
Régizcne-koncert 
A Király Consort ad koncer
tet április 20-án délután két 
órakor a református templom
ban. A régizenét játszó együt
tes műsorára a belépés ingye
nes, az adományokat jótékony
sági célokra ajánlják fel. 
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Vasárnap másodszor is választunk 
A listás szavazatok eredménye a következő: 

Fidesz MPP-MDF 
Magyar Szocialista Párt 
Magyar Igazság és Élet Pártja 
Szabad Demokraták Szövetsége 
Centrum Párt 
Munkáspárt 
Független Kisgazdapárt 
Reform Kisgazdapárt 

3449 
2657 

293 
266 
208 
108 
81 
13 

Voksokra várnak a szavazóládák Fotó: Mogyoróssy Gy. 

Érvényes volt az országgyűlési választások első fordulója április 7-
én Vas megye 4. számú választókerületében. Celldömölkön 9569-en 
jogosultak részt venni a választásokon, közülük 7087-en (74,06%) 
adták le voksaikat az egyéni jelöltekre, 7075-en (73,94%) a pártlisták
ra. Előző lapszámunkban a leadott szavazatok százalékos adatait, most 
a celldömölki szavazatok számszerű végeredményét közöljük. 

leadott szavazatok: 
Fidesz MPP-MDF 2990 
Magyar Szocialista Párt 2483 
Magyar Igazság és Élet Pártja 604 
Független Kisgazdapárt 402 
Szabad Demokraták Szövetsége 230 
Összefogás a fennmaradásért 133 
Munkáspárt 111 
Centrum Párt 106 
Reform Kisgazdapárt 28 

Mivel az első fordulóban egyik egyéni jelölt sem szerezte meg az 
érvényes szavazatoknak több mint felét, a voksolás eredménytelen. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Az egyéni jelöltekre 
Kovács Ferenc 
Szabó Lajos 
Döme László 
Kovács Károly 
dr. Szabó István 
Tarczi István 
Karvalics Imre 
ifj. Rátz Ottó 
Böcskei Ferenc 

Ingyenes 
internet 

Sikeresen szerepelt a Kresz-
nerics Ferenc Könyvtár a Minisz
tere lnöki Hivatal Informatikai 
Kormánybiztossága pályázatán. 
A Széchenyi- terv programja a 
könyvtár információs technológi
ai rendszerének modernizálásá
hoz, képzéshez, az olvasóknak 
nyújtott szolgáltatások bővítésé
hez ad támogatást. Az intézmény 
kétmillió forintot kapott eszköz
beszerzésre , ebből a meglévők 
mellé hat új számítógépnél épí
tettek k i internetkapcsolatot. 
Eddig évente körülbelül ötezer 
órára vették igénybe az olvasók 
az internetszolgáltatást önköltsé
ges alapon. A támogatás révén 
április 10-étől a hét öt napján 
(péntek kivételével) egy évig in
gyen használhatják a világhálót a 
beiratkozott olvasók. Októbertől 
februárig hatvan olvasójuk kép
zésen vehet részt, jelképes össze
gért, 1000 forintért egy húszórás 
tanfolyamon sajátíthatják el az 
internethasználat ismereteit. 

66 millió forint kevés a teljes átalakításra 

Emléktáblát avattak 
Bár a munkálatok egy ideje már elkezdődtek, április 9-én történt meg 
a pályarekonstrukciós munkálatok emléktáblájának avatása, ha tet
szik, az „új stadion" alapkőletétele. 

Az alkalomra szép számmal 
összegyűlt közönséget - köztük 
Baranyai. Att i láné dr. jegyzőt, a 
képviselő-testület tagjait, a CVSE-
Antók FC labdarúgóit és edzőjét. 

s nem utolsósorban Antók Zol 
tánt - Makkos István polgármes
ter köszöntötte, aki rövid áttekin
tést adott a pálya történetéről. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Jótékonysági 
műsor 

A Vas Megyei Mozgássérültek 
Celldömölki Helyi Csoportja jó
tékonysági estet rendez április 
19-én 18 órakor a Kemenesaljái 
Művelődési Központban. A mű
sorban a város és az iskolák cso
portjai lépnek fel. A belépője
gyek ára 300 forint. 

Dr. Muszbek Mihály köszöntőt mond, a háttérben Makkos István polgár
mester és dr. Dénes Ferenc államtitkár Fotó: Völgyi L . 

Zenebarátok 
A könnyűzenei hagyományok 

ápolására alakult meg a Smidesz 
Baráti Kör Egyesület. A húszfős 
alapító- és a negyvenfős pártoló
tagsággal létrejött baráti kör cél
ja, hogy felelevenítsék a 60-70-80-
as évek rockzenei hagyományait, 
felkarolják a jelen fiatal zenei te
hetségeit . Az egyesület e lnöke 
Pá lné H o r v á t h Már i a , t i t ká ra 
Smidéliusz Kálmán, a Smidesz 
zenekar vezetője. Az egyesület 
következő gyűlését a KMK-ban 
tartják május végén, amikor bő
víteni szeretnék a tagság létszá
mát is. 
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Értékelnek az országgyűlési képviselőjelöltek 
A választókerületünkben indult képviselőjelöltek közül Kovács Ferenc 
(Fidesz-MDF) 47,92%-kal végzett a választások elsó'fordulójában az 
elsó'helyen, Szabó Lajos (MSZP) 36,77%-kai második, míg Döme László 
(MIÉP) 4,85%-kal a harmadik lett. A választást követó'napon így érté
kelték saját és pártjuk szereplését. 

sok első fordulójában egy száza
lék há t rányba kerül t a polgár i 
koalíció, ez nem behozhatatlan, 
szerintem a második fordulóban 
nagyon jó esélyünk van arra, hogy 
mi kerüljünk többségbe a parla
mentben. Az 1998-as választáso
kon ebben az időszakban négy 
százalékos volt az MSZP vezeté
se, és akkor is sikerült fordíta
nunk, ez most is lehetséges, sze
rintem győzni fogunk. A fordítás 
esélyét növeli, hogy ha az embe
rek végiggondolják a tör ténése
ket, a listákat, a győztes, nyerő 
helyeket, egyé r t e lműnek tűnik 
az, ha nem ez az oldal győz, ak
kor megint a kistérségek, a fal
vak, kisvárosok kerülhetnek hát
rányba, hisz ami siker az MSZP 
oldalán, az a nagyvárosok, Buda
pest, Miskolc és környéke ered
ménye, ahol történtek dolgok, az 
emberek azonban még többe t 
akarnak tenni. De az ország sok
sok apró településből áll, és ezek 
között meg kell próbálni egyensúlyt 
tartani, egyenletes fejlődésüket 
biztosítani, erre próbált megoldást 
találni a polgári kormányzat, és ez 
sebeket ejtett a nagyvárosok la
kóiban. Én úgy hiszem, hogy a 
munkának lehet csak becsülete és 
eredménye, ezért nemcsak nekem, 
hanem mindenkinek segítenie kell, 
hogy tovább tudjunk lépni, és to
vább tudjunk fejlődni! 

Kovács Ferenc: 
- Először is nagyon szépen kö

szönöm a bizalmat! Vas megye na
gyon büszke lehet arra, hogy az 
emberek ilyen fontosnak érezték, 
hogy elmenjenek a szavazásra. A 
választások első fordulójában vá
la sz tókörze tünkben viszonylag 
nagy fölénnyel vezet, személye
men keresztül, az a polgári Össze
fogás, melynek eredményei Cell
dömölkön és környékén is tetten 
é rhe tőek , és azt hiszem, hogy 
ezek az eredmények azok, ame
lyekre az emberek igent mond
tak. Nem az én teljesítményem ez, 
hanem a polgároké, és nagy si
ker, hogy ehhez hozzá tudtam 
tenni a munkámat, azt, ami egy 
országgyűlési képviselőtől elvár
ható. Remélem, hogy ez a ten
dencia folytatódni fog, és azt a 
munkát, amit itt elkezdtünk, kö
zösen fejezhetjük be! A szavazá-

Szabó Lajos: 
- M i n d e n e k e l ő t t s z e r e t n é m 

megköszönni a 4. számú választó
kerület választópolgárainak, hogy 
ilyen hallatlanul magas számban 
vettek részt a választásokon, ez 
azt jelenti, hogy tényleg komolyan 
ve t ték ennek a súlyát. Nagyon 
k ö s z ö n ö m , függe t l enü l a t t ó l , 
hogy kire is tették le a voksukat, 
hogy elmentek, döntöttek és k i 
nyilvánítot ták a vé leményüket . 

r 

Óriási könyWásár 
Celldömölkön, a KMK előtti téren 

április 22-26-ig. 
Jöjjön el hozzánk, győződjön meg róla, 
értékes könyvek kedvezményes áront 

Három dolgot említenék, aminek 
nagyon örülök. Az egyik az, hogy 
az MSZP országosan megnyerte 
a választásokat, gyakorlatilag már 
az első forduló eredményei alap
ján látszik, hogy listán több sza
vazatot szerzett mint a jelenlegi 
kormánykoalíció, és az egyéni vá
lasztókerületekben is nagyon jó 
helyen állnak a szocialista jelöl
tek, így biztosítottnak tűnik a par
lamenti többség. A másik fontos 
dolog, hogy Vas megyében nagyon 
jól szerepelt a szocialista párt , 
jobban, mint 1998-ban, és má r 
az első körben két mandátumot 
szereztünk, egyet megyei listán, 
egyet pedig egyéniben, Szombat
helyen az MSZP-SZDSZ közös 
jelölt, illetve szép eredményeket 
é r tünk el a megyei listán is. A 
harmadik dolog, hogy a nagyvá
rosokban, Sárváron és Cel ldö
mölkön is, jól szerepelt az MSZP, 

és ez az Őszi önkormányzati vá
lasztásokrajogosít fel bennünket 
szép reményekkel . A m i a saját 
szereplésemet i l le t i , körülbelül 
azt az eredményt értük el, amit 
vártunk, amit prognosztizáltunk 
magunknak. Én a vá lasz tások 
első fordulója előt t azt mond
tam, ha egy kormánypárt i képvi
selőjelölt az e l ső kö rben nem 
szerzi meg a szavazatok ötven 
százalékát plusz egyet, tehát , ha 
nem jut be a parlamentbe, akkor 
megfordí tható ez az előny. Ezt 
komolyan is gondolom, hogy a 
második fordulóig, ki tartó mun
kával, úgy, hogy minél több vá
lasztópolgárral ismertetjük meg 
a szocialista pár t programját , ez 
az e redmény elérhető . így 1994 
után ismét egyéni szocialista or
szággyűlési képviselője lesz Vas 
megye 4. számú vá lasz tóke rü 
letének. 

Döme László: 
- A MIÉP szereplését kudarc

ként élem meg, de a Vas megyei 
szerep lésünke t b iz ta tónak tar
tom, hiszen az 1998-as válasz
t á s o k o n e lé r t e r e d m é n y ü n k e t 
megdupláztuk, itt a 4. számú vá
l a sz tóke rü l e tben is több mint 
kétszeresét ér tük el a négy évvel 
ezelőttinek. Nagy tisztelet és kö
szönet jár a bizalomért és mind
azért a szeretetért , amivel fogad
tak a választópolgárok a körút
jaimon, ez olyan biztatást ad az 
önkormányzati választásokra, i l 
letve a négy év múlva esedékes 

országgyűlési választásokra, amit 
szem előtt kell tartani. Sikerült 
megismerni Kemenesalja és Sár
vár térségében is új szimpatizán
sokat a kampány során, akik kö
zül t öbben már tagjelöl tek, új 
M I É P szervezetek is alakulhat
nak, így bizakodva nézek a jövő 
elébe. A várakozásoktól messze 
e l m a r a d ó v á l a s z t á s i e r e d m é 
nyünk talán több okkal is magya
rázha tó , egyrészt a szavazáson 
való nagy részvétellel, másrészt 
a Centrum P á r t is szavazato
kat vett el tőlünk, és talán korán 
hangzott el Csurka elnök úr kép
viselőjelöltjeink második fordu
lóbeli visszaléptetéséről szóló be
jelentése is. 

Nem szándékozom magamat a 
második fordulóban megméretni, 
felajánlom a szavazatainkat Ko
vács Ferenc úrnak, a nemzeti ol
dal számára talán használhatóak 
lesznek, és talán segítik a győze
lemben a Fidesz Magyar Polgári 
Pártot, az ő támogatásukra sze
retném buzdítani a MIÉP híveit! 

Fonyó Roberta 

Kiváló magyaros 
Harmadik helyezést ért el a Bendegúz gyer

mek és ifjúsági akadémia által szervezett nyel
vészeti és anyanyelvi verseny megyei fordu
lóján Palotai Virág, a Vönöcki Általános Is
kola hatodik osztályos tanulója, felkészítő 
t aná ra Csizmazia Lászlóné. A versenyen, 
amelyen az iskola tanulói már többször is 
eredményesen szerepeltek, tesztfeladatokat 
kellett megoldaniuk a résztvevőknek a leíró 
magyar nyelvtan témaköréből. 

V 
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MEGKÉRDEZTÜK - VÁLASZOLTÁK 
Mi a véleménye 

a választások első fordulójáról? 

Szabó László: Amel
lett, hogy szavaztam, az 
egyik választókörzet
ben a bizottság tagja is 
voltam, így tapasztal
hattam is, milyen so
kan elmentek válasz
tani. Az első' forduló 
eredménye nagyjából 
várható volt, vagyis az, 
hogy a két nagy párt 
ennyire elhúz a többiektől. Bár, ha személyekre 
bontjuk le, azt hittem, a választókerületünkben 
Kovács Ferenc nagyobb előnyre tesz szert Sza
bó Lajossal szemben. A második forduló ne
héz lesz, a szekér rúdja a szocialistáknak áll 
előbbre, de még nem dőlt el. Az a kérdés, hogy 
a polgári oldal kiket tud még mozgósítani. Úgy 
gondolom, jó volt a választók felkészítése mind
két nagy párt részéről. 

Jánosa Miklós: Örü lök az e l ső forduló 
eredményeinek, én a szocialista pár tra sza
vaztam. Kellemesen csalódtam, mert nem volt 
várható a részsiker. Elmegyek választani a 
második fordulóban is. Örülök annak is, hogy 
sokan elmentek, leadták a voksukat. Ez a 
magas részvételi arány vasárnap még nagyobb 
lesz, hiszen nagyobb a tét is. Ahogy az várha

tó volt, sokan szavaz
tak a két nagy pár t 
valamelyikére, és mi
vel kicsi az első for
duló után a különb
ség, izgalmas lesz a 
második forduló. 

Albert Tibor: Bár
mi legyen a választás 
eredménye, a veresé
get el kell viselni, hi

szen a többség akara
ta előtt fejet kell haj
tani, így demokrati
kus. Nagy a közfelhá
borodás amiatt, hogy 
a kampányok során 
a másik pá r t ró l be
széltek a pártok, nem 
m a g u k r ó l . Ö r ü l ö k 
annak, hogy sokan 
voksoltak, ez mutat
ja, hogy az embereknek nem mindegy, ki lesz 
kormányon, milyen lesz a jövőjük, az életük. 
Az MSZP-nél van a nagyobb esély, számítani 
lehetett arra, hogy a Független Kisgazdapárt 
kiesik, és a M I É P eredménye is várható volt. 
Úgy gondolom, hogy a Centrum Párt olyan 
irányelvet folytat, ami a magyar politikai élet
ben meghatározó szerepet fog betölteni, csak 
idő kérdése, mikor. A második fordulóban 
nagyobb részvételre számítok. 

Szabóné Romhányi Katalin: Nem mentem 
el választani, mert úgy gondoltam, lelkiisme
reti okból nem szavazok olyan pártra, ame
lyik nem szimpatikus. Várható volt, hogy a 
két nagy párt között dől el, de remélem, nem 
olyan lesz a politikai élet, hogy csak két párt
nakjut benne szerep. Előbb-utóbb talán a k i 

sebb pártok is maguk
ra ta lá lnak, most is 
t ö b b b e k e r ü l h e t e t t 
volna, mint például a 
Centrum Párt. A vá
lasztás előtt és után 
is b e s z é l g e t n e k az 
emberek, engem pél
d á u l a s z o m s z é d 
asszonyom győzöt t 
meg, hogy a második 

f o r d u l ó b a n vegyek 
részt. Mivel leszűkül
tek a lehetőségek, a 
két nagy pár t közül 
fogok választani. 

Zsirainé Regina 
Katalin: Természete
sen voltam választani. 
Gondoltam, hogy a 
két nagy párt között 
szoros eredmény lesz. 
Én kis pártra adtam le a voksomat, bejutott a 
parlamentbe, de a második fordulóban a vég
ső eredmény érdekében akár át is szavazok a 
gondolkodásban hozzá közel álló nagyobb 
pártra. A részvételi arányt jónak tartom, az 
embereket érdekli a saját életük. Azt gondo
lom viszont, hogy a második fordulóban keve
sebben mennek el választani. Igazából ezt csak 
érzem, talán oka lehet, hogy az emberek úgy 
vélekednek, már eldőlt az eredmény. 

Szűcs László: Meglepő volt, hogy milyen 
magas volt a részvételi arány az első fordu
lóban. Mindenki a jobbat várja, de nem biz
tos, hogy a jobb jön. A kis pár toknak nincs 
igazán esélye, talán csak akkor, ha koalíció
ra lépnek a nagyobb pártokkal . Pedig állami 
támogatás t is csak akkor kapnak, ha bizo

nyos százalékot elér
nek. Én is voltam vá
lasztani, a m á s o d i k 
fordulóban is ott le
szek. Még át fogom 
gondolni a döntése
met, hiszen a pár tok 
mel le t t é s e l len is 
hallani érveket. 

Tulok G. 
Fotó; Völgyi L . 

Emléktáblát avattak a sportpályán 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Dr. Dénes Ferenc, az ISM helyet
tes államtitkára kiemelte a labda
rúgás népszerűségét, majd arról 
szólt, hogy a sportág fejlesztése a 
kormány fontos feladatai közé tar
tozik. Pályázat útján az ISM 44 
millió forintot ad Celldömölknek 
a pályarekonstrukcióra, amit az 
önkormányzat 22 millióval egészít 
ki. Ez az összeg még nem elegen
dő a teljes átalakításra, ezért arra 
biztatott, igyekezzen a város mi
nél szélesebb körben hozzájutni 
további központi támogatásokhoz 
is. Dr. Muszbek Mihály, a Magyar 
Labdarúgó Liga ügyvezető igaz
gatója a magyar Chievonak ne
vezte Celldömölköt, párhuzamot 
vonva az olasz kisváros és Celldö
mölk remek labdarúgó eredmé
nyei között. Elismeréssel szólt ar
ról is, hogy a lakosság 10-15 szá

za léka rendszeresen ott van a 
mérkőzéseken. A figyelemre mél
tó NB I/B-s eredmények mellett 
kiemelte, hogy a Bozsik-program-
ban számí tanak Ce l ldömölkre , 
mint labdarúgó alközpontra. Ez
után Dénes Ferenc, Muszbek M i 
hály és Makkos István leleplezték 
a tribün északi falán elhelyezett 
emléktáblát, melyen ez olvasható: 
„Stadionrekonst rukció , Cel ldö
mölk 2002. április 9.". 

Az ünnepélyes aktus után Musz
bek Mihály sajtótájékoztatón is
mertette, hogy a 66 millióból mit 
lehet megvalósítani az első ütem
ben, és milyen feladatokat kell még 
megoldani további közös összefo
gással. Ezek szerint a rekonstruk
ciós munkák során a jelenlegi tr i 
bünből egy 400 fős lelátót hoznak 
létre ülőhelyekkel, valamint egy 50 
fős VIP díszpáholyt. A volt tűzol

tószertár helyén két ifi öltözőt és 
egyéb kiszolgáló helyiségeket ala
kítanak k i . A régi pályát műsza
kilag arrébb kell helyezni, alácsö
vezni és újra füvesíteni. További 
feladat lesz a lelátó hosszabbí
tása, az állóhelyi lelátó bővítése és 
a vendégszektor kialakítása. Az 
utóbbiakhoz az anyagiak még nem 
állnak rendelkezésre. 

Az ügyvezető igazgató felhívta 
a figyelmet, hogy alaposan végig 
kell gondolni, a továbbiakban hol 
lesz a labdarúgócsapat helye. Az 
NB I-ben nem biztos, hogy elég a 
jó edző, az elszánt csapat és a lel
kes k ö z ö n s é g . A l a b d a r ú g á s 
ugyanis nagyon kemény üzleti te
vékenység. Végezetül azzal fejez
te be a tájékoztatót, hogy Celldö
mölkön fél éven belül egy korsze
rű labdarúgópálya lesz. 

Völgyi L . 

Második 
választás 

(Folytatás az 1. oldalról) 
A második fordulóban az az egyé
ni képviselőjelölt győz, akit leg
a lább 25 százalékos részvétel i 
arány mellett a legtöbben támo
gatnak. Időközben Döme László 
(MIÉP) a második forduló előtt 
visszalépett Kovács Ferenc (Fi
desz M P P - M D F ) javára. Szabó 
Lajost és a kormányváltó erőket 
támogatja ifj. Rátz Ot tó (Centrum 
P á r t ) , Kovács Károly (FKGP) 
szerint a körzet és a választók ér
deke, hogy még egy képviselő jus
son be a parlamentbe választó
kerületünkből. 

A második fordulóban, április 
21-én az első fordulóhoz hason
lóan tíz választókörzetben lehet 
leadni a szavazatokat. 
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Bemutatjuk a Soltis színház tagjait 

Mestersége címere: szülész (13.) 
Névjegy: Ecsedi Erzsébet 
Született: 1954, Cegléd 
Iskolái: Tiszadorogma, általá

nos iskola; Budapest, Kereske
delmi Szakközépiskola 

Ma: színész, rendező', a Zala
egerszegi Hevesi Sándor Színház 
tagja, a Soltis Lajos Színház ren
dezője és színésze 

- Az Alföldről indulva, a 25. 
Színházat, a Vár Színházat, vala
mint a Józsefvárosi Színházat érint
ve, ma itt vagy köztünk. Mi jut eszed
be arról a szóról, hogy utazás ? 

- Az egész életem egy nagy uta
zás. Jelenleg bejáró vagyok, ingá
zom Zalaegerszeg és Celldömölk 
között. Régebben ugyanezt tet
tem, csak akkor Sitke volt az egyik 
végállomás. 

- Zalaegerszegi színészként hogy 
kerültél kapcsolatba a sitkei színját
szókkal? 

- Engem is utolért - több tár
sammal együtt - az a létszámle
építés, melyet az akkori színház-
vezetés határozott el. Mivel ez az 
évad közepén volt, így színész stá
tuszban már nem tudtam elhe

lyezkedni. Szombathelyen viszont 
lehetőség nyílott arra, hogy mint 
j egy i roda-veze tő kapjak állást. 
Ezzel nemcsak a színház közelé
ben maradhattam, hanem időm 
és e n e r g i á m nagy részé t arra 
használhat tam, hogy gyerekmű
sorokat csináljak. Ekkor láttam 
Soltis Lajos r endezésében és a 
sitkeiek előadásában a Bor című 
darabot. Az ismeretség után majd 
minden nyári táborban részt vet
tem. Egyszerre foga lmazódo t t 
meg Nagy Gáborban és bennem 
is az elhatározás: dolgoznunk kell 
egymással. Közben Zalaegersze
gen is vezetőségváltás volt, és az 
új rendezőtől , Bagó Bertalantól 
sok jó lehetőséget és még több jó 
szerepet kaptam. így aztán vissza
kerültem Zalaegerszegre. 

- Játsszunk tovább a szavakkal! 
Ha én azt mondom: díszlet... 

- ...akkor én azt felelem: nem 
szeretem. Illetve úgy gondolom, 
hogy csak arra a legminimálisabb 
m e n n y i s é g ű sz ínpad i d e k o r á 
cióra van szükség, mely feltétlen 
kell a kifejezéshez. Szerintem 
mindent - vagy majdnem min-

RENAULT Service + 

dent - ei lehet játszani díszlet 
nélkül. Csak akinek az önmagá
ban rejlő eszköztára nem elegen
dő , annak van szüksége kel lé
kekre. 

- És a magánéletedben? Meny
nyire vesznek körbe, mennyire fon
tosak a tárgyak? 

- Amit az előbb elmondtam, az 
nemcsak a színpadra vonatkozik, 
hanem a magánéle temre is. Az 
ember körülveszi magát egy se
reg olyan tárggyal, amelyektől azt 
reméli, hogy vidámabb lesz tőle 
az élete. Aztán az idő és az élet 
eseményei elsodornak egy csomó 
olyan dolgot, amelyek fontosnak 
tűntek. A nemrég még oly lénye
gesnek tűnő tárgyakat kidobjuk. 

Egy idő után aztán csak a legszük
ségesebb „díszle t" marad meg 
körülöttünk. Valahogy úgy, ahogy 
a színpadon. 

- Szívesen játszanék még a sza
vakkal, de ha már csak egyre van le
hetőségem, akkor azt kérdezem meg 
tőled: mi jut a vágy szóról eszedbe ? 

- Ha lenne a vágy szónak múlt 
ideje, akkor most azzal válaszol
nék. Zalaegerszegen nagyon sok 
szakmai csalódás ért. Szerettem 
volna, ha jobban odafigyelnek 
rám, illetve, ha jobban odafigyel
tünk volna egymásra. Vagy, ha 
csak ennek az igényét észrevet
t ék volna bennem. J ó lenne 
egyenrangú partnernek lenni a 
színház falain belül! Vágynék rá, 
hogy ne legyek, ne legyünk k i 
szolgáltatott helyzetben. Jó lenne, 
ha a színház vezetése tudomásul 
venné, hogy Emberek vagyunk, 
ha valóban Társaknak tekintené
nek minket. 

- Esa színházon kívül? 
- Elsődleges célom, hogy a kis

lányomat, Csengét felneveljem. 
Van egy gyerekkori vágyam, ame
lyet mára Csenge is sajátjának 
érez. Egy kertes családi házat sze
retnénk egy hegy tetején, melynek 
az alján egy patak csörgedez... 

Németh I . 

Gáyeresek lettek 
a legjobb szervezők 

Molnár & Molnár Kft. 
9500 Celldömölk, Tó u. 2. Tel./fax: 95/422-302 

9600 Sárvár, Hunyadi u.13. Tel/fax: 95/326-302; Tel.: 30/9979-170 (7-22 óráig) 

A Váci Mihály Altalános Iskola és a Vas Megyei Pedagógiai Intézet 
közös szervezésében harmadik alkalommal hi rdet ték meg a diák
közéletet színesítő és a demokratikus állampolgári nevelést szolgáló 
megyei felkészítőt és vetélkedőt Impressziók címmel, A versenyre a 
megye általános iskoláinak háromfős csapatai nevezhettek. Vizsgáz
niuk kellett diplomáciai érzékből, jogi tájékozottságból, Vas megye 
nevezetességeiből, program szervezésből, plakáttervezésből csakúgy, 
mint emberismeretből. Az összetett feladatokat legügyesebben végül 
a celldömölki Gáyer iskola diákjai oldották meg. A győztes csapat 
tagjai: Kustos Orsolya, Lukács Brigitta és Vargyai Zsuzsanna volt, 
felkészítő tanáraik pedig Bálintné Wendler Ágnes, Bene Csilla és 
Jankó Zol tánné. (A képén balról jobbra: Lukács Brigitta, Vargyai 
Zsuzsanna, Kustos Orsolya) 

V.R. 
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Jobb életkörülményeket 
3,1 millióan a változásra szavaztak 

A választások első'fordulója után jó esély van arra, hogy az ország 
Ők-re és ti-re osztása megszűnjön, az ellenfélben ne ellenséget lás
sunk, mondták a szocialista politikusok, Kiss Péter országgyűlési 
képviselő" és Szabó Lajos képviselőjelölt április 11-ei sajtótájékozta
tójukon. 

Vasárnap, a választási eredmények ismeretében az emberek több
ségében felszakadt a sóhaj, hogy pártszimpátiától függetlenül ismét 
együttműködés lehet az országban - mondta Kiss Péter. Majd így 
folytatta: Orbán Viktor miniszterelnök április 9-ei beszéde nem mél
tó Magyarországhoz. 3,1 millió ember a változásra szavazott, ezért a 
második fordulóban fel kell tenni az i-re a pontot. Az elmúlt négy év 
gazdasági növekedésével együtt sokkal többet kellett volna tenni az 
emberek életkörülményeinek javításáért, nem pedig - többek kö
zött - országimázsra fordítani a pénzt, vélekedett a politikus. 

Kiss Péter és Szabó Lajos (középen) Fotó: Völgyi L. 

Szabó Lajos a párt programjának fő pontjait hangsúlyozta. Esze
rint megtartják a családi pótlék alanyi jogosultságát, mértékét 20 szá
zalékkal emelik. Megőrzik a gyermekek után járó adókedvezményt, 
sőt adóvisszatérítés formájában azok számára is lehetővé teszik, akik 
ma csak a töredékét tudják igénybe venni. Tízezer forinttal emelik a 
gyest, munkaviszonyként ismerik el a gyesen és a gyeden eltöltött 
időt. Nem vezetik be a tandíjat, a diákhitelt a visszafizetés feltételei
nek könnyítésével még többek számára teszik lehetővé. Megszüntetik 
a minimálbér adóját. Az egészségügy, a szociális szféra, az oktatás 
területén ősszel 50 százalékos bérfejlesztést hajtanak végre. Rugal
massá teszik a nyugdíjba vonulás lehetőségét, nyugdíjasonként 19 
ezer forint kifizetése mellett megkezdik a 13. havi nyugdíj bevezetését. 
Ingyenessé teszik az egyes népbetegségek gyógyítására szolgáló gyógy
szereket, megállítják a gyógyszerárak emelkedését. 

Tulok G. 

Munka után jöhet a magyarázat 

Csökkent a bűnözés 

Kovács Ferenc és Hende Csaba Fotó: Völgyi L. 

Az április 7-ei, választási első'forduló nem döntötte el, csak leegysze
rűsítette a kérdést, hogy ezt vagy azt akarod, mondta dr. Hende Csaba, 
a Magyar Demokrata Fórum alelnöke, az Igazságügyi Minisztérium 
politikai államtitkára, aki Kovács Ferenc országgyűlési képviselője
lölt vendége volt április 12-én Celldömölkön. 

Az Apáczai Kiadóban tartott 
választási gyűlést a Fidesz MPP-
M D F képviselőjelöltje, Kovács 
Ferenc, aki elmondta: abban hisz, 
hogy a munka az első, a magya
rázatok csak utána jöhetnek. A 
polgárok mindennapi életükben 
láthatják a tettek eredményei t , 
Celldömölkön például a fejlődést 
a kórházban, ahol orvosok, nő
vérek állnak sorban, hogy ott dol
gozhassanak. A politikus hang
súlyozta: büszke arra, hogy annak 
a parlamentnek volt négy évig tag
ja, amelyik megalkotta a millen
niumi és a kedvezménytörvényt. 
Hende Csaba az Igazságügyi M i 
nisztérium államtitkáraként em
lékeztetett arra, hogy az Orbán
kormány működésének négy éve 
alatt csökkent a bűnesetek, nőtt 
viszont a bebörtönzöttek száma, 
köszönhe tően a megszigorí tot t 
büntetéseknek. Amíg bent vannak 
a börtönökben a bűnözők, addig 

nincsenek kint, mondta a politi
kus, aki szerint az alapvető teen
dő a bűnözés elleni küzdelemben, 
hogy a bűnözők kedvét is elvegyék 
a bűntettektől . 

A választási eredményeket ér
tékelve kiemelte, hogy Vas megyé
ben a polgári e r ő nagy számban 
van jelen. Önmagunkat kell felráz
ni, mondta Hende Csaba a fóru
mon, hogy minél többen menjünk 
el szavazni. Majd Máté evangéliu
mát idézte, ami szerint a jó fát és a 
rossz fát a gyümölcséről lehet 
megismerni. „A rossz fát tűzre 
vetik, vessük tűzre őket mi is ápri
lis 21-én", mondta hallgatóságá
nak. A fórumon ott volt Makkos 
István polgármester is, aki szerint 
azok, akik nem ismerik el a pol
gári kormány eredményeit , job
ban teszik, ha a második fordu
lóban a szavazás helyett inkább 
kirándulni mennek. 

Tulok G. 

Együttműködés a szakszervezetekkel 
A munka világáról - a munkalehetőségek

ről, munkanélküliségről, a szakszervezetek
ről és a nyugdíjakról - tartottak lakossági 
fórumot április 11-én a KMK-ban. A meghí
vottak, Kiss Péter, a munka világa kabinet ve
zetője, Márkus Imre, a Vasutasok Szakszer
v e z e t é n e k e l n ö k e és Horváth Csaba, az 
MSZOSZ megyei képviseletének vezetője 
Szabó Lajos szocialista képviselőjelölt vendé
gei voltak. 

Al ig minden második ember dolgozik ma 
Magyarországon, mondta Kiss Péter. Ezért 
a kormányváltás után 300-400 ezer munka
helyet teremtenek. Pozitív spirált hoznak lét

re, hiszen több dolgozónál a teher is több 
részre oszlik. A Fidesz szerint 300 ezer mun
kanélkül i van, folytatta a polit ikus, ezzel 
szemben 948 ezren vannak kívül a munka
vállalói körön. A gazdasági növekedés az el
következő négy évben 1400 milliárd forint 
lehet, amit a kormányra kerülésük esetén 
többek között a bérek fejlesztésére, a nyug
díjak rendezésére fordítanak. Terveik között 
szerepel, hogy 2003 januárjában eltörlik az 
egészségügyi hozzájárulást. Horváth Csaba 
elmondta, hogy a pár tok közül egyedül az 
MSZP volt hajlandó tárgyalni a szakszerve
zetekkel. Márkus Imre hozzátet te , hogy az 

MSZP másfél éve hívta meg a szakszerveze
teket a p rogramalko táshoz , egyeztettek a 
nyugdíjas szakszervezetekkel is. A szocialis
ta párt és a szakszervezetek megbeszélték az 
1994-98 közötti időszak negatívumait. A szak
szervezeti vezető' azt is elmondta, hogy a 
munkatörvénykönyv módosí tása a munka
vállalók számára kedvező. Kollektív szerző
dést csak a szakszervezetek köthe tnek majd 
a munká l ta tókka l . A fórum résztvevőinek 
kérdéseire válaszolva Kiss Péter elmondta, 
hogy a Szabad D e m o k r a t á k Szövetségével 
tárgyaltak a munka világáról is, az erről szó
ló programjukat az SZDSZ elfogadta, sőt a 
munkáltatók zöme is egyetért azzal. 

Tulok G. 
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Ezüstös tornászlányok 
Március végén Pápán rendezték meg a diákolimpia országos torna 
döntőjét, ahol a B-kategóriában a megyénket képviselő'Szent Benedek 
iskola III-rV. korcsoportos (felsős) csapata a dobogó második fokára 
állhatott fel. Csak a debreceniek előzték meg őket. Az I - I I . korcsopor
tos (alsós) csapat az ország 24 legjobb csapata közül a nyolcadik lett. 

keményen meg kell dolgozni. Ók 
ezt tették. Nemcsak iskolájuknak, 
hanem városunknak, sőt Vas me

gyének is dicsőséget szereztek 
helytállásukkal. Gratulálunk ne
kik! Völgyi L . 

A sikerek kovácsai , Czupor 
Ferencné és Somogyi Judit el
mondták, hogy a felsős csapatot 
a harmadik helyre várták, a kicsi
ket pedig az első tíz közé. Ver
senyzőik t ehá t fe lü lmúl ták az 
edzők várakozását. 

Czupor Ferencné - aki hosz-
szú -hos szú ideje fogla lkozik 
tornászok felkészítésével - el
mondta: nekik kezdettől fogva 
mindig a negyedik hely jutott az 
országos döntőkön, s nagy Öröm 
számára is, hogy tanítványai vég
re felállhattak a dobogóra. Somo
gyi Judit arról szólt, hogy a lányok 
végig h ibát lanul dolgoztak, de 
szinte az utolsó pillanatig kétsé
ges volt, hogy ez mire lesz elég, 
annyira szoros volt a mezőny. 

Sebestyén Rékának, a felsős 
csapat egyik legjobbjának a geren
da a kedvenc szere, ami Pápán 
nem volt szabványos, ezért félt, 
de sikeresen megbirkózott vele. 
0 nyolc éve tornászik, s felnőtte

sen mondja: sok munka, kitartás 
és tü re lem kellett ahhoz, hogy 
nyakukba kerülhessen az ezüst
érem. Bognár Zsófi hatodikos
ként volt tagja a csapatnak, és 
büszke rá, hogy nem kell szégyen
keznie, mert ő is megfelelően tel
jesí te t t . A kis csapat két tagja, 
Nagy Vivien és Horváth Anna elő
ször szerepelt országos döntőn. 
Azt mondják, hogy nagyon izgul
tak, de annyira azért nem, hogy 
ne sikerüljenek a gyakorlataik. 

A lányok örömmel újságolták, 
hogy nekik volt a legnagyobb szur
kolótáboruk. Minden gyakorlatu
kat hatalmas taps és ováció fo
gadta, ami nemcsak jó érzés volt, 
hanem sokat segített is. Megtud
tuk, hogy a lányok elsős koruktól 
heti két edzéssel (plusz a testne
velés órák) készültek, az orszá
gos döntő előtt pedig három hé
ten át napi edzéseik voltak. 

Hát igen. A sikert, a dicsőséget 
nem adják ingyen, azért általában 

SkodaFabia Light 
Hogy ne kelljen lemondani a Fabia által 
kínált korszerű technikáról, maximális bizton
ságról és kiemelkedó kényelemről, elkészí
tettük Önnek a Fabia Ughtot. ÉsszerG alap

felszereltsége megragadó eleganciával páro
sul. Hallatlanul kedvező árához pedig ofy3n 
fizetési konstrukciókat kínálunk, amelyek 
rendkívül megkönnyítik vásárlását. 

Már 1 999 000 Ft-ért! 
A képen tóthaiú s u ú e>Ire tósHMütefigil 

Leier & Co 
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 15. 

Tel.: (95) 525-525 

A fotón balról jobbra - első'sor, I-II. kcs.: Varga Szilvia, Balázs Viktória, 
Sebestyén Kinga, Horváth Anna, Nagy Vivien, Somogyi Judit; második sor, 
III-IV. kcs.: Balázs Mariann, Kertész Zsuzsanna, Sebestyén Réka, Kereki 
Cintia, Bognár Zsófia, Horváth Fruzsina, valamint Czupor Ferencné és 
Somogyi Judit edzők. (A képről hiányzik Kozma Annamária) 

„Hagyd abba, és nyersz!" 
Az egészséges nemzetér t népegészségügyi program részeként a 

következőt olyan dohányosok részére ajánljuk, akik szeretnének le
szokni, de ehhez segítséget igényelnek. Tapasztalataink szerint, akik 
részt vesznek a kampányban, azaz vállalják, hogy májusban négy hétig 
nem gyújtanak rá, azok közül mintegy 25% nem dohányzó marad 
legalább egy évig, és 16-18% végleg abbahagyja a dohányzást, mint azt 
a folyamatos, egyéves utánvizsgálatok és az idén elvégzett 3-5 éves 
utánvizsgálat bizonyította. Mint Ön is tudja, segítség és támogatás 
nélkül a dohányosok alig 1 százaléka képes erre. A magyar program 
a „Hagyd abba, és nyersz!" kezdetei óta nyitott a fiatalkorúak előtt is. 
Ezen kívül idén másodszor hirdetünk különdíjat egészségügyi dolgo
zóknak és pedagógusoknak. 

Részvételi szabályok: Mindazok a dohányosok, akik vállalják, hogy 
május folyamán egyáltalán nem gyújtanak rá, és a jelentkezési lapot 
kitöltve elküldik címünkre, sorsoláson vesznek részt, melynek során 
értékes díjakat nyerhetnek. A fődíjra kisorsoltak orvosi vizsgálaton 
vesznek részt. A jelentkezési lapokat alá kell írnia egy segítő tanúnak is, 
akinek a feladata többféle: tanúsítja, hogy a jelentkező megfelel a rész
vételi szabályoknak; segíti a résztvevőt a program alatt; ha netán a 
résztvevőt kisorsoljuk egy díjra, a segítő igazolja nem dohányzó voltát. 

A felnőtt kategóriában indulhat minden 18. életévét betöltött ma
gyar állampolgár, aki legalább egy éve napi rendszerességgel dohány
zik. A fiatalkorú kategóriában indulhat minden 14 és 18 év közötti, 
napi rendszerességgel dohányzó fiatal. A segító'-tanú kategóriában 
minden tanú részt vesz, a fődíjra kisorsoltak tanúi is díjazottak lesz
nek. Minél több dohányost tud rábeszélni, annál több esélye van arra, 
hogy díjazott legyen. A pedagógus kategóriában jelentkezhet minden 
általános iskolában és középiskolában tanító pedagógus. Az egész
ségügyi dolgozó kategóriába tartozik minden egészségügyi intézmény 
dolgozója, egészségügyi felsőoktatási intézmény oktatója, egészség
ügyi felsőoktatási intézmény hallgatója. 

A díjak: Nemzetközi fődíj - 10 000 USA dollár (18 év felettiek részé
re); Európa-díj - 2500 USA dollár (18 év felettiek részére); Országos 
fődíj - 600 000 Ft (18 év felettiek részére); 2 db Országos ifjúsági díj -
100 000 Ft (14-17 év közöttiek részére); 3 db Segítő-tanú díj - 100 000 
Ft. Országos különdíjak: Egészségügyi dolgozó díj - 150 000 Ft; Peda
gógus díj - 150 000 Ft; Várandós és szoptatós kismama díj - 150 000 Ft. 

A földrész és nemzetközi fődíjat a nemzeti díjazottak között sorsol
ják ki. Minden ezer regisztrált jelentkező után eggyel többször kerül a 
„kalapba" a nemzeti első helyezettek neve. A díjak átadása a Dohány
ellenes Világnapon (május 31.), a sajtó bevonásával lesz. További infor
máció a www.quitandwin.org honlapon található. Jelentkezési lapok 
igényelhetők minden gyógyszertárban és az ÁNTSZ Városi Intézetnél 
Celldömölk, Szentháromság tér 1. Kitöltés után ugyanitt adhatók le. 

http://www.quitandwin.org
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Bravúros pontszerzés a férfiaknál, vereség a nőknél 

Mátés István csapata nagyon fontos mérkőzésen lépett pályára Tatán, 
és remek mérkőzésen értékes pontot szerzett. A női csapat Vasváron 
szerepelt, és a tavaszi idény legjobb játékát mutatva sajnos vereséget 
szenvedett. 

Tata-CVSE-Celli Festék 26:26 
(13:10) 

Tata, 200 néző, NB Il-es férfi 
bajnoki mérkőzés. Vezette: Ger
gely, Pék. 

CVSE-Ce l l i Festék: D é n e s -
Pozsonyi (9), Németh (1), Lud-
vig, Lendvai (2), Csitkovics (7), 
Sali (2). Csere: Kozma, Bakonyi 
(2), Jakab (2), Kormos (1), Tóth. 
Edző: Mátés István. 

Jók : D é n e s , Pozsonyi, Csit
kovics. 

Ideges hangulatban k e z d ő 
dött a mérkőzés , sok hibát vé
tett mindkét csapat. Az első fél
idő közepéig kiegyenlített küz
delem folyt a pályán. Rövid időn 
belül meglépet t a Tata, 11:7 állt 
ekkor az e redményje lző táblán. 
Mátés István edző időt kért . A 
félidőre h á r o m gólra csökkent 

VI. Tavaszváró kupa 
Ismét remek hangulatot varázsoltak a szervezők április 7-én az 

alsósági sportcsarnokba, ahol a hatodik alkalommal megrendezett 
Tavaszváró kupán hat csapat küzdött egymással. 

A rendezvény során végig színvonalas és gólokban gazdag mérkő
zéseket láthatott a szépszámú közönség. 

Végeredmény: 1. Lurkó 95 Szombathely (13 pont), 2. Celldömölk I . 
(10 pont), 3. Lurkó Dési Szombathely (8 pont), 4. Pápa (6 pont), 5. 
Sárvár (4 pont), 6. Celldömölk I I . (0 pont). 

Gólkirály: Horváth Gergő, Lurkó 95. Legjobb já tékos: Virág Mar
tin, Celldömölk I . Legjobb kapus: Gyimesi Máté, Lurkó Dési. Legfia
talabb já tékos: Vincze Adrián, Celldömölk I I . (1997. X I I . 11.) Az 
értékes díjakat Csákvári Zsolt, az Antók FC csapatkapitánya adta át. 

A celli csapatok tagjai. I . csapat: Sarang Dániel , Gácsi Gergő , 
Borbács Máté , Nóvák Szabolcs, Finta Gergő, Czinder Kristóf, Károly 
Milán, Szép Krisztián, Tóth Bence, Patakos Ciprián, Virág Martin. I I . 
csapat: Varga Edvin, Nagy Bálint, Nagy Roland, Oszkó Ádám, Déri 
Dominik, Vincze Adrián, Ferenczy Máté, Nagy Szabolcs, Szórádi Géza, 
Jakus Tamás. Edzők: Balhási István és Velencei Tibor. 

Labdarúgás 
Megyei I . osztály 

Jánosháza-Vasal ja 0:0, V é p -
Jánosháza 0:0. 

Megyei I I . osztály 
Szergény-Kemenesmagasi 1:3 

(1:1), Ostffyasszonyfa-Mersevát 
3:3 (3:0), Pecöl-Kenéz-Megyehid-
FIOZER-Kemenesalja 2:0 (1:0), 
Kenyeri-Sitke 1:2 (1:1), Nagy-
simonyi-Szeleste-Pósfa 1:5 (0:1). 

Sitke-Ostffyasszonyfa 0:4 (0:2), 
Kemenesa l ja - Ikervár 6:2 (0:1), 
Kemenesmagasi-Kenyeri 2:2 
(1:1), Szeles te-Pósfa-Szergény 
3:1 (2:0), Mersevát-Pecöl-Kenéz-
M e g y e h i d - H O Z E R 2:3 (1:2), 
Hegyfalu-Nagysimonyi 9:1 (4:1). 

Körzeti bajnokság 
Boba-Nemeskocs 2:0 (1:0), 

N e m e s k e r e s z t ú r - A l s ó s á g 2:1 
(1:1), Csénye-Izsákfa 7:1 (3:1). 

Női labdarúgás 

Szergény vol t a he lysz íne a 
megyei k i s p á l y á s l a b d a r ú g ó 
bajnokság negyedik fordulójá
nak. Az Alsósági Tigrisek csa
pata a következő e redményeke t 
ér te el: 

A Rábatótfalu és Máriaújfalu 
csapatától egyaránt 3:0-ás vere
séget szenvedtek. Ölbő ellen dön
tetlent játszottak, a Pecöl ellen 
3:0-ra, a Szergény ellen pedig 1:0 
arányban nyertek. 

A ba jnokságban a R á b a t ó t 
falu vezet a Máriaújfalu és a Tig
risek előtt . Az utolsó fordulót 
április 20-án Alsóságon rende
zik a füves pályán dé le lő t t 10 
ó r á t ó l . E r e d m é n y h i r d e t é s fél 
há rom és három óra között vár
ha tó . 

- v l -

a két csapat között a különbség 
(13:10). 

A második félidőre megválto
zott a játék képe, összeszedettebb 
lett a celliek játéka, remek véde
kezésükből gyors indí tásokkal 
szerezték góljaikat. Mátés edző 
játékosai megfordították az ered
ményt, 21:18-ra átvették a veze
tést. Sajnos ezt megtartani nem 
sikerült, kiegyenlített a Tata. Et
től kezdve felváltva estek mind
két oldalon a gólok. A végén a 
CVSE hétméteresből egyenlített, 
és remek, változatos mérkőzésen 
értékes pontot szerzett a tabel
lán előttük álló Tatától. 

A CVSE-Celli Festék követke
ző mérkőzésén április 20-án, Ajka 
csapatát fogadja. 

Ifjúsági mérkőzésen 26:21-es 
tatai siker született. 

o o o 
Vasvár-CVSE-Celli Festék 24:21 

(13:13) 
Vasvár, 200 néző, NB Il-es női 

bajnoki mérkőzés. Vezette: Smidt, 
Horváth . 

CVSE-Celli Festék: Péti - Ker
tész (5), Szomorkovits L . (1) , 
Geiger Cs. (1), Tóth M . (6), Szo
morkovits A . (3), Viszló (4). Cse
re: Szabó, Bödör , Foglszinger, 
Hende, S a l a m o n n é (1). Edző': 
Molnár János. 

A tavasszal lejátszott m é r k ő 
zések so rán ezen az összecsa
páson nyújtotta a legjobb telje
sí tményt a CVSE-Celli Festék. 
A Vasvár jobb volt a végjátékok
ban. A celliek legnagyobb gond
ja az embere lőnyökből adódot t . 
14 percet embere lőnyben játsz
hatott a ce l l i csapat, de csak 
egyet tudott értékesíteni. Ugyan
ekkor há t rányból a hazaiak öt 
gólt lő t tek . A taktikus j á t é k o t 
muta tó CVSE-Celli Fes ték já té 
kosait a vereség e l lenére is d i 
cséret i l le t i . 

A CVSE-Celli Festék követke
ző mérkőzését április 21-én hazai 
pályán játssza Ács csapata ellen. 

Ifjúsági mérkőzésen 24:13 ará
nyú siker született. 

V. V. 

Asztalitenisz 
CVSE-MÁVÉPCELL-Buda-

örs 14:4 
C e l l d ö m ö l k , N B I/B-s férfi 

mérkőzés. 
Tekét és Máthé is várakozáson 

felül szerepelt, így biztos győze
lem született a kiesés ellen küzdő 
budaörsiek ellen. 

Győztek: Petrovics Pé ter (4), 
Tekét Atti la (4), Vimi Roland (3), 
M á t h é Gyula (2) és a V i m i -
Petrovics páros. 

CVSE-MAVEPCELL IL-Sza-
badbattyán 9:9 

Celldömölk, NB Il-es férfi mér
kőzés. 

A celli csapat győzelmi esélyt 
szalasztott el. Nem ez volt az első 
mérkőzés, amelyen a szoros mér
kőzések az ellenfelek javára dől
tek el! 

Győztek: Ölbei Péter (2), Né
meth Tamás (2), Tamás László 
(2), Balázs Gyula (2) és az Ölbei-
Németh páros. 

- v l -

Sporthétvége 
Április 20., szombat 
Kézüabda: 
NB I I . férfi: CVSE-Celli Festék-

Ajka, sportcsarnok 18.00-kor; ifi 
16.15-kor. 

Labdarúgás: 
NB I/B: CVSE-Antók FC-Lom¬

bard, 17.00-kor. 

Április 21., vasárnap 
Kézilabda: 
NB I I . női: CVSE-Celli Fes ték-

Ácsi Kinizsi, sportcsarnok 11.00-
kor; ifi 12.45-kor. 

Labdarúgás: 
Megyei I . osztály: Csörötnek-

Jánosháza, 16.00-kor. 
Megyei I I . osztály: Kemenes-

magasi-Pecöí , Mersevát- Iker-
vár, Sitke-Kemenesalja, Jákfa -
Nagysimonyi, S imaság -Sze r -
gény, Hegyfalu-Kenyér i , Sze-
leste-Ostffyasszonyfa, vala
mennyi 16.00-kor. 

Körze t i ba jnokság : Izsák-
fa-Nemeskocs, A l s ó s á g -
H o s s z ú p e r e s z t e g , Nemeske
reszt ú r - B o b a , valamennyi 
16.00-kor. 

Jó szurkolást! 
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Az egy pont előnyt őrzik a celli kék-sárgák 

Marcali IFC-CVSE-Autók IC 0-3 (0-2) 
Marcali, 1000 néző. Vezette: Sza

bó Zsolt (Ákos, Török) 
Marca l i I F C : H o r v á t h G. -

Soós, Szabadi, Sallai, Pasics - Far
kas I . N . , Lassú , Búzás , K o -
vácsevics - Kozarek, Torghelle. 
Vezetőedző': Menczeles Iván. 

Antók F C : Szép - Horváth L., 
Csákvári , Puglits, H u d á k - S o -
morjai, Bodor, Sipos, Hegyi -
Cseke, Germán. Vezetőedző: Pin
tér Attila. 

Jók: Hegyi (a mezőny legjobb
ja) és az egész csapat, ül. Pasics, 
Búzás, Farkas. 

Csere: Szabadi helyett Nokta a 
45. percben, Kozarek helyett Jé-
ger a szünetben, Torghelle he
lyett Piri a 83., i l l . Germán helyett 
Cso rdás az 55., Cseke helyett 
Halgas a 64., Sipos helyett Takács 
a 87. percben. 

Sárga lap: Pasics (reklamálá
sért) a 30., Búzás (reklamálásért) 
a 37., ¡11. Csákvári (Jéger buktatá
sáért) a 62. percben. 

Szögletarány: 3:4 (0:0) 
A mérkőzés emlékezetes percei: 
22. perc: Hudák végezhetett el 

partdobást balról az ellenfél 11-
esének magasságában. A hatal
mas partdobás után a 11-es kö
rül Cseke ugrott magasabbra és 

fejelt kapura. A labdát remek ér
zékkel nyomta kapufára Horváth 
Gábor, de az visszapattant Cseke 
elé, aki egyből kapura tüzelt, Hor
váth kapus bravúrral még ki tud
ta ü tn i , de p e c h é r e újból csak 
Cseke elé, aki harmadszorra már 
közelről nem hibázott , és a bal 
sarokba bombázott (0-1). 

34. perc: Cseke az ellenfél tér
felének közepéről indítot ta re
mek labdával a jobb oldalvonal 
mellett Somorjait. A játékos el
húzott a védők mellett, és nagyon 
szépen játszotta vissza az érkező 
Hegyihez a labdát, aki jobbról a 
kaputól egyből a hosszúsarkot 
célozta meg, és a labda laposan a 
jobb alsó sarokba kötött ki (0-2). 

90. perc: A második félidő kö
zepe táján eleredt az eső, sőt a 
30. percben hatalmas zápor zú
dult a já téktérre . A felázott talaj 
k ö v e t k e z t é b e n t ö b b veszélyes 
helyzetet dolgozott ki a vendég
csapat a hosszan előre küldöt t 
átadásokkal . Egy ilyen előrerú
gott labdából aztán az utolsó perc
ben megszületett a harmadik ta
lálat. Puglits a saját 16-osa tájé
káról kapásból küldte Csordás 
felé a labdá t , melyre szemből 
Soós érkezett volna, de kapujá

tól 25 méterre elcsúszott. A lab
dára viszont Csordás rácsapott , 
a csúszós talajon szépen lekezel
te, és megindult vele kapura. 
Horváth Gábor, a hazaiak kapu
sa is kétségbeesve indult ki kapu
jából a balról érkező Csordás elé. 
aki viszont 12 méterről a ve tődő 
kapus mellett elnyesve a hosszú
sarokba emelte a labdát (0-3). 

Kívülről nézve: A mérkőzést 
megtekintette az FTC vezető- és 
pályaedzője, Garami József és 
Pölöskei Gábor is. A látogatás 
elsődlegesen a három ferencvá
rosi játékosnak szólt, akik közül 
csak Somorjai volt kezdő, míg 
Gajda betegsége miatt még harc
képtelen volt, Halgas pedig cse
reként lépett pályára. A pécsi ta
lálkozó óta nagy változáson ment 
keresztül a csapat, amely újra őszi 
formájában, nagy harci kedvvel 
lépett pályára. Egymás után dol
gozták ki a celliek helyzeteiket, de 
20 percig a hazai védelem is jól 
állt a lábán. A celli csapat már az 
első játék részben megnyerte a ta
lálkozót, s csak dicséretükre le
gyen mondva, a második félidő
ben is ragyogóan játszottak. Ha a 
szerencsével még inkább jóban 
lettek volna, akkor nagyobb ará
nyú győzelem is születhetett vol
na a mérkőzésen. 

Segítsd a Lombardot legyőzni! 
A rájátszás első részének utol

só mérkőzése következik szom
baton. Az ellenfél a Magyar Kupa 
elődöntőjébe bekerült Tatabányai 
Lombard FC. Al ig két hete min
denki láthatta a televíziós közve
títés jóvoltából, hogy egyenlő part
nere volt a Tatabánya az Újpest
nek. Sajnáltuk is őket, hogy 120 
perces játék után, lényegében az 
utolsó percben voltak kénytele
nek búcsúzni a döntőtől. A baj
nokságban azonban nem szere
pelt eddig úgy a Lombard, ahogy 
azt a tatabányai közvélemény és 
vezetők elvárnák a csapattól. Ez 
azonban ne tévessze meg sem a 

celli szurkolókat, sem pedig játé
kosait. A Lombard ki tűnő csapat. 
Az eddig velük szemben lejátszott 
két találkozót persze ennek elle
nére Pintér Atti la fiai nyerték. Ez 
viszont azt is jelenti, hogy a celli 
gárda, az Antók FC sem akármi
lyen csapat. Kedves szurkolók, 
képzeljék el, milyen jó csapat le
hetne még, ha szu rko ló t ábo ra 
tűzbe tudná hozni őket. Ha a ne
héz pillanatokban felhangzana a 
Hajrá Antók! Hajrá Cell! Sokan 
elvárják, hogy a csapat nyerjen 
bajnokságot, de kevesen buzdít
ják erre a csapatot a mérkőzése
ken. De jó lenne, ha mindez a 

szombati mérkőzésen már nem 
így lenne. Higgyék el, most nagy 
szükség lenne az összefogásra, a 
csapat mellett való kiállásra annak 
érdekében, hogy kisvárosunknak 
legyen NB l-es csapata. Akarjunk 
sport tör ténetet írni mi együtt a 
csapattal. A győzelemhez nem csak 
nézőkre, de szurkolókra is szük
ség van. A csapat most már túl a 
krízisen, rajtunk a sor, hogy segít
sük céljai és a mi álmaink megva
lósításában. Szombaton a Lom
bard ellen zúgjon a nehéz percek
ben: Hajrá Cel ldömölk! Hajrá 
Antók! A győzelem biztos nem 
marad el. - t im -

Bíráskodás: Szabó Zsolt a tőle 
megszokott fölényességgel vezet
te a találkozót. Mindkét fél ter
hére tévedett , de ítéleteivel az 
eredményt nem befolyásolta. 

A forduló további eredményei -
Felsőház: Siófok-Kaposvár 3-1, 
Lombard-Pécs 3-0; Alsóház: Száz¬
halombat ta -Dorog 2-0, B ü k -
Pápa 1-2, Hévíz-Nagykanizsa 2-1. 

A Nyugati csoport állása 
Felsóház 

1. Celldömölk 26 16 5 5 53-25 53 
2. Siófok 26 17 1 8 51-27 52 
3. Kaposvár 26 13 6 7 52-31 45 
4. Marcali 2612 6 8 51-37 42 
5. Pécs 2612 6 8 38-38 42 
6. Lombard 2612 4 10 43-29 40 

Alsóház 
7. Százh. 26 10 6 10 35-35 36 
8. Pápa 26 9 8 9 40-39 35 
9. Hévíz 26 9 6 1 1 45-50 33 

10. Bük* 26 10 7 9 27-37 33 
11. Nagyk. 26 3 5 18 27-62 14 
12. Dorog 26 2 2 22 17-69 8 

* Négy büntetőpont levonva. 
A következő' forduló mérkőzé

sei - Felsőház: Celldömölk-Lom
bard, Kaposvár -Marca l i , P é c s -
Siófok; Alsóház: Pápa -Százha 
lombatta, Dorog-Hévíz , Nagyka
nizsa-Bük. - t im -

Udvarias kiszolgálással, 

házias ízekkel 

és sportolási 

tehetőséggel várjuk 

kedves vendégeinket. 

föotostyánkett 

venbéqlo 

és tekepálya, 
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