkör és egy diáksport 
egyesület működik. Az elképze
lések közöt t szerepel, hogy az 
utánpótlás-nevelés és az iskolai 
versenysport továbbfejlesztése ér

d e k é b e n egy város i d i á k s p o r t 
egyesületet hozzanak létre az is
kolák részvételével. Az egyesület 
létrehozásáról csak később szü
letik döntés. A tömeg- és szabad
idős sport helyzete a létesítmé
nyi gondok miatt nem túl fényes 
a városban. Vannak önszervező-
dó' csoportok, népszerű lakossá
gi szabadidős sportrendezvények 
(pl. Szilveszter Kupa, Hősök napi 
futás), de a sportolási feltételek 
hiányosak. Célszerű lenne a vá
ros több pontján pályákat kiala
kítani, fejleszteni a sportcsarnok 
melletti szabadtéri kézilabdapá
lyát. Vitát váltott ki a kérdés, hogy 
igénybe vehetik-e a város lakói az 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Jutalmak, nyárköszönto 

Egy hosszú tanév végén - bizo
nyítványosztás, ballagás, érettségi 
után - június közepén bezárták ka
puikat az iskolák. A nyarat köszön
teni gyűltek össze a diákok és a fel
nőttek június 17-én a Kemenesal
jái Művelődési Központ elé, ahol a 
K M K szervezésében és a polgár
mesteri hivatal támogatásával ju
talmakat vehettek át a diákok. A 
nyárköszöntő műsorban Bük és 
Celldömölk mazsorett-csoportjai 

és a Soltis Lajos Alternatív Szín
ház művészei léptek fel. Makkos 
István polgármester elismeréseket 
adott át azoknak a tanulóknak, akik 
a 2000-2001-es tanévben kimagas
ló eredményeket értek el. Iskolán
ként a legjobb tizenöt egyéni és öt 
csapateredményt jutalmazták ok
levéllel és kisebb ajándékokkal. A 
programot buli zár ta , a L E G O 
együttes zenélt. T. 

Fotó: Völgyi L . 

Ballagok 

A hónap közepén elballagtak az általános is
kolák nyolcadikos diákjai is. Ezzel megkez
dődött a most még oly végeláthatatlannak tűnő' 
vakáció. V. L . 

Gének és 
szenvedélyek 

A Kresznerics Ferenc Könyvtár az ünnepi 
könyvhét alkalmából hívta meg dr. Czeizel 
Endre professzort városunkba, aki a Keme
nesaljái Művelődési Központban tartott elő
adást elsősorban tizenéveseknek. Ez az a kor, 
amikor az ifjú saját lábára akar állni, elege 
lesz abból, hogy szülei „rabszolgálja", és min
dig csak azt teszi, ahogy anya és apa mondja. 
A tinédzser meg akarja mutatni tehát , Ő is 
igazi egyéniség. 

A professzor elmondta, 100 éve még a diá
kok iskolai munkájukkal akartak kitűnni, ma 
már azonban ezeket a tanulókat strébernek 
tartják társaik. Pistike lesz a vagány, aki a suli 
WC-jében gyújt rá, vagy Laci, aki az esti buli
ban részegre issza magát, és az, aki a végső 
határig megy el, vagyis kipróbálja a drogot. A 
többiek pedig (látva, hogy Pisti és Laci milyen 
m e n ő csávók lettek) birkamód követik őke t¬
fogalmazott dr. Czeizel Endre. Pedig a do-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Kaszkadőr show 
Kaszkadőrök jártak Celldömölkön, show-

műsorukat az Avanti benzinkút mellett mu
tatták be. Autós forgások, ügyességi bemuta
tók követték egymást. Az egyébként is veszé
lyes produkciókat nehezítette, hogy a füves
földes pálya porban úszott egy-egy nagyobb 
fordulat után, jelezve az eddigi szárazságot. 
Hiába locsolta egész nap a társulat tagja a te
repet, nem használt. A nézők számára is kelle
metlenné vált egy idő' után a hatalmas porfel-
hó'. Ennek ellenére izgalmas délutánt tölthet
tek el az érdeklődők. Élőben láthatták a f i l 
mekből már ismert borulásokat és a „mene
külési jelenetet". Autók és emberek felett ug
rott át az egyik kaszkadőr cross motorral. A 
gyerekek számára a legnagyobb élményt a két 
héttonnás autó jelentette. Ezek pár perc alatt 

egy L a d á t és 
egy Volkswa
gent a földdel 
tettek egyenlő
vé a show záró 
számaként. 

T . Á 

Jgn> 
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Gének és szenvedélyek 
(Folytatás az 1. oldalról) 
hányzás 9 évvel rövidíti meg az 
ember életét, rákot, érszűkületet 
okoz, egy tinézsderkori lerésze-
gedés során pedig egymillió agy
sejt pusztul el - világosította fel a 
helyi fiatalokat a professzor. A 
kábítószert kipróbáló fiatal - mi
után a drog hamarosan szenve
délyévé válik - nem a fejló'dés út
ján, hanem egy lejtón indul el. Dr. 
Czeizel Endre előadásában szólt 
a szexuális élet korai megkezdé
séről is, mely a lányoknál egyér
telműen károsan hat további sze
xuális életükre. 

Tavasszal jelent meg a pro
fesszor új könyve Köl tő gének, 

ti tkok címmel, melyben többek 
közö t t foglalkozott Berzsenyi 
D á n i e l l e l , W e ö r e s S á n d o r r a l , 
Nagy Lászlóval, Petőfi Sándorral. 
„Fantáziámat az izgatta, hogy egy 
magyarul beszélni alig tudó mol
nárlegénynek és Hrúz Máriának 
hogyan lesz gyermeke Petőfi Sán
dor" -felel t kérdésünkre a könyv 
szerzője. Vizsgálatai során kide
rült, ezek az emberek egytől egyig 
kedély- és szenvedélybetegek vol
tak. Dohányoz tak , az alkoholt 
sem vetették meg. Ady és Kosz
tolányi drogozott is. Hozzátette: 
az ember harmincezer génje kö
zött öt hibás rejtőzik, ezek el
nyomhatok. Minden t ízezredik 

Dr. Czeizel Endre és Belléné Horváth Cecília 

párnál ezek a „rossz" gének azon
ban találkozhatnak, így születnek 
a fogyatékosok, de így született 
például József Att i la is. A pro
fesszor véleménye szerint 2005-
re a még ismeretlen 21 ezer gé

nünkrő l is m á r mindent tudni 
fogunk, ekkor egy csepp vérből 
megállapítható lesz már, ki az „új 
Petőfi Sándor" . 

Tömböly Á. 
Fotó: Völgyi 

Almásy László nyomában 
Almásy László, az „Angol be

teg" nyomán tartott előadást dr. 
Kubassek János, az Érdi Földrajzi 
Múzeum igazgatója nemrég a Ke
menesaljái Művelődési Központ
ban. A rendezvény aktuali tása, 
hogy a híres sivatagkutató éppen 
50 éve halt meg - számos legenda 
ellenére - egy salzburgi szanatóri
umban. Az előadó leginkább azt 
fájlalja, hogy még Magyarorszá
gon is Almásy grófot csak a több 
Oscar-díjat kapott Angol beteg 
című film tette híressé és ismert
té, holott munkájának óriási je
lentősége volt, hiszen a Líbiai-si
vatag sok addig ismeretlen terü
letétjárta be és fedezte fel. 

A múzeumigazgató kétszer, elő
ször 1993-ban indult el Almásy nyo
mán. A sivatagi „kalandot" azon
ban többéves kutatás és felkészü
lés előzte meg. Elmondása szerint 
ahhoz, hogy valaki nekivágjon a 
Szahara homokdűnéinek, mind f i 
zikailag, mind pedig szellemileg 
maximálisan fel kell készülnie. 1999-
ben az RTL Klub segítségével Frei 
Tamással az oldalán jutott el dr. 
Kubassek János a sivatag végtelen
nek tűnő világába. Felkeresték az 
Almásy által felfedezett „úszó em
bereket", melyek a világhírű film

ben is megjelentek. Ezek a szikla
rajzok talán az egyik legnagyobb 
bizonyítékai az éghajlatváltozások
nak, hiszen „úszni csak ott lehet, 
ahol víz is van". Nemcsak embere
ket, vadászati rajzokat is mutatott 
a földrajztudós az általa készített 
diaképeken, ezek az egykor gazdag 
élővilágról tanúskodnak. 

A múzeumigazgató saját élmé
nyeit is megosztotta a nagyérde
művel. Elmondása szerint a siva
tagban sokszor olyan gondolatok 
fogalmazódnak meg az emberben, 
melyek itthoni környezetben talán 
eszébe sem jutnának. Legjobb pél
dája ennek a víz jelentőségének 
felértékelődése, mely a szahara 
kopár vidékein kincsnek számít. A 
megjelentek hallhattak Almásy 
gróf második világháborús tevé
kenységéről is, ugyanis Rommel 
sivatagi felfedezőjének nevezték ki. 
Emiatt a háború befejeztével szám
talan támadás érte földrajzkuta
tónkat , rendőrségi vallatásokon 
több incidenst kellett elszenvednie. 

Dr . Kubassek J á n o s Almásy 
grófról írt életrajzi monográfiájá
ban még rengeteg érdekes törté
netet olvashatunk világhírűvé vált 
sivatagkutatónkról. 

Tömböly A. 

Atlétikapálya nélkül? 
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AGRO 21 mezőgazdasági gép-alkatrész szaküzlet 
Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. Tel.: 06/60/376-768 

K I V Á L Ó M I N Ő S É G Ű 
B A L A Z S I N E G K A P H A T Ó ! 
Kör és kocka bálához egyaránt, kedvezményes áron. 
IFA, MTZ, ZETOR, T-2-4-K, alkatrészek, csapágyak, ékszíjak, 

hidraulika tömlők, simmeringek, szűrők, motorolajok. 
ELECTRIC POWER akkumulátorok 44 Ah-210 Ah-ig. 

Ny.: hétfőtől péntekig 8-16-ig. Hétvégi ügyelet telefonon: 06/60/376-768 

BALAZSINEG - BALAZSINEG - BALAZSINEG - BALAZSINEG O 

(Folytatás az 1. oldalról) 
intézmények sportpályáit. Az eset
leges rongálások és balesetek mi
att ez a lehetőség megfontolandó. 

A versenysport feladatainak 
meghatározásakor szóba került a 
CVSE-stadion rekonstrukciója. 
2002 tavaszáig az Ifjúsági és Sport
minisztérium, valamint az önkor
mányzat által biztosított 66 millió 
forintból olyan stadiont szeretné
nek kialakítani, amely a labdarú
gást és az iskolai testnevelést, a di
áksportot is szolgálná. A rekonst
rukció miatt megszűnik a négyszáz 
méteres atlétikapálya, emiatt az 
oktatási intézmények vezetői és az 
iskolák testnevelő tanárai azon vé

leményüknek adtak hangot, hogy 
az atlétikai pályát meg kellene 
hagyni, illetve fel kellene újítani. 
A koncepció szerint azonban a 
stadionban csak egy 100 méteres 
sprintpálya készül el, a hagyomá
nyos atlétikapályát Alsóságon sze
retnék kialakítani, amely alkalmas 
lenne városi és városkörnyéki is
kolai sportrendezvények megtar
tására is. Döntés született arról 
is, hogy évente a költségvetés egy 
százalékát fordítják sporttámoga
tásra. Ezt az egy százalékot oszt
ják meg minden évben az iskolai, 
a szabadidős és a versenysport kö
zött. 

l u l o k G. 

Nosztalgiavonattal 
a Ság hegyen 

A környezetvédelmi világnapot 
(június 4.) minden évben a Ság 
hegyen ünneplik a Bobai Altalá
nos Iskola tanulói és tanárai. így 
tették ezt az idén is. A hagyomá
nyoktól eltérően június 5-én nem 
busszal vagy kerékpárral, hanem 
nosztalgiavonattal vágtak neki a 
gyönyörű Ság hegynek. 

A celldömölki vasútállomáson 
a bobaiak köszöntötték a Devecser 
környéki óvodásokat, akik zene
vonattal érkeztek. A gyerekek a 
MÁV-tóI kék-sárga lufikat kaptak, 
melyeket örömmel röpí tet tek a 
magasba. A Ság hegyre érve ellá
togattak a múzeumba, ahol sok 
érdekeset láthattak és hallhattak 
a hegy növény- és állatvilágáról, 
múltjáról és jelenéről. A Trianoni 
keresztnél rövid megemlékezést 

tartottak. A Ság hegy történetét 
Kéri Adrienn tanárnő ismertette. 

A bobai iskolások a remek idő-. 
nek köszönhetően a nap további 
részét játékkal, kó'zetgyú'jtéssel töl
tötték a kráterben, majd busszal 
utaztak vissza Bobára. A106 tanu
ló és 13 pedagógus köszöni a se
gítséget mindazoknak, akik ezt a 
kirándulást lehetővé tették. Külön 
köszönet a M Á V celldömölki szál
lítási osztályvezetőjének, Edit né
ninek, aki a nosztalgiavonatot biz
tosította a gyerekeknek. Reméljük, 
a bobaiak jövőre is élnek ezzel a 
szép hagyománnyal. Kívánunk a 
tantestület tagjainak jó egészséget, 
hogy a gyerekeknek még nagyon 
sok remek programot tudjanak 
szervezni! 

v . v ; 
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Évadnyitó az évadzárón 
Mint huszonegy éve mindig, most is június közepén zárta a színházi 

évet az egykori Sitkei Színkör. Az évadot lezárva egyben megnyitották a 
nyári idényt, rengeteg programmal, még több kezdeményezéssel. 

Rendhagyó és megszokott volt 
egyszerre az az évadzáró össze
jövetel, melyet az elmúlt hét vé
gén tartott Nagy Gábor, a Soltis 
Lajos Színház vezetője. 

Rendhagyó volt, hiszen az el
hunyt művészeti vezető nevét elő
ször használta idén az alternatív 
színház. Soltis Lajos neve és szel
leme nemcsak ebben az értelem
ben él tovább a színészek közt. 
Folytatják, illetve felújítják azokat 
a darabokat, melyeken még a 
veszp rémi r e n d e z ő kezdett el 
dolgozni. Ilyen előadás például -
az Örkény-féle - Tóték, melynek 
r e n d e z ő i koncepc ió j a sz in tén 
Soltis Lajos nevéhez fűződik. 

Megszokott része volt az évad
zárónak az a szavazás, melyen a 
színház tagjai voksolnak arra, 
hogy kit válasszanak az évad leg
jobb férfi, illetve női szereplőjé
nek. Posz tumusz -d í j a t kapott 
Szabóné Fíger Szabina, mint a 
legjobb női, és Kurucz László, 
mint a legjobb férfi főszereplő. A 

jelenlegi tagok közül elismerést 
Martonfalvi Mária, Ihász Csilla, 
illetve Ódor József és Bruchner 
Roland kapott. 

Megszokott volt a beszámoló is, 
melyet Nagy Gábor , a színház ve
zetője tartott, és amelyben érté
kelte az elmúlt évet. „Az idei évad 
végét nem Sitkén, hanem Celldö
mölkön éltük meg. Sitkén a szak
ma megta lá l t b e n n ü n k e t , de a 
közönség nem" - mondta a di 
rektor. Nagy G á b o r köszönetet 
mondott mind a város , mind a 
K M K vezetésének, hogy Keme
nesalja fővárosa ilyen gyorsan 
befogadta a t á r su l a to t . „Nem 
idegenkén t é rkez tünk , és már 
most érezzük a celliek pozitív fo
gadtatását és kötődését" - fogal
mazott a színház vezetője. 

Rendhagyónak mondható az a 
kezdeményezés, melyet a színház 
tagjai és a K M K vezetői határoz
tak el, hogy Celldömölk nyári kul
turális életét valóban élővé te
gyék. Művészeti fesztivál megszer

vezésérő l d ö n t ö t t e k , melynek 
eddig Kemenesa l j án nem volt 
hagyománya. „Kapolcson is meg 
kellett szervezni az első alkalmat, 
a következő évben már az igény 
vitte oda a kul túrára fogékony 
embereket" - érvelt Nagy Gábor. 

Megszokott az a rendezvényso
rozat is, melyet az idei nyáron 
már negyedik alkalommal ren
deznek meg a színház tagjai. A 
R e n d e z ő k e t és Sz ín j á t szóka t 
Képző Nemzetközi (magyar) Tá
bor megszervezésére július 27-e 
és augusztus 4-e között kerül sor. 
Az elnevezés magyaráza taként 
annyit: nemze tköz i és magyar 

azért lehet egyszerre a tábor, mi
vel az o r szágha tá ron kívül é l ő 
magyarokat is megszólítja. Szó 
esik majd az ókor, a középkor 
drámairodalmáról csakúgy, mint 
az abszurdról, mint színházi mű
fajról. Drámapedagógiai képzés
ben és kü lön leges m o z g á s t r é 
ningben lehet részük mindazok
nak, akik bekapcsolódnak a tábor 
munkájába. 

A 2000-2001. színházi év lezá
rult , de ugyanebben az időben 
e lkezdődöt t a nyári évad, mely 
nem kevés kulturális lehetőséget 
kínál a nyári szünet és a szabad
ság idejére. N. I . 

Berzsenyisek sikere az Interneten és Budapesten 
Április végén felfedeztünk egy érdekesnek 

és izgalmasnak ígérkező versenyt a faliújsá
gon. Úgy gondoltuk, szerencsét próbálunk, 
hátha bekerülünk az első húsz csapat közé, 
akiket a válogatók után a Városligetbe vár
nak egy „kis" kalandozásra. Interneten kel
lett beneveznünk a programra, és ugyanitt 
oldottuk meg a hetente megjelenő 3 teszt
sort. A kérdések sosem voltak egyszerűek, a 
kvízműsorok színvonalát nem alulról súrol
ták. Végül a harmadik válogató kérdéssor után 

ujjongva rohantunk végig a folyosón, hiszen 
a 8. helyen álltunk. 

Május 13-án már a Városligetben nézhet
tünk szembe ellenfeleinkkel. Minden csapat 
hat diákból és egy tanárból állt. Minket Bors 
tanár úr felügyelt, és ő is kivette részét a szá
munkra sem könnyű já tékos feladatokból. 
Csapatunkat két részre osztották. Első nap 
hárman voltunk a Petőfi Sportcsarnokban, 
ahol - mint minden csapat - két számítógé
pen kereshet tük az Interneten é rkező kér

désekre a választ. Telefonon adtuk tovább 
társainknak a Városligetbe a megismert in
formációkat, melyek számukra útmutatást és 
újabb feladatokat jelentettek. Például a leg
újabb hullámvasutat próbálhat ták ki, és fel
másztak a falra a szó legszorosabb értelmé
ben. Sötétedéskor kíváncsian vártuk együtt 
az éjszakai fordulót, a számunkra még isme
retlen paint-ballt. Puskáinkból festékgolyókat 
lőttünk, amelyekkel ártalmatlanná próbáltuk 
tenni az ellenfelet. Sajnos a zászlójukat nem 
sikerült megszereznünk, de a festék kellemes 
emléket hagyott ruháinkon. 

Másnap fáradtan, de elszántan vártuk az új 
próbatételeket. Ugráltunk a Fővárosi Nagy
cirkusz gumiasztalán, de produkciónk alapján 
nem kaptunk szerződést! (Továbbra is a gimi 
padjait kell koptatnunk!) A fődíjnak szánt szlo
véniai vadvízi csónakázás helyett nekünk egy 
békés ringatózás jutott a városligeti tavon. 

A két napon át tartó „erőfeszítéseink" ju
talma egy-egy p ó l ó és b ö g r e , illetve egy 
UNITED-V-TECH koncert volt. A kalandtú
rán remekül éreztük magunkat, fárasztó, de 
élménydús programokat tudhatunk magunk 
mögött. Köszönet Bors tanár úrnak és segí
t ő iskolatársainknak. 

Csapatunk tagjai: Horváth Ádám, Makkos 
Lilla, Márkus Katalin, Németh Adrienn, Né
meth Ibolya, Sebestyén Balázs, Bors László 
tanár úr. 

RAFTEAM 11.H 
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Huzavona egy rongálási ügyben 
Karakói olvasónk, Vidics Gusz

táv gépkocsiját 2000. augusztus 
16-án 22 óra körül leöntöt ték 
kromofággal. A helyszínelést a 
Celldömölki Rendőrkapitányság 
rendó'rei végezték. Az elkövetó't 
megtalálták, aki elismerte tettét. 
A rongálás miatt a Sárvári Váro
si Ügyészség tavaly augusztus 30-
án vádindítványt nyújtott be a 
Sárvári Városi Bírósághoz az el
követő' ellen. 

A bíróság szeptember 27-én 
keltezett végzésében tárgyalás 
mellőzésével 30 ezer forint pénz
bírságot, meg nem fizetés ese
tén 200 (kettőszáz) napi foghá
zat állapított meg, továbbá kö
telezte a vádlottat az eljárás so
rán felmerült 13.200 forint meg
fizetésére. Egyúttal megállapí
totta, hogy a gépkocsiban 78.870 
forint kár keletkezett, ami nem 

térült meg. A végzés 2000. októ
ber 24-én lett jogerős. 

Mivel az elkövető az okozott kárt 
nem térítette meg, a károsult ké
résére a bíróság fizetési megha
gyással élt december 11-én, mely
ben a kamatokkal és egyéb költsé
gekkel együtt 93.740 forint megfi
zetését rendelte el a kézbesítéstől 
számított 15 napos határidővel. A 
fizetési meghagyás 2001. január 
22-én vált jogerőssé. 

Továbbra sem történt semmi, 
ezért a károsult ismét felkereste 
a bíróságot, ahol az ügyfélirodán 
azt a tá jékoztatást kapta, hogy 
önál ló végreha j tónak ad t ák az 
ügyet. E lmondása szerint a vég
rehajtót többször is megkereste 
telefonon, aki úgy nyilatkozott, 
hogy mivel nem kapott végrehaj
tási dí jat , nem foglalkozik az 
üggyel. 

Vidics Gusztáv igazságtalan
nak tartja, hogy míg az állam a 
perrel kapcsolatos saját részét 
megkapta, ő - a károsult - a mai 
napig sem jutott a pénzéhez. Ál
lításának első részét arra alapoz
za, hogy a vádlott szabadlábon 
van, jó l lehet ha a kiszabott 30 
ezer forintos bünte tés t nem f i 
zette volna k i , fogházba kellett 
volna vonulnia. 

Mint mondta, ha neki nem ke
letkezik a rongálás által mintegy 
80 ezer forintos kára, az állam 
sem jutot t volna 30 ezer forint 
plusz perköltséghez. Igaz, akkor 
a bíróságnak sem lett volna mun
kája vele. 

Elképzelni sem tudja, mi mó
don juthat a pénzéhez, szeretné 
tudni, mit várhat ezek után. 

Vidics Gusztáv problémájával 
megkerestük dr. Laky Ferencet, 

a megyei bíróság elnökét , aki
től a köve tkező tá jékoztatás t 
kaptuk: 

A fizetési meghagyással jog
e r ő s e n m e g á l l a p í t o t t k á r 
összeg beha j t á sa v a l ó b a n az 
önálló végrehajtók feladata. A 
14/1994. ( IX . 8.) I M . rendelet 
17. §-a szerint az önálló végre
haj tót az e l járás k e z d e t é n a 
munkadí j és a köl tségátalány 
fejében előleg i l let i meg. 

Jelen esetben a panaszos ké
résére a bíróság személyes költ
ségmentességet engedélyezett. 
Ez azt jelenti, hogy az eljárási 
köl tséget helyette a Bírósági 
Gazdaság i Hivata l e lő legez i 
meg. A Szombathelyi Bírósági 
Gazdasági Hivatal Vidics Gusz
távot te rhe lő költségelőleg át
utalása véget t in tézkedet t . A 
végrehajtó majd ezt követően 
fogja te l jes í ten i a t ö rvényes 
kényszerítő eszközöket. 

Völgyi László 

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

JÚLIUS 
1. vasárnap Dr. Nagy Ildkó Kurányi K. Szilvia 
2. hétfő Dr. Szabó Ildikó Horváth Katalin 
3. kedd Dr. Schrott Olga Kurányi K. Szilvia 
4. szerda Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné 
5. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Kurányi K. Szilvia 
6. péntek Dr. Nagy János Horváth Katalin 
7. szombat Dr. Pánykó Magdolna Kurányi K. Szilvia 
8. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné 
9. hétfő Dr. Szabó Ildikó Horváth Katalin 

10. kedd Dr. Ádám Ilona Kurányi K. Szilvia 
11. szerda Dr. Bérdi Gusztáv Karádi Ferencné 
12. csütörtök Dr. Sükösd Éva Horváth Katalin 
13. péntek Dr. Gájer Tatjána Kurányi K. Szilvia 
14. szombat Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné 
15. vasárnap Dr. Nagy János Horváth Katalin 
16. hétfő' Dr. Szabó Ildikó Kurányi K. Szilvia 
17. kedd Dr . Bérdi Gusztáv Karádi Ferencné 
18. szerda Dr. Nagy János Horváth Katalin 
19. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Kurányi K. Szilvia 
20. péntek Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné 
21. szombat Dr. Sükösd Éva Horváth Katalin 
22. vasárnap Dr. Kassas M . Khaled Kurányi K. Szilvia 
23. hétfő Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné 
24. kedd Dr. Schrott Olga Horváth Katalin 
25. szerda Dr. Ádám Ilona Kurányi K. Szilvia 
26. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné 
27. péntek Dr. Kiss Imre Horváth Katalin 
28. szombat Dr. Pánykó Magdolna Kurányi K. Szilvia 
29. vasárnap Dr. Kassas M . Khaled Karádi Ferencné 
30. hétfő Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin 
31. kedd Dr. Schrott Olga Kurányi K. Szilvia 

Schimmer Győző 
gyepmester 

Kóbor és elveszett, 
közterületen elhullott állatok, kutyák bejelentése. 

_ . 9500 Celldömölk 
Tel» 06/70/333-6400 Széchenyi u 21/B 

Felnőni Werner nevéhez 
Felnőni Werner nevéhez - ezt a 

célt jóval a megalakulás után 
mondta ki Balogh József. Az 
Öletgazdában először csak az fo
galmazódott meg: jó lenne Ságon 
is egy énekkar. 

Mesélik a sokat megélt ságiak, 
hogy működöt t valamikor itt egy 
énekkar, de megszűnése óta sok 
víz lefolyt már a Marcalon. Ez
után is szépen szólt az ének a sági 
katolikus templomban, hiszen 
kántora , jó hangú énekese min
dig is volt - és ma is van - e vá
rosrésznek. Éppen erre apellált 
Balogh József is, amikor célirá
nyosan figyelni kezdte a temp
lomban éneklő híveket: k i éne
kel szívből és szívhez szólóan egy
szerre. Gondolatban már szer
vezte az énekkart , amikor végig
jár ta azokat a házakat , családo
kat, akik ebből a szempontból 
megszólíthatóak voltak. 

Fáradozása nem volt hiábava
ló. Tizenhármán mondtak igent 
a hívó szóra. A legfiatalabb tag 
tizennégy éves, de a legidősebb 
sincs még Ötven. Szervezni sem 
lehetett volna jobban mindazt, 
ami s z e r e n c s é s e n és m a g á t ó l 
megadatott: éppen megvan min
den szólamban a három tag, és 
még karmestere is lett a kórus
nak. A celldömölki Liszt Kórus
ban hatan énekelnek közülük, így 
a vájt fülű tagok mellett hamar 
elsajátították a dalokat a lelkes 
amatőrök is. 

M i sem bizonyítja ezt jobban, 
mint a pünkösdhétfői debütálá
suk. Az első nyilvános szereplést 
két és fél h ó n a p o s felkészülés 
előzte meg. Minden szombat dél
utánjukat arra szánták az ének
kar tagjai, hogy Károlyi Pál Fo
hásza, vagy J. de Pres műve kifo
gástalanul csendüljön fel az ün
nepen. 

Az ünnep elmúlt, a siker meg
újult erőt jelent az énekkar tagja
inak, akik határozot tan az eljö
v e n d ő cé lok m e g v a l ó s í t á s á r a 
összpontosítanak. A szeptembe
ri búcsúra tovább akarják finomí
tani az eddig megtanult énekek 
előadásmódját, és természetesen 
újabb dalokat is szeretnének be
mutatni. 

Tervekben, előrelátó gondola
tokban nincs hiány. A m i fejtörést 
okoz az énekkar tagjainak, az a 
névválasztás. Az elnevezés meg
választásánál e lsődleges szem
pont volt, hogy helyi kö tődésű 
ember legyen a névadó. így me
rült fel Werner Alajos neve. Mie
lőtt sor került volna a hivatalos 
névadóra , így érvel tek a kórus 
tagjai: „Sokat kell még addig ta
nulnunk, amíg mél tóképpen vi 
seljük jeles elődünk nevét. Fel kell 
nőnünk munkásságához és nevé
hez egyaránt." 

Addig is a kórus fáradhatatla
nul próbál, dolgozik, és a Szent 
Miklós-templom énekkara elne
vezést használja. 

Németh I. 



4 5 2001. JÚNIUS 28. ÚJ K E M E N E S A L J A 

Kemenesalja nagykövete Amerikában 

Nem felejtette el az óhazát 
A 71 éves Varga Imrét , a világot járt embert 

Kemenesalja édes gyermekének tekinti. Tisz
telettel fogadja minden alkalommal, ha a 
messze távolból, az új hazájából, Kanadából 
hazalátogat. Személyében tiszteli a nagy élet
tapasztalattal rendelkező' kiváló tudós mér
nököt, tiszteli benne a Calgaryben élő, a csa
ládjához hűséggel ragaszkodó férjet és édes
apát, tiszteli az 1956-os magyar forradalom 
és szabadságharc közkatonáját, a budapesti 
Bányászati Aknamélyítő Tröszt munkástaná
csának egykori elnökét, aki a forradalom le
verése után - a megtorlástól tartva és azt 
megelőzve - hagyta el szeretett hazáját, Ma
gyarországot. 

9 évvel később, amikor a kemény diktatúrát 
a puha váltotta fel, Varga Imre még akkor 
sem jöhetett haza látogatóba, csak 1977-ben, 
amikor a világpolitikában bizonyos fokú eny
hülés következett be. Azóta már többször járt 
idehaza. 1995-ben jelen volt a celldömölki 
Berzsenyi Dániel Gimnázium 45 éves érett
ségi találkozóján, itthon volt 1999-ben má
sodszor, s az idén május 19-29-ig immár har
madszor. Ez összesen 4 alkalom. Baráti be
szélgetéseink során számtalanszor említette: 
a jó Isten nagy ajándékának tartja, hogy ezt 
megérte. A Gondviselőnek köszönheti - mert 
vallásos ember - azt is, hogy eszmélésétől 
kezdve folyamatosan, közel 7 évtizeden át meg 
tudta őrizni optimizmusát, magyarságtuda
tát. S megőrizte keresztény hitét, keresztény 
vallását. Szerényen, de jogos büszkeséggel 
szólt arról, hogy Calga-ryben műszaki ellen
őre volt az időközben felépült magyar koló
nia katolikus templomának, tevékenyen részt 
vesz egyházközsége karitatív munkájában fe
leségével, Margaret asszonnyal együtt. Gyer
mekeiket és unokáikat is vallásos szellemben 
nevelik, erős magyarságtudattal . Természe
tesen ez utóbbiak - az angol mellett - jól be
szélik a magyar nyelvet, s ismerik a magyar 
kultúra legbecsesebb dokumentumait, legdrá
gább kincseit. 

Említettem, hogy Imre barátom négy alka
lommal járt itthon. Én két alkalommal talál
koztam vele. Először 1995-ben a 45 éves érett
ségi találkozónkon, másodszor pedig most, 

május 19-én a Kemenesaljái Baráti Kör mű
ködésének 15 éves évfordulóján rendezett 
ünnepélyes megemlékezésen. Mivel a tekin
télyes társadalmi egyesület munkájában osz
tályunk élő tagjainak több mint a fele részt 
vesz (15 fo), nyugodtan mondhatjuk, ez is 
felért egy osztálytalálkozóval. Újból felidéz
tük Dobos Irén naplójából az 1950. május 
20-án tartott ballagásunk emlékeit, a búcsú 
énekeit, tanárainknak adott esti szerenádot. 
Kissé szomorúan ál lapí tot tuk meg, hogy a 
halál már eléggé megtizedelt bennünket , a 
közelmúltban négyen mentek el közülünk. 
Akik ott voltak viszont, boldogan, testvéri sze
retettel ölelték át egymást. 

Nekem megadatott az a szerencse is, hogy 
Imre barátommal nemcsak május 19-én, ha
nem május 26-án Szombathelyen is találkoz
hattam, és egész nap vele együtt lehettem. 
Összesen hatan kaptunk meghívást Vas Me
gye Önkormányzatától és a Millenniumi Em
lékbizottságtól a Vas megyéből elszármazott 
jeles személyiségek találkozójára és a V I I I . 
Megyenapra, köztük egykori osztályunkból 
Varga Imre és jómagam. 

Imrével 1946—50-ig 4 éven át mindennap 
együtt mentünk kerékpárral Celldömölkre a 
gimnáziumba, oda és vissza. Reggelenként a 
köcski-hetyei elágazásnál találkoztunk, dél
u t án pedig ugyanitt vál tunk el, ő ugyanis 
Vásárosmiskére, én pedig Izsákfára mentem 
tovább. 

Szombathelyen a hazahívottak első megyei 
találkozóján Varga Imre is felszólalt. Monda
nivalóját logikusan, közérthetően, választé
kos magyar nyelven fogalmazta meg. Szólt 
arról, hogy 1956 után - bár a fegyveres har
cokban aktívan nem vett részt - el kellett hagy
nia az országot . De amint engedélyez ték 
1977-ben a hazalátogatását , élt a látogatás 
lehetőségével. Most is szívesen jött, hiszen itt 
él testvére Celldömölkön, itt élnek rokonai 
Kemenesalján, itt él több egykori diák- és osz
tálytársa. S érzi, hogy szeretik őt, miként ez 
fordítottan is igaz. 

Szombathelyről hazafelé együtt jö t tünk , 
Kuthy Márta , a K B K alelnöke hozott ben
nünket a saját kocsijával. Útközben gyönyör

ködtünk a tájban, Kemenesalja természet i 
szépségében, s közben egy jellegzetes keme-
nesaljai népdalt énekeltünk, melyre 1947-ben 
Varga Imre tanította meg osztálytársait. íme 
a szövege: 

A miskei tóban van egy béka, 
Az is az én szívem szomorítja. 
Hol kiugrik, hol meg be, 
Hol meg föl, hol meg le, 
Hol meg vissza. 
Az éneklés, a beszélgetés közben gyorsan 

telt az idő, s fogytak a kilométerek. Amint 
ereszkedtünk lefelé, megpillantottuk a Ság 
hegyet, ahogy „fölnyújtja fejét, s figyel". Cell
dömölkön búcsút vet tünk egymástól. Nem 
volt bennünk semmi szomorúság, hiszen ter
mészetesnek vettük az elválást. Én Pápára 
mentem vonattal tovább, Imre pedig Cellben 
aludt nővérénél. Elment elköszönni egykori 
osztálytársától Bácskainé Búza Ilonától, Ölbei 
Jóskától és Tóth Lacitól. Másnap Budapest
re utazott, majd kedden hajnalban elindult 
repülőgépe az újhaza, Kanada felé. Tudom, 
hogy hazaér... Rá szüksége van családjának 
otthon, nekünk pedig szükségünk van rá itt
hon. De nemcsak az alapítványára, az ember
ségére is. Személye erős összekötőkapocs a 
múlt, a jelen és a jövő; Magyarország és a 
Nagyvilág között. Humanista ember, Keme
nesalja nagykövete egy távoli földtekén, Ame
rikában. Kívánjuk, hogy még sokáig az legyen! 

Dr. Tüngli Gyula 

Kozmetika 
A napfény ibolyántúli sugarai 

gyorsítják a hajszemölcs mátrix
sejtjeinek osztódását. A sejtosz
tódás és a hámképződés követ
kez tében e lő térbe kerülnek a 
s z a r u k é p z é s i , s ző rnövés i és 
pigmentrendellenességek. Most 
is be kell tartanunk a fokozatos
ságot és mértékletességet! 

A déli órákban a vízparton és 
a hegyvidéken sokkal nagyobb 
az ibolyántúli sugárzás erőssé

ge, ezeken a helyeken kevesebbet 
t a r t ó z k o d j u n k a t ű z ő napon, 
hogy elkerüljük az esetleges ká
rosodást a bőrfelületen. Használ
junk olyan napozószereket, ame
lyek a bőr éppen aktuális állapo
tához szükségesek! A magas hő
mérséklet hatására megnő a bőr 
vízleadó képessége, amit pótolni 
lehet például megfelelő kozmeti
kai arcmasszázsokkal. Elmulasz
tása esetén korai ráncok képződ
hetnek. Csak tökéletesen kitisztí
tott bőrt napoztassunk, mert kü
lönösen fokozódik a bőrgyulladás 

veszélye, és a comedok „beleég
nek" a szőrtüszőkbe, eltávolítá
suk nehezebbé válik. 

Az ibolyántúli sugarak hatásá
ra a szőrszálak gyorsabban nőnek, 
jobban m e g e r ő s ö d h e t n e k , ami 
esztétikailag zavaró, lehet. Ezen 
szőrtelenítéssel könnyen segíthe
tünk. Nagyon jó módszer erre az 
új, higiénikus, gyors gyantázási 
módszer, amitől egy idő után rit
kul a szőr mennyisége. 

A szép napsütéses időben meg
szaporodnak az esküvők is. Ilyen
kor a legfontosabb az arc szép 

részeinek kiemelése, esetleges 
h ibá inak pa lás to lása , hogy a 
menyasszony még szebb legyen 
ezen a szép napon. 

Ne feledjük, hogy a napfény
nek nemcsak rossz hatásai van
nak, hiszen e nélkül az élet sem 
működne. Csökkenti a faggyú
mirigyek működését , fertőtlení
tő, bak té r iumölő és anyagcse-
re-fokozó, és segít a D-vitamin 
beépülésében is. Ne feküdjünk 
ki a déli tűző napra, a félárnyék
ban is lehet barnulni! 

Rába Mónika kozmetikus 
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Celldömölk Város Önkormányzata 
képviselő-testületének 

23/2001. (V. 30.) számú rendelete 
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 

helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól 

(Folytatás az előző számból) 
(4) A bérlő ráfordításait a lakbérének szüneteltetésével vagy mérsék
lésével nyerheti vissza, amelyet a bér lő és a bérbeadó között megálla
podásban kell rögzíteni. 
(5) A lakás átadásakor leltárt kell felvenni: abban fel kell tüntetni a 
lakás, illetve a lakásberendezések tényleges állapotát (pl. a lakberen
dezések hiánya, a burkolatok, festés, mázolás állapota), valamint a 
bér lő esetleges észrevételeit. A bér lő az átvételt a leltár aláírásával 
köteles elismerni. 
(6) A lakás rendeltetésszerű használatra akkor is alkalmas, ha egyes 
lakásberendezéseket: 
a) a bérlővel kötött külön szerződés alapján szolgáltató egység biztosítja, 
b) bérbeadó és a bér lő megállapodása alapján bérbeadó költségére a 
bér lő szerzi be, 
c) a bérbeadó azért nem szolgáltat, mert erre a bér lő a lakásbérleti 
szerződés alapján nem tart igényt. 

10. §. 
A lakás rendeltetésszerű használata, ellenőrzése 

A bérbeadó a rendeltetésszerű és gondos használatot, továbbá a bér
lői kötelezettségek teljesítését a bér lő nyugalmának és foglalkozásá
nak zavarása nélkül a lakásban munkanapokon, előzetes értesítés 
alapján 8-20 óra közötti időben ellenőrizheti. A bérlő az ellenőrzést 
tűrni köteles. 

11. §. 
A karbantartási, felújítási, pótlási és cserekötelezettség 

(1) A bérbeadó köteles gondoskodni: 
a) az épület állagának karbantartásáról, 
b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotá
ról, 
c) a falak és a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továb
bá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák, hiányosságok 
megszűntetéséről , 
d) a közterületre és a közös használatra szolgáló helyiségekre néző 
ajtók és ablakok külső felületeinek mázolásáról. 
(2) A bérbeadó köteles gondoskodni: 
az épület és az épülethez tartozó területek tisztántartásáról, illetve az 
épület és a közös használatra szolgáló helyiségek szükség szerinti 
megvilágításáról, kivéve azon épületeket, melyek társasházzá alakul
tak. 
(3) A bérlő kötelessége: 
a) a közös használatra szolgáló helyiségek üzemeltetési költségének 
megfizetése, 
b) azoknál az önkormányzati lakásoknál, amelyek a szennyvízcsator
na-hálózatra nem csatlakoznak, az emésztőgödör szippantási költsé
gének megfizetése. 

12. §. 
A lakás átalakítása, korszerűsítése 

(1) A bérbeadó és a bér lő megállapodhatnak abban, hogy a bér lő a 
lakást átalakíthatja, korszerűsítheti. A bérbeadó a költségeket csak 
akkor vállalhatja át, ha a lakás komfortfokozata ezáltal növekedett . 
Bér lő egyúttal vállalja a lakás új besorolásának megfelelő lakbér meg
fizetését. A munkák elvégzésére és a költségek megtérítésére egye
bekben a 9. §. (2-4) bekezdés előírásai az irányadóak. Amennyiben a 
bérbeadó a korszerűsítési és átalakítási munkákhoz hozzájárult, a 
bérleti jogviszony megszűnése esetén a bér lő igényt tarthat a megálla
podásban foglalt értéknövelő beruházásai megtérí tésére a megálla
podástól függően, de mindenképpen a bérlet megszűnésétől számí
tott 1 éven belül egy összegben. 
(2) A bérbeadó hozzájárulása esetén köteles bekérni a bér lő által 
elvégezni kívánt munka várható költségét, a munka jellegétől függő
en a műszaki leírást és tervet. 

(3) A bekért tervek, műszaki leírás, illetve költségvetés alapján a beke
rülési költséget és a bérbeszámítás összegét és módját a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság határozza meg. 
(4) Ha a bér lő az (1) bekezdésben foglalt munkát bérbeadói hozzájá
rulás és hatósági engedély nélkül végzi el, a bérbeadó kötelezheti az 
eredeti állapot helyreállítására. 
(5) Ha a bérbeadó - a hozzá benyújtott iratok alapján - korszerűsítési 
munka esetén 30 napon belül, egyéb munka (átalakítás, lakásépítés stb.) 
esetében 60 napon belül nem nyilatkozik, a bérbeadó részéről a munka 
elvégzéséhez szükséges hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. 

13. §. 
(1) A lakás átalakítása: 
a) a lakás műszaki megosztása, alapterületének és lakószobák számá
nak megváltoztatása {bővítése, csökkentése), továbbá 
b) a lakás alaprajzi beosztásának, helyiségei számának, illetőleg ren
deltetésének megváltoztatása. 
(2) A lakás korszerűsítése: egyedi gáz-, vagy elektromos fűtő, illetőleg 
melegvíz szolgáltató berendezés felszerelése, továbbá a lakás kom
fortfokozatát növelő egyéb építési-szerelési munka elvégzése. 

VI. fejezet 
A lakások bérleti díia és a lakáshasználati díi 

14. §. 
(1) A szociális alapú lakások és a pályázati eljárás nélkül bérbe adható 
lakások lakbérének mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. 
(2) A költségelven megállapított lakbérű lakások bérét a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 
(3) A képviselő-testület a lakbért évente egy alkalommal változtathat
ja meg oly módon, hogy a megállapítást követően azt a bérbeadó 3 
hónap elteltével alkalmazhatja. 
(4) Az új bérről a bérlőt, a bérbeadó bérközlési lap megküldésével 
írásban értesíti. A bérbeadó a lakbér mértékét az 1. számú melléklet
ben meghatározot t alapösszeghez képest a lakás műszaki állapota 
figyelembevételével, a műszaki osztály szakvéleménye alapján legfel
jebb 30%-kai csökkentheti. 
(5) Az önhibáján kívülálló okból nehéz anyagi körülmények között 
é lő bérlők részére, szociális rászorultság alapján, az önkormányzati 
lakások lakbérének teherviseléséhez, a szociális igazgatásról és a szo
ciális el látásokról szóló önkormányzat i rendeletben szabályozott 
módon támogatás nyújtható. 
(6) A bérbeadó a lakbér elengedését, illetőleg mérséklését állapíthat
ja meg arra az időre, amíg: 
a) a bérbeadó karbantartási , felújítási, pótlási, csere kötelezettségét a 
bérlő felszólítása ellenére sem teljesíti és a bér lő emiatt a lakást, vagy 
annak egy jelentős részét harminc napot meghaladó ideig rendelte
tésszerűen nem használhatja, 
b) a bérlőt a lakás rendeltetésszerű használatában más módon aka
dályozza, vagy. jelentősebb mértékben korlátozza. 
(7) Ha a bérbeadó a lakbér elengedésére, illetőleg más, részére irá
nyuló igényt harminc napon belül nem ismeri el, a bér lő további 30 
napon belül a bírósághoz fordulhat. A ha tá r idő elmulasztása jog
vesztésseljár. A bíróság jogerős döntéséig a korábbi lakbért kell meg
fizetni. 
(8) Az a személy, akinek a bérbeadóval kötött lakásbérleti szerződése 
megszűnt, vagy ilyen szerződést a bérbeadóval nem kötött, a jogcím 
nélküli használat első 6 hónapjában a rendelet szerinti lakbérnek 
megfelelő használati díjat, ezt követően annak kétszeresét, 1 év eltel
tét követően minden évben a megelőző évi, havi díj kétszeresét köte
les fizetni. 

VII . fejezet 
A költségelven megállapított lakbérű lakásokra vonatkozó eltérő' 

rendelkezések 
15. §. 

(1) A költségelven megállapított lakbérű lakások bérbe adása esetén 
az e rendeletben írt szabályokat, értelemszerűen kell alkalmazni az 
alábbi eltérésekkel. 
(2) A lakásokra határozott idejű bérleti szerződés köthető, melynek 
időtartama legfeljebb 20 évig szólhat. 
(3) A lakásra legalább olyan lakbért kell megállapítani, mely fedezi az 
adott bérlakás üzemeltetésének, fenntartásának és felújításának költ-

(Folytatás a következő számban) 
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Országos focisiker- Eötvös módra 
A labdarúgó-utánpótlás nevelésének fontos

ságáról senkit nem kell meggyőzni, hiszen a 
felnőtt labdarúgás megújítása csak így kép-
zelhetó'el. Az Eötvös Loránd Általános Iskola 
labdarógócsapatai számos sikertértekel már 
korábban is, Kazári József edzó' pedig a tava
szi, illetve kora nyári eredményeket értékelte. 

- A téli felkészülési időszak jó eredményei 
bizakodással töltöttek el minket a tavaszi for
dulókra nézve, bár ilyen sikersorozatra nem 
számítottunk. Csapataink 32 versenyen vet
tek részt, 16 első, 11 második és 5 harmadik 
helyet szereztek. Az eredmények azt mutat
ják, hogy három korcsoportban is a megye 
gyermeklabdarúgásának meghatározó ténye
zőivé váltunk. 

- Ennek bizonyítéka az is, hogy az iskolai 
csapatokat szerepeltető NIKE-kupán a há
rom korcsoport csapatai együtt szerepelve, a 
Sárvár csapatával holtversenyben a megyei 1. 
helyet, a győri területi döntőn pedig a 2. he
lyet szerezték meg. Az egyes korosztályok 
egyénileg is sikeresek voltak, hiszen az I . kor
csoportos csapat (1-2. osztályosok) megyei 
szintig gyakorlatilag vesztes mérkőzés nélkül 
nyerte meg a Góliát Kupa téli és tavaszi for
dulóját, valamint a Diákolimpia küzdelmeit. 
A I I . korcsoport (3-4. osztály) focistái a me
gyei Diákolimpián, illetve a Góliát Kupán a 2. 
helyet szerezték meg. A I I I . korcsoport lab
darúgói két fronton is helytálltak. 32 mérkő
zés után a megyei labdarúgó-bajnokságban a 
Sárvár mögött a 2. helyen végeztek, míg az 
erős mezőnyt felvonultató Diákolimpián az 
előkelő 3. helyet szerezték meg. 

- A végére kívánkozik a legfrissebb, illetve 
legértékesebb eredmény. A Góliát Kupa or
szágos döntőjén az I . és I I . korcsoportos csa
pat egyaránt a 4. helyet szerezte meg, mely 

nagyon szép eredmény akkor, ha a részletek 
mögé tekintünk. A két országos döntőn részt
vevő csapat szintén az Eötvös iskola tanulói
ra épül, de örvendetes, hogy a város másik 
alapfokú intézményei is l - l tehetséges tanu
lóval képviseltették magukat a csapatokban. 
Az I . korcsoport felkészítését és versenyezte
tését Szemenyei Károllyal ketten láttuk el, míg 

csoportmérkőzések sima továbbjutást hoztak, 
majd következett az idegölő egyenes kieséses 
rendszer. 

- Az I . korcsoport az Ajka csapatán lépett 
túl fergeteges 5:0-ás eredménnyel , melyből 
Skriba Máté és Boznánszky Gábor vette ki 
leginkább a részét. A legjobb nyolc csapat 
között a Karcag elleni sikerben óriási szere
pet vállalt Nagy Bálint, Németh G á b o r és 
Hanzl Máté , s így 2:1 arányban „hozták" a 
mérkőzést. A legjobb négy között a Győr hu-
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*8 i1^ 
I. korcsoport. Állnak: Mészárícs Ábel, Németh Gábor, Vajda Milán, Szemenyei Máté, Horváth Dávid, 
Szabó Bence, Hanzl Máté, Nagy Bálint. Guggolnak: Skriba Máté, Varga Ákos, Taliszter Krisztián, 
Rosta Szabolcs, Boznánszky Gábor. Edző: Szemenyei Károly 

a I I . korcsoporttal csak én foglalkoztam. Az 
országos döntőre június 16-17-én Budapes
ten, az FTC sportcentrumában került sor. A 
G Ó L I Á T FC 23.000 fős tagságából 1268 játé
kos 101 csapatban és három korcsoportban 
mér te össze tudását a Népligetben. Az L kor
csoportban 35, a I I . korcsoportban 40 csapat 
között sikerült az értékes helyezést elérni. A 

H. korcsoport. Alinak: Kazári József edzó', Sebestyén Balázs, Csákvári Zsolt, Taliszter Ernő, Rozinán 
Kristóf, Sebestyén Roland. Guggolnak: Színger Patrik, Szabó Ferenc, Ambrus Attila, Velencei Tibor. 
Fekvőit: Rosta Balázs, Gó'cze Gergő 

száros rohamait a jól védekező Rosta Sza
bolcs és a kapus Taliszter Krisztián sem tud
ták megállítani, így a döntőbe ju tás nem sike
rült. Mint ahogy nem sikerült a lelki gödör
ből való kikászálódás sem, mert a bronzmér
kőzést is elvesztve a 4. helyet szereztük meg-. 
Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy egy 
gyorsan bekapott gól után a szerencse is el
pártolt tőlünk. 

- A I I . korcsoportos csapat szintén nagy 
csatákat vívott. A Győr csapatán a 3:3-as vég
eredményt követően büntetőkkel léptünk túl, 
melyben Gőcze Gergő vállalt oroszlánrészt, 
hiszen nemcsak hárí tot t , de ér tékesí te t t is 
büntetőt . A legjobb négy közé Sebestyén Ba
lázs pazar távoli lövéssel juttatta be az Eöt
vöst a Nyíregyháza ellenében. Az elődöntő
ben és azt követően a bronzmeccsen kikap
tunk a lényegesen jobb já tékerőt képviselő 
Gödöllő, illetve Gyöngyös csapatától , de a 
megszerzett 4. hely is örömmel töltött el min
ket, hiszen kétszer is meghallhattuk szülővá
rosunk nevét az eredményhirdetésen. 

- A díjátadást követő televíziós interjún el
mondhattuk, hogy a rendszeres edzőmunka, 
a jó csapatszellem, a „sztárok" nélküli - csak 
egy iskolára, mi esetünkben az Eötvösre épü
l ő - kiscsapatokat is magasra juttathatja a lé
nyegesen nagyobb városok, vagy esetlegesen 
megye válogatottakkal szemben is. Ro-ló 
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p e r t 
Kaposváron nem sikerült a pontszerzés 

Kaposvári Rákóczi FC-CY$E -Autók F € ÍM (1-0) 
Kaposvár, 2500 néző. Vezette: 

H o r v á t h Sándor (Krista, Hor
váth I.) 

Kaposvár: Házi - Finta, Mező, 
Nagypál, Barna - Tóth G., Tóth 
B., Erdei , Szabó M . - Rajczi, 
Marcsek. Edző: Oze Tibor. 

Antók F C : Szép - H o r v á t h , 
Csákvár i , Bodor, Zsivóczky -
Szölló'si - Csernák, Cseke, Vár
szegi, Ge rmán - Kovács. Edző: 
Pintér Atti la. 

Jók: Marcsek, Rajczi, Szabó M . , 
Tóth G., ül. Szölló'si, Cseke. 

Csere: Tóth B. helyett Lassú a 
30., Erdei helyett Jéger az 59., 
Marcsek helyett Nóvák a 83., Ko
vács helyett Fogarasi a 27., Ger
m á n helyett Mar ius az 53., 
Csernák helyett Nagy Zs. a 63. 
percben. 

Sárga lap: Fogarasi (labdaelrú-
gásért) a 34., Zsivóczky (elkaszál
ta Tóth Gábort) a 75., Szabó M . 
(letalpalta Csekét) a 76. percben. 

Kiállítás: Zsivóczky (a sárga lap 
után vitába keveredett a nézóTí-
kel) a 76. percben. 

Szögletarány: 8:6 (5:3) 
A mérkőzés emlékezetes percei: 
1. perc: Rajczi volt ellenállha

tatlan a jobb oldalon. Az alapvo
nalig vitte a labdát, majd Erdei
hezjátszott , aki 12 méterről kapu 
fölé lőtt. 

5. perc: Marcsek tálal t a 16-
osnál Szabó M . elé, akinek jól el
talált lövését védte Szép. 

45. perc: A fellazult celli véde
lem mellett Tóth G. kapott jobb 
oldalon teljesen üresen labdát , 
mellyel nagy rohammal és díszkí
séret tel kapu felé indult és ug
ratta k i Marcseket, aki 14 méter
ről a jobb felsőbe vágta a labdát. 
(1-0) 

62. perc: Rajczit indí tot ták a 
jobb oldalon, aki az összekö tő 
helyéről a kaputól 11 méterre lö
vésre szánta el magát , de Szép 
remek érzékkel szögletre mentett. 

65. perc: A jobb oldali szöglet
zászlótól íveltek szabadrúgást a 
kapue lő t é rbe , melyet Csákvári 
kifejelt, de pechére az üresen lévő 
Marcsek kezelte le a labdát a ka
putól 30 méterre , maga elé tette 
és 25 méterről óriási lövést zúdí
tott kapura. A jobb felsőbe tartó 
labda megtévesztette Szépet és az 
így akadálytalanul kötött ki a há
lóban. (2-0) 

67. perc: Egy hosszan előrevá
gott labdával a félpályától iramo
dott meg a csereként beállt Jé
ger. Bodor nem támadta meg, s 
így egészen az alapvonal közelé
be jutott, ahol kicselezte a védőt 
és az ellenkező oldalra, az érkező 
Tóth G. elé ívelt, aki 8 méterről a 
léc alá bombázott . (3-0) 

73. perc: A jobbösszekötő he
lyén Mariust buktatták 18 méter
re a kaputól. A megítélt szabad
rúgást Zsivóczky félmagasan a 
bal sarokba emelte. (3-1) 

Kívülről nézve: A vehemensen 
kezdó' hazaiak rohamát az első tíz 
perc után megállították a celliek. 
Ettől kezdve kiegyenlített lett a 
játék, s több szép támadást is ve
zettek a vendégek is, de támadá
saikat vagy a partjelző, vagy pe
dig a védők rendre megállították. 
Már a félidő lefújását várta min
denki, mikor óriási védelmi hibá
ból megszerezték a hazaiak a ve
zetést. A második já tékrészben 
már közel sem játszott úgy a celli 
csapat, mint az első 45 percben. 
Egyre nagyobb fölénybe kerültek 
a kaposváriak, melyhez hozzájá
rult a sok pontatlan átadással a 
celli együttes. Aztán újabb védel
mi kihagyások elegendőnek bizo

nyultak a háromgólos hazai ve
zetéshez. Ezt követően már csak 
felvillanásai voltak a vendégek
nek, melyből csak szépíteni sike
rült. Igaz, a partjelző most is jól 
teljesített, de mindentől elvonat
koztatva, a sok helyzetet kidolgo
zó hazai együttes megérdemelten 
nyerte a mérkőzést. 

Bíráskodás: Horváth Sándort 
partjelzői többször félrevezették, a 
kiállításnál pedig olyan megjegyzést 
vett magára, ami nem neki szólt. 

AzNBI/B. 
Nyugati csoport végeredménye 
L Haladás 22144 4 54-22 46 
2. Százh. 22 10 9 3 43-26 39 
3. Pécs 22 10 6 6 33-25 36 
4. Pápa 22 10 5 7 28-29 35 
5. Hévíz* 22 8 8 6 33-25 32 
6. Kaposvár* 22 8 8 6 27-18 32 
7. C V S E 22 9 4 9 34-36 31 
8. Siófok 22 8 6 8 29-34 30 
9. Marcali 22 7 6 9 31-38 25 

10. REAC 22 6 4 12 23-43 22 
11. Nagyk. 22 4 414 21-39 16 
12. Dorog 22 4 4 14 27-47 16 
* Az egymás elleni mérkőzés alapján 

További eredmények: Ha l adás -
Siófok 4-2, Hév íz -Marca l i 4-2, 
Pápa-Pécs 2-0, REAC-Nagykani-
zsa 1-0, Dorog-Százha lombat ta 
3-4. - tim -

A hetedik helyen zárta 
a bajnokságot az Antók FC 

A bajnokság kezdetén voltak, 
akik jobb helyezésre számítottak, 
voltak, akik kiegyeztek volna a 
hetedik hellyel előre, s természe
tesen voltak pesszimisták is. A 
célkitűzésről mindössze egy pont
tal lemaradó Antók-fiúk első NB 
l/B-s he lyezése d i c s é r e t e s n e k 
m o n d h a t ó . Különösen az e l ső 
körben nyújtott 60 %-os teljesít
ménnyel lepték meg örömtelje
sen a játékosok a csapat híveit. A 
második körben azonban meg
torpant az együttes, az elvesztett 
hazai mérkőzések visszavetették 
a tabellán. A Haladás elleni sú

lyos vereség után sokan gondol
ták, hogy végképp padlót fogott 
a celli gárda, de szerencsére a fiúk 
talpra álltak a következő mérkő
zésen és szinte vesztett helyzet
ből fordí tot ták maguk javára a 
REAC meccset, mellyel a kapos
vár i v e r e s é g e l l e n é r e , maguk 
mögé utasítva a Siófokot, végül 
is a középmezőnyben végeztek. 

A bajnokságban szereplők min
den mérkőzésen a győzelem re
ményében léptek pályára, s en
nek köszönhetően, a már emlí
tett Haladás elleni mérkőzés k i 
vételével, általában partiban vol

tak az ellenféllel, s minimális gól
arányú vereségeket szenvedtek. S 
ha hozzá vesszük, hogy a játékve
zetők szimpátiája is csökkent a 
celliek iránt, a Fortuna istennője 
pedig néhányszor elpártolt a csa
pattól, akkor mindenki elégedett 
lehet e kisvárosban a labdarúgók 
teljesítményével. 

Megköszönjük a szurkolók ne
vében is a vezetők, játékosok mun
káját. Azt, hogy vasárnapról vasár
napra lehetővé tették munkájuk
kal és játékukkal sok száz ember
nek a nagyszerű sportszórakozást. 
Egy időre elbúcsúzunk a j átéktól, s 
biztos vagyok, hogy néhány játékos
tól is, akiknek megszoktuk az ar
cát, s természetesen játékát. Azok
nak, akikkel a következő bajnok
ságban már nem találkozunk, kü

lön is megköszönjük azt, amit a 
pályán nyújtottak az elmúlt évek
ben, hónapokban a város és az 
egyesületi hírnévért. További pálya
futásukhoz sok sikert kívánunk. 
Akik viszont maradnak, azoknak jó 
pihenést és felkészülést kívánunk 
az új bajnoki idényre. Örülünk a 
hetedik helynek és minden rossz
akaróval szemben, örüljenek felsza
badultan a játékosok, az edzők és 
vezetők is. Még egyszer köszönjük 
a sok szép izgalmas vasárnapot. 

- tim -

Terjesztőket keresünk! 
Jelentkezőket keresünk (diákokat is) 

az Új Kemenesalja című hetilap jutalékos 
rendszerben történő terjesztésére. 

Érdeklődni lehet a Kemenesaljái 
Művelődési Központban. 
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