
HarryPotter 
A híres varázslótanoncról 
szóló mozifilmet február 
21-én 9,12 és 15 órakor is
kolai efó'adásokon, 18 óra
kor nyilvános filmvetítésen 
tekinthetik meg az érdekló'-
dólt a KMK-ban. 
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KEMENESALJA 
A város nagy vállalása 

Dr. Fónagy János és Makkos István avatja a közműveket Fotó: M. Gy. 

A celldömölki és alsósági városrészben elkészült szennyvízcsator
na, az ehhez kapcsolódó úthelyreállítások, valamint az alsósági város
részben megépített csapadékcsatorna-beruházás ünnepélyes átadá
sát tartották február 12-én. Az elkészült beruházásokat Dr. Fónagy 
János közlekedési és vízügyi miniszter avatta fel. 

Az ünnepség kezdetén Makkos István polgármester köszönetet 
mondott a kivitelezőknek és a támogatóknak. Köszöntőjében azt is 
elmondta, hogy a közműépítés nagy tett volt az önkormányzat részé-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Osztályok 
találkozója 
Folytatódik a játékos vetélke

dők sorozata, a g imnáziumban 
végzet t osz tá lyok ta lá lkozója . 
Február 23-án este hat órakor a 
KMK-ban Erdeiné Kustos Móni
ka pénzügyi szakember és Hor
váth Lajos gyógyszerész, valamint 
1987-ben, illetve 1985-ben érett
ségizett osztályaik mérik össze 
magukat. A belépőjegyek ára 600 
forint, nyugdíjasok és diákok szá
mára 400 forint. 

Játsszunk! 
Rendhagyó színház lesz feb

ruár 22-én délután három óra
kor a KMK-ban, ahova olyan f i 
atalokat várnak, akik szeretné
nek többet megtudni magukról, 
az emberi kapcsola tokró l . A 
szervezőit ígérete szerint ebben 
a já tékban mindenkiből lehet 
szereplő', rendező', néző, sőt a 
darab szerzője is. 

Nagy a zaj, 
de jó a levegő 

Elkészült a város környezetvé
delmi programja, amely megha
tározza a fejlesztés irányát, az 
önkormányzat tenniva ló i t . A 
program, környezeti állapotát te
kintve Celldömölköt „a jó közér
zet városának" nevezi. 

A vá ros k ö r n y e z e t i jövőké¬
pének főbb ismérvei között a ren
dezett t e l epü lés , az esz té t ikus 
közterületek, a gondozott táj, a 
természeti és történelmi értékek 
megbecsülése szerepel, derül ki 
a programból. Stratégiai célkitű
zései a jelenlegi állapotra épül
nek, elemei összhangban vannak 
a város településpolitikájával és 
területfejlesztési céljaival. 

Az elemzés szerint az erőssé
gek közé tartozik, hogy jó a leve
gő minősége, a talaj és a felszíni 
vizek állapota, megfelelő' az inf
rastrukturál is el látot tság. Kifo
gástalan a mezőgazdasági műve-

(Folytatása 2. oldalon) 

Alkalmi kiadványból hetilap 
300. lapszámunkkal jelentkezünk 

Köszöntöm az Olvasót abból az 
a lka lomból , hogy lapunk 300. 
számát tartja a kezében. Több 
ominózus lapszám is hever előt
tem. Az első egy alkalmi kiadvány 
Új Kemenesalja címmel, ami a 
várossá avatás 10. évfordulójára 
jelent meg. Felelős szerkesztője, 
Pósfai János 1989-ben azt kérde
zi: „Cel ldömölknek mikor lesz 
újra lapja?". Hamarosan lett, és 
a havonta 8, majd 12 oldalon 
megjelenő kis újság gyorsan köz
kedveltté vált. 

Öt év múlva Burkon László fe
lelős szerkesztő már arról tájékoz
tatja az olvasót, hogy ezután két
hetente jelenünk meg, egyelőre 8 
oldalon. Ebből később 12, majd 16 
oldal lett. Lapunk ezáltal frisseb
bé és olvasmányosabbá vált. A 
legújabb mérföldkövet 2000janu-
árja jelentette. Ekkor vált az Új 
Kemenesalja hetilappá, ami talán 
a legjelentősebb lépés volt a lap 
történetében. 2001. február l-jén 

pedig már a 250. lapszámunk
kal jelentkeztünk. 

Ez a kis visszatekintés is ér
zékelteti talán, hogyan fejlődött 
lapunk a 13 év alatt alkalmi kiad
ványból hetilappá. Az évek so
rán kaptunk sok biztatást és kri
tikát is. Az előbbiek jól estek, a 
kritikák pedig segítettek bennün
ket abban, hogy jobban megfe
leljünk az Önök elvárásainak. 

300. lapszámunkban nem ígér
hetünk mást, hogy célunk tovább
ra is az objektív tájékoztatás lesz, 
és igyekszünk a városban zajló 
eseményekről naprakész híreket 
és tudósításokat eljuttatni Önök
höz. Véleményükre, kritikai ész
revételükre továbbra is igényt 
tartunk, s bízunk benne, hogy a 
csütörtöki megjelenési napot ez
után is türelmetlenül várják. 

Az Új Kemenesalja szerkesz
tősége nevében ezekkel a gon
dolatokkal köszönti az Olvasót 

Völgyi László 

Szobor a névadó tiszteletére 

Felszentelték a kápolnát 
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Dr. Konkoly István megyés püspök felavatja az iskola névadójának 
szobrát Fotó: Völgyi L. 

Don Boscot, a szalézi szerzetesek rendalapítóját választották védő
szentjéül a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola kápolnájának, 
amelyet dr. Konkoly István megyés püspök február 9-én szentelt fel. 

Az avatóünnepségen Czupor Attila, az iskola igazgatója köszön
töt te a megjelenteket, köztük a megye katolikus oktatási és nevelési 
intézményeinek vezetőit, majd az iskola névadójának szobrát avat
ták fel az aulában. Illés Erika Szent Benedekről készült alkotását 

(Folytatása 2. oldalon) 
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Kis város nagy vállalása Nagy a zaj, 
de jó a levegő' 

(Folytatás az 1. oldalról) 
lés alatt álló területek talajának minó'sége, 
veszélyeztetést elsősorban a város külterüle
tén található illegális hulladéklerakók jelen
tenek. Százszázalékosnak tekinthető a város 
ivóvízellátottsága, a szennyvízelvezetés és -tisz
títás feltételei adottak, ösztönözni kell a csa
tornára való rákötést, és fejleszteni kell a bel-
és külterületi csapadékvíz-elvezető rendszert. 
Folyamatos az energiaellátás, és megoldott a 
hulladékok gyűjtése és kezelése. A város ha
tárában 119 hektár védett természeti érték és 
737 hektár természeti terület található, k i 
emelkedő a Ság hegy védett természeti terü
letének biológiai sokfélesége. 

Cel ldömölkön nincs nagyobb mér tékben 
szennyező létesítmény, az ipar környezetter
helése nem számottevő. A felmérés a gyenge
ségek között tartja számon, hogy magas a vá
rosi közlekedésből és az á tmenő forgalomból 
származó zajterhelés, ezenkívül kifogásolható 
a műemlékek állapota és állaga, fenyegető' té
nyezőként a kőolaj tárolóban bekövetkezhető 
káreseményt jelölték meg. T. G. 

(Folytatás az 1. oldalról) 
ről és nagy áldozatvállalás a lakosságtól. A 
beruházás kivitelezését megelőzően elkészült 
a szennyvíztisztító, és a celldömölki városrész 
legnagyobb részében kiépült a szennyvízcsa
torna-hálózat. Az elmúlt három évben mint
egy 380 millió forintot költöttek a közműberu
házásra. Az alsósági városrész teljes területét 
érinti az újonnan elkészült szennyvízcsatorna, 
amelyre az elmúlt időszakban 1200 rákötés 
történt. Alsóságon 46 millió forintból a csapa
dékcsatornát is megépítet ték. A kivitelezés 
során felbontásra került utak helyreállítására 
24 millió forintot költöttek. 

Min t Makkos István elmondta, igyekez
tek olyan be ruházásoka t is megvalósítani , 
amelyek az idelátogatók számára is vonzóbbá 
teszik a várost, így megépült a Ság hegyi elke
rülő'út egyik szakasza 29 millió forintból, va
lamint a hegyre felmenő utakat is helyreállí
tották 12 millió forintos beruházásból. Az ön
kormányzat minisztériumi támogatással egy 
mindenkinek t e t s z ő , v o n z ó b b vá rosköz 
pontot is szeretne kialakítani, és a Ság hegyi 
kerülőút második szakaszának kivitelezését 
is tervezik. Az önkormányzat anyagi lehető

ségei gátat szabnak azonban további nagyobb 
mérvű úthelyreállításoknak, hisz az egész vá
ros úthálózatának rendbetételéhez több mint 
100 millió forint kellene. 

Dr. Fónagy János miniszter avatóbeszédé
ben hangsúlyozta, hogy érdemes időről időre 
visszatekinteni az elvégzett feladatokra. Mint 
mondta, csak forma szerint avatunk szenny
vízcsatornát, csapadékvíz-elvezetőt és utakat, 
valójában Celldömölk többéves fejlődését ün
nepeljük. Kérdésünkre a miniszter elmondta, 
hogy Magyarországon 130 ezer kilométer köz
út van, ebből 30 ezer állami és 100 ezer önkor
mányzati tulajdonú. Karban ta r t á sukban és 
helyreállításukban jelentősek a lemaradások, 
bár az elmúlt években felgyorsult az ezekre for
dítható pénzeszközök áramlása, egyre több ön
kormányzat él a pályázatok adta lehetőségek
kel. Hazánkban a nagy infrastruktúra-rend
szerek kiépültek, de a csatornázásban nagyon 
komolyak a hiányosságok. Egy 8-12 éves folya
mat eredményeként épülne ki országosan a 
szennyvízcsatorna-hálózat mintegy 800 mill i
árd forintból, és így elérhetnénk, hogy ott tart
sunk a csatornázottságban, mint az ivóvízhá
lózat terén. Fonyó Roberta 

Don Bosco lett a kápolna védőszentje 

Az ünneplő'gyülekezet a kápolnaszentelésen Fotó: Völgyi L. 

(Folytatás az 1. oldalról) 
dr. Konkoly István áldotta meg. 
A megyés püspök szerint idősze
rű volt, hogy az intézmény falain 
belül szobor emlékeztesse a pe
dagógusokat és a tanulókat vé-
dó'szentjük nemes életpályájára. 
Szent Benedek reguláinak taní
tása szerint egymás tiszteletére 
buzdította a gyerekeket és neve
lőiket. A kápolna felszentelését 
annak kis méretei miatt a vendé
gek nagy része a tornateremben, 
kivetítő segítségével követte nyo
mon. Az egyházmegye főpászto-
ra Don Bosco, a gyerekek és fia
talok pártfogója nevében áldotta 
meg a kápolnát . A szentmisén 

megemlékeztek a világ szegénye
iről, a másnapi farsangvasárnap 
előestéjén világszerte könyörgő-
napot tartottak a testi-lelki szük
séget szenvedő' emberekért . 

A kápolna Nagy Péter plébános 
elképzelései szerint készült, az 
oltárt Dénes Tibor fafaragó mű
vész kész í te t te . Védőszen t j é re 
egyelőre tárgyi emlék még nem 
figyelmeztet a kápolnában, mond
ta Czupor Atti la, de hamarosan 
egy d o m b o r m ű készül róla. Az 
intézményvezető' szeretné, ha a 
kápolna olyan hely lehetne a ta
nárok és a diákok számára, aho
va rövid időre is be té rhe tnének 
imádságra. Hétfő reggelente, hét 
órakor szentmisét tartanak, aho
va a külső híveket is várják. 

Tulok G. 

Ingyenes bemutatkozási lehetőség a képviselő-jelölteknek 

Politikai hirdetések az Új Kemenesaljában 
Az Új Kemenesalja tulajdonosa és kiadója - a lap közszolgálati 

funkciójából adódó feladatainak megfelelően - a korábbiakhoz ha
sonlóan az idei parlamenti választások előtt is ingyenes bemutatkozá
si lehetőséget kíná! a jelöltet állító szervezeteknek, illetve a független 
képviselő-jelölteknek. Az egyenlő esély elvét szem előtt tartva ezek az 
ingyenes politikai hirdetések ugyanabban a lapszámban (2002. márci
us 28-án), illetve egyforma terjedelemben (egy teljes újságoldalon, 
beleértve a szöveget, a fotókat és az emblémákat is) jelennek meg. 

A szerkesztőség kéri az érintetteket, hogy a megjelentetésre szánt 
anyagaikat legkésőbb március 19-éig (keddi nap) juttassák el a pol
gármesteri hivatalba Molnár Gáborhoz. Egyúttal felhívjuk a figyel
met, hogy az egy újságoldalnyi terjedelmet meghaladó politikai hir
detéseket kénytelenek leszünk oly módon kicsinyíteni, hogy azok 

beleférjenek az adott oldalba. A hirdetéseket a független jelöltek, 
illetve a jelöltet állító szervezetek nevének abc-sorrendjében szer
kesztjük az egymás után következő oldalakon. Internetről semmi
lyen formában nem fogadunk szöveget, fotót és emblémát, ami azt 
jelenti, hogy kizárólag gépelt (számítógéppel szövegszerkesztett) 
kéziratokat, papírfotókat és emblémákat küldjenek az érintettek. A 
választás (április 7-e) előtti, április 4-ei lapszámban, illetve a máso
dik forduló (április 21-e) előtti, április 18-ai lapszámban semmilyen, 
választásokkal kapcsolatos politikai hirdetést nem közlünk, a többi 
lapszámban fizetett politikai hirdetések természetesen elhelyezhe
tők. A hirdetések áráról és a leadási határidőkről a polgármesteri 
hivatalban Nagy Antal ad felvilágosítást. 

Az Új Kemenesalja kiadója és szerkesztője 
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HETI ÉÉLCcTÉS 
verseim evangéliumi tárgyúak. Az a 

cé lom, hogy velük Jézushoz vezessem az 
embertársaimat." 

A hit útját járó celli költő 
Az elmúlt év vége felé jelent meg a városunkban élő' költő'PecznyikPál 
életútját bemutató kiadvány Egy zarándok éneke címmel az Ébredés 
Alapítvány gondozásában. Ennek apropóján beszélgettünk Pali bácsi
val életéről, munkásságáról, költészetéről. 

Pecznyik Pál szegény családba 
születet t 1919-ben Kiskőrösön. 
Édesapját korán elveszítette, így 
a család fenntar tása is részben 
reá hárult. 1943-tól több helyen 
d i a k ó n u s k é n t dolgozott, majd 
Nyí regyházán lett gyülekezet i 
munkás. Nyugdíjba vonulása óta 
Celldömölkön él. 

- Az én életutam is olyan volt 
kezdetben, mint minden velem 
hasonló sorsú fiatalé. Éle tembe 
beleszólt a világháború. 1941 ta
vaszától Ukrajnában katonáskod
tam, majd hazatérésem után nem 
sokkal a népfőiskolára jelentkez
tem. I t t ismerkedtem meg Koz
ma Ferenc diakónus testvérrel. Ez 
a találkozás döntő fordulatot ho
zott az életemben. Hatására be
iratkoztam a Fébé Egyesületbe, 
mint diakónus növendék. Nyolc 
éven át a hűvösvölgyi Anyaház lett 
az otthonom. Közben ismét kato
náskodás következett, amikor has
és fejtifusszal kerültem hadikór
házba. Három hónapig nyomtam 
a betegágyat, közben a Bibliát négy
szer olvastam át... 

Miután hazatértem, Bagolyirtá
son szolgáltam hittestvéreimmel. 
Ott ismerkedtem meg a felesé
gemmel is. Később Nyíregyházán 
kaptam gyülekezeti szolgálatot, 
feleségem ugyanott kántor volt. 
Innét mentünk azután nyugdíjba. 

- Hogyan kerültek Celldömölk
re az ország másik végéből? 

- Idősebbik lányom Alsóságon 
kapott lelkészi állást 1981-ben. 

Többször já r tunk nála, megtet
szett ez a táj, a Ság heggyel, a Tri
anoni kereszttel, és 1987-ben si
került lakást vennünk a városban. 

- Mióta foglalkozik versírással? 
- Az első zsengéimet egészen 

fiatal koromban írtam, de azok a 
sok köl tözés miatt e lkal lódtak. 
Később is írtam verseket, de iga
zából nyugdíjba vonulásom óta 
van időm a versírásra, s élek is vele. 

- Milyen gondolatkörben fogan
nak a versei? 

- Van néhány versem a hazafi
ságról, a természetről, a táj szép
ségéről, még a futballról is írtam, 
de mindez mellékes. Az én verse
im evangéliumi tárgyúak. Az a 
célom, hogy velük Jézushoz ve
zessem az embertársaimat. 

- Mennyi verse született eddig? 
- Amiket regisztrálni tudtam, 

az mintegy 3300. Volt tehát miből 
válogatnom az eddig megjelent 
köteteimbe. Az elsőt a Primo K i 
adójelentet te meg 1990-ben Arc
cal a fény felé címmel. A Vár az 
atyai ház (1991), a Próbák föld
jén (1995) és az É lő kövek temp
loma (1996) magánkiadásban je
lent meg itt Ce l ldömölkön , az 
eddigi legutolsó pedig Égre raj
zolt kereszt c ímmel 2000-ben 
Piliscsabán a Fébé gondozásában. 

- Mikor írt legutóbb verset, Pali 
bácsi? 

- Ma. Az a címe, hogy A sze
rencse templomában. A szeren
csejátékokról szól. Ar ró l , hogy 
úgy mennek az emberek a szeren

csejáték-irodákba, mintha temp
lomba mennének.. . 

- Hogyan telnek a napjai mos
tanában? 

- Akt ívan. Én nem szeretek 
otthon ülni, akkor rosszul érzem 
magam. Minden hétfőn Pápára 
megyek, ahol imaközösségben 
veszek részt. 1994 óta aktív mun
katársa vagyok a Magyar Evan
géliumi Rádiónak (középhullám, 
1395 kHz - a szerk.), ahol min
den kedden 21.05-kör ötperces 
bizonyságtételt olvasok fel, olykor 
marad idő arra is, hogy egy-egy 
versemet felolvassam. 

Mint a Bibliai Szövetség celldö
mölki körzetfelelőse minden hó
nap harmadik szombatján közös
ségi alkalmat, bibliaórát tartunk 
a lakásomon. Általában 18-20-an 
vesznek ezeken részt a hittestvé
rek, akik k ü l ö n b ö z ő helyekről 
jönnek, mint Szombathely, Ajka 
vagy Lenti. Előfordult már az is, 
hogy harminchatan voltunk eb
ben a kis lakásban. Januárban az 
Aliansz imahéten nyolc nap alatt 
például 800 kilométert utaztam a 
különböző helyszínekre. 

Szegények 
Golgotája! 

Mikor én még tízévesen 
Juhok után jártam, 
Megváltómhoz hasonlóan 
Jászolában háltam. 
Testemet bár férgek színák, 
be kibírtam mégis, 
A szegények Golgotáját, 
Megismertem én is. 
Nem Volt azon kereszt-oltár, 
Csak szegények sátra, 
Vér helyett ott könnypatak folyt, 
Aki ott Volt, látta. 

Mikor a poros utcákat, 
Százezrével járták, 
Nélkülöző, sovány arcú, 
Éhes, rongyos párák. 
Volt szegénység, fagyoskodás, 
Nélkülözés bőven. 
Éhes Vagy-e? Akkor senki 
Nem kérdezte tőlem. 
Éveken át több gazdának 
Ettem cselédkosztját, 
S Végigjártam a szegények 
Rögös, nehéz útját. 

öér lepte a földet, de még 
Cipő nélkül jártam, 
És az egyik fagyos éjjen, 
Megfagyott a lábam. 
Mindezeket - gránit helyett -
A szívembe Véstem, 
Hogy ősz fejjel se feledjem 
Tisztes szegénységem. 

- Honnan ez a hatalmas ener
gia, hisz ön mára 83. évében van? 

- Én ezt isteni adománynak 
tartom, s amíg tehetem, hirdetni 
fogom Krisztus evangéliumát. 

Völgyi László 

Kávézó és illatszerbolt 
•DfiFÉSZ | | ~ ^ <*>P ~ | 

városközponti AB C-ben 
November óta érzékelhetjük, hogy valami készülődik a celldömölki 11. 

Számú ABC körül. A város legrégibb ABC-je megérett az átalakításra. 
Eredeti formáját 1969-ben kapta, pár évvel ezelőtt az északi oldaláról 
már választottak le egy üzlethelyiségnek való részt, most a déli felén 
szakítanak el újabb területet. Mintegy 120 négyzetméteren egy kávézó, 
fagyizó lesz kerttel és egy vegyi, háztartási, illatszerbolt készül. Az AFESZ 
egy külső céget bízott meg a munkálatok elvégzésével, rekonstrukcióra 
25 millió forint körüli összeget szán. Baranyai Attila, az ÁFÉSZ főköny
velője elmondta, hogy az új üzletek kialakításán kívül még az ABC-t is fel 
szeretnék újítani. Az elmúlt évben beszereltettek egy légkondicionáló 
berendezést, valamint új pultokkal rendezték be az üzletet. Céljaik között 
szerepel még a világítás korszerűsítése és a padozatcsere is. A teljes 
átváltozás előreláthatólag júniusra várható. Szigethy T. 

Fotó : Völgyi L . 
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Farsangi teadélután 
Vidám farsangi délutánra hívta az izsákfai részönkormányzat a te

lepülésrész nyugdíjasait az elmúlt hét szombatján. Az idó's emberek 
szép számmal meg is jelentek a rendezvényen. A nyolcvannégy meg
hívott közül több mint hetvenen ülték körül az asztalokat a faluház 
nagytermében. 

Tima László alpolgármester és Farkas Zoltán részönkormányzat-
vezető' köszöntő szavait követően a celldömölki Berzsenyi Lénárd 
Á M K diákjai és művészeti csoportjai adtak az alkalomhoz illő hangu
latos műsort . 

Az alaphangulat megteremtése után finom falatok következtek, 
majd vidám zeneszó mellett meghányták-vetették a világ és a haza 
ügyes-bajos dolgait. Emellett természetesen sokat tréfálkoztak, ne
vettek, s örültek, hogy szilveszter után ismét adódot t egy alkalom, 
amikor a mindennapok gondjait, bajait félretéve önfeledten szóra
kozhattak. 

Völgyi L . 

Humoros történetek 

Atya, Fin és Szentlélek 
1944-ben voltam első elemista. 

A hittant dr. Nemes Vazul plébá
nos úr tanította. Egy alkalommal 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek iste
ni személyekről beszélt. Megta
nultuk, hogy a három isteni sze
mélyt egy szóval Szentháromság
nak nevezzük. Nehezen fogták fel 
a hatéves buksi fejek: három ho
gyan lehet egy. 

Nagyon szerettem hitoktatón
kat, szerettem volna jól szerepel
ni a vizsgán, de nem é r t e t t em. 
Anyám segített: épp a Szenthá
romság téren mentünk keresztül 
és azt mondta: 

- Ha azt a kérdést kapod, ho
gyan nevezzük a három isteni sze
mélyt egy szóval, akkor gondolj 

erre a térre és a Szentháromság 
szó eszedbe jut! 

E lé rkeze t t a vizsga, a padok 
mögött ott voltak a szülők is. M i 
kor rám került a sor, bizony azt a 
kérdést kaptam! Büszkén feláll
tam, hogy tudom a választ és a 
kérdést feltevő dr. Nemes Vazul
nak így válaszoltam: 

- A három isteni személyt egy 
szóval S z e n t h á r o m s á g t é r n e k 
nevezzük . M i k o r k imondtam, 
már észbe kaptam, de késő volt, 
majdnem pityergés lett a vége. 
Csak a plébános úr vigasztalt. 

Azóta, ha a Szentháromság té
ren vezet át utam, ez az eset min
dig eszembe jut. 

-k -s 

Dr. Oblidál Zoltán 
reumatológus-belgyógyász 

értesí t i betegeit, hogy s z a k r e n d e l é s e vá l toza t lanu l 

minden szerdán 15-18 óra között m ű k ö d i k . 

Előjegyzés továbbra sem szükséges . 

C í m : Cel ldömölk, Hunyadi u . - K ó r h á z sarok 

Harmóniára tanít a reiki 
Energia és relaxáció 

A reiki kozmikus életerői je
lent. Egy japán technika, amivel 
erőt tudunk közvetíteni és átad
ni. Az 1900-as években Japánban 
Mikao Usui és tanítványai kezd
ték terjeszterfi, azóta már szinte 
az egész világot bejárta, Magyar
országra az 1990-es évek elején 
tört be. 

Alsóságon már régóta műkö
dött egy olyan kör, ahol a reikisek 
összegyűlhettek, a Berzsenyi Lé
nárd iskola átalakulásával viszont 
elveszítet ték helyüket. Decem
bertől ismét él a Reiki Barátok 
Köre, a KMK-ban minden máso
dik csütörtökön találkoznak, sze
mélyiségfejlesztéssel és önisme
rettel foglalkoznak. Legutóbbi 
összejövetelük február 7-én volt. 
A csoport a művelődési házhoz 
tartozik, ezért díjmentesek a fog
la lkozások. A tá rsaságnak két 
mestere van, Búzás Rózsa és 
Barsy Szabolcs, akik a klubot irá-

nyí t ják . A t a n u l á s s o r á n ké t 
szinten kell k e r e s z t ü l m e n n i a 
rcikiseknek, hogy eljussanak a 
legfelső fokozatig. A reiki fő alap
elve még a harmónia is. Öt sza
bály alapján próbálják meg életü
ket befolyásolni, javítani: „Csak 
ezen a mai napon ne mérgelődj, 
ne aggodalmaskodj, légy hálás, 
dolgozz k e m é n y e n ( ö n m a g a 
don), légy kedves embertársaid
hoz!" A reiki tanítása szerint az 
ember t e s t é n 7 f ő c s a k r a , 21 
mellékcsakra és még számos ki 
sebb csakra található, ami képes 
az energiát kibocsátani és felven
ni. A foglalkozások során fontos 
szerepet játszik a zene, ami segít 
a relaxációban. 

A csoport következő találkozó
ja február 21-én 17 órakor lesz. 
Kortól függetlenül látogathatja 
minden érdeklődő, aki szeretne 
csatlakozni hozzájuk. 

Szigethy Teodóra 

Szépen, magyarul 
„Szólj, s ki vagy, elmondom". Beszédkultúránk nem kielégítő, mond

ta a Beszélni nehéz-körök, a Kazinczy-mozgalom elindítója, Péchy 
Blanka. Február 14-én Celldömölk és Sárvár térségének általános 
iskolás korosztályú diákjai számára rendeztek szépkiejtési versenyt, a 
két korcsoportban közel negyvenen versenyeztek. A szabadon válasz
tott szöveg előadása után a kisebbek a Lehel kürtjéről szóló kötelező 
szöveget olvasták fel, a nagyobbak pedig Illyés Gyula Anyanyelvünk 
című írásából mutattak be részletet. 

Előadásra várnak a versenyzők Fotó: Völgyi L . 

Az 5-6. osztályos diákok között első helyezett lett Drácz Lajos, a 
sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola diákja, második he
lyen Orbán Szandra, a kenyéri Fekete István Ált. Isk. diákja, harma
dik helyen pedig Koronczai Noémi, a sárvári Nádasdy Tamás Ált. Isk. 
tanulója végzett. A celldömölki versenyzők közül Bella Katalin, a 
Szent Benedek Katolikus Ált. Isk. tanulója ötödik helyezett, Ipsics 
Annamária, szintén a Szent Benedek iskolából különdíjas lett. A 7-8. 
osztályos korcsoportban első helyezett Kurucz Tünde, a Berzsenyi 
Dániel Gimnázium 6/1-es osztályú diákja lett, őképviseli a térséget a 
balatonbogiári területi versenyen. Második lett Alapi Rita, a hegyfa
lui iskolából, a harmadik helyen pedig Remport Ágnes, a rábapatyi 
iskola diákja végzett. Tulok G. 
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Irány a parkerdő! 
Jó húsz évvel ezelőtt hozták létre az izsákfai e r d ő északnyugati 

végén az erdei tornapályát, a mellette lévő füves részen pedig egy kis 
focipályát alakítottak ki . Utóbbin fiatalok rúgták a labdát szabadide
jükben, a tornapályát pedig elsősorban kisgyermekes családok láto
gatták hétvégeken. Időközben nagyon elszaporodtak a kullancsok, és 
egyre kevesebben merészkedtek az erdőbe. Az erdei tornapálya szép 
lassan az enyészet martaléka lett. 

leszek, hogy a munkával még az idén elkészüljünk, és a volt parkerdei 
rész ismét kedvelt helye legyen a természetet kedvelőknek. - mond
ta D ö m e László, majd hozzátette: 

- Tavaly lényegesen kevesebb volt a kullancs az erdőben, mint az 
előző években, s bízom benne, hogy az idei hideg tél tovább tizedelte 
őket. Völgyi L. 

Az izsákfai parkerdó'az enyészeté lett Fotó: C. Burkon L . 

Szándékozzák-e felújítani ismét? Erről érdeklődtünk Döme Lász
lótól, a Szombathelyi Erdészeti Rt. celldömölki kerületvezető erdé
szétől. 

- Az erdei tornapálya felújítása nem szerepel a tervek között, ám 
az erdőközjóléti funkcióját szeretnénk erősíteni. Ezért azt tervezzük, 
hogy a közút keleti oldalán lévő erdőrészt megtisztítjuk. Felújítjuk az 
esőbeállót, a szalonnasütő helyet, és új padokat helyezünk ki . Azon 

Magyar nyelvű színházat alapítottak 

Thalia papjai Cellben 

Pillanat 
Szereted az utcákat? A céltalan 

kóborlást, közben jóízűt beszélget
ni régen nem látott barátoddal? 
Vagy m a g á n y o d b a burko lózva 
nosztalgiázni a titkos helyeken, 
ahol ővá r t mindig, az éjszakai k i -
szökések misztikus helyein? Vagy 
menni és csak nézelődni. Mert lát
nivaló akad bőven. 

Van, aki, bár tikkasztó a hőség 
és mindenki inkább le tépné az 
összes ruhá t magáról , mégis a 
nagyapa télikabátját viseli és a 
családi ereklyébe burkolózva áll
ja az összevillanó szemek roha
mát. Van, ki fehérre festi az ar
cát, fekete ruharedők közé rejti 
testét , megy, nem néz semerre, 
senki szemébe. Megközelíthetet
lenségébe bújik a világ elől. Egy 
kirakatból verődik vissza a látvány: 
fényes, a nap miatt feketére ége
tett bőrrel dolgozik egy férfi. Iz
zadó bőre alatt az izmok acélosra 
feszülnek minden mozdulatánál. 

Mint egy élő szobor, tökélete
sen felépí tet t test. Pillanatra 
belefeledkezem, de mennem 
kell tovább. Há tamba jött egy 
apró emberke, nem néz rám, 
csak tartja a marká t . „Pénz t , 
p é n z t " - mondja. A sarkon 
egy idó'sebb férfi bámul minket. 
Minden nyilvánvaló. Aztán egy 
hangosan kántáló, vallását világ
gá kiál tani aka ró kis csoport 
halad el mellettem, könyveket 
osztogatnak, énekcinek. Jóked
vűek. Talán boldogok...? 

Megfordulok, v isszanézek , 
még mindegyikük a látómezőm
ben van. Suhogó nagykabátok, 
hófehér arcok, fekete ruhák re
dői, fényes, feszes bőr, a kérle
lő tekintet, a világot befogadni 
a k a r ó jókedv . Fekete, fehér , 
cserzett barna, tiszta, színes... 
Egyszer csak csend lett. Valami 
nagyon mélyről jövő, halk dü
b ö r g é s : dom-dom-dom.. . M i 
ez? Talán a szív. 

Varga Rita 

Könyv született Thalia papjairól, városunk 
19. századi színészetéről. Nádasdy Lajos hely
történész az első'magyar nemzeti színház ala
pításáról és Celldömölk kapcsolatáról ír a 
Kis-Czell színészete és színikultúrája a 19. 
században című kiadásra váró művében. 

Nádasdy Lajos a Kresznerics Ferenc Könyv
tár és a honismereti munkaközösség millen
niumi pályázatán Celldömölk város különdí
ját kapta meg a színészetről írt tanulmányával, 
amit azután kibővített. A szerzőnek húsz éve 
jelent meg A pápai kó'színház története című 
könyve, az anyaggyűjtés során találkozott Kis-
Czell ilyen irányú anyagával. A kijegyzetelt 
anyag húsz éve volta fiókjában, mígnem a múlt 
évi pályázatnál elővette és megírta. 

Kis-Czellben 1831-ben az egyetemes hazai 
színháztörténet fontos, örökre emlékezetes 
eseményei zajlottak. Hogy mi volt ez? 1828-
ban Szombathelyen alakult meg a Dunántúli 
Színjátszó Társaság Komlóssy Ferenc vezeté
sével, majd a dunántúli vármegyék támoga
tásával 1830-ban Pápán meg is kezdte műkö
dését. Elindult tehát egy mozgalom, amely a 
magyar színjátszás megteremtését , annak tá
mogatását célozta meg, írja Nádasdy Lajos. 
A mozgalom a balatonfürcdi nemzeti szín
ház megépítésével és a színtársulat szervezé

sével tetőzött. „A Vas megyei rendek tehát el
érkezettnek látják az időt arra, hogy minden
ről döntsenek immár egy közösen megtar
tott gyűlésben. Időközben Kisfaludy Sándor 
irányításával megindult a ha tározot t célra 
tö rő szervező munka a javaslattétel indulatá
val és hevével. Mozgásba lendült az ügyszere
tet gépeze te , és ennek e r e d m é n y e k é p p e n 
Kis-Czellbe 1831. május 25. napjára összehív
ta Kisfaludy az ügyben érdekelt megyék kül
dött gyűlését so r sdön tő együttes határozat 
hozatal végett" - írja a szerző. A Komlóssy-
társulat a tanácskozás alkalmával három elő
adást is tartott Kis-Czellben. 

- Gondoljuk csak meg, ebben a félig ma
gyar, félig német kis mezővároskában alapí
tották meg az első magyar nyelvű nemzeti szín
házat - mondja Nádasdy Lajos. Majd hoz
záfűzi: erről eddig szinte nem is esett szó, az 
alapvető színháztörténeti munkákban pár so
ros említés van csupán. Éppen ezért szeret
ne elégtételt adni, méltó megbecsülést sze
rezni mind a megyének, mind a városnak, és 
napvilágra hozni a magyar nemzeti színját
szás tör ténetében elvitathatatlan érdemeiket. 

A város színikultúrájának kutatása során 
más fontos dokumentumokra is rábukkant a 
helytörténész. Olyan nyomtatott színlapok 
kerültek elő, amelyek azt a vitatott tényt hiva

to t tak e l d ö n t e n i , hogy Kis-Czel l é s 
Nemesdömölk egyesítésével született nagy
község 1904-ben már Cel ldömölk, és nem 
1907 az egyesítés éve. 

Celldömölk gazdagabb lehetne egy, a tör
ténetét bemuta tó könyvvel. Az alkotó elké
szült, már csak némi pénz kellene ahhoz, hogy 
a könyv napvilágot lásson. 

Tulok G. 
Fotó: Völgyi L . 
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Celldömölk Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

46/2001. (XII. 19.) sí. rendelete a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hul

ladékgazdálkodásról szóló 2000. évi X L I I I . törvény 21. § (1) bekezdé
sében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési köz
szolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 242/2000. 
( X I I . 23.) Kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel Celldömölk 
város területén a települési szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával, 
tárolásával, valamint a hulladékszállítási díjakkal kapcsolatban az alábbi 
rendeletet alkotja. 

Altalános rendelkezések 

(1) Celldömölk Város Önkormányzata a jelen rendeletben foglal
tak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szi
lárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanításá
ra és kezelésére, és ezen tevékenységekről kötelező helyi közszolgál
tatás útján gondoskodik. 

(2) A rendelet hatálya - a Sághegyen található ingatlanok kivételé
vel - Celldömölk város közigazgatási területére terjed ki és az itt lakó 
vagy működő természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre, gazdasági társaságokra vonatkozik. 

(3) Nem terjed ki az önkormányzat által szervezett hulladékszállí
tási közszolgáltatás a települési hulladékok közül az esetileg szállítha
tó alkalmi háztartási és az alkalmi egyéb szilárd hulladékra, valamint a 
veszélyes hulladékokra és az ipari és termelési hulladékokra. Azok 
elszállításáról, kezeléséről, megfelelő elhelyezéséről annak tulajdo
nosa, keletkezésének okozója köteles gondoskodni. 

(4) A helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő valamennyi in
gatlan tulajdonosa, birtokosa, vagy használója (a továbbiakban ingat-

M o l n á r & M o l n á r Kft. 
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lantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hul
ladékot a jelen rendeletben meghatározott módon saját ingatlanán 
gyűjteni, továbbá elhelyezéséről, ártalmatlanításáról a közszolgálta
tás igénybevétele útján gondoskodni. 

(5) Tilos a hulladékot elhagyni, a tárolás, gyűjtés, ártalmatlanítás 
szabályaitól e l térő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények 
között elhelyezni, kezelni. 

(6) A város területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató a 
Müllex-Celldömölk Kft. (a továbbiakban szolgáltató). 

Fogalom meghatározások 
2 . § 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 
a) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd 

hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonlójel legű és össze
tételű, azzal együtt kezelhető egyéb szilárd hulladék. 

b) Háztartási szilárd hulladék: a rendszeres háztartási szilárd hul
ladék és az alkalmi háztartási szilárd hulladék. 

ba) Rendszeres háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihe
nés során az ingatlanon (így a lakásokban, valamint nem lakás céljára 
szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) folyamatosan keletke
ző, a szolgáltató által rendszeresített gyűjtőtartályokban átmenetileg 
tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi előírásoknak meg
felelő zárt rendszerű célgéppel szállítható hulladék (így pl . a konyhai 
hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi esz
köz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb mennyisé
gű falomb, nyesedék, karácsonyfa). 

bb) Alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés 
során az ingatlanon (így lakásokban, valamint a nem lakás céljára 
szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) alkalmilag képződött 
vagy felhalmozódott hulladék, visszamaradt anyag, ha rendszeresí
tett gyűjtőedényben mérete vagy minősége miatt nem helyezhető el, 
amely lehet: 

bba) Lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulla
dék: nagyobb méretű darabos hulladék (így pl . nagyobb háztartási 
eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét stb.), amelyet a rendelet
ben kijelölt szolgáltató évi kétszeri - előre közzétett időpontban tör
ténő - lomtalanítás során elszállít; 

bbb) Esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék: a 
bba) pont alá nem tartozó, eseti megrendelés alapján ártalmatlanítás 
céljából elszállítandó hulladék (pl. építési, bontási törmelék, autó
roncs). 

c) Egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék: az ingatlanon folyta
tott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység 
során, valamint a közintézményekben keletkező rendszeres egyéb szi
lárd hulladék és alkalmi egyéb szilárd hulladék: 

ca) Rendszeres egyéb szilárd hulladék: a tevékenységgel össze
függésben - a tevékenység jellegének megfelelően - rendszeresen 
és/vagy folyamatosan gyűjtőedényben átmeneti leg tárolható, a jog
szabályi előírásoknak megfelelő rendszerű célgéppel szállítható egyéb 
szilárd hulladék, amely a települési szilárd hulladék elhelyezésére ki
jelölt ártalmatlanítóhelyen, létesítményben helyezhető el; 

cb) Alkalmi egyéb szilárd hulladék: a tevékenység fenntartásá
nak folyamatában esetileg, nem ismétlődően keletkező, a települési 
szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló egyéb ártalmatlanítóhelyen, 
létesítményben elhelyezhető vagy hasznosítható egyéb szilárd hul
ladék. 

d) Kijelölt hulladék ártalmatlanítóhely: föld, építési törmelék le
rakása Celldömölk 086 hrsz-ú hulladéklerakó telep. Háztartási hulla
dék, egyéb szilárd hulladék és ipari, termelési hulladék lerakására 
Körmend-Haraszt i falu Müllex depónia. 

e) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék
nak a szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól tö r ténő rendszeres 
gyűjtése, elszállítása, tárolása, ár ta lmatlaní tása és hasznosítása (a 
hulladék kezelése), illetve a kezelő létesítmény üzemeltetése, működ
tetése. 

f) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgálta
tás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő meghatározott díjfi
zetési időszakra vonatkozó díj. 

(Folytatás a következő'számban) 

RENAULT C U o 

RENAULT CUo s*r*5Ms 

Renault Oio Extrémé. Limitált széria, csak februárban kétféle finanszírozással, 
igy akár 299 ezer forintos kezdőrészlettel, vagy havi 9999 Ft-tól civilictcd. 
ABS, 4 légzsák, szervokormány, sportülés, CD-rádió, 1.2 16V 75LE ós t.4 16V 
981E motorok. Várunk márkakereskedésünkben! WWW .renault.hu 

http://WWW.renault.hu
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A serdülő „A" csapat őszi szezonjának mérlege 

Az 1987. január 1. után született serdülőkerettel - Varga Csaba, 
Balogh Szilárd, Rózsás Árpád, Kaisinger András, Pál Lénárd, Kazári 
Barnabás, Pék István, Balogh Milán, Péter Norbert, Nagy Sándor, 
Kovács Richárd, Vadócz Gábor, Fekete András, Kovács Krisztián, Né
meth Bálint, Balogh Zsolt, Czender Ferenc, Bódizs László, Nagy Ti
bor, Szuh Adrián játékosokkal - Szabó István edzó'kezdte meg a fel
készülést a bajnokság őszi szezonjára. A játékosok nagy részét jól is
merő' edzőnek nem volt nehéz közös nevezőre jutni a fiatalokkal, 
hiszen korábban dolgozott együtt már velük. 

- A nyolc évvel ezelőtt elkezdett munka kezd beérni. 
- A fent nevezett játékosok zömével már elsős koruk óta folyama

tosan foglalkozunk. Rajtam kívül más edzőkollégák - Kazári József, 
Dobány Gábor, Balhási István - is formálták, edzették a gyerekeket. 
Véleményem szerint ismét van tehetséges korosztálya a CVSE-nek. 

- Hogyan sikerült a felkészülés után a bajnoki szereplés? 
- A szezon előtt nyáron szorgalmasan jár tak edzésre a fiúk, és sok 

olyan gyakorlatot sikerült jó időjárási körülmények között elvégezni, 
melyekkel próbáltam felgyorsítani a csapatjáték kialakítását. Ennek 
ellenére nehezen lendültek játékba. Elég erős bajnokságban kellett 
hétről hétre helytállni. Három NB l-es csapaton kívül több utánpót
lásbázissal és hagyománnyal rendelkező serdülő együttessel találkoz
tunk szombatonként . A bajnokság közepén a most már hagyomá
nyos Őszi N I K E Kupa hozta meg az igazi áttörést, ugyanis ekkorra 
kezdték azt a csapatjátékot játszani, amit szerettem volna már a baj
nokság elején is. Határtalan küzdőszellem, az egészséges önbizalom 
volt jel lemző a fiúkra. 

- Milyen eredmények születtek a bajnoki fordulókban? 
- Bajnoki eredményeink: CVSE-ZTE 0:8 (0:7) - Beijedtünk, gyá

moltalanul játszottunk, sok egyéni hibával tarkítva. A második félidő-

Jó tanuló, jó sportoló 
A közelmúltban adták át a , J ó 

tanuló, jó sportoló" kitüntetése
ket a diáksportolóknak. A meg
tisztelő' címet elnyert sportolók 
között ott volt Molnár Gergő, a 
kemenesmagasi iskola 6. osztá
lyos tanulója is. 

Gergő három éve kezdte el a 
cselgáncsozást a Pápa SE-ben, 
most is ott sportol. Tehetségét és 
felkészültségét bizonyítja, hogy 
2000 n o v e m b e r é b e n o r szágos 
bajnokságot nyert a diák „ C " ka
tegória 41 kilogrammos súlycso
port jában. Az idő szalad, most 
már diák „A" kategóriás, és 55 k i 
logrammban versenyez. 

- Az elmúlt évben is számta
lan versenyen szerepeltem. Me
gyei, területi , országos és nem
zetközi versenyeken sok aranyér
met szereztem. Mégis talán egy 
szlovákiai versenyre emlékszem 
legszívesebben, ahol két korcso
porttal feljebb második lettem. 

- Mennyit edzel? 
- Heti három edzésem van, de 

hasznomra van az is, hogy a mi 

iskolánkban heti négy testneve
lés óra van, meg já rok tömeg
sportra is. Az iskolai fociváloga
tottnak is tagja vagyok. 

- Hogy lehet mindezt összeegyez
tetni a tanulással? 

- Úgy, hogy órákon figyelek, és 
amikor lehet, előre tanulok. Ta
valy az ének és a matek kivételé
vel minden tárgyból Ötös voltam. 

- Terveid? 
- Sze re tnék az idén a diák

olimpián is jól szerepelni, tovább
ra is jó sportoló maradni, s egy
szer majd testnevelő tanár lenni. 

Völgyi L . 

ben önmagukér t és egymásért harcoltak, szorosabbá vált a meccs. 
CVSE-Rákóczi 1:1 (1:0) - Fájó döntetlen, a sok kihagyott helyzet 
megbosszulta magát. Mézga Kaposvár-CVSE 2:1 (0:1) - A biztosan 
nyerhető mérkőzést a vége felé figyelmetlenség miatt vesztettük el. 
MATÁV Sopron-CVSE 9:0 (4:0) - Ezen a mérkőzésen nem bírtunk 
lépést tartani a Sopronnal. Többen hamar feladták, Önbizalom nél
kül játszottunk. B ü k - C V S E 1:1 (1:0) - A levegőben lógott a győze
lem. Egy félidő előnyt adtunk az ellenfélnek. 

N I K E Kupa: CVSE-Bük 0:1 - Több Haladás-játékossal megerő
sített Bük csak az utolsó öt percben, 1 l-essel tudott nyerni. CVSE-
Répcelak2:0 - Jójáték, magabiztos győzelem. Sárvár FC-CVSE 1:1 -
Sajnos a 11-es rúgásokat még gyakorolni kell. így negyedik helyen 
zártunk. A csapatjáték biztató bajnoki folytatást ígért. 

Ha ladás -CVSE 7:0 (5:0) - Harminc percig kiegyenlített volt a já
ték, utána azonban a hazaiak kegyetlenül kihasználták a lehetősége
ket. CVSE-Marcaü 3:0 (2:0) - Kötelező győzelem, javuló csapatjá
ték, verhetőellenfél. Nagykanizsa-CVSE4:1 (3:0) - Elaludták a fiúk 
az első félidőt. A második félidőben már jobban játszottunk. CVSE-
P é c s l : 2 ( l : 2 ) - Kezdik elhinni a gyerekek, hogy tudnak focizni. Majd
nem sikerült a bravúr, semmivel sem voltak jobbak a pécsiek. Hévíz-
CVSE0:5(0:2) - Felszabadult , jójáték,biztosgyőzelem.CVSE-Pápa 
5:2 (1:2) - 0:2-ről fordítottak a fiúk, mindenképp dicsérendő. 

Remélem, hogy a fenti eredményekből, az egyéni és a csapat hibá
iból minden résztvevő tanulni fog és ez hozzájárulhat a serdülő csa
patunk fejlődéséhez, a tavaszi jobb szerepléshez. 

- Kit lehetne kiemelni a csapatból? 
- A játékosok közül most nem akarok senkit kiemelni, ezt majd a 

tavaszi, év végi értékeléskor tenném meg. A csapat gólkirálya Kovács 
Krisztián lett 5 góllal. A csapatom a 12 együttes közül a 8. helyen 
végzett ősszel. A játékosok tudása alapján az 5. hely lenne a reális. 

- Hogyan készülnek a tavaszi szezonra? 
- A hagyományos Szilveszter Kupán szerepeltünk, és a korosztá

lyuk küzdelmeit megnyerték a fiúk, ezért mindenképpen dicséret ille
t i őket. A kinti edzéseket február elején kezdtük meg, december eleje 
óta pedig szombatonként a városi sportcsarnokban edzünk egészen 
február végéig. A bajnokság hamar elkezdődik. Március első hetében 

a Z T E ellen kezdjük meg a tava
szi szezont. 

E z ú t o n s z e r e t n é m m e g k ö 
szönni a segítséget az u tánpót
lás t á m o g a t ó i n a k , az ö n k o r 
m á n y z a t n a k , a CVSE-nek , 
Antók Zol tánnak, a szülőknek, 
akik rendszeresen e lk í sé rnek 
bennünket a mérkőzésekre. Kö
s z ö n ö m az i s k o l á k n a k az 
előkészítést. V. V. 

Értesítés 
A Fogyasztóvédelmi Felügyelő

ség értesíti a tisztelt lakosságot, 
hogy Ce l ldömölkön , a polgár
mesteri hivatal műszaki osztályán 
minden h ó n a p utolsó csütör tö
kén 13 órától 15 óráig fogadó
órát tart. 

Hulladékgyűjtők cseréje 
A Müllex Kft. Celldömölkön a megváltozott, hulladék mennyiségé

től függő díjfizetés miatt vállalja, hogy a lakosság által a korábbi évek
ben vásárolt 240 literes hulladékgyűjtő edényeket díjmentesen 120 
literes műanyag, kerekes edényre cseréli k i . 

A hulladékgyűjtő edények cseréjének időpontja: 
2002. február 25-26.10-14 óráig. 

Kérjük a hulladékgyűjtő edény cseréjét igénylőket, hogy régi edé
nyüket a megadott időpontokban szállítsák a Müllex Kft. Celldömölk, 
Temesvári u. 16. szám alatti telephelyére. 

A k i papírgyújtó' edényt igényelt, szintén ebben az időben veheti azt át. 
Müllex-Celldömölk Kft. - Telefon: 95/423-050 
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Döntetlen a pályabúcsúztatón 

Pápai ELC-CVSE-Antok FC 0-0 
Pápa, 800 néző. Edzőmérkő

zés. Vezette: Szepesi (Schnellbach, 
Győri) 

Pápai ELC: Baji - Radics, Lan-
tai, Csordás T., Crnomarkovics 
(Marton) - Oravecz, Kvasz, Vö
rös, Király (Herold) - Barankov 
(Takács), Sütöri (Polhammer). 
Vezetőedző: Csertői Aurél. 

Antók FC: Szép (Nagy Z . ) -
Horváth, Csákvári, Puglits (Tó
biás) , H u d á k (Marius) - Csor
dás, Somorjai, Bodor (SzÖllősi), 
Hegyi - Cseke, Gajda (Győr i ) . 
Vezetőedző: Pintér Attila. 

A felkészülésbe illeszkedő ed-
zőmérkó'zést eredetileg Celldö
mölkre tervezték. A hazaiak ké
résére felcserélték a mérkőzés 
színhelyét azzal az indokkal, hogy 
Pápán a két szomszédvári csapat 
mérkőzésével búcsúzzanak el az 
1964-ben átadott Textiles sport

telep fu tba l lpá lyá já tó l . P á p á n 
ugyanis közel háromszázmil l ió 
forintos költségvetéssel megkez
d ő d i k a s tadionkorszcrú 's i ' tés i 
program keretében az új stadion 
építése. Celldömölkön a hatvan
hatmilliós építési munkálat a mai 
nappal veszi kezdetét. 

Az edzőmérkőzésnek jót tett, 
hogy spor t tö r téne t i e seménnyé 
rukkolt elő. A hazai csapat min
den igyekezetével azon volt, hogy 
az eredmény rájuk nézve hízelgő
én alakuljon. Végül is a 0-()-lal elé
gedettek lehettek a pápai nézők 
és játékosok. A hazai sporttörté
netben mégsem egy vereség kerül 
be az évkönyvekbe. A helyenként 
mélytalajú pályán a vendégek is 
vezettek szép t ámadásoka t , de 
akárcsak ellenfelük, gólt nem tud
tak elérni. A látottak alapján az 
eredmény igazságos. - tim -

Az alapszakasz utolsó három 
fordulójának sorsolása 

20. forduló (március 2-3.): Cell
d ö m ö l k - D o r o g , Marca l i -Pécs , 
Lombard-Hévíz, Siófok-Nagyka
nizsa, Kaposvár-Százhalombat
ta, Bük-Pápa . 

21. forduló (március 9-10.): 
Lombard-Celldömölk, Pécs-Sió
fok, Hévíz-Nagykanizsa, P á p a -
Marcali , Százha lomba t t a -Bük , 
Dorog-Kaposvár . 

22. forduló (március 16-17.): 
Cel ldömölk -Hév íz , K a p o s v á r -
Lombard , N a g y k a n i z s a - P é c s , 
Bük-Dorog, Siófok-Pápa, Marca
li-Százhalombatta. - tim -

Az NB I/B 
Nyugati csoport állása 

Í.Celldömölk 19 13 2 4 41-17 41 
2. Marcali 19 1 1 5 3 44-23 38 
3. Lombard 19 10 4 5 35-16 34 
4. Pécs 19 9 5 5 27-23 32 
5. Siófok 19 10 1 8 26-18 31 
6. Kaposvár 19 8 5 6 33-25 29 
7. Hévíz 
8. Bük 
9. Százh. 

10. Pápa 
11. Nagyk. 
12. Dorog 

19 8 5 
19 
19 
19 
19 
19 

6 37-34 29 
7 5 7 19-30 26 
7 4 8 28-29 25 
5 fi 8 28-33 21 
2 413 18-45 10 
1 - 18 11-54 3 

Apróhirdetés 
• Szobabútorok (heverő, szekrény

sor) minimális összegért elvihető. 
Ugyanitt: régi típusú tűzhely gázpa
lackkal. Riga segédmotor-kerékpár 
olcsón eladó. Érd.: 95/421-223. 

• 2 szobás, fürdőszobás, gázkon-
vektoros, kertes családi ház a Koptik 

Odó utcában eladó. Érdeklődni: 95/ 
421-223. 

• Járókerekes kapálógéppel von
tatható házi készítésű utánfutó el
adó. Érdeklődni: 95/420-886. 

• Építkezésből megmaradt I . osz
tályú fenyő fűrészáru (szarufának, 
szelemennek) eladó. Érdeklődni I 7 
óra után: 95/420-778. 

Tíz nap múlva 
folytatódik a bajnokság 

Sikerül-e a/, alapszakaszban megőrizni .1/ Antók FC'-nek vezető' 
helyét? - teszik fel egymás között a szurkolók a kérdést. Ismert, hogy 
az alapszakaszban mindössze három forduló van hátra, a celli csapat 
pedig három ponttal vezeti az NB I/B Nyugati csoportban a tabellát. 
A hátralévő három mérkőzésből kettő hazai pályán lesz, míg egyet 
vidéken, Tatabányán játszanak a Lombard FC ellen. A két hazai mér
kőzés közül a Hévíz elleni találkozó ígérkezik rázósnak a végső kime
netel szempontjából. A Dorog FC ellen feltétlen győzelmet vár min
denki. Igaz, a dorogi csapatnál nagy átalakulás volt a téli szünetben. 
Nyolc játékostól váltak meg Dorogon, köztük a két kapustól is. He
lyettük viszont a két új kapussal együtt tizenkét játékost igazoltak. 
Ezzel együtt is úgy véljük, hogy a Dorog nem szakítja meg az Antók 
FC hazai veretlenségi sorozatát. 

A tavaszi rajt első, a bajnokság huszadik fordulójában kiemelkedő 
találkozó lesz Marcaliban, ahol a Vinczc Istvánnal és Galaschek Pé
terrel megerősített Pécs lesz a vendég. A mérkőzés eredménye nagy
ban függ a Kispest-Honvédtól annyiban, hogy a kölcsönjátékosokat 
elengedik-e Marcaliba vagy sem. A hazai csapat győzelme egyrészt azt 
jelentené, hogy továbbra is csak három pont hátránya lenne a ccllickkel 
szemben, viszont a Pécs vereségével tizenkét pontos hátrányba kerül
ne. Viszont amennyiben a Pécs nyer, akkor a Marcali hat ponttal 
szakad le. Ez viszont már jelenthetné az Antók FC-nek az alapszakasz 
megnyerését . 

A Lombard FC, amely jelenleg hét ponttal van a celli kék-sárgáktól 
lemaradva, kedvező sorsolásának köszönhetően az első két mérkő
zését hazai pályán vívhatja Hévíz és Celldömölk csapatai ellen. Nem 
sétatalálkozók lesznek ezek a mérkőzések. A Celldömölk a bajnoki 
címért küzd, a Hévíz pedig még nem tett le az első hatba kerülésről. 
Viszont az is igaz, hogy a hazai pálya minden előnye a Tatabánya 
mellett szól. S ha harcban akar maradni a bajnoki címért küzdők 
csatájában, akkor nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy 
pontot vagy pontokat vesszen ezeken a számára sorsdöntőnek tú'nŐ 
mérkőzéseken, ugyanis az utolsó fordulóban Kaposváron nem sok 
babér fog teremni a Lombard számára. A 21. fordulóban még egy 
rangadó vár a Pécsi MFC csapatára. Hazai pályán fogadja Csank Já
nos csapatát, a Siófokot. A Pécs, amennyiben a 20. fordulóban Mar
caliból elviszi a három pontot, akkor győzelme esetén akár hat pontra 
is megközelítheti az éllovas cellieket. 

Az alapszakasz utolsó fordulójában az Antók FC Hévíz csapatát 
fogadja. A celli csapat a mérkőzés eredményétől függetlenül már az 
alapszakasz győztese lesz. A győzelem inkább a végső elszámolásnál 
lesz fontos tényező, valamint abban, hogy sikerül-e megtartani a ha
zai veretlenséget. Nagyon jó mérkőzést várunk a Hévíz elleni össze
csapáson. Van mit törleszteni az Antók FC csapatának, gondoljunk 
csak a hévízi őszi sima 4-1-es, valamint az elmúlt évi tavaszi szezonban 
hazai pályán elszenvedett vereségekre. A Hévíz csapatából is több 
játékos távozott a télen, de a Z T E most is több kölcsönjátékossal 
segítette ki az ország leghíresebb fürdővárosának csapatát. így aztán 
az eltávozottak helyébe megfelelő erősítés érkezett . 

Rövid át tekintésünk alapján végül arra a következtetésre jutot
tunk, hogy az Antók FC hátralévő három mérkőzéséből, ha kettőt 
megnyer, akkor az alapszakasz bajnokaként folytathatja a bajnoki cí
mért tör ténő rájátszást. S ez egyúttal azt is jelenti, hogy veretlen ma
radhat a hazai pályán. - t im -
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