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Idén is szüret
Szüreti mulatságot szervein ft** %J
_ ^ |
KMK szeptember 28-29(SiU<
28-29<S»tt<
Kiállítás, szín pompg?.flStt
nulás, szórakoztató műsorok
várják a vendégeket. Részle
tes programot a következő'
lapszámunkban közlünk.
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KEMENESALJA

Felkészülni a katasztrófákra
Országos elsősegélynyújtó kon
ferenciát rendeztek városunkban
szeptember 8-9-én a Magyar Mál
tai Szeretetszolgálat szervezésé
ben. A rendezvény fó'témája a ka
tasztrófavédelem volt. A szakmai
előadásokon kívül a résztvevők
megtekintették a Magyar Kataszt
rófakutyákért Alapítvány mentó'kutyás bemutatóját, és bekapcso
lódtak a Mária-búcsú program
jaiba is.
Két év után ismét Celldömölk
adott otthont a Máltai Országos
Elsősegélynyújtó Konferenciá
nak. A háromnapos rendezvény
re mintegy százötven vendég ér
kezett az ország különböző része
iről és külföldről. Neves előadók
közel hatvan előadást tartottak a
katasztrófavédelemről, az elsőse
gélynyújtásról és az Önsegélyezés-
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Aranydiplomát
tanítónők

Horváth Mihályné, Éva néni és
Héríncsné Kertész Ilonka bár óvo
dás koruk óta már barátnők, azt
biztosan nem gondolták akkor,
hogy aranydiplomájukat is együtt
fogják átvenni az alsósági Ber
zsenyi iskolában. Pályafutásuk
szinte egész életükben összefo
nódott. Mindketten Alsóságon
születtek, majd együtt jártak a
Római Katolikus Óvodába. Az
első öt osztályt 1936 és 1941 kö
zött a helyi Római Katolikus Ele
mi Iskolában végezték el, ezután
kerültek át a celldömölki zárdá
ba. 1945-tól a pápai Ranulder Ta
Szakmai előadásokat hallgattak a vendégek
Fotó: Mogyoróssy Gy.
nítóképzőbe (Irgalmas nővérek
ről. Az üléseken többször elhang arról, miként történne a kitelepí nek is hívták) jártak, itt 1949-ben
zott, hogy a lakosság nem felké tés. A konferencián megállapo szerezték meg a líceumi érettsé
szült a katasztrófahelyzetekre, az dás született, hogy a katasztrófa- git. Úgy tűnt, az út bezárul előt
információk is hiányosak, példá törvény gyakorlati megvalósítá- tük, hiszen akkor szüntették meg
(Folytatás a 2. oldalon)
ul az embereknek fogalmuk sincs
(Folytatás a 2. oldalon)

Trianoni
emlékünnep

Premierek
és bérletek

A Kemenesaljái Trianon Tár
saság a Trianoni-emlékkereszt
felállításának évfordulója alkal
mából szeptember 21-23-án ün
nepséget rendez. Pénteken fél
hatkor Nemzeti és nemzetietlen
irodalom címmel Szentmihályi
Szabó Péter író-költő tart elő
adást az Apáczai Kiadó díszter
mében. Szombaton délelőtt fél
tizenegykor Hetényi József hely
történész kiállítása nyílik a
KMK-ban. Fél háromkor ünne
pi megemlékezés lesz a Ság he
gyen, a Trianoni-emlékkeresztnél. Az egybegyűlteket Makkos
István polgármester és Heim
Géza, a Kemenesaljái Trianon
Társaság elnöke köszönti. Ün
nepi beszédet mond dr. Lentner
Csaba országgyűlési képviselő.
Vasárnap délután két órakor a
katolikus templom előtti téren
az Ádám Jenő Zeneiskola és
Művészeti Alapiskola fúvósze
nekara ad térzenét. Három óra
kor ökumenikus megemléke
zést és imát tartanak a határon
túli magyarokért.

Szeptember 8-án a KMK-ban
tartotta évadnyitó ülését a Soltis
Lajos Alternatív Színház társula
ta. Az összejövetel lehetőséget
adott a 2000/2001-es évad érté
kelésére, lezárására és az új cé
lok, tervek megfogalmazására is.
Mozgalmas évet tudhat maga
mögött a színház: 42 előadást tar
tottak, három darabjukat (az
Ágacska c. mesejátékot, a Tótékat
és a Legény avatást) felújították,
és a Savaria Karneválra elkészült
két új bemutatójuk is.
Nyáron turnéztak a Vajdaság
ban, ahol Kavillóban - Soltis
Lajos szülőfalujában - a Bács
ka-Topolyai Olvasókörrel közö
sen megszületett a társulat név
adójának emlékére felállítandó
alapítvány ötlete is. Az alapítvány
fő célja a tragikus körülmények
között elhunyt művész, alkotó,
tanár és mester írásainak össze
gyűjtése, filmes és színházi múlt
jának megörökítése videofel
vételeken, rádiós működésének
rendszerezése, megőrzése.
(Folytatás a 3. oldalon)

Betecitalálkozó

Intaházán

Sporttal a gyógyulásért
Szeptember 6-án harmadik al
kalommal szerveztek sporttalál
kozót a Kemenesaljái Egyesített
Kórház Pszichiátriai Rehabilitá
ciós Osztályán, Intán. A Dunán
túl tizenöt pszichiátriai és szen
vedélybeteget kezelő intézetéből
érkeztek csapatok, hogy egy nap
ra kikapcsolódhassanak a gyógyí
tás hétköznapjaiból. A rendez
vényt Limpár József, a celldömöl
ki kórház gazdasági igazgatója
nyitotta meg, a vendégeket a há

zigazdák nevében dr. Grósz Pál,
az intaházi részleg osztályvezető
főorvosa köszöntötte. A nap
programját Jánossy Árpádné
szervező ismertette. Az idei év
ben az időjárás nem fogadta ke
gyeibe a résztvevőket, az eső mi
att a versengés az intézmény falai
közé szorult. Asztalitenisz, darts,
sakk és akadályverseny közül vá
laszthattak azok, akik bekapcso
lódtak a programba. A délutá(Folytatás a 2. oldalon)
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Aranydiplomás tanítónők
(Folytatás az 1. oldalról)
az ötödik technikumi évet. Végül
1951-ben miniszteri engedéllyel
kaphatták meg a tanítói okleve
let. Ekkor vált szét, de csak kis
idó're a két barátnő életútja.
Ilonka néni megpróbált to
vábbtanulni, de származása miatt
elutasították, így került 1951.
szeptember 23-án a celli fiúisko
lába. Rá egy évre helyezték haza,
Ságra, egy évig alsó tagozaton,
majd felsőben tanított. Elmond
hatja, hogy az iskola mindenese
volt, hiszen helyettesített ének
zene, testnevelés, biológia és ma
gyar szakos tanárokat is. 1953-ban
ismét beadta felvételi kérelmét a
Pécsi Főiskolára, ezúttal férőhely
hiányával utasították vissza. A két
kudarc annyira bántotta, hogy tíz
évig nem próbálkozott felvételi
vizsgával, végül 1963-ban vették
fel Pécsre, földrajz-történelem
szakra. Hivatalosan 1985-ben
ment nyugdíjba, de 1986-ban
visszahívták, így 1990-ig még napközizett. Pályafutása alatt össze
sen nyolcszor volt osztályfőnök.
Éva nénit először egy déli ha
tár menti településre helyezték,

Ülésezett a Máltai

ahova szülei nem engedték el. így
tanítói pályáját Sárváron, a leány
iskolában, a mostani Gárdonyi
Általános Iskolában kezdte. Ha
marosan az ikervári gyermekott
honban folytatta munkáját, aho
va úgy járt be. Minden reggel hogy fél nyolcra odaérjen - e¬
lőbb gyalogolt, majd vonatra szállt,
a maradék néhány kilométe
res utat pedig kerékpárral tette
meg. 1954-ben menyasszonyként
tért haza, hamarosan férjhez is
ment Horváth Mihály tanítóhoz.
Éva néni elmondta, pályája nem
volt éppen zökkenőmentes. Mind
kettőjük életét meghatározta az
'56-os forradalom, majd Éva néni
rövid időn belül elvesztette szü
leit és szeretett férjét is. 1979-ig
tanított alsó tagozatban, majd hat
évig napközis nevelőként dolgo
zott. 1985 nyarán ment nyugdíj
ba. A tanítói munka mellett tíz
évig tagja volt a Liszt Ferenc
Vegyeskarnak is. A kórussal gyak
ran mentek kirándulni, a legem
lékezetesebb egy többnapos len
gyelországi út volt, ahova nem
csak férje és fia kísérhette el,
hanem Ilonka barátnője is. Ezért

Szeretetszolgálat

Felkészülni a katasztrófákra

A budapesti kutyás mentőcsoport bemutatója
(Folytatás az 1. oldalról)
sát, a lakosság felkészítését egye
lőre a civil és karitatív szerveze
tek magukra vállalják. Később
azonban szeretnék elérni, hogy az
állam hatékonyan vegye ki részét
a felkészítésben, ennek érdeké
ben a szeretetszolgálat együtt
működést kötött az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgató
sággal. Kiemelték, hogy kataszt
rófahelyzetben eluralkodhat az
embereken a pánik, így különö

sen nagy hangsúlyt kell fektetni a
lelki felkészítésre.
A konferencián részt vett Koz
ma Imre, a Magyar Máltai Sze
retetszolgálat elnöke, a rendez
vény fővédnöke is, aki a szerve
zet céljaként a támogatást, a
gondolkodásmód formálását je
lölte meg. Az egymás iránti szo
lidaritásra, az odafordulásra hív
ta fel a figyelmet. Kozma Imre
szerint az embert szólítgatni kell,
hogy segítsen, de aki másoknak

Makkos István mellett Hérincsné Kertész Ilonka és Horváth Mihályné
a két hölgy még most is hálás
Süle Ferenc karnagynak és Né
meth László oktatási osztályve
zetőnek.
Az aranydiploma átvétele után
Ilonka néni rövid beszédében el
mondta: a pedagógusoknak azt
kívánja, hogy azt a történelmi idő
szakot, melyben Ők tevékenyked
tek, soha ne kelljen átélniük, mert
az ember számára a legnagyobb
érték a lelkiismereti szabadság.
Reméli, a mai nevelők sohasem
tudják meg, mit jelent gondolko
dásukkal ellentétes dolgot taníta

ni. Ilonka néni és Éva néni szerint
a pedagógus pálya mindenkor hi
vatást jelent, mert csak így lehet
az ifjúságot a tudás legmagasabb
fokára eljuttatni. A pályakezdő ta
nároknak, tanítóknak pedig a kö
vetkező gondolatokat üzenik:
„Mikor először lépsz az iskolába,
Legyen arcodon Jézus nyájassága
Szólítsd köréd a kisgyermekeket,
Simogasd és csókold meg
fejecskéjüket!"

ad, az felejthetetlen élményt sze
rez magának. Példaként említet
te a szervezet celldömölki cso
portját, amelynek tagjai a tiszai
árvíz idején házat építettek a rá
szorulóknak. Napjainkról el
mondta, hogy bár gyarapodik az
ország, nagyon sok ember vált
áldozattá, akik nehezen szerzik
meg a létfenntartáshoz szüksé
ges dolgokat.
A rendezvényen bemutatót
tartott a Magyar Katasztrófa
kutyákért Alapítvány mentőcso
portja, amelyről a törökországi
és az indiai földrengések kap
csán többet lehetett hallani. Se

gítséget nyújtottak a földrengéskárosult országokban, és nap
mint nap végzik munkájukat itt
hon is. A budapesti csoport
negyven főből áll, akik főállásuk
mellett végzik mentőakcióikat.
Tíz kutyával dolgoznak, és körül
belül ötven segítőjük van még,
akik szintén önzetlenül tesznek
a rászorulókért. Cellben három
kutyával mutatták be, hogyan ke
resnek embert a romok között.
Az ember és a kutya teljesen
összehangolt munkájának lehet
tek tanúi a nézők.
Tulok G.
Fotó: Mogyoróssy Gy.

Tömböly Ágnes
Fotó: Hetényi László

Sporttal a gyógyulásért
(Folytatás az 1. oldalról)
ni eredményhirdetést követően
kulturális program kezdődött a
Kemenesaljái Néptánccsoport
és a Kemenesmagasi Citerazenekar közreműködésével, akik
aztán táncház keretében a bete
geket is bevonták a műsorba. A
napot vacsora és zenés, táncos
est zárta.
A szervezők fontosnak tartják
az ilyen találkozókat, rendezvé
nyeket a pszichiátriai és szenve

délybetegek életében. Hisz a meg
mérettetés, az, hogy megmutat
hatják magukat, képességeiket
másoknak, növeli önbizalmukat,
fontos lépés a sokszor „talajvesz
tett" betegek gyógyulásában. Jö
vőre ünnepli 50 éves fennállását
az intaházi részleg, ekkor is sze
retnék vendégül látni a hasonló
rehabilitációs intézetek betegeit
és dolgozóit.
Fonyó Roberta
Fotó: Mogyoróssy
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Karácsonyi

rádiófelvételre

készül a Soltis

színház

A társulat kínálata: premierek és bérletek

UJ K E M E N E S A L J A
négy órában mindenkinek köte
lező lesz részt vennie beszédtech
nika órákon, amelyek egyben
ének korrepetációk is, és szintén
heti négy órában kötelező moz
gástréningeket tartunk.
Ebben az évadban is elfogadott
a színház néhány fesztiváli meghí
vást: a Tótékat a Magyar Művek
Országos Fesztiváljára és a balas
sagyarmati Kamaraművek Orszá
gos Fesztiváljára viszik, a Magyar
Elektrával az Alternatív Színházi
Szemlén és a kétévente megren
dezett rangos kazincbarcikai fesz
tiválon - ahol legutóbb fesztivál
fődíjasok lettek - mutatkoznak
be, a Rómeó és Júliát pedig Adácson a Falusi Színjátszók Orszá
gos Találkozóján is előadják.
A társulat októberben rádiófel
vételre is készül. Felkérés érke
zett a Magyar Rádiótól, miszerint
a Misztérium a szent születésről
című darabjuk rádióváltozatával
kívánják karácsonykor köszönte
ni a Kárpát-medence lakosságát.
A megtisztelő feladatnak Öröm
mel tesz eleget a színház: a 90
perces előadásból 60 perces rá
dióműsor készül, és CD formá
jában is kapható lesz. A társulat
jelenleg mással is büszkélked
het: a Tóték nagyszerű postását,
Herczeg Tamást augusztus végén
felvették a budapesti Bárka Szín
ház stúdiójába, ősztől ott játszik.
A fenti példák, a sikeres előadá
sok, fesztiváli meghívások is mu
tatják, a Soltis színház eredményes
és elismert munkát folytat. Sike
reik városunk nevét is öregbítik.
Velük együtt a kultúra, a színház
egy másik (sokaknak idegen, mert
nem hagyományos, de ugyan
olyan jó - vagy sokkal jobb) faj
tája is beköltözött városunkba. A
tavalyi évad alapján bátran mond
hatjuk, érdemes lesz rájuk idén is
odafigyelni, egy kis időt szentelni
a mi celli színházunk előadásaira!
Kovács Nóra
Fotó: Mogyoróssy Gy.

kerrel mutatták be a Romkert kat, bonyodalmakat nem kevés
(Folytatás az 1. oldalról)
humorral felvonultató komédiá
Július végén a KMK-val közö korhű háttere előtt.
Nagy Gábor az évadnyitón el ban minden benne van az angol
sen szervezték meg az L Keme
nesaljái Művészeti Fesztivált, és árulta, hogy szeretnék, ha a szín reneszánsz nevettetés eszközei
vele párhuzamosan zajlott a ne háznak kialakulna bizonyos kama ből: helyzet- és jellemkomikum,
gyedik rendezőket és színjátszó raszínházi arculata is, ugyanis van ötletes szófordulatok, végzetes
kat képző táboruk is. Az évadnyi nak darabok, amelyek kis helyen nek tűnő, de aztán könnyen meg
tón Nagy Gábor, a színház veze jobban érvényesülnek, és sem a oldódó viták, botrányok.
Az idei évadtól - melyet már
tője elmondta, hogy jövőre is lesz közönség, sem a színész nem érzi
fesztivál, amelyre a Soltis színház magát feszélyezve, ha a négyszáz teljes egészében városunkban tölt
saját bemutatóval készül. Arisz fős színházterem nem teltházas. a nyolc hónapja Celldömölkre
tophanész: A gazdagság című Ezekhez az otthonos, kisebb kö költözött társulat - változások
művét állítják színpadra Jordán zönség előtt játszható kamarada várhatók a színház szerkezetében.
Tamás, Ecsedi Erzsébet és Soltis raboknak az előadásához még Drámajátékos szakkör indul gye
rekeknek, melyre folyamatosan
Eleonóra szereplésével. A rende keresik a megfelelő helyet.
ző Lengyel Pál lesz. A fesztivált
összművészetire tervezik: kiállítá
sok, hangversenyek is színesítik
majd a programot.
- „Az idei rendezvénysorozat
nak is megvolt a maga tanulsá
ga - figyelmeztetett Nagy Gá
bor. - A szervezés mellett a mi
színészeink kimaradtak a tábor
életéből, a gyakorlati tanulásból,
így elhatároztuk, hogy jövő nyár
tól kezdve minden második év
ben csak magunknak rendezünk
tábort. Már a helyszín is megvan:
elutazunk Szebénybe, hogy a ki
szemelt feladat megvalósításában
semmi se zavarjon bennünket,
csak egymásra és a munkára fi Évadnyitó a Soltis színház társulati ülésén
gyelhessünk."
Az idei évtől kezdve indítják lehet jelentkezni a KMK-ban ta
A társulat az előző évadban mese- és ifjúsági bérletüket is, lálható irodájukban. A színház ré
több fesztiválon is részt vett. Kő tudtuk meg a vezetőtől. A gye gebbi diáktagjai a diákstúdió mun
szegen, Kapolcson és a Veszpré rekbérlet elindítására Celldömöl kájában vesznek részt, és bejátsza
mi Utcazene Fesztiválon is fellép kön és valószínűleg Sárváron is nak a felnőtt előadásokba is. Az
tek. A legnagyobb készülődés a lesz lehetősége a színháznak. A ifjúsági és diáktagozat feladata is
szombathelyi Savaria Történelmi bérlet nyitódarabjának, a Csalo megvan már: Tabaren francia szer
Karnevált előzte meg. Augusztus gány c. előadásnak október 11- ző négy vásári komédiáját készítik
24-26. között nyolc előadásukat én lesz a premierje. Az ifjúsági el áprilisra Ó. Kovács Tímea irá
láthatta a múlt iránt érdeklődő bérletben elsősorban beavató nyításával. Anyagi lehetőségeiktől
nagyérdemű közönség. Két alka előadások lesznek, és főleg az ál függően szeretnék főállású színé
lommal, a Fő téri vásár megnyi talános, illetve középiskolás kor szeik körét is bővíteni.
tásakor Legényavatás című da osztálynak ajánlják. Beavató da
- „Idén könnyebb évadnak
rabjukat játszották. Az előadás rabként készítik el idén Molier: nézünk elébe, mint a tavalyi volt még a tavalyi karneválra készült, Tartuffe c. komédiáját is Ecsedi reménykedik Nagy Gábor. - így
de a rendezőség ismétlést kért a Erzsébet rendezésében. Felújítják több időnk jut az önképzésre. Heti
sikeres darabból. A Savaria Mú Shakespeare: Rómeó és Júlia c.
zeum idén két új darabra is meg drámájából készült bemutatóju
rendelést adott a színháznak. így kat, Örkény: Tóték c. groteszk
készült el a szombathelyi Tóth darabjának előadását és Borne
József írásából Katona Imre ren missza Péter: Magyar Elektra c.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítséget mindazon
dezésében a nagyhírű Septimius darabjukat is. Többek között ezek
magánszemélyeknek,
vállalkozóknak, vállalatoknak és intézmé
Severus Pannóniabeli császárrá a darabok is alkalmasak és na
nyeknek,
akik/amelyek
az I . Kemenesaljái Művészeti Fesztivál
gyon
hasznosak
diákoknak
és
ta
választásáról szóló félórás szín
megvalósítása érdekében anyagilag, természetbeni juttatással,
darab, a Fehér galamb. 25-én lát nároknak a kötelező és ajánlott
munkás részvétellel, ingyenes helyiség és eszközbérlettel segí
hatták az érdeklődők a Mer- irodalom mellé kiegészítőnek.
tettek.
curius szentélyében című színjá Szeptember 23-án fél háromkor
Köszönjük a helyi és a vidéki polgárok részvételét is, akik a
ték ősbemutatóját. Tóth István tartják Shakespeare: Vízkereszt,
rendezvényeken való megjelenésükkel azt bizonyították, hogy a
kifejezetten erre az alkalomra írta vagy amit akartok c. vígjátékának
művészeti fesztiválnak létjogosultsága van Celldömölkön, Ke
a Soltis színháznak rövid, humo premierjét. A napjainkba, mo
menesalján.
ros történelmi jellegű vígjátékát. dern környezetbe helyezett dara
Soltis Lajos Színház társulatának tagjai
A darabot Varga Zsolt rendezte, bot Ecsedi Erzsébet rendezte. A
Celldömölk
három alkalommal is nagy si szerelem körüli örök problémá-

Köszönet a segítségért

e s
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Bemutatjuk a Soltis színház

tápjait

- Nincsenek a szó szoros ér
telmében vett szerepálmaim.
Mindig az az álmom, amivel ép
pen foglalkozom, amire éppen
Névjegy: Ihász Csilla
ször a színpad varázsát és a vá
készülök. Szerencsére még soha
Született: 1976, Sárvár
gyódást, hogy én is játszhassak.
nem kaptam olyan feladatot,
Lakhelye: Sitke
Erre azonban még várnom kel
olyan megformálandó figurát,
Iskolái: Nagysimonyi, Dugovits lett, és a debütálásom is sajátos
akivel ne tudtam volna azonosul
Titusz Általános Iskola; Sárvár, körülmények között zajlott. Egy
ni. Ezeket tökéletesen színre vin
Tinódi gimnázium; Baja, Eötvös erdélyi turnéra indult éppen a
ni: ennyi a szerepálmom.
József Tanítóképző Főiskola; társulat, amikor mindenféle
- Ma önálló estet tartanál, milyen
Szombathely, tanítóképző főisko magánéleti problémák miatt az
szerepeket, műveket választanál?
la, drámapedagógia szakirány.
indulás előtti pillanatban kellett
- Annyi biztos, hogy énekes,
Foglalkozása: tanító, drámape változtatnunk a repertoáron. Az
táncos darabra nemigen vállal
dagógus, művelődésszervező.
utazás ideje alatt tanultuk a szö
koznék. Ami viszont bizonyára
- Vissza tudsz emlékezni arra a veget, Tabi László kabarétréfá szeretem, mint a tökéletes főhő szerepelne benne, az A kis her
pillanatra, amikor a színház bűv ját. Próba nélkül, friss szöveg söket. Ők vannak, szépek, jók és ceg és a Micimackó néhány alap
körébe kerültél?
tudással álltam ki aznap, az első mosolygósak. A szakmai kihívást gondolata. És ami biztosan nem
- Még általános iskolás vol igazán nagy szerepemet elját mégsem ez jelenti számomra, maradna ki, az a Képzelt riport.
tam, de már részt vettem az iro szani.
hanem az indulatok, negatív ér Ezek azok a művek, melyek nem
dalmi színpad munkájában. Ez
- Azóta számtalan szerep meg zelmek megformálásának lehető a felhőtlen kacagás perceit jelen
idő tájt jutottam el a Sitkei Szín formálása fűződik a nevedhez. Az sége. Igazából mindig ezek viszik tenék a nézőknek, de a nagybe
kör egyik próbájára, ahol éppen ars poeticád is kialakult az évek előre a darabot, jobban kifejezik tűs életről szólnának, és hűen
Molier darabját, a Képzelt be során.
a lényeget.
tükröznék: milyen ember is va
teget állították színpadra. Talán
- Talán furcsán hangzik, de én
Németh I.
- A szerepálmaid is ilyen negatív gyok én.
ott és akkor éreztem meg elő a negatív figurákat sokkal jobban figurákhoz kapcsolódnak?
Fotó: Mogyoróssy Gy.

Mestersége címere: színész (1.)

Bérletes diákelőadások
A Soltis Lajos Alternatív Színház és a Kemenesaljái Művelődési
Központ 2001 októberétől diákbérlet-sorozatot indít Teátrum cím
mel. A szervezők szeretnék, ha minél több általános (7-8. osztá
lyos) és középiskolai tanuló ismerkedne meg az egyetemes és a
magyar színházművészet kiemelkedő darabjaival. A Soltis színház
eddigi hazai és nemzetközi sikerei garanciát nyújtanak a színvona
las előadásokra.
A Teátrum diákbérlet három előadásból áll:
- október 26-án Bornemissza Péter: Magyar Elektra,
- november 30-án Örkény István: Tóték,
- január 11-én Shakespeare: Rómeó és Júlia.
Az előadások pénteki napokon 15 órakor kezdődnek.
A három előadásból álló bérlet ára 800 forint, az egyes előadá
sokra szóló jegy ára 400 forint. A bérlet megváltásának határideje
október 16. A színházi előadások megtekintése segítséget nyújt
hat a tanulók művészeti, esztétikai nevelésében.
Szeptember 28-án a Soltis Lajos Színház bérleten kívül mutatja
be Shakespeare Vízkereszt vagy amit akartok című darabját, amely
re szintén várják a tanárokat és a diákokat. A jegyek ára 400 forint.
A premiereló'adás 2001. szeptember 23-án, 14.30-kor lesz, a jegyek
ára 500 forint.

Egészségügyi szolgálat
Központi orvosi ügyelet
Csontváry patika - Telefon: 95/423-742
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

SZEPTEMBER
Pánykó Magdolna
Kassas M . Khaled
Sükösd Éva
Kovács Zoltán
Ádám Ilona
Schrott Olga
Gájer Tatjána
Pánykó Magdolna
Kassas M. Khaled
Nagy János
Nagy Ildikó

Karádi Ferencné
Kurányiné K. Szilvia
Horváth Katalin
Kurányiné K. Szilvia
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Kurányiné K. Szilvia
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Karádi Ferencné
Kurányiné K. Szilvia

Rosszabb a hely.
kisebb a forgalom
Továbbra is elégedetlenkednek
az Alsóságra kiköltöztetett hasz
náltáru kereskedők. A lomisok
félnek a közeledő esős évszaktól,
hiszen a füves területen egy-egy
nagyobb zápor után a sár miatt
képtelenség lesz kipakolni. Töb
bek szerint is fel kellene betonoz
ni, vagy pedig kaviccsal leborítani
a területet, így emberségesebb
körülmények között árusíthatná
nak. Felháborítónak tartják, hogy
ugyanannyi helypénzt kell fizetni
ük, mint a belvárosban, a körül
mények azonban a sportpályán
lényegesen rosszabbak. Bár WC-t
már kaptak a lomisok, a büfét, il
letve a melegkonyhát még mindig
hiányolják. Nincs ivóvíz a közelben,
az ételekről és az italokról maguk
nak kell előre gondoskodniuk. A
használtáru kereskedők továbbra
is elkeseredettek a forgalom mi
att, egyre kevesebben járnak ki

hozzájuk hétről hétre. Télen va
lószínűleg még az a néhány néze
lődő sem lesz, akik eddig kerék
párral vagy autóval eljöttek. A
sportpálya ráadásul nyílt szín, a téli
zord időjárásban várhatóan ha
mar huzatossá válik - mondták
el aggódva a kereskedők. Hang
súlyozták: az igazi vásárlóerőt a
belvárosban az idősebbek, a kis
pénzű nyugdíjasok jelentették.
Közülük csak kevesen tudnak
minden héten eljönni, ez az arány
télen tovább fog csökkenni. A
sportpályán nincsen világítás, ez a
lomisok téli kereskedését tovább
fogja nehezíteni. Valószínűleg sö
tétben tapogatózva senki nem akar
vásárolni, „zsákbamacskát" venni.
Sokak szerint az önkormányzat
szó szerint lejáratta a használtáru
kereskedést azzal a döntésével,
hogy a piacát áthelyezte Alsóság
ra.
TÖmböly A.

Apróhirdetések

garázs kiadó a gimnázium mögötti ga
rázssoron.
• 230 l-es Zanussi fagyasztószekrény
bolti, újszerű állapotban, reális áron
eladó. Érdeklődni: 95/423-563.
• Régi típusú, jó állapotban lévő bú
torok nagy kedvezménnyel eladók.
Érdeklődni: 95/421-223.
• A Kodály lakótelepen garázs eladó.
Érdeklődni: 06/20/4824-050.
• Celldömölk város központjában 2
szobás lakás kiadó. Tel.: 06/20/3310¬
1.90, vagy este 95/421-457.

• Alsóságon a kultúrotthon épülete
kiadó (nagyterem, klubhelyiség, elő¬
tér). Az épület üzlethelyiség, raktár
helyiség stb. céljára is alkalmas. Ér
deklődni a 06/70/313-9491, illetve a
95/420-472 telefonszámokon lehet
8-16 óráig.
• Fiat Uno 1,3-as, 1985-ös, 2002-ig
érvényes műszakival eladó. Érdeklőd
ni a 95/420-771 este, illetve a 06/20/
311-1517 telefonszámokon lehet;
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Millenniumi oklevél az országos szakági
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bemutatóról

Fesztiválról fesztiválra járnak a Tücskök
Különdíj, számos fesztiválszereplés, jutalomelóadás, újabb meghívá
sok - ismét számos sikert tudhat maga mögött a Gáyer Gyula Általá
nos Iskola Nagy Márta vezette Tücsök Bábcsoportja.

idén májusban előbb Biatorbágyon szerepelt az együttes
egy nemzetközi bábfesztiválon,
majd Balassagyarmaton A gyá
va kistigris című bábjátékot ad
ták elő a Kultúrával a Nyugat
kapujában elnevezésű nemzeti
fesztivál országos szakági bemu
tatóján. Produkciójukat okle
véllel jutalmazták, s a szakmai
értékelésben külön kiemelték
Kurányi András zseniális alakí
tását. A fiú több szerepet is
játszott a darabban, emellett ő
kezelte a technikát is. A gyáva
kistigrist „mozgató" Klaffl Gá
borról pedig úgy nyilatkoztak a
szakértők, hogy varázslatos volt,
ahogy megjelenítette a mese
alakot.
Szép beszédükért a bábcso
port valamennyi tagját - Klaffl

Gábor, Csupor Máté, Kurányi
András, Vadócz Jenő, Kulmann
Nikolett, Németh Vivien, Erdődi Boglárka, Erdődi Noémi,
Huszár Melinda, Szomorkovics
Alexandra, Csek Adrienn, Már
kus Zsófia - m e g d i c s é r t e a
zsűri.
A szorgalom meghozza jutal
mát - fogalmazott Nagy Márta,
a csoport vezetője, amikor az
évadot értékelte. Hozzátette: az
alsós és a felsős gyerekek mind
végig együtt készültek, nagyon jó
közösséget alkottak a régi és az
új játékosok. Minden gyermek
tehetséges valamiben, a foglal
kozásokon dől el, kinek melyik
képességét érdemes fejleszteni.
A csoportban továbbra is szíve
sen fogadják az új tagok jelent
kezését.

A kistigrisek, akik elnyerték a kitüntető' oklevelet
Több rangos művészeti szem
lén vettek részt a 2000/2001-es
tanévben a celldömölki Tücsök
Bábcsoport tagjai, s ezúttal sem
maradtak el az elismerések.
Mindjárt az évad kezdetén, tavaly
szeptemberben a második alka
lommal meghirdetett Országos
Nonverbális Fesztiválon adták
eló' nagy sikerrel a Játék az eső
ben című produkciót. Október

ben ott voltak az országos báb
fesztiválon, ahol a Zsákbamacs
ka című mese színpadképének
tervezéséért és a játék kiváló tér
szervezéséért megkapták a Ma
gyar Művelődési Intézet külön
díját. A szombathelyi közön
ségnek a sportházban egy zenés
játékkal mutatkoztak be, s oda
haza, Celldömölkön is gyakran
léptek közönség elé.

A.

MAGYAR MILLENNIUM

„Kultúrával a Nyugat kapujában"
Nemzeti Fesztivál
2000-200!. évi országos szakági bemutatóján
nyújtott kietnelkedőteljesítményéért.

Rockenbaucr Zolt
N c a » *..!,..„:,, fratrfi ii*

Jsfe
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Klaffl Gábor, aki varázslatosan ját
szotta a kistigrist

Kurányi András színészként és tech
nikusként is zseniális volt

L
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Celldömölk Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

Építőipari tervezők és kivitelezők
figyelmébe ^jányuk íy termékünket!

22/2001. (IV. 25.) sz. rendelete a magánerős
lakossági út-, járda- és közműépítések
szervezéséről és támogatási rendszeréről
(Folytatás az előző számból)
(4) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás (2) bekezdés szerint kiszámított
összegének megfizetéséig a fizetésre kötelezett tulajdonában álló ingatlanra a
vele megkötött szerződés alapján az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot
kell bejegyezni.
Tulajdonosi rendelkezések
18. §
(1) A lakossági kezdeményezésre támogatással megvalósuló közművek,
járdák és utak közül
a) gáz- és elektromos közművek a szolgáltató,
b) egyéb közművek, valamint az utak és járdák az Önkormányzat tulaj
donába kerülnek.
(2) Fenntartásukról, fejlesztésükről a műszaki átadástól, illetve az üzem
be helyezéstől a tulajdonos, illetve a kezelő' köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
19. §
E rendelet 2001. május 1. napján lép hatályba.
Rendelkezéseit csak az ezt követően induló magánerős beruházásokra le
het alkalmazni.
Átmeneti rendelkezések
20. §
(1) E rendelet hatálybalépését követően induló, de legkésőbb 2001. de
cember 31. napjáig megvalósuló út-, járda- és közműberuházások támogatá
sára az önkormányzat külön keretet állapít meg.
(2) E támogatásra vonatkozó pályázatokat 2001. június 30. napjáig kell
beterjeszteni.
(3) A pályázatok benyújtására, elbírálására és a szervezési folyamatokra a
jelen rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

Szombathely, Sólyom u. 48.
(Sólyom u. - Jávor u. sarok)
Telefon: 94/509-302
Fax: 94/509-303
Megkezdtük a szigorú nemzetközi minőségű
és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
IZOMIL adalékkal kevert száraz vakolóanyag

kizárólagos forgalmazását,

mely csak természetes alapanyagot tartalmaz
és nem toxikus.

A vakolóanyag előnyei:
vízzáró, porózus, légáteresztő, fagyásbiztos, UV-stabil,
nem penészedik, nem gyúlékony.
Kiválóan alkalmazható az új épületek létesítésénél,
de a régiek felújításánál is kitűnő védelmet nyújt
pincék, medencék, vízaknák, tárolók, kádak, vizesblokkok
nedvesség elleni szigetelésére
- akár 1-2 bar víznyomás esetén is -,
valamint a külső lefagyott.
<
kisalétromosodott vakolat cseréjekor.
'<j
u
m
£
A termék 40 kg/zsákos kiszerelésben
^
került forgalomba.
«;
melynek minősége egy évig garantált
£
$
száraz helyen tárolva.
ILI
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építhet vagy felújíthat, ránk mindig számíthat!

SPORT - ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK
Magyar Kupa-mérkőzéseket játszottak a kézilabdátok
Szeptember 8-án Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára mindkét celldö
mölki kézilabdacsapat A férfiak a szombathelyi Tanárképző-Komplexitás
együttesével, míg a hölgyek Vasvár gárdájával mérkőztek a továbbjutásért.
Szeptember 8-án a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskola sportcsarnokában hét
végi kézilabda felkészülési tornán
szerepelt a CVSE-Celli Festék
férfi kézilabdacsapata. A celldömölkieken kívül parkettára lépett
a szombathelyi Főiskola, a Szent
gotthárd és a SOFÉS Sopron
csapata. Mátés István tanítványai
magabiztosan gyó'zték le a sop
roni és a szombathelyi együttest,
de alul maradtak a szentgotthár
diakkal szemben. A Főiskola el
leni összecsapás nemcsak a tor
na eredményébe számított bele,
de egyben Magyar Kupa-mérkő
zés is volt.
EredményekTanárképző Főiskola-Komplexitas-CVSE-Celli Festék 24:32
(10:17). Szombathely, 100 néző,
Magyar Kupa-mérkőzés. Vezette:
Ács, Báder.

CVSE-Celli Festék: Dénes Pozsonyi (13/5), Németh (1),
Csitkovics (4), Jankovics (4), Ba
konyi (1), SaU (4). Csere: Kozma
(kapus), Tóth (3), Kormos (2),
Ludvig. Edző": Mátés István.
Remekül indult a mérkőzés a
celldömölkieknek (4:0 majd 7:2).
A félidőben már 7 gólos vendég
előnnyel vonultak pihenőre a csa
patok. A második félidőben egy
szer tudott közelebb kerülni - 4
gólra - a szombathelyi csapat,
de a celliek sikere a mérkőzés
során egy percig sem forgott ve
szélyben. Megérdemelten jutott
tehát tovább a kupában a celli csa
pat, míg a tornán végül 2 győze
lemmel és egy vereséggel a Szent
gotthárd mögött a második he
lyen végzett.
Sajnos Mátés István több játé
kosa a torna folyamán sérülést
szenvedett. Németh, Kormos és

Jankovics játékára nem számítha
tott mindhárom mérkőzésen az
edző. Reméljük, a bajnoki nyi
tányra újra egészséges lesz min
den játékos!
A CVSE-Celli Festék csapata
szeptember 22-én kezdi meg baj
noki szereplését. Akkor a Magyar
Kupában legyőzött Tanárképző
Főiskola-Komplexitáshoz látogat
a celli együttes. Hazai pályán elő
ször szeptember 29-én láthatják
a szurkolók a celli férfi kézilabdacsapatot.

Kiss (kapus), Foglszinger, Bödör,
Gönye. Edző: Molnár János.
A celldömölki hölgyeknél több
meghatározó játékos is sérülés
sel bajlódik, ezért Molnár János
edző nem számíthatott rájuk.
Tokorcsi gerincproblémái miatt
hiányzott, Szomorkovits Adri
ennt pedig bokaszalag-szakadás
sal szeptember 17-én műtötték.
Rá valószínűleg hosszú ideig nem
számíthat az edző és a csapat.
A mérkőzésen végig vezetett a
CVSE-Celli Festék. Avasváriak az
utolsó 10 percben 4 hétméterest
o o o
A CVSE-Celli Festék női kézi is lőttek, és ezzel kiharcolták a
labdacsapata szeptember 8-án döntetlent. Sajnos, a döntetlen a
hazai pályán fogadta a vele azo celliek búcsúját jelentette a Ma
nos osztályban szereplő' Vasvár gyar Kupából, hiszen a versenyki
írás szerint az azonos osztályban
együttesét.
CVSE-Celli Festék-Vasvár 18:18 szereplő csapatok mérkőzésén
(11:9). Celldömölk, Városi Sport döntetlen esetén a vendégcsapat
csarnok, 50 néző, Magyar Kupa jut tovább. így a Vasvár lépett a
mérkőzés. Vezette: Kovács, Pauer. következő fordulóba.
A celldömölki női együttes szep
CVSE-Celli Festék: Barsiné Hende (1), Szomorkovits L. (9), tember 22-én 16 órakor Alsóörs
Salamonné, Geiger Cs. (1), ellen hazai pályán kezdi meg sze
V. V.
Horváthné (4), Tóth (3). Csere: replését a bajnokságban.
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PORT - ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK
Germán góljával dobogóra ért Pintér Attila csapata
CVSE Autók FC-Siófoki FC 2-1 (0-0)
Celldömölk, 1200 néző'. Vezet
te: Saskó'y Szabolcs (Kiss Gy.,
Puskás S.)
Antók FC: Szép - Horváth,
Csákvári, Puglits, Hudák Cseke, Somorjai, Sipos, Hegyi Fodor, Gajda. Vezetőedző: Pintér
Attila.
Siófok: Bíró - Páling, Pálfi,
Baranyai, László - Grósz, Dulics, Schultz, Lászka - Montvai,
Lipcsei. Vezetőedző: Mucha Jó
zsef.
Jók: Puglits (a mezőny legjobb
ja), Csákvári, Hudák, Hegyi, Ger
mán, illetve Schultz, Baranyai,
Pálfi, Lászka, Lipcsei.
Csere: Gajda helyett Germán
az 59., Sipos helyett Bodor a 87.,
Cseke helyett Marius a 90.,
Dulics helyett Petrók a 74., Lip
csei helyett Fogarasi a 78. perc
ben.
Sárga lap: Baranyai (Cseke
buktatásáért) a 19., Somorjai és
Schultz (kakaskodásért) a 32.,
Sipos (Dulics felvágásáért) a 35.,
Páling (Hegyi felrúgásáért) a 64.,
Lipcsei (Puglits megrúgásáért) a
74., Grósz (Hudák lábára történt
szándékos rácsúszásért) a 92.
percben.
Kiállítás: Somorjai (máso
dik sárga lappal, rácsúszott
Lászkára) a 78. percben.
Szögletarány: 8:5 (4:1).

Tájékoztató
katonai
ügyekben
Tájékoztatjuk a hadkötele
seket, hogy a Vas Megyei
Hadkiegészítő Parancsnok
ság fogadónapja 2001. szep
tember l-jétől a polgármes
teri hivatalban megszűnt.
Katonai ügyben tájékozta
tást Szajdán Lajostól, a pol
gármesteri hivatal katonai és
védelmi főmunkatársától ( I .
emelet 19-es szoba) kérhet
nek kedden és csütörtökön
ügyfélfogadási időben.

A mérkőzés emlékezetes per
cei:
47. perc: Szabadrúgás után Ba
ranyai fejelte le Montvaihoz a 16oson belül a labdát, a csatár
visszajátszott az érkező Schultz
elé, aki 14 méterről nagy erővel
lőtt védhetetlenül a bal sarokba.
(0-1)
49. perc: Szabadrúgást végez
hetett el a bal oldali szögletzászló
közeléből a ceíli csapat. A kapu
előterébe ívelt labdát a védők
Fodorhoz fejelték, aki visszaját
szott Somorjaihoz. Somorjai jól
ismerte fel a lehetőséget, és a
kapu előteréből kifelé tartó vé
dők és támadók fölött a jobb ol
dalon feltűnt Hegyi elé játszott,
aki a kivetődő Bíró mellett a fel
pattanó labdát kapásból a bal ol
dali belső kapufára lőtte, ahon
nét az a gólvonalon túlra vágó
dott, (l-l)
62. perc: Kapu elé ívelt labdá
ra Szép rossz ütemben mozdult
ki kapujából. Montvai viszont
ügyesen csúsztatott a kapus fö
lött kapura, de Csákvári a gólba
tartó labdát a gólvonal előtt
még elérte, és szögletre tudta
fejelni.
71. perc: Germán szaladt el a
jobbszélen, remekül váltott Fo
dorral, majd az alapvonal mel
lől Somorjai elé gurított, akinek

tíz méterről leadott lövése el
akadt a tömörülő siófoki védő
kön.
84. perc: Egy hosszan előre lőtt
labdára Germán harciasan csapott
le két siófoki védővel, Baranyaival
és Pálfival szemben. Az ütközés
következményeként a felperdülő
labdát a celli játékos meg estében
a védők elől le tudta falazni, majd
30 méteres sprint után a kapujá
ból kifutó és vetődő Bíró Imre, a
nemrég még Újpesten védő ka
pus mellett elegáns könnyedség
gel, bal belsővel a jobb oldali alsó
sarokba továbbított. (2-1)
90. perc: Az elkeseredetten ro
hamozó vendégcsapat támadását
követően Csákvári fejelt ki egy
középre belőtt labdát. Fejese azon
ban csak Schultzig jutott, aki 16
méterről egyből a jobb alsó sarkot
célozta meg, de Szép résen volt,
és lövését vetődve védte.
Kívülről nézve: A két csapat
küzdelmes, de kapura veszélyte
len csatát folytatott az első fél
időben. Fölényt egyik csapat sem
tudott kiharcolni. Szembetűnő
volt, hogy mindkét csapat közé
pen erőltette támadásait, melyet
a védelmek jól hárítottak. A játék
hevében, ebben a félidőben fel
tűnően sok volt a játékosok ve
hemenciájából fakadó szabályta
lanság. A szünetben lehiggadt
csapatok már a második játékrész
első perceiben megkezdték a gól

gyártást. Egy perc elteltével a
vendégek ijesztettek rá a celli csa
patra, de alig két perc múltán
megtörtént az egyenlítés. Ezt kö
vetően a rangadóhoz méltóan
mindkét csapat nagy erőket moz
gósított a győztes találatért. En
nek köszönhetően már nemcsak
a küzdelem dominált, hanem a
játékosoknak sikerült változatos
sá tenni a jó iramú mérkőzést. Az
utolsó tíz percben úgy tűnt, hogy
az időközben tíz főre fogyatko
zott celli csapat belenyugodott a
döntetlenbe. A szurkolók örömé
re, hogy mégsem így történt, ar
ról Germán remek egyéni telje
sítményével gondoskodott. A
győzelemmel az Antók FC feljött
a harmadik helyre. A továbbiak
ban izgalmas hajrá várható az
első kor hátralévő mérkőzésein.
Bíráskodás: Saskó'y játékvezető
a celli csapat elsőNB IIB-s mérkő
zésén, tavaly nyáron Pápán sem
nyerte el az Antók FC szurkolóinak
szimpátiáját. Most a celli pályán sem
alkotott maradandót. Schultzot és
Grószt kevés játékvezető hagyta vol
na durva, szándékos szabálytalan
ságukért a pályán. A mezőnyben is
sok hibát vétett.
- tim A CVSE-Antók FC
bajnoki mérkőzésein
a rendre a Sárvári Security
Service Kft. ügyel.

A CVSE $B Il-es női kézilabdacsapatának sorsolása
Az elmúlt évi bajnoksághoz
hasonlóan az őszi szezonban is
12 női csapat rajtol az NB II-ben.
A nők is szeptember 22-én kez
denek, A férfi csapattól eltérően
a CVSE-Celli Festék női együtte
se hazai pályán fogadja első el
Mérkőzés napja
Szeptember 22.
Szeptember 29.
Október 7.
Október 13.
Október 21.
Október 28.
November 3.
November 10.
November 17.
November 24.
December 1.

Szombat
Szombat
Szombat
Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Szombat
Szombat
Szombat
Szombat
Szombat

lenfelét, az Alsóörs csapatát, míg
a bajnokságot december l-jén
Bükön fejezi be. A 2001/2002. évi
bajnoki szezonban új ellenfelek
lesznek, az NB I/B-ből kiesett
Körmend, valamint két újonc csa
pat: Ács és Vasvár. Az idei évad

ban is az élmezőnyben várjuk
Molnár János edző csapatát, ti
tokban a dobogós helyezésben is
reménykedünk. A célok elérésé
hez az ősszel az alábbi sorsolás
szerint kell az ellenfelekkel meg
küzdeni a celli lányoknak.

Ifjúsági

Felnőtt

Mérkőző'csapatok

17.45
15.45
15.45
18.00
15.45
17.45
15.45

16.00
14.00
14.00
16.00
14.30
16.00
14.00
16.00
16.00
16.00
13.00

-

17.45
17.45
14.45

CVSE-Celli Festék-Alsóörs
Dorog-CVSE-Celli Festék
Körmend-CVSE-Celli Festék
CVSE-Celli Festék-Sárvár
Polgárdi-CVSE-Celli Festék
CVSE-Celli Festék-Vasvár
Ács-CVSE-Celli Festék
CVSE-Celli Festék-Győri ETO ifj.
FOTEX II. Veszprém-CVSE-Celli Festék
CVSE-Celli Festék-Sárszentmihály
Büki TK-CVSE-Celli Festék
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Hét nap alatt kilenc pont az Antók FC tarsolyában
CVSE-Aatók FC - Százhalombatta FC 2-1 (0-1)
Celldömölk, 1000 néző. Vezette:
Farkas Balázs (Gyarmati I . T.,
Kispál R.)
Antók F C : Szép - Horváth,
Csákvári, Puglits, Hudák - Fodor,
Hegyi, Sipos, Tóbiás - Cseke Gajda. Vezetőedző: Pintér Attila
Százhalombatta: Nagy - Simon,
Sztanó, Tolnai, Móra - Bősze, Ko
vács, Németh, Bakó - Bencze, Ja
kab. Vezetőedző: Gálvölgyi István
Jók: Cseke, Puglits, Csákvári,
Hudák, Sipos, ill. Nagy, Sztanó,
Bencze, Kovács, Jakab.
Csere: Tóbiás helyett Germán a
37., Gajda helyett Marius az 68.,
Cseke helyett Bodor a 88., Bősze
helyett Csák a 68., Bakó helyett
Gyurkovits a 80., Németh helyett
Sipos a 87. percben.
Kiállítás: Germán (labdaelrúgásért második sárga lappal) a 89.
percben.
Szögletarány: 12:3 (7:2)
A mérkőzés emlékezetes percei:
18. perc: Sipos mesterien ugrat
ta ki középen a 16-os vonala előtt
Csekét, aki kicsalta kapujából a száz
halombattai kapust, majd jobbra
elhúzta mellette a labdát, és egyből
megcélozta az üres kaput, de a gól
ba tartó labdát Németh a gólvo
nalról szögletre mentette.
31. perc: Az első támadásból gólt
szerzett az ellenfél. Jobb oldali part
dobást követően Bősze ívelte a lab
dát a kapuelőtérbe. A vízben lan
doló beadás megtréfálta Szép ka
pust és a nagy elánnal érkező és
becsúszó Bencze előbb érte a lab
dát, amit a vetődő kapus hóna alatt

4 méterről bepiszkált a jobb kapu
fa tövénél a gólvonalon pár centi
vel túlra. (0-1)
47. perc: Kapu előtti tömörülés
nél egy középre ívelt labdát Ger
mán mellel tett vissza Csekének, aki
14 méterről ballal futtából a bal ol
dali léc alá bombázott, (l-l)
63. perc: Egy ragyogó átadással
Fodor húzhatott jobbról egyedül
kapura. Már a 16-oson belül járt,
mikor a jobbösszekötő helyéről a
hosszú sarkot célozta meg, de la
pos lövését Nagy gyors vetődéssel
hárítani tudta.
75. perc: Fodor indult el nagy
elánnal egy remek átadás után a
jobbszélen, levezette majdnem az
alapvonalig a labdát, és onnét éle
sen belőtte a kapu elé, ahol Cseke
remek ütemben érkezett és nyolc
méterről a tehetetlen battai ka
pus mellett a bal sarokba fejelt.
(2-1)
38. perc: Csákvári lőtte be közép
re a labdát, melyet Marius lekezelt,
és a kivetődő Nagy mellett ugyan
remekül előtte laposan, de a ven
dégek szerencséjére az a bal kapu
fa éléről kifelé pattant és egy védő
szögletre tudott menteni.
K ívül ról nézve: A mérkőzés beharangozójában írtuk, hogy peches ta
lálkozón szenvedett vereséget a ta
vasszal Százhalombattától a celli
együttes. Nos, most is úgy indult a
találkozó, hogy a vendégeknek ked
vezett az első félidőben a szerencse.
Addig, míg az Antók FC százszáza
lékos helyzeteit elpuskázta, a vendé
gek az első támadásból olyan góllal

szereztek vezetést, amely egy csapat
életében tízévenként fordulhat elő.
A labda centikkel döcögött át a gól
vonalon, úgy, hogy talán még a gól
pöccintő és nem csak a celli szurko
lók nem akartak a szemüknek hinni.
A gól kiegyenlítetté tette a hátralévő
perceket, de igazi gólveszélyt tovább
ra is csak a hazai csapat tudott létre
hozni. A vendégek kapusa azonban
a nehéz talaj ellenére is biztos kézzel
hárította a kapu elé ívelt labdákat. A
második félidő jól kezdődött, hiszen
már a második percben Cseke paza
rul eltalált lövéssel kiegyenlítette az
eredményt. Az egálozó gól után to
vább fokozta az iramot a celli gárda a
győztes találatért. Volt időszak mi
kor szinte egy kapuzott, de majdnem
egy félórát kellett várni a győztes gól
ra, melyet egy korszerű szélső táma
dás után belőtt labdából ismét Cseke
juttatott az egyébként kitűnően védő
vendég kapus, Nagy Endre kapujá
ba. Továbbra is a hazai csapat ma
radt támadásba és akár növelhette
volna az eredményt is. A vendégek
nem adták fel a mérkőzést az utolsó
pillanatig, sőt a véghajrában mindent
egy lapra föltéve óriási offenzívát nyi
tottak az egyenlítő gólért, amit Ger
mán kiállítása után tovább fokoztak.
A hazai együttes ebben az időszak
ban kapuja elé szorult. Jellemző a
nagy nyomásra, hogy a vendégek
kapusa is két alkalommal megláto
gatta a celli 16-ost, de mindhiába,
mert Jakab előretörésekor Szép Ta
más is megmutatta oroszlánkörme
it. Összességében, a nagyon nehéz
vizes talajon a szurkolók jó iramú, a
talajra fogható sok kisebb szabályta
lanság ellenére sportszerű mérkő-

Szombaton a nagy múltú Doroghoz látogat a csapat
A hétvégén a szebb napokat
megélt, Grosits Gyula és
Buzánszky Jenő aranycsapat tag
jainak csapatához, az eddig még
nyeretlen Doroghoz utazik bajno
ki találkozóra, Pintér Attila együt
tese. Papírforma szerint a mér
kőzés vendéggyőzelmet ígér. A ha
zai csapat feltételezésünk szerint
azonban mindent el fog követni,

UJ

hogy megszerezze első bajnoki
pontját vagy pontjait. Az annyira
óhajtott pontok utáni vágy várha
tóan megduplázza a Dorog játé
kosainak akaratát. Mindebből kö
vetkezik, hogy nem lehet könnyel
műen venni a soron következő
meccset a celli csapatnak. Doro
gon úgy kell pályára lépniük, hogy
éppen most nem szabad betlizni a

CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK HETILAPJA

Pintér fiúknak. Feltételezzük, hogy
a játékosok sem szeretnének alul
maradni a sereghajtó ellen, s ezért
saját maguk önbecsülése érdeké
ben is azon lesznek, hogy sorrend
ben a hatodik győzelmüket is
megszerezzék az idei bajnoki
idényben. Az Antók FC ez ideig
Dorogon még nem vesztett mér
kőzést.
- tim -

zésnek és megérdemelt hazai győze
lemnek lehettek részesei.
Bíráskodás: A fiatal, jó képessé
gű Farkas Balázs játékvezető, két
FIFA kerettagságú asszisztensével
együtt, néhány tévedéstől eltekint
ve jól vezette a találkozót.
A forduló további eredményei: Sió
fok-Hévíz 3-0, Kaposvár-Pápa elma
radt, Bük-Pécs 1-0, Marcali-Nagy
kanizsa 6-0, Lombard-Dorog 4-0.
AzNB I/B.
Nyugati csoport állása
1. Marcali
8 6 2 - 30-11 20
2. Lombard 8 6 1 1 20-4 19
3. CVSE
8 6 1 1 20-8 19
4. Kaposvár 7 5 - 2 17-11 15
5. Hévíz
8 4 13 16-15 13
6. Siófok
8 4 - 4 15-8 12
7. Bük
8 4 - 4 8-17 12
8. Pécs
8 3 1 4 9-13 10
9. Százh.
8 2 15 10-14 7
10. Pápa
7 1 2 4 9-16 5
11. Nagyk.
8 1 1 6 9-23 4
12. Dorog
8 - - 8 5-28 0
A következő forduló mérkőzései:
(Szeptember 22.): Dorog-Celldö
mölk, Pécs-Marcali, NagykanizsaSiófok, Százhalombatta-Kapos
vár, (szeptember 23.): Pápa-Bük,
Hévíz-Lombard.
—tim—
A CVSE-Antók F C bajnoki
mérkőzésein a rendre a SÁRVÁRI
SECURTTY SERVICE Kft. ügyel

Asztalitenisz
Tatabánya-CVSE-MÁVÉPCELL9:9.Tatabánya,NBI/B-sférfi
mérkőzés. Vimi ezen a mérkőzé
sen verhetetlen volt. Az ő vezérle
tével nagyon értékes pontot hoz
tak el a jó erőkből álló Tatabányá
tól. Győztek: Vimi Roland(4),
Petrovics Péter(2), Bénák András(2) és a Petrovics-Benák páros.
Nagy k a n i z s a - C V S E MÁVÉPCELLII. 9:9. Nagykanizsa,
NBII-es férfi mérkőzés. Az NBIIben újonc csapatunk nagy küzde
lemben izgalmas mérkőzésen érte
el a döntetíen eredményt. Győztek:
Ölbei Péter(3), Németh Tamás,
Máthé Gyula(2-2), Tekét Attila(l)
és a Máthé-Teket páros.
-vl-
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