
Borbély Lajos papai t'estó'-
müvész kiállítása nyílik 
március 7-én este hat óra
kor a KMK galériáján. A 
tárlatot dr. Tungli Gyula 
nyugalmazott főiskolai ta
nár nyitja meg. 

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HETILAPJA ÁRA: 28 FORINT 
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KEMENESALJA 
Szabad iskolaválasztás 
az első osztályoknak 

Egyelőre nem határozza meg 
az önkormányzat a Gáyer, illetve 
az Eötvös iskolákban indítható 
első osztályok számát. A gyermek
létszám csökkenése és a költség
vetési hiány miatt az elképzelé
sek szerint az Eötvösben egy, a 
Gáyerban két első osztály indul
hatott volna. Múlt heti lapszá
munkban az Eötvös, a mostani
ban a Gáyer iskolában tartott 
fórumokról is beszámolunk, köz
readva a testületek állásfogla
lásait. A február 27-ei képvise

lő-testületi ülésen hosszas vita 
alakult ki, aminek során érvek 
hangzottak el az önkormányzat 
pénzügyi megtakarítása mellett, 
illetve a szabad iskolaválasztás ér
dekében. Több képviselő érvelt 
amellett, hogy a döntéssel meg 
kellene várni a beiratkozásokat, 
amikor eldől, hányan választják 
egyik vagy másik iskolát. Mivel 
több környékbeli általános iskola 
is nehézségekkel küzd, a vidékről 
érkező' tanulókra is lehet számí
tani, hangzott el az ülésen. 

A nőnap alkalmából szeretettel köszöntjük 
a lányokat és az asszonyokat! 

Vörös Ferenc: Merengó' 

Parkolópályán 
A városközpont parkolási rend

szerének átalakítására fizető par
kolók kialakítását tervezte az ön
kormányzat. Elkészült a tanul
mányterv, amelyből kiderült, 
hogy a városközpontban és a hoz
zá kapcsolódó parkolókban több 
mint nyolcszáz parkolóhely ala
kítható ki húsz jegykiadó auto
mata telepítésével. Bár a parkoló 
bevételt is hozna, a beruházási és 
az üzemeltetési költségek miatt a 
testület nem szavazta meg a fize
tőparkolók kialakítását. 

Az egészségüggyel elégedettek 

Szegénység, szorongás 
Közvélemény-kutatást tartott a Berzsenyi Dániel Főiskola Művelő

déstudományi és Kommunikációs Tanszéke. Wells Noémi, akitől a 
kutatás eredményeiről értesültünk, bevezetésképpen elmondta, hogy 
a lakosság nyitott volt a felmérésre. 

Celldömölkön több mint ezer háztartást kerestek fel a kérde
zőbiztosok, a tanszék végzős hallgatói. A személyes lekérdezések 
során a megkérdezettek egy nyolcvan kérdéses kérdőívre adtak vá
laszokat, amelyekből mintegy kétszáz információt lehetett megtud
ni. Az eredményekből áprilisban jelentet meg egy kötetet a tanszék, 
néhány adatot elöljáróban ismertetünk. A felmérés szerint a celldö-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Kossuthról 
A honismereti kör foglalkozá

sán Kossuth Lajosról szóló dol
gozatát mutatja be Czirók András 
március 14-én este hat órakor. 

Beiratkozás 
A 2002/2003-as tanévre ápri

lis 11-én 8-17 óráig, 12-én 8-12 
óráig lehet beíratni a leendő 
első osztályosokat az általános 
iskolákba. Az óvodai beíratások 
időpontját április 8. és 12. kö
zött kell megjelölni. 

Március 15-ei 
ünnepi műsor 

Az 1848-as forradalomra és 
szabadságharcra emlékezve 
március 13-án (szerdán) 16 
órakor városi ünnepély lesz a 
Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban. Ünnepi beszédet 
mond Pálinkás József oktatási 
miniszter, aki az Apáczai Kiadó 
meghívására érkezik Celldö
mölkre. Az ünnepi műsort a 
középiskolások irodalmi szín
padai mutatják be. A történel
mi esemény évfordulóján, már
cius 15-én (pénteken) 17 óra
kor a szabadságharcos hősök 
sírjait koszorúzzák meg az ün
neplők a celldömölki katolikus 
temetőben. 

A rekonstrukció megalapozza a jövőt 

W 
1 

Makkos István polgármester és Söptei Józsefné, a Mávépcell Kft. igazgató
ja a decemberi szerzó'désaláíráskor Fotó: Hetényi L. 

December 20-ai lapszámunk
ban részletesen beszámoltunk 
arról, hogy az elmúlt év novem
berében elnyert célzott támoga
tásból milyen átalakításokat fog
nak elvégezni a Kemenesaljái 
Egyesített Kórházban. Csak em-
lékeztetésképpen: elbontják a 
kórház területén lévő összes fa
építményt; a 106 éves főépület
ben 2-3-4 ágyas szobákat alakí
tanak ki vizesblokkal; növelik a 
szülészet-nőgyógyászati osztály 
alapterületét; ideköltöztetik In-
taházáról a belgyógyászati kró
nikus osztályt, a különböző ki
szolgálóhelyiségeket értelemsze
rűen átrendezik - hogy csak a 
legfontosabbakat említsük. 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Évtizedekre megalapozzák a kórház jövőjét 

A rekonstrukció évtizedekre megalapozza a kórház jövőjét 

(Folytatás az 1. oldalról) 
- A lapostetős nőgyógyászati 

épületre emeletet húzunk, s eme
letes lesz a nőgyógyászati ambu
lancia helyén épülő rész is. Két 
liftet is kiépítünk, az egyik sze
mélyfelvonó, a másik étellift 
lesz - egészíti ki az előzőekben 
elmondottakat Limpár József, az 
intézmény gazdasági igazgatója, 
majd hozzáteszi, hogy a most el
kezdődött rekonstrukció évtize
dekre megalapozza a kórház jö
vőjét. 

A kivitelező Mávépcell Kft. feb
ruár 11-én kezdte meg a mun

kálatokat. A nőgyógyászati am
bulancia elbontása és az új épü
letrész alapozása után már emel
kednek a falak is. A szerződés 
értelmében a kórház rekonst
rukciója október 30-ra fejező
dik be. 

V. L. 

Ragtime 
A Bohém Ragtime Jazz 

Band ifjúsági hangversenyen 
mutatkozik be március 7-én 
délelőtt háromnegyed tízkor a 
KMK-ban. 

Szegénység, szorongás 
(Folytatás az 1. oldalról) 
mölkiek nem érzik magukénak a 
várost, nincsenek közösségi te
rek. A döntéshozókkal nem elé
gedettek, nem is elégedetlenek, 
nincs véleményük róluk. A kér
dések kutatták a városban lévő 
problémákat. Ezek közül a vá
laszadók 58 százaléka a munka
nélküliséget, 45 a szegénységet, 
37 az összefogás hiányát, 36 a 
szórakozási lehetőségek hiányát 
jelölte meg. A celldömölkiek leg
inkább az egészségügyi helyzet
tel és a tanulási lehetőségekkel 

elégedettek. A kérdések során a 
lelki egészséget is vizsgálták. A 
válaszadók 35 százaléka szenved 
álmatlanságban, 25 szorong, 15 
depressziós. A megkérdezettek 
családjában 12 százalékban volt 
munkanélküli, az országos átlag 
6 százalékos. A reprezentatív fel
mérésben résztvevők 24 százalé
ka tekintette magát szegénynek. 
Az értékelés szerint a szegény
ség is oka annak, hogy nincse
nek nagy álmaik az embereknek, 
hiányzik a jövőképük. 

T. G. 

Egészségügyi szolgálat 
Központi orvosi ügyelet 

Csontváry patika - Telefon: 95/423-742 
MÁRCIUS 

7 csütörtök Dr. Sükösd Éva Karádi Ferencné 
8. péntek Dr. Tőzsér Mária Kurányiné K. Szilvia 
9 szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 

1(1 vasárnap Dr. Mesterházy Gábor Kurányiné K. Szilvia 
11 hétfő Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné 
12 kedd Dr. Márton Katalin Horváth Katalin 
13 szerda Dr. Bérdi Gusztáv Kurányiné K. Szilvia 
14 csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné 
15 péntek Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin 
16 szombat Dr. Schrott Olga Kurányiné K. Szilvia 
17 vasárnap Dr. Kiss Imre Karádi Ferencné 
18 hétfő Dr. Szabó Ildikó Kurányiné K. Szilvia 
19 kedd Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin 
20 szerda Dr. Bérdi Gusztáv Karádi Ferencné 
21 csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
22 péntek Dr. Schrott Olga Kurányiné K. Szilvia 
23 szombat Dr. Sükösd Éva Karádi Ferencné 
24 vasárnap Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin 
25 hétfő Dr. Gájer Tatjána Kurányiné K. Szilvia 
26 kedd Dr. Schrott Olga Karádi Ferencné 
27 szerda Dr. Nagy János Horváth Katalin 
28 csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Kurányiné K. Szilvia 
29 péntek Dr Kassas M. Khaled Karádi Ferencné 
30 szombat Dr Tőzsér Mária Horváth Katalin 
31 vasárnap Dr Szabó Ildikó Kurányiné K. Szilvia 

Az eredményeket 
szeretnék megtartani 

A Gáyer Gyula Általános Iskolában az intézmény alkalmazotti 
közösségének, illetve a szülőknek tartottak fórumokat február 21-
én és 22-én, ahol a téma az önkormányzati intézményhálózatának 
működtetési és közoktatás-fejlesztési terv módosítása volt. A 600 
diákkal és 80 fő munkavállalóval működő iskola a megbeszélése
ket követően egy állásfoglalást juttatott el a fenntartó önkormány
zathoz. 

Az elmúlt években a képviselő-testület biztosította a korlátozások 
nélküli szabad iskolaválasztást, és az intézmény ezt kihasználva bőví
tette évről évre kínálatát a szülök és a diákok felé különböző tagoza
tokkal és emelt szintű képzésekkel, segítette a szabadidő hasznos 
eltöltését. Az oktatáshoz eszközfejlesztések és épületfelújítások is 
párosultak. 

A gáyerosok szeretnék elért eredményeiket megtartani, és érde
kük egy bizonytalanságoktól mentes tervezhető pedagógiai mozgás
tér. Sajnálatukat fejezték ki az Eötvös iskola tanulói létszámának és 
tanulócsoport számának csökkenése miatt, de kinyilatkoztatták, hogy 
ennek okozói nem ők. Előremutató kezdeményezésnek nevezték az 
önkormányzat azon tervét, miszerint a következő tanévben a Gáyer 
kettő, az Eötvös pedig egy elsős tanulócsoportot indíthatna, bár mint 
írják, ez ugyanolyan mértékben sújtja mindkét iskolát, hisz a korábbi 
évek gyakorlatánál kevesebb tanulócsoport indulhat. 

Fonyó Roberta 

Helyesbítés 
Előző lapszámunkban Lévay 

László A Sághegyi vár omladék, 
Kemenes alatt népregéhez fűzött 
írásunkban a Ság hegyi barlang 
egykori lakójától, Vas Páltól kap
ta a nevét. 

Apróhirdetés 
• A Koptik Odó utcában 2 szo

bás, fürdőszobás, gázkonvekto-
ros, kertes családi ház eladó. 
Ugyanitt szobabútorok minimá
lis összegért elvihetők. Érdeklőd
ni: 95/421-223. 

Pályázati felhívás 
A jánosházi Szent Imre Általános Iskola pályázatot hirdet angol 

nyelv szakos tanári állásra 2002. augusztus 21-i belépéssel. 
A pályázóval szemben támasztott feltételek: megfelelő végzett

ség, diplomamásolat, kézzel írt önéletrajz, keresztény elkötele
zettség. 

A pályázat beadásának határideje: 2002. május 31. 
Cím: Szent Imre Általános Iskola 

9545 Jánosháza, Ady E. u. 14. Telefon: 06/95/450-103 
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HETI 3ES2ELGETE 
„Akkor tizennyolc településen láttam el ezt a 

feladatot, mára körzetem lecsökkent. A helyi 
szolgálatnak tavaly nyár óta önálló irodája van..." 

Falugazdász és éremgyűjtő 
A falugazdász szolgálatot teljesít, és ehhez nekünk, akik e feladatot 

vállalták, alkalmazkodnunk kell. Ez a hivatás egyben életformát is 
követel - mondjadr.Hollósy István növényvédő'szakmérnök. Hozzáte
szi: munkaideje nem reggel nyolctól délután négyig tart, töbször kere
sik otthon is a környék őstermelői problémáikkal, mindennapos ügye
ikkel. Esténként általában fél kilencig csörög náluk a telefon. Ez 
ottjártamkor sem volt másképp. 

- Mi kell ahhoz, hogy valakiből 
növényvédő'szakmérnök legyen ? 

- A Mosonmagyaróvári Ag
rártudományi Főiskola agrár
mérnöki karán 1968-ban végez
tem. Ebben az időszakban a tée-
szeknek égető szükségük volt 
szakemberekre. A mi évfolya
munk tagjait - utolsóként -
még kihelyezték, mindenkinek 
megmondták, hol kell dolgoznia, 
így kerültem én Győr-Moson-
Sopron megyébe, Sobor község
be. Itt egyedüli szakemberként 
három hónap után kineveztek -
még az államvizsga letétele 
előtt - az ottani termelőszövet
kezet főagronómusává. Fiatal pá
lyakezdőként mindenféle segít
ség nélkül kellett helytállnom: egy 
személyben én voltam az állatte
nyésztő, a növénytermesztő, a 
traktoros, a növényvédő és min
den más. A növényvédelemhez 
szükséges kémia mindig is közel 
állt hozzám: a kőszegi Jurisics 
gimnáziumban, ahol végeztem, a 
kémiatanár kénytelen volt egye
dül nekem összeállítani egy érett
ségi vizsgasort, mert én érettsé

giztem egyedül e tárgyból. Friss 
diplomásként tehát eldöntöttem, 
jelentkezem a növényvédő szak
mérnöki szakra. Három és fél év 
alatt szereztem meg második dip
lomámat. 

- Mikor és miért költözött Cell
dömölkre? 

- Közben családot alapítot
tam, és lányom elérte az iskola
érett kort. Soborban nem mű
ködött általános iskola, napon
ta hét kilométert kellett volna 
utaznia. Ezt nem akartuk, így 
megpályáztam a Sághegyalja 
Mezőgazdasági Tsz-ben meghir
detett állást. 1975-ben lettem a 
szövetkezet növénytermelési 
ágazatának vezetője és növény
védője. Nagyon jó szakgárda ala
kult ott ki, sokat dolgoztunk, a 
munkaidőnk reggeltől estig tar
tott, de ennek meglett az ered
ménye is, hiszen ez idő alatt há
romszor lett a szövetkezet a „leg
kiválóbb téesz". 

- Tizenkét évig a Sárvári Cukor
gyárban is dolgozott. 

- Répaspecialistaként helyez
kedtem ott el, majd 1979-ben a 

termeltetési osztály vezetőjévé 
léptettek elő. Miután négy me
gyére kiterjedő körzetet figyeltem, 
rengeteget kellett utaznom, 53¬
55 gazdasággal kellett kapcsola
tot tartanom. A munka mellett 
ekkoriban több időm jutott a tu
dományos munkára, így 1992-ben 
megszereztem az egyetemi dok
tori címet is. 

- Hogyan lett Celldömölk és kör
nyékének falugazdásza ? 

- Sárvárról 1992-ben jöttem 
el, utána magánvállalkozóként 
tevékenykedtem, aztán 1993-ban 
megpályáztam a falugazdászi 
állást. Akkor tizennyolc telepü
lésen láttam el ezt a feladatot, 
mára körzetem lecsökkent. A 
helyi szolgálatnak tavaly nyár óta 
önálló irodája van a Koptik Odó 
utcában. 

- A rengeteg munka mellett ho
gyan marad ideje hobbijára, az 
éremgyűjtésre? 

- Jó időbeosztással ezt meg le
het oldani, elsősorban hét vége
ken szoktam numizmatikai gyűj
teményemet elővenni. 

- Mire specializálódott? 
- Pénzérem gyűjteményem né

hány ezer darabból áll, a római 
pénzektől kezdve egészen napja
inkig rengeteg fajta van. Úgy ér
zem, egyedülálló kitüntetés-gyűj
teményem is, 1848-tól napjainkig 
több száz kitüntetést tudhatok 
magaménak. 

- Hogyan lett e szenvedélynek 
rabja? 

- Gyerekkorom óta szerettem 
gyűjteni, unokaöcsém rosszízűén 
mindig azt szokta mondani: ab
ból, ami kettő van, én azt már gyűj
töm. A numizmatika talán azért 
ragadott meg, mert mindig is ér
dekelt a történelem, különösen 
a magyar történelem. 

- Visszatérve főtevékenységéhez: 
mit szeret leginkább munkájában ? 

- Mindig is szerettem embe
rek között lenni, és igazából az 
éltet, ha érzem, segíthetek, és lá
tom tevékenységem eredményét. 
Örömmel mondhatom, hogy 
munkámat mindig úgy végeztem, 
mintha az a hobbim lenne. En
nek köszönhetem talán, hogy bár 
többször elfáradtam, azt, amit 
éppen csináltam, soha nem un
tam meg. 

Tömböly Ágnes 

Az év méhésze lett 
Ez évben sem maradhatott el a méhészek bálja. A már hagyomá

nyossá vált rendezvényt ezúttal a Rezgőnyárfa vendéglőben tartották 
meg, ahol mintegy hetven méhész, illetve a méhészet iránt érdeklődő 
jelent meg. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) Cell
dömölki Szervezete itt adta át ünnepélyes keretek között tavaly meg
alapított díját is, mely az év legjobb kemenesaljai méhészének járt. Az 
elnökség idén az oklevelet, valamint a bálra szóló két ingyenes belé
pőt Németh Lászlónak ítélte. A vönöcki férfi 1988 óta foglalkozik 
méhészettel, első kaptárját ajándékba kapta. Ma már 82 méhcsaládot 
gondoz. A méheket a Rába-parton telelteti, majd tavasszal útnak 
indul, hogy azok a legkülönfélébb virágok porait gyűjthessék össze. 
Az év méhésze egyébként legjobban a virágmézet kedveli. 

Az utóbbi években megfigyelhető szárazság a méhészetnek sem 
kedvez - tudtuk meg Lukács Csabától, az OMME Celldömölki Szer
vezetének elnökétől. Az elnök a tavalyi méztermést katasztrofálisnak 
ítélte, ami miatt több méhész nem is pörgetett. A méz kilóját egyéb
ként nagykereskedelmi áron 400-500 forintért, a piacok többségén 
700-800 forintért mérik. Kivételt képez a szombathelyi piac, ahol az 
osztrák vásárlók felnyomták az árakat, így ott az 1000 forintot is eléri 
a méz kilónkénti ára. 

Tömböly Á. 

Támogatásra pályázhatnak 
a vállalkozások 

ideértve az egyéni vállalkozókat 
is. A pályázati anyagot a mun
kaügyi kirendeltségen lehet be
szerezni, letölthető a központ 
internetes honlapjáról, de a köny
velői irodák is megkapták ezt az 
anyagot. A támogatás részletes 
feltételeinek meghatározásakor a 
normativitás és a rászorultság elve 
érvényesül. 

A pályázatokat a Vas Megyei 
Munkaügyi Központ szolgáltatá
si osztályára lehet benyújtani már
cius 18-áig, melyeket május 31-éig 
bírálnak el, az eredményről a 
munkaügyi központ vezetője ha
tározatban tájékoztatja az érintet
teket. 

Fonyó Roberta 

Az idei évben a magas élőmun
ka igényű vállalkozások foglalkoz
tatási támogatására pályázatot 
hirdetett a Gazdasági Minisztéri
um a Munkaerőpiaci Aiap foglal
koztatási alaprészének terhére a 
Munkaügyi Központok közremű
ködésével. Ezzel a vissza nem térí
tendő támogatással a minimálbér
növelést kísérő járulékteher nö
vekedését szeretnék ellensúlyozni. 
Országos szinten 15 milliárd fo
rint áll a pályázók rendelkezésé
re - tájékoztatott bennünket 
Soós Ferenc, a Vas Megyei Munka
ügyi Központ Celldömölki Kiren
deltségének vezetője. 

A vállalkozások létszámától 
függetlenül mindenki pályázhat, 
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Egy kis esti zene - a barokktól a dzsesszig 
Az Ádám Jenő Zeneiskola és 

Művészeti Alapiskola kamara
terme ismét színvonalas kon
certnek adott otthont február 
23-a estéjén. A Celldömölki Ze
nebarátok Köre e havi hangver
senyén a Sárvár Rézfúvós Kvin
tett vitte el egy kellemes zenei 
utazásra a nagyérdeműt. Évszá
zadokat szelhetett át a zenészek
kel a közönség, hisz műsoruk 
első részében barokk és rene
szánsz dallamok szólaltak meg, 
majd Gershwintől indulva jutot

tak el a modern dzsesszig, meg
fűszerezve végül némi operett
muzsikával. 

Az együttes két éve alakult, 
Szélesi Attila és Bagaméri Sán
dor tanárként, Kéthelyí Tamás, 
Csikós György, Máhr Tivadar pe
dig még növendékként koncer
tezik. Rendszeresen játszanak a 
sárvári Termál Szállóban, illetve 
gyakran kapnak meghívást 
Ausztria tartományaiba is. 

V.R. 
Fotó: V. L. 

Tanártalálkozót 
szerveznek 

A 135 taggal működő Kemenesaljái Baráti 
Kör 13 tagú új vezetősége február 9-én Cell
dömölkön, az Apáczai Kiadó tanácskozó ter
mében dr. Zsiray Ferenc elnökletével ülést 
tartott. Az ülésen Kuthi Márta elnökhelyet
tes szólt - többek között - a tisztségviselők 
három tagjának négy celldömölki iskolában 
(Gáyer, Szent Benedek, Eötvös iskolák és 
Berzsenyi gimnázium) tett tisztelgő látogatá
sáról, valamint az utóbbi időben a polgármes
teri hivatallal való kapcsolat erősítéséről. 

Ezt követően az éves rendezvénytervet be
széltük meg. E szerint az idei tavaszi rendez
vényünket május 25-én délelőtt az Apáczai 
Kiadó dísztermében, délután pedig Nagy-
simonyiban tartjuk. (A délelőtti programunk
ban a szokásos évenkénti közgyűlés, pályá
zati eredményhirdetés és irodalmi műsor 
szerepel.) Ez év tavaszán elkészítjük az általá
nos- és középiskolák tantestületei számára 
kiajánlási programunkat egyelőre hat, később 
esetleg több témakörből (matematikából, test
nevelésből, honismeretből, a Balaton-vidék 
idegenforgalmáról, térképészetből és egész
ségtanból), melyből az iskolák tantestüle
tei tetszés szerint válogathatnak. Továbbá el
fogadtuk, hogy kétnapos kirándulásunk 
augusztus 10-11-én legyen, úticélja pedig 
Körmend és Güssing megtekintése, valamint 
tisztelgés Batthyány-Strattmann László, a sze
gények orvosa emlékhelye előtt. 

Valószínű, regionális érdeklődésre számot 
tartó esemény lesz őszi rendezvényünk, a ma
tematika-fizika szakos tanárok találkozója, 
azoké, akik az elmúlt 50 esztendőben a cell
dömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 
érettségiztek. A vezetőség részéről a találko
zó megrendezésének koordináló munkáját 
dr. Horváth Jenő egyetemi tanár vállalta. 

A Kemenesaljái Baráti Kör fontosnak tart
ja, hogy folyamatosan jelen legyen a tájegy
ség szellemi életében. A vezetőség reméli, 
hogy korúnk idei programja elnyeri nemcsak 
tagságunk egyetértését, hanem Kemenesalja 
lakóinak komoly érdeklődését is. 

Dr. Túngli Gyula, 
a KBK vezetőségének tagja 

POSTÁNKBÓL 
E s z e m b e jutot t 
a t a v a l y i n y á r 

Ahogy közeledik a nyár, egyre többször jut 
eszembe a tavalyi Cell-Cup okozta megpró
báltatásunk. Csak remélni merem, hogy az 
idén ez a nagyszabású rendezvény nem a 
templom előtti téren lesz, zavarva a város 
központjában élő lakosság éjszakai nyugal
mát. Jó volna, ha a szervezők figyelembe ven
nék saját szempontjukon kívül az ott élő em
berekét is. Kisgyermekek, idős betegek és 
olyan dolgozók, akiknek helyt kellett állni a 
munkában fáradtan, álmosan, mert nem kap
hattak felmentést a rendezvény miatt mun
kahelyükön, ők sínylették meg az eseménye
ket. Akik azokban a napokban jártak a város
központban, láthatták, hogy a rendezvények 
után a takarítás milyen volt. Orrfacsaró vize
let- és hányadékszag terjengett, és az odaszá
radt szennyet kellett kerülgetni a járdákon. 
Megjegyzem, ez nem a szervezők hibája, mert 
voltak illemhelyek a téren elhelyezve, ez a 
résztvevők színvonalát tükrözte, de ha locso
lóval történt volna a takarítás, akkor mindez 
elkerülhető. 

Ami a műsorok nívóját illeti, az én ízlésem
nek nem igazán felelt meg, ez azonban nem 

tartozik ide. Az viszont már, azt gondolom, 
igenis közúgy, hogy megfelelő hangtechnikát 
kellett volna biztosítani, nem amatőr hangmér
nököt alkalmazni, aki még az élvezhető zenét 
is élvezhetetlenné tette. Röpködtek a decibe
lek, rezegtek az ablakok. A diszkót vezető le
mezlovas sajnos szorgalmas volt, ráhúzott vagy 
két órát a megadott időre. Ez az őrületes hang
erő bizonyára nem tett jót a katolikus temp
lomnak, városunk egyik szépségének, melyre 
méltán vagyunk büszkék, és óvnunk kellene, 
hogy még több száz évig dísze lehessen. Sze
retném javasolni a szervezőknek, hogy szakít
sanak a hagyományokkal, és a városközpont
tól távol, esetleg az ő lakásuk közelében ren
dezzék a programot, hogy ők is részesüljenek 
eme áldásokból, amiket még a celli csapatok 
győzelme esetén el is viselnék. így azonban 
talán érdemesebb volna a szervezésbe fekte
tett energiákat egy sikeres, ütőképes kézilab
dacsapat létrehozására fordítani. Talán még 
időben van, és a szervezőknek módjában áll 
figyelembe venni észrevételeimet, amivel felté
telezem, nem állok egyedül. 

Benkőhé Remport Lilla 

KeueMcs 
H ú s v é t i 
Cin 

Húsvéti akció! 
Húsvéti képeslapok márcus 16-ig 

12 Ft-ért kaphatók! 

Küldje el időben húsvéti üdvözletét... 
Már most vásároljon húsvéti képeslapot! 

Kedvező áron kínálunk: 

o borítékos lézeres, 
3 háromdimenziós egyházi jellegű, 
o aranyozott és 
3 zenélő húsvéti üdvözlőlapokat, 

valamint 
o ajándéktárgyakat! 

Magyar Posta Rt. 
Soproni Igazgatósága 
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GALÉRIA Akvarellek és fafaragások hitről, életről 
Hit - élet címmel nyílt kiállítás az Ádám 

Jenő Zeneiskola és Művészeti Alapiskola 
nagytermében február 23-án. A művészetked
velő nagyközönség a nagyböjti időszak aktu
alitásaként kapta a lehetőséget egy kis elmé
lyedésre a hit és az élet kapcsolatáról. Ezt a 
gondolatiságot boncolgatta a kiállítás meg
nyitóján Balázsy Mária Éva, a hévízi Művé
szeti Galéria igazgatója. Köszöntő szavainak 
fő gondolata az volt, hogy a hit nélkül élni ma 
már nem lehet, a huszadik századról átnyúló 
értékvesztés időszaka még mindig tart. Az 
egyszerű halandónak feltétlen szüksége van 
olyan biztos értékekre, szabályokra, melyek 
segítik eligazodni a világ mára már oly kuszá
vá vált folyamatai, törvényei között. Ezt az 
egyetlen biztos pontot pedig nem tudja más 
megadni, mint az emberi hit. Balázsy Mária Éva és Major Lajos Fotó: V. L. 

A tárlaton két művész is képviselteti ma
gát. A kiváló akvarellista, Lichtenwaller Zol
tán most olajfestményeivel ad teret a nagy
böjti elmélyedésnek. Képei az ember terem
tésétől kezdve öleli fel a vallási gondolatok 
kiteljesedését. A másik művész, Major Lajos 
fafaragó Vonyarcvashegyről érkezett. Szám
talan helyen találkozhatunk a népszerű für
dőhelyen is alkotásaival. Rögtön a vasútállo
más mellett, bizonyára többször mentünk már 
el a Halász-emlékmű előtt, mely szintén az ő 
kezeit dicséri. Most a stácios képeket faragta 
e nemes anyagba, szintén a nagyböjti időszak 
aktualitásaként. Az érdeklődő közönség már
cius 20-ig tekintheti meg a tárlatot, minden
képpen ajánlható azoknak, akik szeretnék a 
böjti időszak érzését esztétikummal is magu
kévá tenni. V. R. 

Kerítést bontottak 
és építenek a máltaiak 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Celldömölki Csoportja február 
23-án társadalmi munkában bontotta le a katolikus temető ledőlt kerí
tését, amelynek valószínűleg egy teherautó tolatott neki, és így baleset
veszélyessé vált az építmény, sőt a sírok egy részére is rádőlt. Szomba
ton félnapos munkával 24 ember takarította el a kerítés romjait, a 
máltaiakon kívül más önkéntes segítők is dolgoztak a temetőnél. Mint 
Karádi Mihály, a csoport vezetője elmondta, a továbbiakban szívesen 
segítenek az egyház által létesítendő új kerítés építésénél is segédmun
kájukkal, és természetesen bárhova mennek, ahol szükség van rájuk. 

Fonyó R. 

Kis matematikusok 
Tizenegyedszer rendezték meg 

a Zrínyi Ilona Országos Mate
matikaverseny megyei fordulóit 
február 22-én, egyik helyszín a 
Gáyer Gyula Általános Iskola 
volt. A 3-8. évfolyamosok közül 
111 tanuló mérte össze mate
matikai felkészültségét. Az idei 
évben nemcsak helyszínként szol
gált az iskola, de a teljes szerve
zésre és lebonyolításra is felkér
ték. A feladatlapok legjobb kitol-

Túrák több távon 
Az Alpokalja Turista Egyesület 

az előző évekhez hasonlóan a 
2002-es évre is szervez természet
járó programokat. Április 13-án 
teljesítménytúrákon lehet részt 
venni. 

A KemenesöO túra nevezése és 
rajtja reggel 6 és 7 óra között lesz 
a Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban. A díj 400 forint, a ver
seny távja 60,1 km, amit 14 óra 
leforgása alatt kell teljesíteni. A 
Berzsenyi30 túra végrehajtandó 
távja lényegesen kisebb. A 31,3 km 
megtételéhez engedett szintidő 9 
óra. Nevezni és rajtolni 7-től fél 
10-ig lehet. A túra díja 300 forint. 
Az „Elmederí tő, szívképző s 
characterfestő" teljesítménytúrát 
Horváth Zsigmond emlékére 
rendezték. Erre a kihívásra elő
zetesen is lehet nevezni március 
20-ig, így a részvétel 500 forintba 
kerül, de 20-a után is tudnak je
lentkezni az érdeklődők akár a 
helyszínen is, akkor 1000 forin
tot kell befizetni. 

A teljesítménytúrák a KMK elől 
indulnak, és a kijelölt helyek meg¬
látogatása után ugyancsak a 
KMK előtt érnek véget. A túrá
kat sikeresen végigjárók okleve
let és kitűzőt kapnak. A távok csak 
gyalogosan teljesíthetők, az indu
lók térképvázlatot és útbaigazí
tást kapnak. A rendezők mankó
ul ajánlják Kemeneshát turista
térképét. Információk kérhetők 
levélben: Alpokalja Turista Egye
sület, Szombathely, Ady tér 5., te
lefonon: Orbán Róberttől, az 
egyesületi elnöktől 94/312-535-ös 
(10 és 16 óra között, kedden 17 
és 19 óra között), valamint a 94/ 
337-059-es számon (reggel 7 és 9 
között), Berczki Zoltántól 94/324-
262-es számon (este), faxon: 94/ 
312-743-on és e-mailben: robert. 
orban@mail.vmmik.hu-n, vagy 
celldomolk@tourinform.hu-n. 

Az Alpokalja Turista Egyesület 
elindítja a Vulkán túra elnevezé
sű kirándulást is. A résztvevők
nek három Vas megyei vulkáni 

tanúhegyet, a Kis-Somlyót, a Ság 
hegyet, valamint a Vásárosmiske 
és Sitke között fekvő Belső-he
gyet kell felkeresni. A kijelölt út
vonalat végigjárva megkapják a 
teljesítést igazoló kitűzőt. Az iga
zolásokat tartalmazó ellenőrző 
lapok, amik fénymásolhatók is, 
valamint a túra ajánlott leírása 
beszerezhető személyesen: Szom
bathelyen, a Megyei Művelődési 
és Ifjúsági Központ információs 
szolgálatánál (Ady tér 5.) és Cell
dömölkön, a Tourinform Irodá
ban (Dr. Géfin Lajos tér 1.), va
lamint levélben: Alpokalja Turis
ta Egyesület, Szombathely, Ady 
tér 5. 9700 és e-mailben: robert. 

tői március 8-án jutalomban ré
szesülnek. 

Fonyó R. 

Tóték 
A Soltis Lajos Színház Örkény 

Tótékját mutatja be március 24-
én 17 órakor. A belépés ingye
nes, de Nádasdy Lajos színház
ról szóló könyvének kiadásához 
adományokat elfogadnak. 

orban@mail.vmmik.hu-n vagy 
celldomolk@tourinform.hu-n. A 
túra nevezési díja 100 forint, amit 
a kitűzők átvételekor kell fizetni. 
Az erőpróba 2002. december 31-
ig teljesíthető. További informá
ciók szerezhetők még a fentebb 
említett helyek valamelyikén. A 
túrát az ajánlott útvonaltól elté
rően, akár több részletben is végig 
lehet járni. A szervezők a Keme
neshát turistatérképet ajánlják 
segítségül. További, Vas megyében 
rendezett jelvényszerző ' 'rákkal 
kapcsolatos adatok találhatók a 
www.vmmik.hu/turazas/ című 
weblapon. 

Szigethy Teodóra 

A Soltis Lajos Színház kéri kedves közönségét és a 
színház barátait, támogatóit a 2001. évi személyi jö
vedelemadó 1%-ának részére történő' felajánlását. 

Adószámunk: 18882885-1-18 

Köszönjük, hogy a rendelkező nyilatkozat kitöltésével sze
mélyijövedelemadójának 1%-ával segíti munkánkat. 

Soltis Lajos Színház társulatának tagjai 

mailto:orban@mail.vmmik.hu-n
mailto:celldomolk@tourinform.hu-n
mailto:orban@mail.vmmik.hu-n
mailto:celldomolk@tourinform.hu-n
http://www.vmmik.hu/turazas/
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Celldömölk \áros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

46/2001. (XII. 19.) sz. rendelete a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 

(Folytatás az előző számból) 
(2) A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény 

mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadá
lyozza. 

(3) A kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben guberálni tilos. A kihelyezett 
gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése 
nem járhat balesetveszély, vagy károkozás előidézésével. 

(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az 
edényben összetömörödött, vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladé
kot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlan
tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot kiüríteni és a tartályt használha
tóvá tenni. 

(5) Tilos a hulladékgyűjtő'edénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanás
veszélyes anyagot, veszélyes hulladékot (pl.: akkumulátor, gyógyszer, festék 
és vegyszermaradványok, göngyölegek stb.) állati tetemet, vagy egyéb olyan 
anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végzők egészsé
gét, testi épségét, illetve a hulladékgyűjtő' autó műszaki berendezésében ron
gálódást idézhet elő. 

(6) Ha a szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a gyűjtőedénybe olyan 
anyagot, tárgyat helyeztek el, amely nem minősül rendszeres háztartási vagy 
egyéb szilárd hulladéknak, úgy azt nem szállítják el. 

A hulladék elhelyezésével, 
ártalmatlanításával és hasznosításával 

kapcsolatos rendelkezések 
7.§ 

(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és haszno
sítását a szolgáltató kizárólag az önkormányzat által erre a célra kijelölt léte
sítményben végezheti. A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról 
a szolgáltató köteles gondoskodni. 

a Celli BE-KE BT. 
ÉKSZERBOLTJÁBAN 

Celldömölk, Szentháromság tér 6. 

Március 7-8-án 
minden aranyékszer árából 

Már a ballagási kollekcióval várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

Nálunk a minőség „magáért beszél"! 

Nyitva tart: 
hétfőtől péntekig 8.00-11.45, 13.00-16.45 

szombaton 8.00-11.45 

Telefon: 06/95/423-915 

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett háztartási 
szilárd hulladékot a szolgáltató által üzemeltetett hulladék udvarba maga is 
elszállíthatja és 1 m3 mennyiségig díjmentesen elhelyezheti. 

A lomtalanítás alá tartozó egyéb szilárd hulladékra vonatkozó 
rendelkezések 

8-§ 
(1) A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék össze

gyűjtéséről lomtalanítási akció keretében évi két alkalommal a szolgáltató 
gondoskodik. 

(2) A lomtalanítás időpontját a polgármesteri hivatallal egyeztetve a szol
gáltatójelöli ki, arról a lakosságot írásban, hirdetések útján előzetesen több 
alkalommal tájékoztatja. 

(3) Az ingatlantulajdonos a lomtalanítás alá tartozó hulladékot a meghir
detett időpontban helyezheti ki a hulladékgyűjtő autóval jól megközelíthető 
közterületre. 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

(1) A helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő valamennyi ingatlan 
tulajdonosa köteles a szolgáltató részére a közszolgáltatás díját megfizetni. 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díjat az önkormányzat jelen rendeleté
ben állapítja meg (1. sz, melléklet). 

(2) A települési hulladéktermelónek a hulladék elszállítására és tárolására 
szerződést kell kötnie, amelyben a szállítandó hulladék mennyiségét és a 
fizetendő díj mértékét is rögzíteni kell. 

(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére a 
teljesített közszolgáltatás alapján félévente, számla ellenében utólag köteles 
megfizetni. A közszolgáltatási díjat a számla kézhezvételétől számított 15 
napon belül kell kiegyenlíteni. 

(4) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdo
nost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 

10. § 
(1) A lakossági hulladékszállítási díj esetében az önkormányzat díjkedvez

ményt alkalmaz, mivel a hulladék ártalmatlanítás költségét a lakosságtól át
vállalja. Az átvállalt lakossági hulladék ártalmatlanítási költséget az önkor
mányzat a szolgáltatónak megtéríti. 

(Folytatás a következő számban) 

RENAULT 

Több-kevesebb 
akár 1000€ árelőny 

**** M. 
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' ' i . r . r a Twtngo ti Cfio limitálT iíMi• 
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SPORT - ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK 
Felkészülési kupán a celli férfi kézilabdások 

Már január elején elkezdte a felkészülést a bajnokság tavaszi szezonjá
ra a CVSE-Celli Festék NB H-es férfi kézilabdacsapata Mátés István 
edzó'irányításával. Az edzéseket teremben végezték a játékosok. A baj
nokság nyitánya eló'tti hetekben felkészülési mérkőzésekkel és felké
szülési tornákkal is felmérhette erejét a celli csapat. 

Február 23-án hat csapat -
köztük a CVSE-Celli Festék -
részvételével rendezték meg 
Szentgotthárdon a már hagyo
mányosnak számító I I I . Béla ki
rály névre keresztelt férfi kézilab
datornát. A házigazdákon és a 
celldömölkieken kívül nevezett a 
kupára a Szombathelyi Fó'iskola 
Komplexitás, a címvédő' NB I/B-
s Balatonfüredi KC, az egykori 
világválogatott Iváncsikkal meg-
eró'sített Pápai ELMAX SE, va
lamint a Soproni Fésűs SE. 

Az együtteseket a rendezők két 
hármas csoportba sorsolták, s a 
körmérkó'zések után az azonos 
helyezéssel rendelkező csapatok 
mérkőztek a helyosztókon. 

A celliek a „B" csoportban a 
Balatonfüred és a Pápa mögött a 
3. helyet szerezték meg, így az 5¬
6. helyért játszhattak Sopron gár
dájával. 

A CVSE-Celli Festék csapatá
nak csoportmérkőzései :CVSE-
Celli Festék-Balatonfüredi KC 
14:31 

Legjobb dobó: Sali 4 góllal. 
CVSE-Celli Festék-Pápai 

ELMAX SE 23:29 
Legjobb dobó: Csitkovics 6 gól

lal, Tóth 5 góllal. 
Az 5. helyért lejátszott mérkő

zésen: Soproni Fésűs SE-CVSE-
CelliFesték26:14 

Legjobb dobó: Rozmán 4 gól
lal. 

A kupát végül magabiztosan a 
Balatonfüredi KC csapata nyer
te, míg az ezüstérmet a házigaz
da Szentgotthárd szerezte meg. 
A képzeletbeli dobogó harmadik 
fokára a Pápai ELMAX SE áll
hatott fel. A I I I . Béla király-kupa 
gólkirálya Thury (Balatonfü
red), a legjobb kapus Kernele 
(Pápa) lett. 

Mátés István edző több meg
határozó játékosára nem szá
míthatott, így szinte az ifjúsági 
együttessel léptek parkettra a 
celliek. Sérülés miatt hiányzott 
Németh, lábadozik Bakonyi és 
Kormos. Többen munkahelyi 
elfoglaltságok miatt nem tart
hattak a csapattal. Reméljük, a 
bajnoki összecsapásokon már 
valamennyiükre számíthat az 
edző. 

A bajnokság első tavaszi fordu
lójában megyei rangadót játszik 
a CVSE-Celli Festék csapata. 
Mátés István tanítványai március 
9-én a Szombathelyi Fó'iskola 
Komplexitás gárdáját fogadják 18 
órai kezdettel. 

V. V. 

Felkészülési kézilabda kupa 
Március 2-án folytatódik a sokak által már nagyon várt labdarúgó-

bajnokság. Természetesen nemcsak a labdarúgók, de városunk NB 
Il-es kézilabdacsapatai is gőzerővel készülnek a bajnokság tavaszi for
dulójára. Korábbi számainkban már írtunk arról, hogy Mátés István 
edző irányításával a férfi csapat, míg Molnár János edző vezetésével a 
női együttes teremben végzi az edzéseket. Mindkét csapatnál történ
tek változások, ezért az edzőknek be kell építeniük az új játékosokat. 
A kézilabdások március második hétvégéjén lépnek először parkettá
ra. A február második fele már edzőmérkőzésekkel és felkészülési 
tornákkal telik a kézilabdásoknál. 

A női csapat február 23-án Ajkán szerepelt felkészülési tornán. 
Molnár János együttese két megyei I . osztályban szereplő csapattal -
a házigazda Ajka, valamint Herend - vette fel a küzdelmet. A celliek 

Farsang Kupa 
Az alsósági sportcsarnok adott 

otthont február 24-én a Farsang 
Kupa kispályás labdarúgótorná
nak. A 14 benevezett csapat há
rom csoportban kergette a lab
dát a csoportmérkőzések során. 
Az „A" csoportban Nagysimonyi, 
Kaida, az Oroszlánpapucs és 
az Aramütöttek, a „B" csoport
ban a Vadász Borozó, Balogh, 
Rokker Zsotti FC, az Iramszar¬
vasok és a Szivacsok vették fel 
egymással a küzdelmet. A „C" 
csoportban a Laguna Bt., a 
Policell, az X-Boksz, a Selejt FC 
és a MÁV Előre csatározott. 
A továbbjutott csapatok két 
hármas csoportban folytatták 
délután a küzdelmeket. Az 5-6. 
helyért a Szivacsok és az Áram-
ütöttek játszottak. Változatos 

mérkőzésen végül a Szivacsok 
szerezték meg az 5. helyet. A kis-
döntőben - a 3. helyért - a 
MÁV Előre és a Selejt FC mér
kőzött. A dobogós helyezés sor
sáról végül hetesek döntöttek. 
Győzött a vasút - vagyis a MAV 
Előre csapata. 

A döntőbe két egyenletesen jó 
teljesítményt nyújtó együttes, a 
Rokker Zsotti FC és a Nagy
simonyi jutott. A végső győze
lem szintén hetesekkel dőlt el. A 
kupát a Rokker Zsotti vihette 
haza. 

A Farsang Kupa végeredmé
nye: 1. Rokker Zsotti FC, 2. 
Nagysimonyi, 3. MÁV Előre, 4. 
Selejt FC, 5. Szivacsok, 6. Aram
ütöttek. 

V. V. 

mindkét mérkőzésüket magabiztosan nyerték; Aj ka-CVSE-Celli Fes¬
ték 30:41, Herend-CVSE-Celli Festék 20:29. 

Sajnos a celli csapatból több meghatározó játékos nem tudott részt 
venni a tornán. Továbbra is gondot okoz Molnár János edzőnek az, 
hogy a csapat kapusgondokkal küzd, a bajnokság kezdetéig minden
képpen szeretnének kapust igazolni. 

A tornát hasznosnak értékelte a hölgyek edzője. Reméli, hogy a 
március 10-ei Alsóörs elleni első bajnoki mérkőzésig minden rend
ben lesz a csapattal, és a felkészülés hátralévő szakaszát eredménye
sen tudják még felhasználni. V. V. 

Asztalitenisz 
Honvéd Szondi SE-CVSE-

MÁVÉPCELL 13:5. Székesfehér
vár, NB I/B-s férfi mérkőzés. 

A beteg Benákot nélkülöző 
cellieknek lehetett volna esélye 
akár a győzelemre is, de a szo
ros összecsapásokat a hazaiak 
nyerték. 

Győztek: Petrovics Péter (3), 
Vimi Roland (1) és a Vimi-
Petrovics páros. 

BVSCIL-CVSE-MÁVÉPCELL 
12:6. Budapest, NB I/B-s férfi 
mérkőzés. 

A celli csapat tisztesen helytállt 
az ifiválogatottakkal tűzdelt 
BVSC otthonában. 

Győztek: Petrovics Péter (3), 
Vimi Roland (1), Tekét Attila (1) 
és a Vimi-Petrovics páros. 

Herend-CVSE-MÁVÉPCELL 
I I . 9:9. Herend, NB Il-es férfi 
mérkőzés. 

A két páros elvesztése után a 
celliek bravúros játékkal nagyon 
fontos pontot szereztek a jó erők
ből álló Herendtől. 

Győztek: Tekét Attila (3), Né
meth Tamás (3), Tamás László (2), 
Balázs Gyula (1). 

- v l -

MTZ, IFA, Z E T O R 
ALKATRÉSZEK 

Ékszíjak minden méretben, 
akkumulátorok, csapágyak, 

olcsó dízelolajok, 
kéziszerszámok. 

Szántóeke tartozékok: 
minden típushoz ekevasak, 
előtétlemezek, ekenádak, 

kormánylemezek stb. 

A G R O 21 
szaküzlet 
Celldömölk, 

Nemesdömölki u. 2. 
Nyitva: 

hétfőtől péntekig 8.00-16.00 
Telefon: 06/30/352-4829, 

06/60/376-768 
(hétvégi ügyelet is) 



I ,1 I V i _ . . * 1 I •-: 1 1 ..">, V l _ , | V ¿UU¿. M A K U 1 U S 7. Ö 

PORT - ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK 
Nehezen találták meg a bunkerfoci ellenszerét 
CVSE-Antók FC-Dorogi FC 2-2 (0-2) 

Celldömölk, 1200 néző. Ve
zette: Sóthy András (Kiss N. , 
Berki Zs.) 

Autók FC: Szép - Horváth L., 
Csákvári, Puglits, Hudák - Csor
dás, Somorjai, Sipos, Hegyi-
Cseke, Gajda. Vezetőedző: Pintér 
Attila. 

Dorogi FC: Pikács - Szekeres, 
Bálint, Pandúr, Má té -S inkó , 
Dunai, Szendró'di, Besenyei -
Vígh, Aubel. Vezetőedző: Horváth 
Pál. 

Jók: Germán, Cseke, ül. Aubel, 
Vígh, Pandúr, Bálint, Besenyei. 

Csere: Gajda helyett Germán a 
szünetben, Csákvári helyett 
Halgas a 60., Sipos helyett Győ
ri a 65., ill. Vígh helyett Zabundu 
a 70., Sinkó helyett Sylla a 74. 
percben. 

Sárga lap: Csákvári (rátartott 
Vígh lábára) a 26., Besenyei 
(akasztotta Somorjait) a 64., 
Zabundu (Hudák felrúgásáért) 
a 78., Pandúr (akasztotta Ger
mánt) a 82., Aubel (reklamálá
sért) a 83., Sylla (megrúgta He
gyit) a 84., Szekeres (fellökte 
Germánt) a 87. percben. 

Kiállítás: Hudák és Dunai (du
lakodásért), valamint Puglits (ka
kaskodásért) a 88. percben. 

Szögletarány: 7:0 (2:0) 

A mérkőzés emlékezetes percei: 
12. perc: Kapuskirúgás után 

Dunai lódult meg a jobb olda
lon, majd hibátlanul játszotta a 
labdát Aubel h ez, akiakaputól 12 
méterre a jobbösszekötó' helyén 
nyugodtan lekezelte, és laposan 
a jobb oldali hosszúsarokba lőtt 
(0-1). 

23. perc: Puglits és Csákvári 
ügyetlenkedett a 16-oson belül, 
majd az utóbbi felszabadítás he
lyett szöktette Víghet, akit kétség
beesve csak szabálytalanul tudott 
szerelni. A játékvezető' határo
zottan a 11-es pontra mutatott. 
A megítélt büntetőt az első gól 
szerzője, Aubel a jobbra elvetődő 
Szép mellett a kapu bal sarkába 
lőtte (0-2). 

58. perc: Csákvári a kitörő 
Aubelt a 16-os vonalánál remek 
közbelépéssel megakadályozta a 
mesterhármas elérésében. 

78. perc: Az állandóan támadó 
celli csapat Germánnak köszön
hetően megszerezte szépítő gól
ját. A csatár bal oldali cselsoro
zatával túljutott a dorogi bunker
falon, és a kifutó Pikács mellett a 
jobb oldalon érkező Győri elé ját
szott. A csereként pályára lépő 
és a celli csapatban debütáló Győri 
kényelmesen az ötösről a kapu 

közepébe lőtte a celldömölkiek 
első gólját (1-2). 

87. perc: Csordás lőtte be jobb
ról a kapuelőtérbe a labdát, ami
kor Germánt őrzője, Pandúr a 
földre rántotta. A közelben lévő 
Sóthy játékvezető most is határo
zottan a büntetőpontra mutatott. 
A 11-es pontra letett labda mögé 
Somorjai állt, és magabiztosan lőtt 
a jobb alsó sarokba (2-2). 

Kívülről nézve: Fásult, fáradt 
csapat benyomását keltette a ha
zai csapat. Az első félidőben a csa
patjáték nemhogy 110 százalékra, 
de még a felére sem pörgött fel. 
Mondhatnánk úgy is, hogy ott foly
tatták a fiúk, ahol a főpróbán, a 
Nagykanizsa elleni edzőmérkőzé
sen abbahagyták. A szurkolókat 
nemcsak a vendégek kétgólos ve
zetése lepte meg az első félidőben, 
hanem az is, hogy a csapat egyet
lenegy gólveszélyes helyzet kiala
kítására volt képes. Igaz, azt ki
hagyni volt nehéz. De mivel sike
rült, meccslabdát ajándékozott a 
celli csapat az ellenfélnek. Vígh 
Szabolcs kivételével a téli szünet
ben teljesen megújult Dorog jól 
megszervezett védelme és kontra
játéka nem csak a közönséget lep
te meg, de bizonytalanná tette a 
hazaiak támadójátékát is. A közé
pen erőltetett rövidpasszos játék 
a bunkerfocinak kedvezett. Kétgó-

A Lombard FC a következő ellenfél 
A Lombard ellen még három

szor kell a bajnoki pontokért harc
ba szállni. Az alapszakaszban most 
vasárnap egyszer, míg a rájátszás
ban még kétszer oda-visszavágó 
alapon. Az elmúlt fordulóban a 
Dorog elleni két bajnoki pontvesz
tésnek köszönhetően öt pontra 
csökkent a Lombard elleni előny. 
Vasárnap, a bajnokság végső ki
menetele szempontjából, akár 
sorsdöntő is lehet a mérkőzés 
eredménye. Vereség esetén az 
előny két pontra csökkenne. 
Hudák és Puglits kiválása a csa
patból látszatra az ellenfélnek 

kedvez. Továbbá az is, hogy a Cell 
ellen már pályára léphet Véber is, 
aki három sárga lapja miatt pihent 
a Hévíz ellen. Véberen kívül vár
hatóan még néhány sérüléssel baj
lódó hazai játékos is ringbe száll a 
rangadón. A tatabányai pont vagy 
pontok szerzésének az elmúlt he
tekben nyújtott játék alapján vaj
mi kevés reménye lehet a celli csa
pat részéről. Ha sikerülne a fiúk
nak az ősszel nyújtott játékukhoz 
újra felnőni, akkor nem tűnik el
érhetetlennek a győzelem. Termé
szetesen ez minden játékostól fut-
balltudása legjavát követeli meg. 

A mérkőzésre elszántan kell a csa
pat tagjainak fűre lépni. Fejben, 
szívben, küzdelemben és akarat
ban egyaránt felül kell múlni az el
lenfelet. Ki kell használni minden 
lehetőséget, a gólszerzési lehető
séggel pedig élni kell. A mérkőzé
sen nem szabad félni, megijedni a 
nevektől, a bajnokságot tizenegy 
forduló óta vezető csapathoz mél
tóan kell játszani. Néhány szeré
nyebb képességekkel megáldott 
csapat bizonyította már Tatabá
nyán, hogy a Lombard sem ver
hetetlen a saját pályáján. így le
gyen most is. - tim -

los vendégvezetést követően, kü
lönösen a második játékrészben a 
Dorog játékosai, Vígh és Aubel 
kivételével, csak nagyon ritkán vol
tak hajlandók saját térfelüket el
hagyni. A mérkőzés e szakaszában 
többet játszottak a hazaiak a szé
leken, s ha jobban összpontosíta
nak a játékosok úgy a beadások
nál, mint a lövéseknél, akkor meg
nyerhették volna a találkozót. De 
nem kell telhetetlennek lenni, a 
gyenge játék és a két hazai pont 
elvesztése ellenére, továbbra is 
veretlen az Antók FC a hazai pá
lyán. Irigylik is sokan ezért a telje
sítményért. Remélhetőleg a csa
pat minél gyorsabban visszanyeri 
Ősszel nyújtott formáját, és még 
sok örömöt szerez győzelmeivel 
szurkolótáborának. 

Bíráskodás: Sóthy játékvezetőt 
nehéz feladat elé állították a játé
kosok. Az eredményre azonban 
ítéleteivel nem volt befolyással. 

A forduló további eredményei: 
Kaposvár-Százhalombatta 2-0, 
Siófok-Nagykanizsa 4-1, Lom
bard-Hévíz 2-1, Marcali-Pécs 3-4, 
Bük-Pápa 0-0. 

Az NB I/B 
Nyugati csoport állása 

Í.Celldömölk 20 13 3 4 43-19 42 
2. Marcali 20 115 
3. Lombard 20114 

2010 5 
20 I L I 
20 9 5 

4. Pécs 
5. Siófok 
6. Kaposvár 
7. Hévíz 
8. Bük 
9. Százh. 

10. Pápa 
11. Nagyk. 
12. Dorog 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

4 47-27 38 
5 37-17 37 
5 31-26 35 
8 30-18 34 
6 35-25 32 
7 38-36 29 
7 19-30 27 
9 28-31 25 
8 28-33 22 

2 414 18-49 10 
1 118 13-56 4 

8 5 
7 6 
7 4 
5 7 

A következő'forduló mérkőzései: 
március 9. Pécs-Siófok, Dorog-
Kaposvár, Százhalombatta-Bük; 
március 10. Lombard-Celldö
mölk, Pápa-Marcali, Hévíz-Nagy
kanizsa. - tim -

A CVSE-Antók FC 
bajnoki mérkőzésein 

a rendre a Sárvári Secunty 
Service Kft. ügyel. 
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