Gyalogolni jó
A Magyar Szabadidősport
Szövetség 2001. október 7-én
Világ Gyalogló Napot szer
vez, amelyre várják a jelent
kezőket. A celldömölki prog
ram részleteiről következő'
számunkban tájékoztatunk.
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kiállítás

Trianonra emlékeztek

Szüreti meghívó
Kétnapos programmal várják a celldömölkieket a Sághegyi Szü
reti Napok rendezvényeire a szervezők - a Kemenesaljái Művelő¬
dési Központ és a Kresznerics Ferenc Könyvtár - szeptember 2829-én.
Szeptember 28.. péntek:
18 óra: Kemenesaljái Hagyományőrzők - az Ostffyasszonyfai
Citerazenekar és Népdalkör műsora a könyvtárban
20.00-23.00 óráig: Nosztalgia-party a katolikus templom eló'tti
téren a Smidesz együttessel
21.00 óra: Sztárvendég a Dupla Kávé

Dr. Lentner Csaba ünnepi beszéde

Fotó: Mogyoróssy Gy.

A Trianoni-emlékkereszt felállításának évfordulója alkalmából
ünnepi rendezvényeket tartottak szeptember 22-23-án. A Kemenesal
jái Trianon Társaság szervezésében a Ság hegyi emlékműnél gyűltek
össze az ország minden részéről érkező'emlékezők, a KMK-ban Hetényi
József gyűjteményéből nyílt kiállítás.
A Ság hegyi kereszt az ország
legnagyobb Trianon-emlékműve.
1934. szeptember 23-án avatták
fel, ennek emlékére határozott
úgy a Kemenesaljái Trianon Tár
saság, hogy minden évben meg
emlékezést tartanak a tíz méter

Szeptember 29.. szombat:
9.00-22.00 óráig: Kirakodóvásár, vidámpark és autómárkák be
mutatója a városközpontban
10.00 óra: Hubertus mise a katolikus templomban
11.00 óra: Vadászati kiállítás megnyitója a KMK-ban
11.30 óra: Az erdélyi Erdőszentgyörgy és Celldömölk ünnepélyes
testvérvárosi szerződésének megkötése a polgármesteri hivatal nagy
termében
15.00 óra: Szüreti felvonulás (Hegyi utca - Sági út - dr. Géfin
tér útvonalon)
17.00 óra: Szüreti műsor az 1. számú posta előtti téren; közremű
ködnek a Kisalföld Táncegyüttes zászlódobálói, a Los Andinos
együttes, Und település horvát nemzetiségű néptánccsoportja és
Pápa város fúvószenekara
19.00-24.00 óráig: „Közkívánatra..." - helyi rockzenészek mű
sora a szabadtéri színpadon; fellép a Syrius, a Fény és a Desszert
zenekar, vendég a szombathelyi Médium zenekar.
22.00 óra: Tűzijáték
22.15 óra: Sztárvendég: UNITED együttes

magas sziklataiapzatból kima
gasló tizenkilenc méteres kőkeresztnél.
Szombaton déleló'tt Hetényi
József helytörténész Trianon cí
mű kiállítását dr. Lentner Csaba,
Rossz idő esetén a szüreti műsor szereplői és a vendégek a KMK szín
(Folytatás a 2. oldalon) háztermében lépnek fel.

Átalakult a tsz
A Sághegyalja Mezőgazdasági és Ipari Szö
vetkezet július 25-ei közgyűlésén döntött ar
ról, hogy részleges átalakulással a jövőben
részvénytársaságként működik tovább. Ennek
érdekében készítette el július 30-ai forduló
ponttal vagyonmérlegét. Szeptember 21-én
10 órától a KMK-ban tartotta meg közgyű
lését a szövetkezet, melyet a társaság első ala
kuló ülése követett. Dr. Pörneczi Károly el
nök beszédében elmondta: a társaság részvé
nyei 183 tag kezében oszlanak meg, akiknek
95 százaléka egyébként munkavállaló a sági
gazdaságban. A tsz vagyonának 96,4 százalé
ka átkerült a részvénytársaságba. Az alakuló
ülésen ötéves időtartamra megválasztották a
tisztségviselőket, valamint döntöttek a könyv
vizsgáló személyéről is. A részvényesek nyílt
szavazással egyhangúlag fogadták el a társa
ság alapító okiratát. Nagy László, a Mezőgaz
dasági Termelők Vas Megyei Szövetségének
titkára szintén üdvözölte a termelőszövetke
zet részvénytársasággá alakulását.
T. A.

A fűtési szezonra elkészül
A távfűtőrendszer felújítása miatt hidegek
mostanában a távfűtéses lakások, irodahe
lyiségek Celldömölkön. Több olvasónk pa
naszkodott, hogy a váratlanul beköszöntött
kellemetlen időjárás miatt már nem tudják,
hogyan védekezzenek otthonukban a hideg
ellen.
Kérdésünkre Burkus Zoltán, a generálki
vitelező győri Ratherm Kft. munkavezetője
elmondta, hogy bár az augusztusi városi nagy
rendezvény, majd a csapadékos időjárás né
miképpen hátráltatta a szabadtéri munkákat,
tartani tudják a határidőt, és a hivatalos fűté
si szezon kezdetétől, október 15-től biztosíta
ni tudják a folyamatos fűtést. SŐt, azt sem
tartotta kizártnak, hogy ennél előbb is meg
kezdődhet a hőszolgáltatás a távfűtéses laká
sokban.
Az érintett lakóktól addig is megértést kér
nek, a járókelőktől pedig elnézést a város
központban lévő felfordulás miatt.
Fotó és szöveg: Völgyi L.

Kazánokat cserélnek, vezetékeket fektetnek
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Az időjárás idén nem kedvezett a termésnek
Az idei szárazság rányomta bélyegét a ter
méshozamra. A tavaszi vetésű növények így a kukorica is - többsége elégett, Az aszályt
fokozta az is, hogy a múlt télen csak kevés
csapadék hullott. Az elsó' félév terményidő¬
szakában összesen 200 milliméter csapadé
kot mértek a Sághegyalja Mezőgazdasági és
Ipari Szövetkezetben - tudtuk meg dr. Pörneczi Károly elnöktől. A termelőszövetkezet
700 hektárnyi kukoricájából 300 hektárnyit
kellett már lesilózni, a fennmaradt mennyi
ség az elnök reményei szerint fedezi a takar
mányszükségletet. A gond az, hogy az ország
más területein - kivételt talán még az észak
magyarországi régió jelent - a megfelelő
mennyiségű csapadék miatt magas kukorica
hozamra számítanak a termelők. Ez az oka
annak, hogy a kukoricát idén alacsony áron
lehet értékesíteni, tonnánkénti nettó ára
18 000 forint. A siló átlagtermése hektáron

ként 20-25 tonna volt. A szintén tavaszi ültetésű napraforgó sem hozott idén rekordter
mést. Az őszi esőzések miatt a kombájnok
nak félbe kellett szakítaniuk a betakarítási
munkálatokat - tájékoztatott Pörneczi Ká
roly. Hozzátette, eddig a termés egyharma
dát tudták behozni. A nagy mennyiségű csa
padék miatt ugyanakkor félő, hogy az átázott
talajon a napraforgó megdől, emiatt aratása
vagy nagyon nehézzé, vagy lehetetlenné válik.
Az elnök elmondta, míg tavaly hektáronként
3,2 tonna napraforgót arattak, idén örülnek,
ha elérik az 1,5 tonnát. Igaz, ez évben 10 000
forinttal többért, 60 000 forintért mérik a nö
vény tonnáját. Ez a különbözet - az elnök
véleménye szerint - nem fogja fedezni az
idei terméscsökkenést.
Az őszi vetésű búza jobban átvészelte az
aszályos időszakot - mondta el az elnök.
Ennek köszönhetően malmi minőségű búzát

Trianonra emlékeztek
(Folytatás az 1. oldalról)
a MIÉP országgyűlési képviselő
je ajánlotta a látogatók figyelmé
be. A dokumentumok nyomon
követik Magyarország vesztesé
geit az 1920-as országcsonkítás
után. Az ország területének het
venegy, lakosságának hatvanhá
rom százaléka került a határokon
kívül. A megnyitón dr. Lentner
Csaba kiemelte, hogy elvehették
az aranybúzát termő Bácskát, a
magyar rendek országgyűlési vá
rosát, Pozsonyt, az egyeteméről
híres Kolozsvárt, vármegyéket
csatolhattak el, de egy dolgot
nem tudtak elvenni: a magyarság
nemzeti Öntudatát.
Sajtótájékoztatón mutatkozott
be a térség MIÉP-es országgyű
lési képviselőjelöltje, Döme Lász
ló, a párt celldömölki szervezeté
nek elnöke. A tájékoztatón dr.
Lentner Csaba és Döme László
a MIÉP föld- és agrárpolitikájá

ról beszélt. Véleményük szerint
az elmúlt években nem történt ér
demi áttörés a mezőgazdaság fej
lesztésében, a vidék felemelésé
ben. Kormányzati tényezővé vá
lásakor a párt a kistermelőket is
segíteni fogja.
Délután a Ság hegyen folyta
tódott a megemlékezés, ahol
Makkos István polgármester és
Heim Géza, a Kemenesaljái Tria
non Társaság elnöke köszöntöt
te az egybegyűlteket. Dr. Lentner
Csaba ünnepi beszédében k i 
emelte, hogy minden nemzetnek
három kincse van: a becsülete, a
függetlensége és a nagysága.
Az Országos Trianon Társaság
zászlót adományozott a kemenesaljai csoportnak, majd több
országos és helyi szervezet az em
lékezés koszorúit helyezte el az
emlékműnél.
Tulok G.
Fotó: Mogyoróssy Gy.

arathatott a téesz. Ebből 1000 tonnát a cell
dömölki malomnak adtak el 25 000 forintos
tonnánkénti áron. A maradék 3000 tonnából
újabb 1000 tonnát az idén értékesít még a
téesz 27 000 forintos áron, 2000 tonnát pe
dig jövő évben szeretnének eladni.
A szeptemberi esőmennyiség nem kedve
zett a cukorrépának sem. A fejlődésének vé
génjáró takarmánynövény gyökere könnyen
megtelik vízzel az átázott talajban, így cukor
tartalma csökkenni fog. Pörneczi Károly el
mondta, 200 hektárnyi területen az Őszi ká
posztarepce magjai már a földben vannak, a
hó végén pedig hozzákezdenek az őszi árpa
vetéséhez is. A termelési szerkezet egyéb
ként jövőre sem fog megváltozni, a termelő
szövetkezet földjeibe továbbra is gabonafé
léket, olajos magvakat, cukorrépát, illetve
egyéb szálas és tömeges takarmánynövénye
ket vetnek.
Tömböly Á.

Polgárvédelmiseket oktatnak

Katasztrófavédelmi bemutatóra készül Celldömölk október 13án a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, több megyei szervezet
és a helyi bizottság bevonásával. Az imitált katasztrófahelyzet - föld
rengés és robbanás - után a Kinizsi lakótelep lakóinak egy részét
telepítik ki. A megyei szintű gyakorlaton részt vesznek a celldö
mölki polgárvédelmi beosztottak is. Közel száz embert készítenek
fel az illetékes szervezetek, amelynek során elméleti és gyakorlati
ismeretekkel látják el a különböző szakalegységekbe beosztott
polgárvédelmiseket. A múlt heti elméleti képzésen az iskolák, a
Cellszolg Kht., a CellVíz Kft. és az IPR Tároló Rt. dolgozói vettek
részt.
T. G.
Fotó: Völgyi L.

OKTATÁSSZERVEZÉS
1071 Budapest, Bajza u. 1.
Telefon: 06/1/316-6372
Hétvégi

felnőttképzési

Celldömölkön nyolc általánossal gyermekfelügyelő',
óvodai gyermekgondozó alapfokú pedagógiai emelt szintű
szakképzés indul.
TÖbb szervezet is megkoszorúzta az emlékmüvet

KRÚDY BT.
1071 Budapest, Bajza u. 1. Telefon: 06/1/316-6372
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MSGKSRDtZTUK - VÁLASZOLTÁK
Pleiveiszné Nagy
Mária: Egyáltalán
nem vagyok elégedett, már két éve hiába próbálok elhelyezkedni. A Cellcompban dolgoztam, de
van egy kisgyermekem, aki mellett nem
tudok két-három mű
szakban dolgozni. Ne
kem az lenne jó, ha helyben találnék állást. 4¬
6 órás műszakban szeretnék munkát vállalni,
de hiába próbálkozom, nem találok munka
helyet magamnak. Két éve tart ez az állapot,
most már munkanélküli segélyt sem kapok.
Sajnos nagymama sincs, akire rábízhatnám a
gyereket. Amíg én dolgozom, a kicsi édesap
ja segít. Hallom, hogy sokakat elbocsátanak a
munkahelyekről, szerintem több üzemet kel
lene idetelepíteni.
Kovács Ferenc: Nekem nem okoz gondot
szerencsére a munkahelyhiány, mert én ma
gánvállalkozó vagyok. Tudok a fennálló prob
lémákról, olvasom az újságban, beszélik az
emberek. Több ceíli üzemben is gondok van
nak a munkahelyekkel, a foglalkoztatással.
Egy-két jól prosperáló cégen kívül nincs biz
tos vállalat. Többre lenne szükség, helyben
kellene megoldani a
munkaerő elhelyezé
sét, hogy ne kelljen el¬
járni az embereknek
máshova dolgozni. A
városnak is érdeke
lenne a munkahelyte
remtés, hiszen a jöve
delemadók bevétele
iből részesülne a te
lepülés is. Végre ide

Vasvár után Celldömölk és tér
sége munkaeró'piaci mutatói a leg
kedvezőtlenebbek Vas megyében.
A jelenlegi regisztráció szerint 725
fő munkanélkülit tartanak nyil
ván a celldömölki munkaügyi ki
rendeltségen, ez 5,7 százalékos
munkanélküliségi rátát jelent tájékoztatta lapunkat Soós Ferenc,
a Vas Megyei Munkaügyi Köz
pont Celldömölki Kirendeltségé
nek vezetője.
A munkanélküliség az év eleji
adatokhoz képest nőtt. Ehhez
hozzájárult az is, hogy a nyár fo
lyamán 90 fő pályakezdőt regiszt
ráltak a kirendeltségen, másrészt
helyi és környező településeken
lévő multinacionális cégeknél is
létszámleépítést hajtottak végre.
A környék három mezőgazdasági

Mi a véleménye a celldömölki
mmikalehetöségekrol?

kellene csalogatni a
beruházókat.
Bodor János: Szá
momra meglepő volt,
hogy a Cellcompban
ilyen mértékű problé
mák adódtak. Persze
az ember nem ismeri
a világpiaci helyze
tet. Nem tudni, hogy
mekkora létszámot
érintett az elbocsátás, bár azt ígérték, szep
temberre javulni fog a helyzet. Van, amikor
véglegesek a leépítések, van, amikor ideigle
nesen vesznek fel embereket, de a piac beha
tárolt: ami ma kellett, az holnap már nem biz
tos, hogy kell. Nem lehet raktárra termelni,
mint régen. A nyugdíjasok még csak elkínlód
nak valahogyan, de azt, aki abból élne, hogy
dolgozik, nagyon sajnálom. Nehéz lehet, ami
kor nem talál állást. Nincs fedezete ahhoz sem,
ha valamit, például lakást akarna felvállalni.
Marsai Mária: Én a cipó'iparban dolgozom,
régebben Kemenesmihályfán, most Celldö
mölkön. Szerencsére még nem kellett munka
nélkülire mennem, de sokakat érint most a
munkanélküliség veszélye. Hallani, hogy a leg
több elbocsátás a Cellcompban van, de példá
ul a kesztyűgyárba - úgy tudom - most fel
vétel van. Sokan eljár
nak a környékre is,
Sárváron szerencsére
indult egy új részleg,
Én először azokat küldeném el, akik nyug
díj mellett dolgoznak,
hogy a fiataloknak le
gyen munkájuk. A
nyugdíjasokat is saj
nálom, de nem lehet

Több a munkanélküli
szövetkezeténél is válsághelyzet
alakult ki, ami szintén dolgozók
elbocsátását vonta maga után.
A nyilvántartott 725 fó' munka
nélküliből közel 500 fő szakkép
zetlen, illetve szakmunkásképző
iskolát végzett, 50-50 százalékos
arányban. 26-an diplomás pálya
kezdő munkanélküliek, 70-70 fő
szakközépiskolai végzettséggel
rendelkező és gimnáziumot vég
zett, a többiek a munkanélküliek
egyéb csoportjaiba sorolhatók. A
nem szerinti megoszlás alapján
400 férfi és 325 nő van, a 17-45 év
közöttiek közül kerül ki a mun
kanélküliek többsége.
A keresleti oldalon korlátlan
számban van igény varrónőre. A
cégek foglalkoztatnának még
építőipari (kőműves, ács-állvá
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könnyű munkanélkü
liként kezdeni a fiata
loknak sem. Jó lenne
végre az ipari parkot
bővíteni, nem csak be
szélni róla.
Horváth Árpád:
Sok az elbocsátás a
meglévő cégéknél, de
leginkább a nagyvál
lalatok hiánya érzó'dik. Időben kellett volna az ipari parkba te
lepíteni az üzemeket, nagyságrendekkel
nagyobbra bővíteni. Én a Mávépcellnél dol
gozom, stabil munkahelynek számít. Mindig
próbálnak munkát keresni, és van is folya
matosan. Örülök, hogy nekem van munkám,
mással nem igazán foglalkozom, de sajná
lom a fiatalokat, nem lehet nekik könnyű
Cellben.
Imre Noémi: Pályakezdő vagyok, elég nehéz
helyzetben. Felsőfokú informatikus képesítést
szereztem, de nem tudtam elhelyezkedni. Több
nyire a gyakorlatot hiányolták, de kezdőként
persze, hogy nincs gyakorlatom. Most a mun
kaügyi központ támogatásával tanulok, egy
egyéves tanfolyamra járok Szombathelyre, ke
reskedelmi menedzser szakirányra. A központ
fizeti az utazási és tanulmányi költségeimet, ez
nagy .könnyebbség,
mert semmiféle jöve
delmem nincs, az é¬
desanyám segít. Ne
héz munkát találni, én
próbálkoztam hirde
tés útján is, ismeret
ség segítségével is, de
nem sikerült.
Tulok G.
Fotó: Völgyi L.

nyozó) és betanított munkáso
kat is.
Soós Ferenc azt is elmondta,
hogy egy kormányrendelet Cell
dömölköt és környékét az elma
radott térségek közé sorolta te
rületfejlesztési szempontból. A
celldömölki kirendeltség min
den lehetséges eszközzel - főleg
képzésekkel - igyekszik csökken
teni a munkanélküliség gondja
it. A megyében 560 millió forint
áll rendelkezésre az aktív mun
kaeró'piaci eszközök támogatá
sára, Szombathely után Celldö

mölkön fordítanak erre a leg
többet.
Fél éve a Vas Megyei Munka
ügyi Központ az Interneten is el
érhető (www.vasmmk.hu). Az
internetes szolgáltatás keretében
az érdeklődők megismerhetik a
központ szervezeti felépítését, tá
jékoztatást kaphatnak törvények
ről, támogatásokról, ingyenes ál
láshirdetési, illetve álláskeresési
lehetőségekről, pályázati felhívá
sokról és letölthető nyomtatvá
nyokhoz juthatnak, akiknek erre
szükségük van.
Fonyó R.

Gimnáziumi nyílt napok
A celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium az alábbiak szerint
tartja a beiskolázással kapcsolatos nyílt napokat: a 8. osztályos ta
nulók és szüleik részére 2001. október 10-én (szerdán) 7.50-től, a
hatosztályos gimnázium iránt érdeklődő hatodik osztályos tanulók
és szüleik számára 2001. október 11-én (csütörtökön) 7.50-től.
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gem van ahhoz, hogy jól teljesít
sek. A lámpaláz hozza meg azt a
pozitív késztetést, amellyel való
ban önmagam leszek a színpa
don.
Névjegy: Fülöp Dániel
- Mennyire használja ki a szín- Izgalomból kijut az új hobbid
Született: 1979, Sárvár
ház, hogy zeneértő és zenét szerető'
közben is. Úgy tudom, újabban sár
Lakhelye: Sitke
ember vagy?
kányrepüléssel kísérletezel.
Iskolái: Gérce, Általános Isko
- Abszolút ennek megfelelően
- A repülés mindig is izga
la; Sárvár, Barabás György Mű kapom a szerepeket, illetve esze
tott, és szeretném megszerezni
szaki Szakközépiskola
rint vállalok fellépést. Zenés da
a pilótavizsgát. Biztos közhely
- Itt dolgozol és játszol a Soltis rabokban lehet hallani elsősor
lenne, ha azt mondanám, hogy
Lajos Színházban. Ugyanakkor reál ban a hangom. Általában ezek
a repülés egyfajta szabadságél
érdeklődésű vagy, hosszú távú terve epizódszerepek, ritkán kerülök
ményt jelent számomra, pedig
id is a műszaki pálya felé mutatnak. velük rivaldafénybe.
így van. Jó érzés a felelősség
Nincs itt valamiféle ellentmondás?
- Nem is hiányzik, hogy a közép
tudata: odafönn csak magamra
- Azt hiszem, ellentmondás pontban állj?
- Igen, mert tudom, hogy a számíthatok. Élvezem az önálló
nincs, legfeljebb a nyitottságomat
- Nem. Az a természetes meg- zenészek mindennapjai nemigen döntés felelősségét, a három
jelzik ezek a tények. Általános is mutatkozási vágy, mely egy elő engednek meg rendezett családi dimenzió adta lehetőséget. Igaz,
kolás koromban is a reál tantár adóművészt jellemez, kifejeződik, életet, miközben én nagyon is vá hogy amíg ezt az eshetőséget
gyak felé vonzódtam, a továbbta amikor a zenekarommal lépek gyom rá. A zene ezután is meg kihasználom, addig más lehető
nulásnál is egyértelmű volt a mű fel, amikor valóban mi állunk a maradna a nagy szenvedélyeim ség elmegy mellettem. Éppen a
szaki irányultságom. Ugyanakkor figyelem középpontjában. Ekkor között. Szükségem is van rá, i¬ repülés miatt nem tudtam részt
már rendszeresen és nagy érdek éppoly természetességgel, mes génylem az emberekkel való kap venni a Vízkereszt próbáin, így
lődéssel látogattam a Sitkei Szín terkéletlent adom magam, mint csolattartásnak ezt a módját.
egy szereplehetőség kimaradt,
kör előadásait. De nemcsak a szín színésztársaim szerepük megfor
- Mi okoz nagyobb izgalmat: egyDe nem esem miatta kétségbe,
ház világa vonzott, hanem a zene is málása közben.
színpadi szereplés vagy egy zenekari szerencsére adott a sors sokfé
megérintett. Utolsó éves voltam a
- Miközben ilyen fontos számod fellépés?
le megnyilvánulási és önkifeje
szakközépiskolában, amikor meg ra az önkifejezésnek ez a módja, ad
- Mindegyik egyfajta izgalom zési lehetőséget.
alakítottuk a B.A.D. zenekart, mely dig dédelgetett terveid között m égis egymal jár. De ez egy olyanfajta fel
Németh I.
ma is sárvári székhellyel működik. műszaki főiskola elvégzése szerepel. fokozott érzés, amelyre szüksé

Bemutatjuk a Soltis színház

tagjait

Mestersége címere: szülész (2.)

Emlékházat avattak, fákat ültettek Csöngén

Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna felavatta a kopjafát
A korábbi évekből megszokhat
tuk, hogy Weöres Sándor tisztele
te elevenen él Csöngén, s hogy a
kisközség lakói halála után is fa
lubelijüknek érzik az egyik legna
gyobb magyar költőt. Ennek volt
szép megnyilvánulása az emlék
ház újraavatása, melyre augusz
tus 25-én, a falunap keretében
került sor.
Baranyai Ernő' polgármester
köszöntőjében kitért a felújítás
részleteire, kiemelve, hogy a pá
lyázati lehetó'ségek mellett a köz
ség is részt vállalt a kivitelezésben.
Megemlítette, hogy a mindenko
ri Weöres Sándor-tisztelet „veze
tő elméit" is tisztelet és megbe

csülés övezi - holtukban is Csöngén. Ennek szép gesztusa
ként három hársfát ültettek dr.
Gonda György, Szerdahelyi Pál és
Dala József emlékére, akinek el
vesztése különösen fájdalmas,
hiszen a kiállítás elrendezése még
az ő munkája volt, az átadást vi
szont már nem érhette meg.
Az ünnepélyes átadásra Vár
hegyi Attilát, a Nemzeti Kultu
rális Örökség Minisztériumának
politikai államtitkárát kérte fel a
polgármester, aki beszédében
méltatta Weöres Sándor irodal
mi munkásságát, különösen ki
emelve, hogy a költő a kis kemenesi faluból képes volt a csilla

gok közé álmodni magát. Az ál
lamtitkár dicsérte a falusiak öszszefogását, értékelve, hogy ennyi
idő után is közülük valónak te
kintik a költőt.
Az ünnepséget a Király és Hor
váth család tagjaiból alakult kultúresoport színvonalas produk
ciója varázsolta igazán egésszé,
majd koszorúzással zárult a ren
dezvény.
Az átadás után a látogatók meg
tekinthették a kiállítást, melynek
anyaga még bővülni fog, mint
ahogy elkészül a továbbiakban az
emlékház vendégek fogadására
alkalmas része is.

A falunap másik jeles momen
tumaként dr. Mesterházyné Já
nosa Magdolna felavatta a Tessedik-akác mellé állított kopja
fát, mely egy országos alapítványi
akció keretében minden meg
óvásra érdemes öreg fa mellé
odakerül, hogy ezzel hívja fel a
figyelmet a természeti értékek vé
delmére, annak fontosságára.
Kemenesalja megint gazda
gabb lett. Reméljük, sokan fel fog
ják keresni közelről és messzi vi
dékekről a Bóbita poétájának
emlékhelyét, s viszik jó hírünket
távolabbi vidékekre is.
Ro-ló

Apróhirdetés

• 230 l-es Zanussi fagyasztó
szekrény újszerű állapotban ked
vezményesen eladó. Érd.: 95/423¬
563.
• Régi típusú, jó állapotban lévő
szobabútor nagy kedvezménnyel
eladó. Érdeklődni: 95/421-223.
• A Kodály lakótelepen garázs
eladó. Tel.: 06/20/4824-050.
• Celldömölk központjában
1 + 2 félszobás lakás igényesnek
sürgősen kiadó. Tel.: 06/30/298¬
2066.
• Kemenesmagasiban csendes
helyen kertes ház telefonnal ki
adó (25 000 Ft/hó-l-rezsi). Tel.: 18
és 20 óra között 06/20/471-3527.

• Középméretű szőlőprés nagy
kedvezménnyel eladó. Érdek
lődni: 19 óra után 95/420-727.
• Héthetes, szürke-fehér husky
keverék kan kiskutyák ingyen el
vihetők. Érd.: 19 óra után 95/
421-506.
• Fiat Uno 1,3-as, 1985-ös, 2002ig érvényes műszakival eladó,
valamint garázs kiadó a gimná
zium mögötti garázssoron a Zal
ka Máté utcában. Érdeklődni:
95/420-771 este, illetve 06/20/
311-1517.
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,, Tücsök és bogár"

Humoros bakik innen-onnan
Kedvenc újságíróm volt Peterdi
Pál. Kiapadhatatlan volt „Tücsök
és bogár" gyűjteménye. Magam
is gyűjtöttem egy ideig a sajtóban,
rádióban, nyilvános helyen, kö
zönség előtt elhangzott bakikat.
Kérem, engedje meg a tisztelt Ol
vasó, hogy néhánnyal mosolyra
fakasszam.
Esd Hírlap, 1976. november 5.:
„Csecsemő az alsóházban. A brit
parlament alsóházának tagjai
gyereksírásra számíthatnak. A 27
éves munkáspárti képviselőnő,
Helene Hayman bejelentette: egy
hetes kisfiát magával hozza a ta
nácskozásokra. Ok: gyerekét nem
tudja hol elhelyezni. Helene Hay
man megválasztása, 1947 óta böl
csődét követel a parlamentben."
Nem elég neki, hogy már születé
se előtt megválasztották képvise
lőnek - még követel is!
1975-ben Angliában jártunk
családommal. Hazaérve a vona
ton egy katonatiszt kérdezte tő
lünk: „Aztán hol keltek át Angli
ába, a Gibraltári-szoroson?"
Vas Népe, 1977. november
29.: „Támadott a tél... A tél első
üzenete nem okozott váltóállí
tási gondokat sem a MÁV-nak,
sem a 17-es Volánnak"... és ha
jól emlékszem, a MALÉV-nek
sem!
Vas Népe - a dátumot elfelej
tettem feljegyezni, de 1977 az év
szám: „Ady-ünnepség Érdmind
szenten" című cikk első bekez
dése így szól: „A Romániában
rendezett Ady-ünnepségek so
rán a költőre emlékezők csütör
tökön a Szatmár megyei Érdmindszenten gyűltek össze. A
zászlódíszt öltött mai Adyfal¬
ván, a forradalmár költő' szülő
helyén ezer főnyi résztvevő adó
zott Ady Endre emlékének szü
letése 100. évfordulóján..." És
a cikkben még egy helyen Érdmindszent vala írva Érmind
szent helyett. Ezek szerint „Az
É R D nagy, álmos, furcsa
árok..." (kiemelés tőlem, MT).

Három este a hegyen

Több estét felölelő' programsorozatot indított a Kemenesaljái
Művelődési Központ és Szita Antal vállalkozó a Sághegy fogadóban.
Egy villamos szakember hi
A szervezők a nyári Ság hegyi rendezvények sikerén felbuzdulva úgy
vatalos iratba írta le egykoron:
gondolták, hogy a folytatás Ősszel sem maradhat el. Összekapcsolták
„trancformátor". Magam úgy ér
a kultúrát a vendéglátással, a kulturális és gasztronómiai turizmust.
telmeztem, hogy ez az a szerke
A szervezők nem titkolt szándéka, hogy a megvalósuló termálprog
zet, amely a francot alakítja át
ram sikeréhez szeretnének az idegenforgalom fejlesztésével, a Ság
frászkarikává.
hegy vonzerejének megteremtésével hozzájárulni.
Univerzum, 1977/10.247. kötet:
Szeptember l-jén a Kemenesaljái Néptánccsoport szórakoztatta a
A „Mínusz meg mínusz" című cikk
magyar és külföldi vendégeket. A fogadó pedig vasi borászpecsenyét
az alkohol és nikotin, aztán a ni
kínált a népzene mellé népi ételként.
kotin és a koffein élvezeti szere
Mérsékeltebb érdeklődés kísérte a szeptember 7-ei középkori es
ket fogyasztókkal kapcsolatos
tet. Ekkor a Király Consort, Király Ildikó, Király Eszter és Király
tudományos kutatásokról ír. Be
Dóra adott elő középkori dallamokat. A fogadó szárnyassültekból
vezető és záró mondata matema
készült vacsorát tálalt fel, és aki igazán a középkort szerette volna
tikai hasonlattal él, imígyen: „A
felidézni, az evőeszközök helyett kézzel is ehetett.
matematikában a negatív szám
Szeptember 15-én az Ádám Jenő Zeneiskola és Művészeti Alap
hoz negatív számot adva pozitív
iskola fúvószenekara és a KMK mazsorettjei várták az érdeklő
számot nyerünk, gyakran az élet
dőket. A hideg, őszi hétvégén azonban kevesen látogattak ki a
ben is így van
Kiderült, hogy
hegyre.
FonyóR.
néha két mínusz Összeadva pluszt
Fotó: Mogyoróssy Gy.
produkál a matematikán kívül is."
Kell ehhez kommentár?
Részlet egy - tűzvédelmi mun
kával kapcsolatos - beszámoló
ból: „Kilenc esetben végeztünk
vizsgálatot gyújtogatással kapcso
latban, melyben részt vett a tűz
védelmi felügyelő is." Szóval már
akkor is gyújtogattak a tűz elleni
védekezés szakemberei!
Celldömölk 1979-ben történt
várossá avatását üzemekben is
ünnepelték. Egyik üzemünk po
litikai első embere mondta a házi
ünnepségen a következőket: „...a
tragédiái elképzelések..." (straté
giai helyett); „...platformája..." A Király Consort műsora a fogadóban
(platformja helyett); „...tábilitás..." (stabilitás helyett); „...fináncérozás..." (finanszírozás he
lyett); továbbá „...képes tudjon
hatásos védelmezni a néphadse
Mióta nálunk is piacgazdaság van, ritka az olyan nap, hogy ne talál
reget hazánk". „Két ipar dolgo junk szórólapot a levélszekrényünkben. Mindenki kínálja a portéká
zik Celldömölkön, ezen belül Já ját általában „csak ennyiért". Hogy erről a potenciális vevő értesül
nosházán is"!
jön, két dolog szükséges. Kell a hatásosnak ítélt szórólap - elvégre
Szintén az egyik előadótól szár jó bornak is kell cégér -, és kell a terjesztő. A terjesztő azért vállalja a
mazó mondat, mely a tűz elleni terjesztést, hogy nyugdíját, keresetét kiegészítse. Az ő feladata, hogy
védekezés egy tanfolyamán hang bizonyos honoráriumért bejárja a települést vagy annak egy részét, és
zott el a Balaton partján, 1979 a rábízott szórólapokat a levélszekrényekbe tegye.
márciusában: „Nyugaton - saj
A terjesztőnek két fajtája van: a lelkiismeretes és a nagyvonalú.
nos - előbbre járnak..." Vagy egy Előbbi valóban elmegy a levélszekrényig, megmássza az emelteket is,
másik: „Az adatok kémiailag is ha kell, és az előírásoknak megfelelően a levélszekrénybe teszi a kül
mert embernek többet monda deményt. A terjesztő másik fajtája egyszerűsít. Nem hajtogatja össze
nak". (Például H,Szabó)
a prospektust, hogy a levélszekrénybe férjen, nem mássza meg az
Mihók Tamás emeletet, hanem nagyvonalúan a lépcsőház valamelyik alsó lépcső
fokára egy irdatlan mennyiséget tesz oda belőle. Majd a lakó lehajol
érte és felveszi. Ezzel időt és fáradságot takarít meg. Ezt teszi olyan
helyeken is, ahol nyitott a lépcsőház, nyitott a gang. Ilyenkor aztán
elég egy szél, egy eleven kis Bendegúz vagy egy rosszindulatú járóke
nek, ismertető táblákat helyeznek lő, és már tele is a környék szórólapokkal.
el. Szabadtéri játékok rendezésé
Sokszor panaszoljuk, hogy szemetes a város. Akiknek feladatuk,
re is alkalmas színpadot alakíta sokat tesznek azért, hogy ne így legyen, de ők kevesen vannak. Fele
nak ki, amelyet díszkivilágítással lőtlenek pedig mindig akadnak.
látnak el. A templom méltó kör
Félreértés ne essék: a terjesztők nagy része becsülettel végzi felvál
nyezete lesz a tervezett egyházze lalt munkáját. Sajnos mindig akad egy-kettő, aki rontja a többiek re
nei koncerteknek és nyári szín noméját és a környezet tisztaságát.
házi előadásoknak.
Miattuk morgolódom.
Völgyi L.

Színpad a romtemplomnal
A celldömölki önkormányzat
mintegy ötmillió forintot fordít a
romtemplom felújítására, ebből
az összegből három és fél millió
forintot pályázaton nyertek. A
tervek szerint közművesítik az
építmény környezetét, villanyve
zetéket és térburkolatot fektet
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Morgolódom
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Egészségügyi szolgálat
Központi orvosi ügyelet
Csontváry patika - Telefon: 95/423-742
OKTÓBER
Dr. Gájer Tatjána
1. hétfő
Kurányiné K. Szilvia
Dr. Márton Katalin
Horváth Katalin
2. kedd
Dr. Nagy János
Karádi Ferencné
3. szerda
Dr. Sükösd Éva
Horváth Katalin
4. csütörtök
Dr. Gájer Tatjána
Kurányiné K. Szilvia
5. péntek
Dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
6. szombat
Dr. Mesterházy Gábor
Horváth Katalin
7. vasárnap
Kurányiné K. Szilvia
8. hétfő
Dr. Szabó Ildikó
Karádi Ferencné
9. kedd
Dr. Schrott Olga
Kurányiné K. Szilvia
10. szerda
Dr. Bérdi Gusztáv
Horváth Katalin
11. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
12. péntek
Dr. Márton Katalin
Horváth Katalin
13. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Kurányiné K. Szilvia
14. vasárnap
Dr. Kassas M . Khaled
Karádi Ferencné
15. hétfő
Dr. Gájer Tatjána
Horváth Katalin
16. kedd
Dr. Szabó Ildikó
Kurányiné K. Szilvia
17. szerda
Dr. Bérdi Gusztáv
Karádi Ferencné
18. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
19. péntek
Dr. Nagy János
Kurányiné K. Szilvia
20. szombat
Dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
21. vasárnap
Dr. Sükösd Éva
Horváth Katalin
22. hétfő
Dr. Schrott Olga
Kurányiné K. Szilvia
23. kedd
Dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
24. szerda
Dr. Szabó Ildikó
Horváth Katalin
25. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Kurányiné K. Szilvia
26. péntek
Dr. Ádám Ilona
Karádi Ferencné
27. szombat
Dr. Kovács Zoltán
Horváth Katalin
28. vasárnap
Dr. Nagy Ildikó
Kurányiné K. Szilvia
29. hétfő
Dr. Gájer Tatjána
Karádi Ferencné
30. kedd
Dr. Schrott Olga
Horváth Katalin
31. szerda
Dr. Nagy János

Köszönet a segítségért
A Celldömölki Tehetségekért Alapítvány megköszöni mindazok
támogatását, akik a 2000. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát
felajánlották az alapítvány javára. Az összeget, 190 709 forintot az
alapítványi célkitűzésekkel összhangban a celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium tanulóinak ösztöndíj és pályázati támogatására
használtuk fel. Tisztelt támogatóinkra a következő években is szá
mítunk. Adószámunk: 19246729-1-18.
O

O

O

A Celldömölk Város és Városkörnyékén Élő Mozgássérültekért
Alapítvány megköszöni mindazok támogatását, akik a 2000. évi sze
mélyijövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották az alapítvány javá
ra. Ez az összeg 79 756 forint volt. Kérjük a tisztelt támogatóink
segítségét a következő években is. Adószámunk: 18885091-1-18.
o

o

o

A Kemenesaljái Néptáncért Alapítvány kuratóriuma megköszöni
azoknak a támogatását, akik a 2000. évi személyi jövedelemadójuk 1
százalékát felajánlották számukra. Ez az összeg 58 998 forint volt.
Tisztelt támogatóink segítségére a következő években is számítunk.
Adószámunk: 18885606-1-18.

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

fOR'í - ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK
Labdarúgás
Megyei II. osztály eredményei
1. forduló: OstffyasszonyfaIkervár 2:3, Kenyeri-Pecöl 2:3,
Szergény-Kemenesalja 1:5, Nagysimonyi-Mersevát 2:3, Ö l b ő Kemenesmagasi 1:4. 2. forduló:
Szeleste-ÖlbŐ 4:1, K.magasi-Bő
4:1, Sitke-Nagysimonyi 7:1, Mersevát-Szergény 8:0, K.alja-Kenyeri 0:0, Pecöl-O.asszonyfa 3:1.
3. forduló: O.asszonyfa-ICalja 3:1,
Kenyeri-Mersevát 2:2, Szer-

Sporthétvége

gény-Sitke 1:2, NagysimonyiK.magasi 0:2.4. forduló: SzelesteNagysimonyi4:l, K.alja-Pecöl 2:1,
K.magasi-Szergény 1:0, SitkeKenyeri 2:2, Mersevát-O.asszonyfa 4:1.5. forduló: O.asszonyfa-Skke 0:1, Kenyeri-K.magasi 2:1,
Szergény-Szeleste 2:4, Nagysimonyi-Hegyfalu 2:1, PecölMersevát 2:2, Ikervár-K.a!ja 1:2.
6. forduló: Simaság-Nagysimonyi 1:2, Hegyfalu-Szergény 3:0,
Szeleste-Kenyeri 7:1, K.magasi-O.asszonyfa 3:0, MersevátK.alja4:2.

Labdarúgás: NB I/B: CVSE-Antók FC-Tatabánya, 16.00.
Szeptember 29., szombat
Szeptember 30., vasárnap
Labdarúgás: Megyei I I . osztály:
Asztalitenisz: NB I/B:CVSEMÁVÉPCELL-BVSC I I . , NB Olbő-Nagysimonyi, Jákfa-SzerII.: CVSE-MÁVÉPCELL-Ka- gény, Hegyfalu-Ostffyasszonyfa,
posvár, mindkettő alsósági tor Sitke-Mersevát, Simaság-Kenyé
ri, Kemenesmagasi-Kemenesalnacsarnok, 11.00.
Kézilabda: NB I I . férfi: CVSE- ja (rangadó), valamennyi 15.00.
Celli Festék-Várpalota, sport
Körzeti bajnokság: Boba-Alsócsarnok, 18.15; ifi: 16.30. NB I I . ság, Nemeskeresztúr-Izsákfa,
női: Dorog-CVSE-Celli Festék, Káld-Nemeskocs, valamennyi
Dorog, 14.00.
15.00.
Jó szurkolást!

Körzeti bajnokság
Sárvári csoport eredményei
1. forduló: Rábasömjén-Nemeskocs 6:1, Izsákfa-Alsóság 3:1,
Nemeskeresztúr-Káld 1:2, BobaHosszúpereszteg 2:1. 2. forduló:
Alsóság-Rábasömjén 0:l-nél fél
beszakadt, Nemeskocs-Csénye
1:3, H.pereszteg-Izsákfa 1:2,
Káld-Boba 1:1, Hegyhát-N.keresztúr 3:2. 3. forduló: N.keresztúr-Nemeskocs 2:1, Csénye-Alsóság 3:2, Rábasömjén-Izsákfa
3:4, Boba-Hegyhát 3:0.
O O O

Ifjúsági eredmények
Újabb két-két mérkőzést ját
szott a CVSE U17-es és U19-es
ifjúsági labdarúgócsapata. A négy
mérkőzésen három győzelem, egy
döntetlen és 14 rúgott, 4 kapott
gól a két csapat mérlege.
Szeptember 8.: U 19 - Edző:
Boznánszky Gábor. - PápaCelldömölk 0:0.
CVSE:Baráth - Lendvai, Sali,
Búzás, Kecskeméti Verrasztó,
Geiger (Németh R.), Németh J.,
Mesterházy (Németh G.) Manganelli, Simon.

U 17 - Edzó': Szentgyörgyi Jó
zsef. - Pápa-Celldömölk 2:3
(1:1). Gólszerzők: Horváth K. (2),
Gyürüsi.
CVSE: Heiner (Szűcs) - Ka
rádi, Lázár (Módos), Dummel,
Zsédenyi - Németh B. (Mészá
ros), Szabó G., Boda, Somogyi
(Somlói) - Horváth K., Gyürüsi
(Csuka).
Szeptember 15.: U 19 - Edző:
Boznánszky Gábor. - Celldö
mölk-Százhalombatta 9:2 (4:0).
Gólszerzőit: Németh J. (5, egyet
11-esbó'l), Manganelli (2),
Mesterházy, Németh G.
CVSE: Szűcs - Verrasztó, Sali,
Búzás, Lendvai - Németh G.,
Geiger, Németh J., Mesterházy Manganelli (Csói), Simon.
U 17 - Edzó': Szentgyörgyi Jó
zsef. - Celldömölk-Százhalom
batta 2:0 (1:0). Gólszerzők: Boda,
Gyürüsi (11-esból).
CVSE: Heiner - Mészáros,
Karádi, Somogyi A., Zsédenyi Németh B. (Babics), Csuka,
Boda, Németh R. - Horváth K.
(Módos), Gyürüsi.
V.V.
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A kupában a legjobb 32 között az Antók FC
Ikarus-Dunafém-CYSE-Aittók FC 0-3 (0-3)
Székesfehérvár, 200 néző, Ma
gyar Kupa-mérkőzés. Vezette: Vi
lági.
Ikarus: Németh - Komáromi,
László, Kummer, Knausz - Bó
ka (Horváth Zs.), Molnár, Árki,
Vass - Máriási, Horváth T.Edző:
Mezővári József.
Antók F C : Szép - Puglits,
Csákvári, Bodor, Szölló'si - Ma¬
rius, Somorjai, Sipos, Hegyi Gajda, Germán. Vezetőedző: Pin
tér Attila.
Jók: Komáromi, László, Árki,
Máriási, illetve Szép, Puglits,
Csákvári, Hegyi.
A mérkőzés emlékezetes per
cei:
26. perc: Csákvári unta el a tá
madók tehetetlenségét, és indult
el félpályáról egy labdával, melyet
a jobbszélen üresen hagyott Ma-

riushoz játszott, aki néhány mé
ter labdavezetés után középre
adott, ahol Csákvári érkezett, és
fejjel a jobb sarokba küldte a lab
dát. (0-1)
40. perc: Puglits játszotta a jobb
szélen tisztára magát, majd hoszszan ívelte a labdát kapu elé, ahol
Hegyi az ötös sarkáról kapásból
a bal oldali hosszúsarokba bom
bázott. (0-2)
41. perc: Bodor saját térfelén
Árkihoz passzolta a labdát, aki
egyből indította a jobbösszekötő
helyén Molnárt. Molnár egy az
egyben húzhatott kapura, és be
érve a 16-osra, a kifutó Szép fö
lött akart átlőni, de a celli kapus
bravúrral kapu fölé tornászta a
labdát.
45. perc: Marius és Gajda össz
játéka után Marius lőhetett 12 mé

terről kapásból kapura. A jól elta
lált lövésből a labda a bal felső ka
pufáról vágódott a mezőnybe.
50. perc: A középkörben Vass
nyakánál fogva próbálta visszafog
ni Sípost, aki széles karmozdu
lattal akart szabadulni a fogásból.
Mozdulatát a játékvezető félreér
tette és ütéskísérletért kiállította
a celli játékost.
74. perc: Félpályánál a fellazult
celli védelem között Máriási lép
hetett egyedül ki a labdával. A
csatár be is vezette a 16-oson be
lülre, de a kifutó Szép remekül
tisztázott.
86. perc: Jobb oldali szögletrú
gást követően Csákvári ismételt.
A kapuelőtérbe ívelt labdát kö
zelről a bal sarokba bólintotta.
(0-3)
Kívülről nézve: Az NB III-as
Duna-csoport előkelő második
helyét elfoglaló fehérvári csapat

ellen betegségek és sérülések mi
att kénytelen volt tartalékosán
kiállni a magyar kupamérkőzés
re a celli csapat. A pályán lévő
celliek játékán látszott az elmúlt
hetek, napok sorozatmérkőzése
inek megterhelő igénybevétele.
Fásultan, fáradtan mozogtak a
kék-sárgák. Ennek ellenére a
mérkőzés során többet birtokol
ták a labdát, még a kiállítás után
tíz emberrel is. A kapu előtt azon
ban rendre elhibázták az utolsó
passzokat, s ennek eredménye
ként alakult ki az ellenfélhez mért
soványka, de teljesen megérde
melt győzelem. A sajnálatos kiál
lítási incidens kivételével, sport
szerű játéknak lehetett tanúja a
gyér számú, de lelkes közönség.
Nagy kár, hogy a csapatok tudá
sukból vajmi keveset mutattak be
ezen a mérkőzésen.
- tim -

Első forduló a 2001/2002-es kézilabda-bajnokságban
Négy meccsből három győzelem
A CVSE Cetli-Festék NB H-es női és férfi kézilabdacsapatai szep
tember 22-én léptek először pályára a 2001/2002-es bajnoki szezonban.
Mindkét csapat remekül vette a rajtot, hisz győztesen hagyták el a
pályát. A férfiak a magyar kupában is két vállra fektetett Tanárképző'
Főiskola-Komplexitás gárdáját Szombathelyen, míg a hölgyek hazai
pályán Alsóörs csapatát győzték le.

V.

CVSE-Celli Festék-Alsóörs
30:19 (14:6).
Celldömölk, városi sportcsar
nok, 100 néző, NB Il-es női baj
noki kézilabda-mérkőzés. Vezette:
Nagyvizeli, Szabó.
CVSE-Celli Festék: Péti Viszló (9), Foglszinger, Tóth M.
(6), Geiger Cs. (1), Salamonné
(1) , Szomorkovits L. (10). Csere:
Kiss A., Hende (1), Söptei, Bödör
(2) . Edző: Molnár János.
A celldömölki hölgyek a ke
zükben tartották a mérkőzést, és
végigvezetve a találkozón maga
biztos győzelmet aratta. Az első
hazai bajnoki mérkőzésen reme
kül mutatkozott be a celldömölkiek két frissen igazolt játékosa,
Péti Borbála kapus és Viszló Eri
ka. Mindkétjátékos Győrből ér
kezett a CVSE-Celli Festék csa
patához. Péti a Magyar Kupa
mérkőzésen már védett, de ez a
mérkőzés volt a bajnoki bemu

tatkozása a játékosnak, aki vé
déseivel hozzájárult a celliek
nagyarányú győzelméhez. Viszló
9 góljával a második legeredmé
nyesebb hazai játékos volt az
összecsapáson.
Molnár János edző hosszú
ideig nem számíthat Szomor
kovits Adriennre, akit megmű
tötték. Ezúton is jobbulást kívá
nunk a fiatal, tehetséges játé
kosnak.
A celldömölki csapattól elbú
csúzott a két rutinos nagykani
zsai játékos, akik hosszú időn
keresztül szerepeltek Celldö
mölkön. Horváthné visszatért
Nagykanizsára, míg Tokorcsi
Angliába utazott. Sok sikert ne
kik a további pályafutásukhoz.
Szeptember 29-én Dorogon
játssza következő mérkőzését a
női együttes.
Ifjúsági mérkőzésen 24:22 ará
nyú celli siker született.

Tanárképző' Fői skola-Komplexitas-CVSE-Celli Festék 20:25
(6:12).
Szombathely, főiskolai sport
csarnok, 100 néző, NB Il-es férfi
bajnoki kézilabda-mérkőzés. Ve
zette: Balaskó, Jüngling.
CVSE-Celli Festék: Dénes Tóth (2), Pozsonyi (2), Csitkovics (12/5), Lendvai (3), Ba
konyi (2), Sali (1). Csere: Kozma
(kapus, 1), Ludvig, Jankovics,
Kormos (2), Csizmazia. Edző:
Mátés István.
A megyei rangadón végig a
celliek akarata érvényesült. Az
első félidőben jól védekeztek a
vendégek, és hatékony volt a
támadójátékuk. A második fél
időben 16:9-es celli vezetésnél
17:15-re, majd 21:19-re is fel
zárkózott a főiskola, de nem tu
dott közelebb férkőzni a ven
dégekhez. A celliek védekezése
a második félidőben gyengébb
volt.
A mérkőzésen fegyelmezett
játékkal, nagy akarattal játszott
a CVSE-Celli Festék. A hazai
ak keményen, helyenként dur
ván védekeztek, amit a játékve
zetők nem toroltak meg kellő
képpen.

A celliek augusztus első felé
ben kezdték meg a felkészülést a
bajnoki szezonra. Felkészülési
tornán vettek részt, és edzó'mérkó'zéseket játszottak. Úgy látszik,
jól sikerült Mátés István edző csa
patának a felkészülés, hisz a Ma
gyar Kupa-győzelem után a baj
noki nyitányon is győztesen távoz
tak Szombathelyről.
Sajnos a mérkőzésen három
meghatározó játékosát kényte
len volt nélkülözni Mátés edzó'.
Németh László alkarja tört el,
Nagy Zsolt Amerikába utazott,
míg Koronczai Gábor munka
helyi elfoglaltságai miatt nem
tarthatott a csapattal. Varga Szi
lárd játékára nem számíthat
Mátés István. A kupamérkőzé
sek sorsolásán a celliek a Keszt
hely csapatával kerültek össze.
A mérkőzésre október 9-én, 18
óra 30 perckor Keszthelyen ke
rül sor.
A következő bajnoki mérkőzé
sét hazai pályán Várpalota ellen
játssza a celli csapat szeptember
29-én, 18 óra 15 perckor. Ifjúsági
mérkőzésen 25:8 arányú veresé
get szenvedett a teljesen újjáala
kult ifjúsági csapat.
V. V
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Pintér Attila csapata átvette a vezetést
Dorogi FC-CVSE-Antók FC 1* (0-1)
Dorog, 400 néző. Vezette: Kal
már László (Vámos T, Puskás S.)
Dorog FC: Bicskei - Pásztor,
Duró, Pálfi, Tóth N. - Marczinkó,
Engelbrecht, Takács, Mlinkovics
- Czifferi, Havrán. Vezetőedző:
Strausz László
Antók F C : Szép - Horváth,
Csákvári, Puglits, Hudák- Fodor,
Somorjai, Sipos, Hegyi - Cseke,
Gajda. Vezetőedző: Pintér Attila
Jók: Duró, Marczinkó, Czifferi,
ill. Somorjai (a mezőny legjobb
ja), Sipos, Gajda, Cseke, Csákvári,
Puglits
Csere: Czifferi helyett Szabó az
59., Engelbrecht helyett Hídvégi
a 77., Takács helyett Szűcs a 80.,
Hegyi helyett Tóbiás a szünetben,
Fodor helyett Marius az 54., Hor
váth helyett Szöilősi a 82. percben.
Sárga lap: Horváth (felvágta
Szabót) a 68., Marczinkó (lerán
totta Csekét) a 79. percben.
Szögletarány: 2:9(1:4)
A mérkőzés emlékezetes percei:
30. perc: Czifferi indult meg egy
remek átadás után egyedül kapu
ra, s a jobb összekötő helyéről 12
méterről leadott lapos lövését a
vetődő Szép lábbal védte.
45. perc: Hazai szögletrúgásnál
fellazult dorogi védelmet sakk
mattra tették a celli támadók.
Horváth távoli átadásából Cseke
mesterien szöktette Duró mellől
Somorjait, aki egyedül rávezette
a kapusra a labdát, és 11 méter
ről a vetődő Bicskei mellett a
kapu bal alsó sarkába lőtt. (0-1)

68. perc: Bal oldali partdobás
után Gajdáról a 16-osnáI álló Pálfi
elé pattant a labda, aki egyből
kapura tüzelt, de Szép résen volt
és remek vetődéssel a gólvonal
előtt megfogta a bal sarokba tar
tó lövést.
70. perc: Tóbiás indította Cse
lét a bal oldalon, aki egy szép cselt
követően a felfutó Horváth elé
játszott a 16-os előtt. Horváthtól
mindenki lövést várt, de Ő a jobb
pozícióban lévő Somorjai elé tá
lalt, aki 14 méterről belsővel félmagasan a bal sarokba lőtt. (0-3)
72. perc: Cseke saját térfeléről
remek labdával játszotta meg
Mariust, aki szélsebesen tört ki
középen a védők között és vezet
te rá a védők díszkísérete mellett
Bicskeire a labdát. Lövés helyett
azonban a kapussal állt le trükközni, már úgy látszott, hogy az
attrakció nem lesz sikeres, de egy
hirtelen mozdulattal az ellenke
ző oldali ötösre emelt, s az érke
ző Gajda a labdát a léc alá továb
bította. (0-3)
81. perc: Horváth, Somorjai,
majd Gajda a labda útja. Gajda a
jobbszélen futotta le Tóth Nor
bertet, és az alapvonal közeléből
ívelte kapu elé a labdát. Somorjai
most is nagyszerűen követte a já
tékot és az elmélázó Bicskeit meg
előzve három méterről a bal sa
rokba fejelt. (0-4)
87. perc: Megtört a jég. Az idei
bajnokságban az első' hazai gólját
érte el a dorogi csapat, melyet

nagy ovációval ünnepelt meg
szurkolótábora. Egy hazai táma
dást követően Duró kapott a celli
16-osnál
labdát,
melyet
Marczinkóhoz passzolt, aki 12
méterről kapura lőtt. Lövése egy
celli védőn irányt változtatott, s
így a labda a bal alsó sarokban
kötött ki. (1-4)
Kívülről nézve: A védekezésre
berendezkezett hazai csapat ellen
a kényelmesen kezdő vendégek
nehezen vették fel megszokott
ritmusukat. Ennek következtében
csak ritkán vezettek szemre is szép
támadásokat. A legtöbb esetben
elpasszolták magukat a legjobb
kínálkozó helyzetben is. Jó húsz
perc elteltével élénkebb lett a já
ték, s ettől kezdve már nem volt
kétség, hogy melyik csapat a jobb.
Először egy kihagyott Cseke hely
zet, majd a félidő végén csatta
nóként Somorjai találata jelezte
a celliek fölényét. A második já
tékrész elején a Dorog egy kicsit
felélénkült, de egy csúnyán kiha
gyott Mlinkovics helyzeten kívül
nem veszélyeztették Szép Tamást
kapuját. Később aztán a remek
napot kifogó, a mérkőzés kima
gaslóan jó játékosa, Somorjai
Tamás vezérletével és aktív köz
reműködésével, akár nagyobb
arányban is győzhetett volna a
szemre is sok szép támadást ve
zető celli gárda. A mérkőzés haj
rájában a felszabadultan játszó
celli csapat visszafogta magát,
helyzeteit kissé könnyelműen vet
te, majd az utolsó percekben be
segítve a becsületgólba is, végül

Tizenhárom év után újra a Tatabánya az ellenfél
Több mint egy emberöltő idő
telt el azóta, hogy a két város csa
patai azonos bajnoki osztályban
szerepeltek. Az 1928. szeptember
23-án, Celldömölkön játszott első
találkozón 2-2-es döntetlen ered
mény született. A celldömölki csa
patból a bajnoki találkozónak
egyetlen élő tagja, a mérkőzést be
egálozó, Kerekes Károly az élő
tanúja. Nagyszerű eredménynek

ÜJ

számította ez a döntetlen akkori
ban a többszörös Nyugat bajnoka,
a nagymúltra visszatekintő Tata
bánya ellen. Az eredmény érétkét
növelte, hogy a celli együttes, Jobb
János sérülése miatt egy teljes fél
időt tíz emberrel játszott végig, s
így volt ereje kétszer is egyenlíte
ni. Hetvenhárom évvel ezelőtt is a
két csapat mérkőzése rangadó volt
a javából, s rangadó lesz ez most

CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK HETILAPJA

KEMENESALJA

szombaton is az NB I/B Nyugati
csoportban. Most is a bajnokság
élvonalához tartozó két jó képes
ségű csapat fog megküzdeni egy
más ellen. A szombati rangadón
is remélhetőleg, akárcsak az elő
dök esetében: „A kék-sárgák öl
döklő iramot diktálnak" és a mér
kőzés tudósításából most kimarad
„de a csatárainak nem ment a gól
lövés' . Igaz, mérkőzésenként haj
1

nem úszta meg szűzen a találko
zót. Ettől eltekintve a magabizto:
győzelem értékét mutatja, hogy
Pintér Attila csapata a Marcal
együttesét leszorította a tabella
éléről, s bajnoki eredményeinek
köszönhetően megérdemelten
fogadta el a kilencedik forduló
után a Nyugati csoportban az elsó
helyet.
Bíráskodás: Kalmár László fia
tal játékvezető mindig igyekezett ak
ció közelben lenni, s engedte a férfi
as játékot. Kár, hogy nem merte
nagynevű partjelzőinek néhány té
ves intését felülbírálni. Ettől eltekint
ve jól vezette a találkozói.
A forduló további eredményei
Pécs-Marcali 0-0, NagykanizsaSiófok 0-1, Százhalombatta-Ka
posvár 1-4, Pápa-Bük 3-0, HévízLombard 2-2.
AzNB I/B.
Nyugati csoport állása
1. CVSE
9 7 1 1 24-9 22
2. Marcali
9 6 3 - 30-11 21
3. Lombard 9 6 2 1 22-6 20
4. Kaposvár 8 6 - 2 21-12 18
5. Siófok
9 5 - 4 16-8 15
6. Hévíz
9 4 2 3 18-17 14
7. Bük
9 4 - 5 8-20 12
8. Pécs
9 3 2 4 9-13 11
9. Pápa
8 2 2 4 12-16 8
10. Százh.
9 2 1 6 11-18 7
11. Nagyk.
9 1 1 7 9-24 4
12. Dorog
9 - - 9 6-32 0
A következő'forduló mérkőzései:
(Szeptember 29.): CelldömölkLombard, Kaposvár-Dorog,
Nagykanizsa-Hévíz, Siófok-Pécs,
(szeptember30.): Bük-Százhalom
batta, Marcali-Pápa.
-timlamos a celli csapat több gólhely
zetet elpuskázni, most nem bán
nák a szurkolók, ha ez nem így len
ne. A mérkőzés háromesélyes, de
bízunk a hazai pálya előnyében.
Kíváncsian várjuk, hogy a bajnok
ságra aspiráló Tatabánya ellen, a
csapat kitűnő" edzője, Pintér Atti
la milyen taktikával küldi pályára
játékosait, és azt, hogy meg tud
ják-e őrizni vezető helyüket a ta
bellán.
-tim-
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