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Szilágyi-kiállítás
Egy hónapig újra látogatha
tó lesz Szilágyi Mária hagya
tékának válogatása. A város
gondozására bízott gyűjte
ményből április 7-én nyílik
kiállítás a Kemenesaljái Mű
velődési Központban.

Óvodából
elsőbe
Iskolába készülnek az óvodások,
iskolát választanak számukra a
szüleik. A leendő el sósokét és hoz
zátartozóikat nyílt napokon vár
ták a tavaszi szünet eló'tt az intéz
mények, és a március 20-án ren
dezett fórumon is bemutatták az
általános iskolákat azok igazga
tói és pedagógusai.
Többnyire a szülők voltak kí
váncsiak a leendő tanítónénikre
és az iskolák oktatási-nevelési
programjára, de egy-egy kisgye
rek is végighallgatta, mit monda
nak magukról az iskolák. Ha a
gyerekek még nem is, a szülők
nagy része már tudja, hova íratja
csemetéjét. Ahol van nagyobb
testvér, ott az döntött, ahol nincs,
(Folytatása 2. oldalon)
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Tribünből
lelátó
A CVSE sporttelep rekonstruk
ciója során felvetődött az a javas
lat, hogy a tribün vasbeton tetejét
lebontsák. Az indoklás szerint erre
azért van szükség, mert a mérkő
zések közvetítésénél, amire a csa
pat eredményét tekintve lehető
ség adódhat, a Magyar Televíziót
a tartóoszlopok zavarnák a pálya
bekamerázásában, illetve a széles
oszlopok a nézők számára is zava
rók a meccsek nézésekor. A kép
viselők testületi ülésen döntöttek
arról, hogy lebontják a tetőt és az
oszlopokat, és tervbe vették, hogy
később esetleg egy könnyűszerke
zetes tetőt építenek a helyére. A
döntés eló'tt az érvek mellett el
lenérvek is elhangzottak, utalva
arra, hogy a tribün a maga nemé
ben egyedülálló a megyében.
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Húsvét vigíliája

Jézus feltámadását ünnepelték a hívek a nagyszombati gyertyás
körmeneten, amelyen a hagyományokhoz híven idén is több százan
vettek részt. A keresztény egyházak tanítása szerint húsvét Jézus Krisz
tus feltámadásának és vele az emberiség megváltásának ünnepe,
amelyet a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első va
sárnapon tartanak.

Tojásfestés, játszóház
Eljött a húsvét ideje. A művelő
dési központban ez alkalommal is
tojásfestésre hívták a gyerekeket.
A KMK emeletén március 30-án
10 órától várták a fiatalokat, hogy
együtt fessenek különleges tojá
sokat. Az ifjúság képzelete nem
ismert határokat, így sok szép, szí
nes tojás született. A gyerekeknek
festék, tempera, ruhaanyagok,
papír és rengeteg színű gyöngy állt
rendelkezésére. A foglalkozást
Kovács Henrietta vezette, aki szá
mos ötletet adott egy-egy tojás kidíszítésére. Volt, aki a lehetőse-

geket kombinálta: először csak
tojásfestékbe merítette, aztán kör
be gyöngyöket ragasztott rá, majd
temperával pöttyözte a tojását. A
gyerekek készítette alkotások kö
zött alig lehetett két egyformát
találni. A kész, kihímzett tojáso
kat mindenki hazavihette, hogy
otthon kirakhassák az asztalra,
vagy a lányok locsolójuknak ad
hassák. A gyerekeknek nagyon
tetszett a foglalkozás, és le sem
tagadhatták volna, mit csináltak,
mert rájuk volt „festve".
Szigethy Teodóra

A virágok
prókátora

Civilek
támogatása

A kemenesaljai tudósokról
szóló sorozat harmadik össze
jövetele lesz április 9-én délu
tán öt órakor a Kemenesaljai
Művelődési Központban. A si
sakvirágok prókátora címmel
Balogh Lajos muzeológus, bo
tanikus, a Savaria Múzeum
munkatársa tart előadást Gáyer
Gyuláról.

Idén is támogatja az Önkor
mányzat a városban működő
civil szervezeteket. A képviselő
testület döntése alapján hét
sportegyesület és sportkör, 20
kulturális egyesület, művészeti
csoport, valamint 15 karitatív és
társadalmi szervezet, alapítvány
kap összesen ötmillió forintot
a város költségvetéséből.
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Díjazott zenészek
ÉremesŐ verseny után

Szülők és gyerekek Is kíváncsiak voltak a tájékoztatóra
(Folytatás az l oldalról)
ott az számít, melyik iskolába
mennek a barátok. Természete
sen két fontos tényező még van:
ki fogja tanítani a gyereket, és mit
tanulhat a választott iskolában. A
fórumon mindenre választ kap
hattak, az iskolák alapos és sok
rétű tájékoztatást adtak.
A Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola tartott először
ismertetőt. Az intézményben az
ismeretanyag elsajátítása mellett
fontosnak tartják az egymás se
gítését, a szeretetre nevelést. A
gyerekek többek között számí
tástechnikát, idegen nyelvet ta
nulhatnak. Az Eötvös Loránd

Fotó: Völgyi L.

Általános Iskolában a hagyomá
nyokhoz híven a jövő tanévben
is a két tervezett első osztályból
az egyik sporttagozatos lesz.
Az iskolában célként tűzték ki,
hogy a felesleges versenyt elhagy
va mindent a maga idejében, a
maga szintjén tanuljanak meg a
gyerekek. A Gáyer Gyula Álta
lános Iskola részéről azt emel
ték ki, hogy a mindennapok pe
dagógiájának eredményeit az
bizonyítja, hogy a tanulók létszá
mát meg tudták tartani, A nyel
vek és az informatika tanulása
mellett jövőre a matematika
emelt szintű oktatására is lehe
tőség lesz.
T. G.

Egészségügyi szolgálat
Központi orvosi ügyelet
Csontváry patika - Telefon: 95/423-742
ÁPRILIS
4. csütörtök
5. péntek
6. szombat
7. vasárnap
8. hétfő
9. kedd
10. szerda
11. csütörtök
12. péntek
13. szombat
14. vasárnap
15. hétfő
16. kedd
17. szerda
18. csütörtök
19. péntek
20. szombat
21. vasárnap
22. hétfő
23. kedd
24. szerda
25. csütörtök
26. péntek
27. szombat
28. vasárnap
29. hétfő
30. kedd

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

Sükösd Éva
Kassas M. Khaled
Pánykó Magdolna
Márton Katalin
Nagy János
Gájer Tatjána
Márton Katalin
Pánykó Magdolna
Kassas M. Khaled
Pánykó Magdolna
Nagy Ildikó
Szabó Ildikó
Schrott Olga
Nagy János
Pánykó Magdolna
Gájer Tatjána
Sükösd Éva
Schrott Olga
Kiss Annamária
Szabó Ildikó
Gájer Tatjána
Pánykó Magdolna
Kiss Imre
Kassas M. Khaled
Mesterházy Gábor
Szabó Ildikó
Schrott Olga

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

Az Ádám Jenő Zeneiskola és Művészeti Alapiskola növendékei
nek legjobbjai az elmúlt hónapban két komoly megmérettetésen
vettek részt. A Szombathelyen megrendezett megyei és a győri te
rületi versenyen egyaránt szép eredményeket értek el.
Legeredményesebben szerepelt Németh Andrea (cselló - taná
ra Lindemanné G. Annamária) és Tarczi Gábor (zongora - taná
ra dr. Tóth Lajosné), akik mindkét versenyen nívódíjat kaptak.
Ugyancsak nívódíjas lett a szombathelyi versenyen Király Dóra (fu
rulya - tanára Héra Andrea).
A szombathelyi versenyen kiemelt dicséretet kaptak: Bejczi Bá
lint, Ihász Ildikó (zongora), Gyürü Veronika (fuvola), Tarczi Réka,
Kreif Kinga (furulya), Szabó Levente (kürt).
Dicséretet kapott: Ipsics Annamária, Dittrich Diána (zongora),
Horváth Lilla Tímea, Finta Zsanett, Horváth Ramóna (fuvola),
Steiner Luca, Kovács Márta (furulya), Gréczi Barnabás (kürt).
Oklevél díjazás: Zsebi Viktória (hegedű), Horváth Róbert (trom
bita).
Emléklap: Görög Dóra (hegedű).
A győri területi versenyen a nívódíjasok mellett arany fokozatot
ért el Zsebi Viktória (hegedű).
Ezüst fokozat: Dittrich Diána (zongora), Görög Dóra (hegedű).
Bronz fokozat: Ihász Ildikó (zongora), Horváth Ramóna (fuvola).
A kiemelkedő eredményeket elért növendékek tanárai, Zongo
ra: dr. Tóth Lajosné és Bejczi Károlyné; hegedű: Orosz Judit és
Fülöp Balázsné; cselló: Lindemanné G. Annamária; fuvola: Pomeisl
Orsolya és Héra Andrea; trombita: Mészáros Balázs; kürt: Kovács
Róbert.
Legyünk büszkék valamennyiükre!
Völgyi L .

Kis matematikusok
Tizenegyedik alkalommal ren
dezték meg az ország több isko
lájában a Zrínyi Hona matema
tika versenyt február végén. Cell
dömölk és környékének tanulói
számára a Gáyer Gyula Általá
nos Iskola adott helyet. Vas me
gye 86 iskolájából 1943 diák ol
dotta meg a
matematikai
tudást és lo
gikát követe
lő feladato
kat,
A város és
városkörnyék
térségéből a
Gáyer iskola

tanulói érték el idén a legjobb
eredményeket. A márciusi ered
ményhirdetésre évfolyamonként
a legjobb húsz versenyzőt hívták
meg. Márczi Péter (képünkön)
4. osztályos tanuló megyei má
sodik helyezést ért el, felkészítő
tanára Szabóné Tulok Katalin.
Tarczi Gábor 7. osztályos tanuló
a megyei verseny negyedik he
lyezettje lett, felkészítő tanára
Szilvágyiné Laczi Éva,
Vas megyéből tizenhárom ta
nuló, köztük Márczi Péter is részt
vett a Kecskeméten megrende
zett országos döntőn, melynek
eredményéről még nem értesül
tünk.

Klubtagok
találkozója

Köszönet

A Celldömölki Teniszklub Egye
sület közgyűlést tart április 10-én
este hat órakor a Kodály Zoltán
utcai László vendéglőben. A gyű
lésre minden tagot és érdeklő
dőt szeretettel várunk.
A klub vezetősége

Szívből jövő hálánkat fejezzük
ki a Gáyer Gyula Általános Isko
la volt tanulóinak, akik 25 éves
osztálytalálkozójuk alkalmából
megemlékeztek elhunyt társuk
ról, Berghoffer Zoltánról, és sír
jára virágot vittek. Köszönjük,
hogy ápolják emlékét.
Családja nevében Hanzl Istvánné
Berghoffer Rozália
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MEGKÉRDEZTÜK - VÁLASZOLOK
Kolonics Ferencné:
Eddig minden alka
lommal elmentem az
országgyűlési és a
helyhatósági válasz
tásokra, most is sza
vazni fogok. Azt is el
döntöttem már, hogy
kire adom le a szava
zatomat: arra a párt
ra, amelyikre eddig
is. Nem szoktam politizálni, az újságokból, a
televízióból szerzem az információimat. A fér
jemmel azt meg szoktuk beszélni, hogy kire,
melyik pártra szavazunk. Nem befolyásoljuk
egymást, de azonos módon szavazunk. Az
ajánlószelvényeket nem adtuk le, igaz, nem is
járt nálunk senki, aki gyűjtötte volna valame
lyik párt részéről is.
Fülöp Balázs: Természetesen részt veszek
a választásokon, mindig szavaztam. Nem
azért, hogy ki kerül be, hanem mert úgy ér
zem, állampolgári kötelességem választani.
Tudom, hogy kire adom le április 7-én a vok
somat, ugyanúgy fogok szavazni, mint az
eddigi országgyűlési választásokon. A fe
leségemmel utólag
szoktuk megbeszélni,
hogy kire szavaztunk,
előtte nem beszélünk
róla, különösképpen
nem foglalkozunk
politikával. Persze
azért tudjuk, a másik
ki mellett teszi le a
voksát, de nem befo
lyásoljuk egymást.

személyiségnek

Leadtuk a kopogta
tócédulákat is, és a
választás menetével
Irt
is tisztában vagyunk.
Géczl Anita (Boba):
Azt már eldöntöttem,
hogy elmegyek szavaz
ni, csak azt nem, hogy
ki mellett szavazok.
Persze van elképzelé
sem, két párt jöhet
szóba, de még a kampányidéíszak végéig figye
lem a híreket, a választási programokat. Nem
vettem részt még egyszer sem a választásokon,
mert mindig úgy alakult, hogy épp külföldön
tartózkodtam, így ez lesz az első választásom.
Magam fogok dönteni, persze utána megbe
szélem a családommal és az ismerőseimmel.
Bár első szavazónak számítok, azért tisztában
vagyok a szavazás menetével.
Cziki István: Részt veszek a választásokon,
eddig is mindig leadtam a szavazatomat, még
a demokrácia előtti időkben is. Azt is eldön
töttem már, hogy kire, melyik pártra fogok
szavazni, nem fogok változtatni az előző sza
vazataimhoz képest. Nem szoktam megbe
szélni senkivel, hogy
ki mellett voksolok,
nem befolyásol sen
ki. Teljesen magam
döntök az alapján,
amit az újságokban
olvasok vagy a rádi
óban hallok, a televí
zió hírműsorait nem
szoktam nézni. A
kampány sem befő-

lenni a legtöbb..."

Marái örök értékei
Márai Sándor író személyisé
gét ismerhették meg március 11én mindazok az érdeklődők, akik
meghallgatták Lórinczy Huba iro
dalomtörténész, a Berzsenyi Dá
niel Főiskola tanszékvezető taná
rának előadását a városi könyv
tárban. A tanár a századforduló
magyar epikáját, Márai életmű
vét kutatja.
1900. április 11-én, Kassán szü
letett Márai Sándor. Jelképes a
dátum és a hely is, mert az író szü
letésekor véget ért a XIX. század,
de egész életében ennek a letűnt
kornak az eszményeit képviselte,
Kassa pedig számára a polgári te
remtő kultúrát jelentette. Fiatalon
még kitört Márai a polgárságból,
de aztán tékozló fiúként visszatért,
és a 30-as évek végére ünnepelt
író lett Magyarországon.

Részt vesz a választásokon?

Az apai ágon szász, anyai ágon
morva ősöktől származó író nem
volt magyar, de a világ bármely
részén járt vagy élt, mindig ma
gyarnak vallotta magát, önkén
tes és kényszerű száműzetésben
összesen 51 évet töltött távol ha
zájától, 1989-ben a halál is Ame
rikában érte. Mint Lőrinczy Huba
mondta, nagy elszántság kell ah
hoz, hogy valaki ennyi ideig meg
tudja őrizni a magyarságát. Márai
sorsként vállalta azt, hogy magyar,
a világ dolgaira magyarul vála
szolt, magyar írókat, költőket ol
vasott, tudta, hogy az anyanyelv
megőrzése a magyarság megőr
zésétjelenti, hisz mint írja, „a haza
a nyelv". Márai klasszikus művei
nek nyelvi színvonala, értéke vi
tathatatlan. Személyisége össze
tett; gőgös volt, mert egyéniség

lyásol, erős az elha
tározásom.
Varga Zsolt (Jak
fa): Én első alkalom
mal megyek választa
ni. Azt már eldöntöt
tem, hogy leadom a
szavazatomat, de azt
még nem, hogy kire,
illetve melyik pártra.
Még bizonytalan va
gyok, gondolkoznom kell a választásomon.
Természetesen a szüleimmel, leginkább
édesapámmal beszélgetünk a politikáról,
meghallgatom őt, de mint az a döntés, hogy
választok, az is a saját döntésem lesz, hogy
ki mellett szavazok. A médiából értesülök a
politikai hírekről, ismerem a választás mód
ját is.
Mátls András (Ostffyasszonyfa): Az előző
választásokon még nem vettem részt, így első
szavazónak számítok. Elmegyek leadni a vok
somat, és azt is eldöntöttem már, hogy kire,
melyik pártra szavazok. Az újságokból sze
reztem információkat a pártokról, a program
jaikról, de a felnőttekkel, a barátokkal is több
ször beszélgettünk
már a választásokról.
A szavazás előtt nem,
de utána biztosan
meg fogom beszélni
a családdal a dönté
semet, de mindegyi
künknek saját véle
ményünk van.
Tulok G.
Fotó: Völgyi L.

gé vált egy olyan világban, amely
az egyéniség elvesztését tanácsol
ta, de alázatos volt, mert tudta,
hogy az egyéni sors sem Önma
gában álló, hanem folytatása elő
deink örökségének és előkészíté
se utódaink munkájának. Márai
meg volt győződve arról, hogy
minden embernek kötelessége
egyéniséggé lenni, de jól tudta,
hogy az ember nem egyedi pél
dány.
Az Európában reneszánszát
élő Márainak Magyarországon
alig néhány ezer rajongója van,

a XIX. századi eszményeket val
ló, XX. században élt író a X X I .
század e m b e r é n e k látszólag
időszerűtlen dolgokat közvetít,
Emlékezzünk a régi emberi ér
tékekre, hogy nem fogyasztásra,
hanem teremtésre születtünk,
olyan értékekre, mint a megbíz
hatóság, a szavahihetőség, a kö
vetkezetesség. Márai örök érté
kei manapság nagyon keveset jö
vedelmeznek, de szükségesek
ahhoz, hogy emberi minőségün
ket megőrizzük.
Fonyó Roberta

Értékesítési felhívás
A Gáyer Gyula Általános Iskola az alsós épületében leszerelt du
naújvárosi lemezradiátorokat eladja, Vízoszlop-nyomással műkö
dő központi fűtéses rendszerben az értékesítendő használt radiá
torok tovább üzemeltethetőek.
Értékesítési egységár: 150 Ft/tag. Vásárolni április 25-ig a gazdasá
gi ügyintézőnél a titkárságon lehet (főépület, I . emelet - Celldö
mölk, Árpád u. 34.).
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Radikális adóreform és arányosabb közteherviselés

Vajda János és Karvalics Imre (balról)

Fotó: Mogyoróssy Gy.

Büszkén állhatnak ki a jelöltek elé, okos szóval, jó politikával, jó
jelöltekkel, hangzott el a Munkáspárt kampánygyülésén március 27én. Karvalics Imrének, a 4. számú választókerület munkáspárti képvi
selőjelöltjének, Vajda János, a párt alelnöke volt a vendége.
Eredményes jelöltállításról számolt be a gyűlés résztvevőinek Vajda
János. Az ország valamennyi megyéjében és a fővárosban is állítottak
megyei listát. A politikus szerint sok ember talált rá az elmúlt időszak
ban a Munkáspártra, hiszen az utóbbi 12 évben a magyar emberek
többségének rosszabb lett a sorsa, mint előtte volt, az emberek létbiz
tonsága gyengült meg. Nemcsak a párt, hanem az emberek is okosab

bak lettek, tudják, mi a kapitalizmus, mit mondtak a kormányra jutott
pártok választási ígéreteikben, és mi lett a valóság. Vajda János sze
rint, ha a Munkáspárt nem jut be az áprilisi választásokon a parla
mentbe, akkor hosszú évekig ismét csak a gazdag emberek szava hal
latszik majd. Bízik abban, hogy átlépik a parlamenti küszöböt.
A párt programjából elmondta, hogy teljes foglalkoztatottságot ígér
nek, dolgozhasson, aki akar. 12 évvel ezelőtt ötmillió ember dolgozha
tott. Napjainkban bizonytalan a helyzet, hiszen közben 1,2 millió munka
hely szűnt meg. Programjukban állami munkahelyteremtést szeretné
nek megvalósítani, ami, véleménye szerint, még egy párt programjában
sem fogalmazódott meg. A mezőgazdasággal kapcsolatban Vajda János
szégyennek tartja, hogy a kormány három évig eltűrte a Független Kis
gazdapárt rombolását. Tíz évig milliárdokat vontak ki az agráriumból,
emberek szorultak ki a mezőgazdaságból való megélhetésből, ugyanak
kor a szaktárca háttérintézményeibe ezer ember került be.
A párt programjából a politikus azt is fontosnak tartotta kiemel
ni, hogy sokkal többet kell áldozni az ország pénzéből az egészség
ügyre és az oktatásra, hiszen ezek a területek az 1989-ben juttatott
összegeknek csak egy hányadát kapják most. Radikális adórefor
mot, arányosabb közteherviselést ígér a Munkáspárt. „Ne húzzanak
le két-három bőrt a magyar emberekről, mondta a multinacionális
vállalatok megjelenésével kapcsolatban Vajda János, európai mun
káért európai bért követelve, amihez a szakszervezetek erősödését
is fontosnak tartja. A politikus úgy ítéli meg, hogy az idei országgyű
lési választások különbözni fognak az eddigiektől: a vidék Magyar
országa, a kistelepülések is meg fognak szólalni, helyet követelnek
maguknak a parlamentben.
T. G.

A vidéket támogatja
Privatizációval eltűnt pénzek
Döme László és dr. Bunyevácz
Zsuzsa országgyűlési képviselője
löltek mutatták be a Magyar Igaz
ság és Élet Pártjának helyi, illetve
országos programját múlt szer
dán a Szent Márton Otthonban,
Bunyevácz Zsuzsa bemutatkozó
ját azzal kezdte, szíve Celldömölk
höz húzza, hiszen nagypapája,
Bunyevácz Sándor is itt dolgo
zott gyógyszerészként. A Kossuth
Rádió Vasárnapi Újságjának
munkatársa követve a családi ha
gyományt szintén gyógyszerész
ként végzett. Rövid időt töltött
külföldön, onnan hazatérve azon

ban olyan kérdésekkel találko
zott, melyek a nemzeti radikaliz
mus hívévé tették. Hogy lehet az,
hogy azok, akik államosították az
országot, negyven év múlva pri
vatizálták is? - tette fel a kérdést
dr. Bunyevácz Zsuzsa, aki szerint
a privatizáció során tizenhatezer
milliárd forint tűnt el úgy, hogy
ma még egyetlenegy embert pri
vatizációs bűncselekményért nem
vontak felelősségre. A képviselő
jelölt hangsúlyozta: a MIÉP volt
az egyetlen párt, amely azt merte
mondani, hogy ebből elég. Ki
emelte: a MIÉP célja a válasz

Informatika diákoknak
Immár hatodik alkalommal adott helyet az informatikaversenynek
az Eötvös iskola. Tíz iskola 29 diákja mérhette össze tudását. A felada
tokat Bende Imre, a Vas Megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadója
állította össze, illetve ellátta a zsűri elnökségét is. Az első helyezett
Veres Krisztina, a Bercsényi Általános Iskola diákja lett, felkészítője
Somogyi Tamás. Második Mesterházi Sándor a Berzsenyi gimnázium
ból, felkészítője Kunyikné Járó Marianna. Harmadikként Szabó Péter
végzett a Gáyer iskolából, tanára Bóka Ferenc. A díjakat egy magát
megnevezni nem kívánó vállalkozó adta, számára a tudás fontosabb a
reklámnál. A vásárlási utalványokat a versenyt is támogató Cell-Net
Kft.-nél vásárolhatják le a nyertesek. Az eötvosösök legjobbját, Zseli
Zoltánt felkészítője, Viola István, a szülői munkaközösség díjazta. És
hogyan búcsúztak a résztvevők egymástól? Jövőre ugyanitt!
V.R.

Döme László (balról) és dr. Bunyevácz Zsuzsa
tásokon az, hogy az MSZPSZDSZ kormány ne jusson is
mét hatalomra, és éppen ezért
ajánlotta fel Csurka István, hogy
a választások második forduló
jában, ha kell, száz jelöltjével
visszalép a Fidesz-MDF javára.
Döme László a párt helyi és
országos programjáról beszélt. A
4. számú választókerület képvise
lőjelöltje elmondta, nagyon gyor
san összegyűltek kopogtatócédu
lái, ami bizonyítja, hogy a Magyar
Igazság és Élet Pártjával számolni
kell akár kormányzati szinten is.
A MIÉP celldömölki csoportjának
elnöke felelevenítette a párt helyi
indulását. Hangsúlyozta, idén már
25 helyen tudtak választási bizto
sokat állítani a környező falvak
ban. Döme László 1998 óta vesz
részt a közéletben, akkor a KDNP

Fotó: Mogyoróssy Gy.

és a MIÉP közös jelöltjeként ke
rült a celldömölki képviselő-tes
tületbe. Hozzátette, az elmúlt négy
évben választási programját igye
kezett betartani, a választópol
gárok érdekeit mindig szem előtt
tartotta. Kiemelte, javaslatára
Celldömölk tavaly testvérvárosi
szerződést kötött a magyarlakta
Erdőszentgyörggyel, melynek tá
mogatásáért egy alapítványt is lét
rehoztak. Jelenlegi választási prog
ramjában erdészként a magyar
földdel, erdővel, vadállománnyal,
a környezettel, illetve a magyar
borral kíván elsősorban foglalkoz
ni. Képviselőként támogatná a vi
dékfejlesztést, a biogazdálkodást
és a környezetvédelmet. Celldö
mölkön fontosnak tartaná a bor-,
a vallási- és a falusi turizmus fejlő
dését.
T. Á.
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Kétoldalú tájékoztatás
a szociális helyzetről

Március 27-én Celldömölkön, az Idó'sek Klubjában tartottak programismertetó't a Fidesz és az MSZP helyi és megyei vezetői. A szerve
zők célja az volt, hogy kétoldalú tájékoztatást kapjanak a választások
előtt az érdeklődők. A Fidesz részéről Kovács Ferenc országgyűlési
képviselő köszöntötte a megjelenteket. Bevezetőjében kiemelte, hogy
számukra a tett az első, nem a szó. Megköszönte a választók bizalmát,
hogy a négyéves ciklusban támogatták. A Fidesz részéről Horváthné
Sukics Erzsébet, dr. Radnai Endre, dr. Kovács Árpád és Csíki Tibor
ismertette a párt programját, és válaszolt a kérdésekre. Az MSZP
részéről Fehér László tartott programismertetőt.

9

f*

A Fidesz képviselői tájékoztatója a párt programjáról

Fotó: M. Gy.

Kovács Ferenc elmondta: nagyon büszkék arra, hogy a felszámolás
ra ítélt celldömölki kórház a korrekt gazdasági vezetés és a címzett
támogatások révén, az itteni emberek közös akaratával mostanra mo
dern kórházzá nőtte ki magát. Dr. Kovács Árpád összefoglalta az el
múlt négy év történéseit. Elmondta többek között, hogy a Fidesz szá
mára roppant fontos a családpolitika. Mivel zömmel idősek voltak
jelen a tájékoztatón, ezért a nyugdíj változásaira tért ki bővebben. He
lyenként élénk vita követte egy-egy megállapítását. Horváthné Sukics
Erzsébet tájékoztatta a jelenlévőket, hogy mi a Fidesz célja az előttük
álló négy évre. Kiemelte a nyugdíjak mindenkori vásárló értéken tartá
sát, az egyéni nyugdíjelszámolási rendszert, a nyugdíj mellett dolgozók
sajátos helyzetét, a kötelező szűrővizsgálatok fontosságát, az egészsé
ges életmódra nevelést és az egészségügyi intézmények helyzetét.
Fehér László kijelentette, hogy az MSZP politikai ellenfeleket, nem
ellenségeket lát a többi párt képviselőiben. Az MSZP programjából
kiemelte: a minimálbér után nem kellene adót fizetni; a jó kezdemé
nyezéseket folytatni szeretnék. Itt megemlítette a Széchenyi-terv fon
tosságát és a lakáshoz jutás lehetőségét. A számítógépes vizsga és az
ingyenes jogosítvány, valamint az érettségi követelménye programjuk
egyik kiemelt pontja. Elmondta, hogy az MSZP a nyugdíjakat illetően
visszaadja azokat az emeléseket, amelyeket valamikor elvett.
V. V.
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A tiszta közéletért tenni
Fiatalos hangvételű kampány
A 4. számú választókerület
SZDSZ-es országgyűlési képvi
selőjelöltje, dr. Szabó István meg
hívására Kuncze Gábor, az
SZDSZ elnöke látogatott el Cell
dömölkre március 28-án.
Kuncze Gábor négy témakört
emelt ki programjukból, elsőként
a gazdaságot. Mint mondta, min
dent meg kell tenni a gazdaság
dinamizálása, a versenyképesség
fokozása érdekében, 18 százalékos
személyi jövedelemadót és ötszá
zalékos járulékcsökkentést java
solnak. Rendbe kell tenni az egész
ségügyet, átalakítására évi 80-100
milliárd forintot kell a kormány
nak elkülönítenie. Fontos, hogy a
közszférában megbecsüljék a dip
lomásokat, ezért minimálbérüket
százezer forintra kell emelni. Az
emberek szeretnének tisztább köz
életet, és az SZDSZ nagyon szi
gorú szabályokat javasol a közpén
zek felhasználása érdekében.
Dr. Szabó István elmondta,
hogy képviselőként támogatná a
celldömölki kórház műszerezett
ségének további javítását, a kör
nyék természeti adottságainak
jobb kihasználását, a város köz
úthálózatának fejlesztését, újabb
cégek letelepülését, az eddiginél
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Kuncze Gábor és dr. Szabó István

Romantikus dalok estje
Március 23-án dalestet tartottak az Ádám
Jenő Zeneiskolában. Magyar és külföldi elő
adókból válogatott romantikus dalokat hall
hattak a zord időben odalátogatók. Az esten
fellépett Nagy Gabriella (alt), aki már gyer
mekkorától kezdve közeli kapcsolatban van a
zenével. A másik fellépő az énekesnő párja,
Gerzsenyi Csaba (bariton), aki szintén közeli
barátságban van a zenével. Többek között Ő a
ma is nagysikerű Four fathers alapítója, de
ma már nem ezzel foglalkozik. Kettejük dal
játékát kísérte a csemballó- és zongoravirtu
óz Pusker Imre.

nagyobb mértékű támogatások
kal segíteni az önkormányzatot.
Kuncze Gábor pártja kampá
nyát fiatalos hangvételűnek, szel
lemesnek, olykor kissé ironikus
nak nevezte. Mint mondta, a le
hetséges szavazók körében jó a
fogadtatása, ezt mi sem bizonyít
ja jobban, mint az, hogy minden
közvélemény-kutató szerint az
SZDSZ a harmadik legtámogatottabb párt jelenleg, és biztosan
bejut a parlamentbe, a tíz százalék
fölötti eredmény a cél. A jelenlegi
kormány leváltása is a célok kö
zött szerepel, az MSZP is ugyan
ezt tűzte ki, ez kijelölheti a lehet
séges koalíciós irányt, de automa
tizmusról nincs szó, hisz levonták
az 1994-es koalíció tapasztalatait,
amiért a választók megbüntették
az SZDSZ-t. Szélsőséges pártok
kal kizárt, és Kuncze Gábor a Fidesz-SZDSZ koalíciót sem tartja
2002-ben lehetségesnek. Hozzá
tette, hogy többé elvtelen komp
romisszumot nem kötnek, ha a
programjukban nagyon hangsú
lyozott „tenni a tiszta közéletért"
elv nem valósulhat meg, akkor a
továbbiakban elképzelhetetlen
más pártokkal bármilyen együtt
működés.
F. R.

Az előadók színes repertoárral érkeztek. Az
első részben hallható volt Schubert A szép mol
nárlány című dalciklusából négy dal Gerzsenyi
Csaba előadásában. Ezt követte Nagy Gabriel
la „vegyes csokra", Schubert, Brahms és Schu
mann egy-egy dalával, A két számot követően
egy Mendelssohn-duettet hallgathattunk meg.
A rövid szünetet követően felváltva hallhat
tunk Wagner, Wesendorf, majd Liszt és Schumann-dalokat. Ezután egy duett Corneliustól,
majd két kedves dal R. Strausstól és Men
delssohntól. Az estet Schumann: Altatódal
című duettje zárta.
Tulok Krisztina

Fotó: Mogyoróssy Gy.

Táncfesztivál
Győrben szerepelt a Kemenesalja Néptánc
csoport utánpótlás csoportja március 23-án,
Akörnyékbeli Művészeti Iskolák Fesztiválja ke
retében mutathattak be kis ízelítőt eddigi mun
kájukból, Somogyi tánccal neveztek a bemuta
tóra, ahol díjazás nem volt, viszont szakmai
zsűri elemezte a látott produkciókat. Biztató
szavakkal jöhettek haza, hisz nagyon ígéretes
csoportnak találták a gyerekeket, jó stílusban
táncolnak és főleg: nagyon élvezik, amit csinál
nak. Ennél több pedig talán nem is kell, a lé
nyeg, hogy szeressék a néptáncot. Felkészítő
jük és vezetőjük Ipsics Péter.
V. R.
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Gondokról és örömökről a hegyközségi közgyűlésen
Március 14-én tartotta éves közgyűlését a Sághegy-Kissomlyói hegy elmaradt járulék, ami adók formájában behajtható. A befizetési
község szerény érdeklődés mellett. Napirendjén az elnök, a hegybíró határidő után a törvényes lehetőségeket felhasználva fog eljárni.
és az ellenőrző bizottság beszámolója szerepelt.
A művelési ág változásának tekintetében a hatályos törvények irány
Elsőként Danka Imre elnök szólt az önkormányzatokkal való együtt adók.
működésről. Példaértékűnek nevezte Celldömölk Város önkormány
Balogh Károly azt kérdezte, hogy a kápolnai és mesteri önkor
zatával létrejött együttműködést, melynek jól látható eredménye a mányzatok kívánnak-e anyagi erőforrásokat mozgatni, valamint a celli
közel 80 millió forint összköltségű út-, villanyhálózati beruházás a Ság önkormányzat hajlandó-e a déli és nyugati oldalon szükséges mun
hegyen. Többszöri megkeresésre sem javult a helyzet a hegy túlsó kákat finanszírozni. A hegyközségi elnök elmondta, hogy nincs tudo
oldalán, ugyanis Kápolna-Mesteri Önkormányzata elzárkózik a fej mása az ilyen törekvésről, és nem tartja valószínűnek, hogy a celli
lesztésektől. Kissomlyó-Borgáta
önkormányzat más illetőségi terü
önkormányzata részéről fogadó
leten invesztálna. Ambrus Zoltán
készség mutatkozik, új elem a
panaszolta, hogy az egyetlen fel
hegyközség működésében, hogy
újított gyalogúton nehéz a közle
ott hegyközségi fórumot tartottak.
kedés, mert a tulajdonosok kite
Kérték, a hegybíró náluk is tart
szik a kordonoszlopokat, drótot
son fogadóórát, és a befizetések
feszítenek ki. Miért nem fogadta
kel arányos támogatásból ők is
el a hegyközség irodának a busz
részesüljenek. Együttműködési
végállomás épületét, mikor lesz
megállapodást írtak alá egy Pharepalackozó a Ság hegyen, kérdezte.
CBC program végrehajtására,
Danka Imre szerint a hegyközség
amelynek célja, hogy a városban
nek induláskor nem volt pénze az
kialakítsanak egy vinotékát, ahol a
épület felújítására, és a városban
hegyközség irodája is helyet kap
jobb helye van. A borpalackozó lét
hat. Az önkormányzat vezetőivel
rehozása 4-5 millióba kerülne, a
megtekintették az Ausztriában
hegyközség nem 'gazdálkodó
már működő hasonló projektet, Út- és villanyhálózatot fejlesztettek a Ság hegyen
Fotó: C. Burkon L. szerv, vállalkozó pedig egyelőre
és a güssingi polgármesteri hiva
nincs.
tallal egy határon átnyúló megállapodást kötöttek. Danka Imre szólt
Németh Gyula elmondta, hogy a gyalogút még az ő idejében
a borversenyekről, amelyekre közel 100 bort neveztek a helyi gazdák, készült, amihez a hegyközség százezer forintot adott, és a gazdák
az aranyérmek száma minőségi változást tükröz.
társadalmi munkában építették. Meg kell oldani, hogy a közlekedést
Ezután Somogyi Lajos hegybíró számolt be a hatósági munkáról, a veszélyeztető akadályokat eltávolítsák. Bakó László kérte a gazdákat,
gazdálkodásról, és előterjesztette a 2002. évi költségvetést. Javaslatot mindenki először a saját portáját tegye rendbe, úgy várhatja el a szom
tett a 2002. és 2003. évi hegyközségi járulék mértékének megállapítá szédjától, a többi gazdától, hogy alakuljon ki egy egységes Ság hegyi
sára. A hegybíró elmondta: az év folyamán 95-98 százalékban megtör kép. Megemlítette a nemrégiben kihelyezett szemétgyűjtő konténe
tént a számítógépes adatbázis kiépítése, azonban az adatok pontos reket, mellette és körülötte felháborító állapotok uralkodnak. Miért
sága sok kívánnivalót hagy maga után, mivel az elmúlt öt évben a nem lehet azt rendeltetésszerűen használni? Papp Béláné közölte:
hegyközségi adatszolgáltatásra nem helyeztek kellő hangsúlyt. Ezért neki két szomszédja is műveletlenül hagyja már több éve a területet,
kérte, hogy a megküldött adatlapokat a tagok, valamint a hegyközség amelyből az egyiket régóta műveli a saját területük megóvása miatt.
érdekében is töltsék ki, mert a hegyközségnek adatközlési kötelezett
Végül Somogyi Lajos ismertette az elbirtoklást jog szabályait, el
sége van.
mondta, hogy a szőlő műveléságú ingatlanok tekintetében a hegy
A kapcsolódó törvények előírják a szőlőtelepítések és kivágások község, egyéb ingatlanoknál a földhivatal az illetékes. A közgyűlés az
hatósági engedélyezését, továbbá a szőlő művelési ágban nyilvántar előterjesztéseket elfogadta. Végül a DuPont növényvédőszert gyár
tott területek művelési kötelezettségeinek ellenőrzését a hegyközség tó cég területi képviselője, valamint a Bioplazma cég mutatta be
részéről. A munkát folyamatosan végzi, több műveletben a terület termékeit.
gazdája kapott felszólítást, rendtartási bírságot helyezett kilátásba.
Káldos Gyula
Részletesen ismertette a zárszámadást és a 2002. évre szóló költség
vetést. Javaslatot tett a hegyközségi járulék, 1 Ft/m2 helybenhagyásá
ra, szőlőfelvásárlás esetén 2 Ft/kg, borfelvásárlás 3 Ft/l. 2003-ra ha
sonló tételeket javasolt azzal a kiegészítéssel, hogy a minimális járulék
mértéke 1000 Ft/fő legyen.
Végh Rezső ellenőrző bizottsági elnök a hegyközségi szervezet mű
ködését szabályosnak ítélte. A folyamatosság, a törvényesség úgy az
Egy korábbi cikkükre szeretnék itt egy pár méter hosszú, mintegy
irányításban, mint a gazdálkodásban biztosított volt. A bizottság fel reagálni, talán még nem későn. két méter széles feljárat, csak ezt
hívta a tagok figyelmét a rendszeres járulékfizetésre. Támogatják a A cikkíró azt tette szóvá, hogy kellene kitisztítani.
hegybírónak a közteherviselés érdekében már eddig tett intézkedése nehéz megközelíteni a Ság he
Valaki, vagy valakik csináltak itt
it. Javasolta: tartsák szem előtt, hogy a celli oldal mellett a többi terü gyen a krátert és a tanösvényt. egy kis szerpentin utat a hegyol
let is kapja meg a befizetésekkel arányos támogatást. Kedvezően ítél Véleményem szerint pedig na dalban, de az kimondottan élet
te meg a hegybíró működését. A bizottság kérésére a hegyközség gyon egyszerű lenne. A celli ol veszélyes. Pár órás munkával
ötéves gazdálkodását revizor vizsgálta meg, aki hátrányt okozó hiá dalon, a Mesteri felé vezető útról vissza lehetne állítani az eredeti
nyosságot nem állapított meg.
a buszmegálló mellett vezet fel az feljárót, ami elenyésző ahhoz ké
A beszámolók után kérdések hangzottak el: Szőlőéréskor van-e egyetlen kijelölt turistaút közvet pest, amit pénzben és munkában
lehetőség hegypásztor alkalmazására? Az elektromos vezeték fel len a tanösvényhez és a kráter a tanösvény elkészítésébe fektet
újítása során tönkretett útszakaszokat ki állítja helyre? Danka Imre bejáratához. Sajnos az út felső tek. Kezdődik a turistaszezon,
szerint a hegyközség anyagi helyzete nem teszi lehetővé a hegy Végén a feljáratot teljesen benőt érdemes lenne odafigyelni, hogy
pásztor alkalmazását. Dankovlcs József arra volt kíváncsi, mennyi a te a gaz és a cserje. Erre járnak az ezzel járó örömbe ne vegyül
kintlevőség, és annak milyen behajtási kötelezettségei vannak, to kirándulni a celli és a környékbeli jön ürömi
vábbá a kivágások, telepítések hogyan történnek. Somogyi Lajos iskolások és a turisták, de sajnos
Papp Béláné
elmondta, hogy a 2002. évi költségvetési tervezetben 2,1 millió az szinte képtelenség feljutni. Volt
Celldömölk, 1 lámán K. u.

POSTÁNKBÓL

Tisztítsák ki
a turistautat!
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Szoros mérkőzésen egygólos vereség
Nagyon fontos mérkőzés várt Mátés István edző csapatára, A bajnoki
tabella második helyén álló Pápa látogatott Celldömölkre. Sajnos a
szerencse sem állt a celliek mellé, így egygólos vereséget szenvedtek.
A nól együttes szomszédvári rangadón kiütéses győzelmet aratott
Sárvár ellen.
CVSE-Celli Festék-E L M AX
Pápa 30:31 (17:15)
Celldömölk, 200 néző, NB I I es férfi bajnoki mérkőzés. Vezet
te: Csöregi, Floris.
CVSE-CelH Festék: Dénes Tóth, Bakonyi (3), Pozsonyi (10),
Lendvai (7), Csitkovics (3), Sali
(3). Csere: Kozma -Ludvig (1),
Nagy, Jankovics, Koronczai (1),
Németh (2), Jakab. Edző": Mátés
István.
Jók: Lendvai, Pozsonyi.
' A volt válogatott Ivancsik Mi
hállyal és több rutinos játékos
sal felálló pápai csapat a bajnoki
tabella második helyén állva ér
kezett Celldömölkre. A tavaszi
mérkőzések során még nem ta
lált legyőzőre Molnár András
együttese. A bajnokság eddig le
játszott összecsapásain pedig
csak Várpalotán és hazai pályán
Szentgotthárdtól szenvedtek ve
reséget.
A celliek a mérkőzés folyamán
szinte végig vezettek. A helyen

ként négy-öt gólos előny azon
ban mindig kevésnek bizonyult,
hisz a vendégek egy gólra felzár
kóztak. Sajnos a befejezéseknél
megremegtek a celli átlövők ke
zei, rendre a kapufán csattantak
a nagy erejű lövések. Mátés Ist
ván edző csapata nem tudta ki
használni az emberelőnyöket
sem, pedig kettős előnyben is
voltak, mégis Pauer révén a ven
dégek találtak be Kozma kapu
jába. A jó iramú mérkőzésen az
utolsó percekre ismét többgó¬
los előnnyel érkeztek a celliek,
de ezt nem sikerült megtartani
uk, egyenlítettek a pápaiak, és fél
perccel a mérkőzés vége előtt a
győzelmet jelentő31. találatot is
megszerezték. Az idő nagyon
kevésnek bizonyult, időntúli sza
baddobással pedig nem sikerült
már az egyenlítés a cellieknek.
A javításra a következő forduló
ban Kisbéren lesz lehetősége
a CVSE-Celli Festék férfi csapa
tának.

Második hely a Galisz Kupán

Ifjúsági mérkőzésen 29:20 ará
nyú celli siker született,
o o o
Sárvár-CVSE-Celli Festék 23:44
(8:21)
Sárvár, 100 néző, NB Il-es női
bajnoki mérkőzés. Vezette: Natkai,
Németh.
CVSE-Celli Festék: Péti - Ker
tész (9), Szomorkovits L. (10),
Geiger Cs. (4), Viszló (2), Tóth
M. (10), Szomorkovits A. (3).
Csere: Szabó - Bödör (2), Foglszinger (1), Enessey (3), Csete.
Edző: Molnár János.
Jók: Kertész, Szomorkovits L.
A CVSE-Celli Festék színeiben
volt csapata ellen játszott a va
sárnapi mérkőzésen Tóth, Ker
tész és Enessey, Mindhárom já
tékos többször megzörgette a

Asztalitenisz
Szolnoki Tisza S E - C V S E MÁVÉPCELL 9:9
Szolnok, NB I/B-s férfi mér
kőzés.
A celliek ismét tartalékosán áll
tak asztalhoz. Vimi és Petrovics
maximumot nyújtott. A két fia
tal, Lukács B. és Orbán R. jól és
ügyesen játszott, de természete
sen győzelemre még nem volt
esélyük.
Győztek: Vimi Roland (4),
Petrovics Péter (4) és a VimiPetrovics páros.
Győri Széchenyi FffiskolaCVSE-MÁVÉPCELL II. 10:8
Győr, NB Il-es férfi mérkőzés.
A mieink közel álltak a pont
szerzéshez, de sajnos nem tud
tak élni a lehetőséggel.

Sporthétvége
Felvételünkön a 2000 Celldömölk UFC kis focistái láthatók edzőikkel,
Görög Józseffel és Boznánszky Gáborral
Fotó: Völgyi László
Második alkalommal rendezte meg Celldömölkön a sportcsarnok
ban a 2000 Celldömölk UFC a labdarúgó Galisz Kupát 1993 után
született labdarúgópalántáknak.
A tornán hat csapat lépett parkettre, s a kupát ezúttal a Körmend
csapata nyerte a Celldömölk és a Zalaegerszegi TE előtt. A legjobb
mezőnyjátékos és kapus, valamint a gólkirály különdíjat kapott.

Április 6., szombat
Asztalitenisz:
NB I/B: CVSE-MÁVÉPCELLBudaörs. NB H: CVSE-MÁVÉPCELL Il.-Szabadbattyán, alsó
sági tornacsarnok, mindkettő
11.00-kor.
Labdarúgás:
NB I/B: CVSE-Antók FC-Pécs,
16.30-kor.
Április 7., vasárnap
Kézilabda:

Sárvár hálóját, a celli gólok felét
ők hárman szerezték. Az első
félidő tizenharmadik percében
ll:0-s celldömölki vezetésnél
időt kért a hazai csapat, de ek
kor már eldőlt a mérkőzés. A
mérkőzésen Molnár János edző
mindenkinek játéklehetőséget
adott. A celliek magabiztos, fö
lényes győzelmet arattak.
A megszerzett két pont érté
két növeli, hogy a riválisok kö
zül a Körmend és a Bük is vere
séget szenvedett. A CVSE-Celli
Festék női csapata a követke
ző fordulóban Polgárdi csapa
tát fogadja a városi sportcsar
nokban.
Ifjúsági mérkőzésen 12:9 ará
nyú sárvári siker született.
V V.
Győztek: Németh Tamás (3),
Tekét Attila (2), Tamás László (2)
és a Teket-Tamás páros.
-vl-

Labdarúgás
Megyei I. osztály
Elmaradt az újabb bravúr
Püspökmolnári-Jánosháza 3:1
(2:0)
Megyei II. osztály
Vége a Magasi mélyrepülésének?
Kemenesalja-Ostffyasszonyfa 2:1 (1:0), KemenesmagasiNagysimonyi 5:0 (2:0), MersevátKenyeri 2:2 (1:2), Sitke-Szergény
2:0 (1:0). Az élcsoport állása: 1.
Sitke 43, 2. Kemenesalja 39, 3.
Kemenesmagasi 38 ponttal.
-vlNB II. női: CVSE-Celli FestékPolgárdi, sportcsarnok, 14.00kor. NB I I . férfi: Kisbér-CVSECelli Festék, Kisbér, 16.00-kor.
Labdarúgás:
Megyei I . osztály: Vép-Jánosháza, 15.30-kor. Megyei I I . osz
tály: Kemenesmagasi-Kenyeri,
Mersevát-Pecöl-HOZER, Ke
menesalja-Ikervár, Sitke-Ostffyasszonyfa, Szeleste-Szergény,
Hegyfalu-Nagysimonyi, vala
mennyi 15.00-kor.
Jó szurkolást!
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A hosszabbításba sokkolták a vendégek a cellieket
CVSE-Antók I (-Siófoki FC 1-4 (l-l)
Celldömölk, 2500 néző. Vezet
te: Makai János (Horváth S., Hor
váth I.)
Antók FC: Szép - Horváth L.,
Csákvári, Puglits, H u d á k - H a l gas, Somorjai, Cseke, Sipos, He
gyi - Csordás. Vezetőedző: Pintér
Attila.
Siófoki FC: Csernyánszki - Ba
ranyai, Szálai, Grósz, Kovács P. F o d o r , Nagy Cs., Schwarcz,
Gaál - Rob, Dulcea. Vezetőedző:
Csank János.
Jók: Csákvári, ¡11. Grósz, Nagy
Cs., Rob, Dulcea.
Csere: Halgas helyett Győri a
szünetben, Cseke helyett G e r m á n
a 67., Hegyi helyett Bodor a 76.,
ill. Baranyai helyett Usvat a 25.,
Nagy Cs. helyett Schultz a 65.,
Fodor helyett Pálfi a 84. percben.
Sárga lap: Csordás (reklamá
lásért) a 42., ill. Nagy Cs. (felrúg
ta Sipost) a 43. percben.
Szögletarány: 12:9(9:2)

A mérkőzés emlékezetes percei:
7. perc: Jobbról ívelhetett szög
letből Nagy Cs. a kapu elé, a celli
védelem elmélázott, és Baranyai
hat méterről a kapu bal sarkába
fejelt (0-1).
12. perc: Somorjai vezette fel a
labdát, majd 25 méterről lövésre
szánta el magát. A labdába Ko
vács P. a tizenhatoson belül kéz
zel ütött, Makai nem látott szán
d é k o s s á g o t , és s z ö g l e t e t ítélt.
Jobb oldalról Sipos Somorjaihoz
gurított, aki a labdát átkanyarí

totta a bal oldali ötös sarkához,
ahonnét Horváth L. a jobb alsó
sarokba fejelt (l-l).
16. perc: Balról H u d á k ívelt a
tizenegyes pontra, ahol a felfutó
Horváth L . érkezett, de csúnyán
fölé lőtt.
26. perc: Válaszként Csordás és
Cseke lendült Szálaival szemben
t á m a d á s b a . C s o r d á s jobbról el
ment a v é d ő mellett, Cseke pedig
érkezett üresben a bal oldalon. A
csatár azonban átadás vagy kapu
ra lövés helyett ö n z ő m ó d o n le
állt cselezni, amiben a v é d ő meg
verte, és kirúgta előle szögletre a
labdát.
31. perc: C s á k v á r i pontos,
hosszú labdával indította Hegyit
a bal oldali szögletzászlónál, He
gyi remekül játszott Csordáshoz,
aki átvette a labdát, majd egy csel
után a jobb alsó sarokra lőtt, de
Csernyánszki bravúrral szögletre
paskolta a lövést.
44. perc: A z ellenfél térfelén
Puglits lába alatt elcsúszott a lab
da, amire Dulcea rácsapott, és a
félpályáról a kapujából kinn álló
Szép fölött éppen hogy kapu fölé
lőtt.
45. perc: Hegyi, C s o r d á s é s
Somorjai adogatással hozták fel
a celliek a labdát, az utóbbi ráve
zette a kapura. Csernyánszki a t i 
zenegyes tájékán kivetődött, és
Somorjai belerúgta a labdát, ami
visszapattant Hegyi elé, aki egy
ből kapura lőtt. A labda egy vé

dőről lepattant Csordáshoz, aki
az üres kapuval állt szemben, de
elvétette a labdát, s így odalett a
legnagyobb gólhelyzet is.
49. perc: Puglits talpa alatt is
m é t elcsúszott a labda, melyet
Nagy Cs. szerzett meg, de a jobb
nál is jobb helyzetbe akart ke
rülni, s addig forgolódott, míg
Csákvári szerelni tudta.
55. perc: Csordás most Somor
jaihoz emelt a 16-osnál, aki ka
pásból mellé lőtt. Ettől kezdve ál
landósult a vendégcsapat fölénye.
81. perc: A nagy nyomás ered
ményeként egy újabb szögletből
fejelt góllal a Siófok megszerezte
a vezetést. Schultz jobbról kapu
elé belőtt labdáját Szálai hat m é 
terről fejelte a bal sarokba (1-2).
87. perc: G e r m á n verekedte át
magát bal oldalon és gurított kö
zépre, de Győri az üres kapu tor
kában elvétette a labdát.
91. perc: Újra Schultz tehette
jobb oldalon szögletrúgáshoz le
a labdát és lőtte az ötösre, ahol
Dulcea senkitől sem zavarva fe
jelt Szép kapujába (1-3).
93. perc: C s o r d á s o r d í t ó gól
helyzetet hagyott ki, majd ellen
t á m a d á s u t á n s z i n t é n Schultz
gurított egy jobb oldali szögletet
Kovács Péterhez, majd a vissza
kapott labdát beívelte, és Dulcea
nyolc méterről, ugyancsak senki
től sem akadályozva fejelt a háló

ba (1-4).
Kívülről nézve: A m é r k ő z é s t
mindkét csapat támadó szellem
ben játszotta az első félidőben. A

Az első helyhez győzni kell
Nincs i d ő az elvesztett Siófok
elleni mérkőzés fölött töprenge
ni, szombaton a Pécs ellen lehet
javítani. Nem szabad könnyel
m ű e n venni a találkozót, mivel
az ellenfél az elmúlt fordulóban
4-0-ra kikapott hazai pályán a Ka
posvártól. J ó csapat a Pécs, m é g
akkor is, ha most a rájátszásban
is folytatják a felsőházi csapatok
elleni hazai rossz szereplésüket.

UJ

Ismert, hogy az alapszakaszban a
felsőházba került csapatok közül
csak a Celldömölköt tudták ha
zai pályán legyőzni. Mindeneset
re a kaposvári vereségükkel elúsz
ni látszik titkos reményük, az első
osztályba kerülés. Pintér A t t i l a
csapata a szombati Siófok elleni
vereség miatt nyerési kényszerbe
került. Ha vezetőhelyét meg akar
ja a csapat őrizni, akkor győzni
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kell a mecsekaljaiak ellen. Hogy
ez valóság legyen, ahhoz feltét
len javítani kell a helyzetkihasz
náláson és a középpályás játékon.
Szombaton sem lesz elég kidol
gozni a helyzeteket, azokat érté
kesíteni kell. Bízunk abban, hogy
a fiúk is így gondolják, és kilenc
ven percig űzik, hajtják az ellen
felet, így itthon tartják a három
pontot.
- tim -

hazai csapat t ö b b g ó l h e l y z e t e t
dolgozott k i , de játékosai rendre
elhibázták azokat. A második já
tékrész is j ó iramban kezdődött,
majd negyedórai játék után a ha
zai csapat középpályás játéka el
szürkült, aminek következménye
lett, hogy mezőnyjátékban fölény
be került a vendégcsapat. Az utol
só tíz perc sokkját minden celli
szurkoló szívesen elfelejtené. A
hazaiakra továbbra is az volt a jel
lemző, hogy a legnagyobb helyze
teket sem t u d t á k é r t é k e s í t e n i ,
míg az ellenfél, ahányszor szög
lethez jutott ezekben a percek
ben, fejjel annyiszor vette be Szép
Tamás kapuját. A mérkőzés ér
dekessége, hogy mind az öt gól
fejesből született, és szögletrúgás
előzte meg azokat. A vereséggel
elveszett a hazai veretlenség, de
ennél is nagyobb gond, hogy a
Siófok h á r o m pontra felzárkó
zott az A n t ó k FC mögé.
Bíráskodás: Makai játékvezető
nek voltak tévedései, de ezek az
eredményt nem befolyásolták.

A forduló további eredményei Felsőház: Lombard-Marcali 0-1,
Pécs-Kaposvár 0-4; Alsóház: Do
r o g - B ü k l - l , Hévíz-Százhalom
batta l - l , Nagykanizsa-Pápa 2-2.

A Nyugati csoport állása
Felsőház
Í.Celldömölk24 15 4 5 50-25 49
2. Siófok
3. Kaposvár
4. Marcali
5. Pécs
6. Lombard

24
24
24
24
24

15
12
12
12
11

1
6
6
5
4

8
6
6
7
9

44-24
47-27
49-30
38-35
39-25

46
42
42
41
37

Alsóház
7. Bük
8.Százh.
9. Hévíz
10. Pápa
11. Nagyk.
12. Dorog

24
24
24
24
24
24

9
9
8
7
3
1

7 8 25-35 34
6 9 33-34 33
6 10 43-46 30
8 9 35-38 29
5 16 25-58 14
2 21 15-66 5

A következő' forduló mérkőzé
sei - Felsőház: Celldömölk-Pécs,
Kaposvár-Lombard, MarcaliSiófok; Alsóház: P á p a - H é v í z ,
Százhalombatta-Bük, DorogNagykanizsa.

- tim -
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