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Éremgyűjtők c 

Országos cserenapo%eft^ 
deznek az éremgyűjtők szep
tember 22-én a KMK-ban. A 
program szervezője dr. 
Hollósy István, az éremgyűj-
tó' szakkör vezetője. 
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K E M E N E S A L J A 

Mária-búcsú őszi időjárásban 
Változékony őszi időjárás fo

gadta a búcsúsokat a hét végén, 
ennek ellenére rengetegen láto
gattak el a vallási és világi rendez
vényekre egyaránt. A hagyomá
nyos Mária napi búcsú szombaton 
délután négy órakor a gyerekmi
sével indult, melyet Nagy Péter 
plébános tartott. Este fél héttől a 
katolikus templom padjait már a 
felnőttek foglalták el, az egybe
gyűlteknek Kozma Imre tartott 
misét. Vasárnap délelőtt 10 órá
tól dr. Pápay Lajos győri megyés
püspök misézett, ezt a körmenet 
követte. A világi rendezvényeken 

(Folytatás a 2. oldalon) A vasárnap déleló'ttí mise után körmeneten vettek részt a hívek 

Szüret 
Emlékkiállítás megnyitójával kezdődik 

szeptember 27-én (pénteken) a celldömölki 
szüreti mulatság. 18 órakor Nagy István 
művész-tanár életművéből ajánlanak válo
gatást a közönség figyelmébe. 19 órától éj
félig nosztalgiabál lesz a katolikus templom 
előtti téren a Fény, a Smidesz , a Syrius 
együttesek és zenészbarátaik közreműkö
désével. 28-án (szombaton) 9 órától kira
kodóvásár és vidámpark lesz a városköz
pontban. 14 órakor kezdődik a szüreti fel
vonulás a Hegyi utca - Sági út - dr. Géfin 
tér útvonalon, majd 16 órától szüreti mű
sor szórakoztatja a vendégeket. A műsor 
ideje alatt bor- és ételkóstoló lesz nemcsak 
szüretelőknek. 19-24 óráig szüreti bált tar
tanak, 22 órától sztárvendég lép fel, s lesz 
tűzijáték is. 

Repülés 
Leszállt az első repülőgép a tokorcsi repülő

téren, melynek avatójára, szeptember 29-ére re
pülőnapot szervez a Celldömölk és Környéke 
Repülőegyesület. A tíz órakor kezdődő progra
mon a repülés szerelmesei Tokorcson üdvözöl
hetik többek között Besenyei Péter műrepülő 
világbajnokot, neves pilóták mutatnak ízelítőt 

A szív 
hónapja 

Szeptember a szív hónapja, ez 
alkalomból a Vas Megyei Szív 
Egyesület vezetősége és a Cell
dömölki Szív Egyesület szep
tember 21-én 15 órai kezdettel 
orvosi előadást és ingyenes szű
rést tart a Kemenesaljái Műve
lődési Központban. Az előadó, 
dr. Gasztonyi Ferenc, a Vas Me
gyei Szív Egyesület orvos-elnö
ke lesz, aki a szív- és érrendszeri 
be tegségek r izikó faktora i ró l 
beszél. Az előadás után ingyenes 
szűrést tartanak, ahol a jelent
kezők koleszterin és triglycerid 
szintjét, vérnyomását, valamint 
a testtömeg indexet határozzák 
meg. 

műrepülésből, ejtőernyős ugrásokból. A műsor 
után az érdeklődők repülőgéppel, helikopterrel 
szállhatnak a magasba. A program belépőjegyeit 
kisorsolják, a szerencsések repüléseket nyerhet
nek. A szórakoztató show műsorban fővárosi 
művészek, többek között Beleznai Endre és For
gács Gábor szórakoztatják a közönséget. A re
pülőegyesület repülős szakosztályok indítását 
tervezi, és várja a pártoló tagok jelentkezését. 

A színháznak működnie kell 
Ez lehetne az idei évad szlogenje, amely 

persze nemcsak a jelenlegi helyzetre vonatkoz
na. Annál is inkább, mert - ha jól belegondo
lunk - , az egész eddigi életünket ez jellemez
te, mutatva, hogy a talpon maradás soha nem 
volt könnyű számukra. 

Egy színtársulat, amelynek az életében a 

hivatalos levelek érkezése mindig esemény
számba megy. Ezek tartalmazhatják - és leg
alább ötven százalékban tartalmazzák is - az 
e redményes pályázatokról szóló értesí tést . 
Ezekből a kiszámíthatatlan pénzforrásokból 
kell kiszámítható produkciókat készíteni. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Uj irodában, 
sokszínű kínálattal 

A városközpontban még ele
gánsabb környezetben fogadják 
az ügyfeleket a Répcelak és Vidé
ke Takarékszövetkezet munkatár
sai, miután a celldömölki I . kiren
deltség új irodahelyiségbe költö
zött. 

- A piaci verseny, az ügyfélkap
csolatok erősítése arra buzdított 
bennünket, hogy szolgáltatásain
kat vigyük még közelebb az em
berekhez, tegyük ki a portékánkat 

a képzeletbeli kirakatba, mutas
suk magunkat külsőleg is még 
vonzóbbnak - mondta Molnár 
Árpád, a Répcelak és Vidéke Ta
karékszövetkezet elnöke a celldö
mölki k i rendel t ség ünnepé lyes 
avatásán. 

A kemenesaljai kisvárosban el
múlt egy évtizede, hogy a belvá
rosban, illetve a sági városrészen 
kirendeltségeket nyitott a taka-

(Folytatás a 2. oldalon) 
Molnár Árpád elnök az iroda avatásán Fotó: Völgyi László 
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KEDVES VÁLASZTÓPOLGÁROK! 
Tisztelettel megköszönöm Önöknek azt, hogy ajánlószelvényeik

kel hozzásegítettek a polgármester-jelöltséghez. 

A választásokig még ¡0013611 eljuttatom minden családhoz a sze
mélyes bemutatkozó anyagomat és a négy évre szóló, rövid progra
mot tartalmazó ismertetőmet. 

Szándékomban áll mindhárom városrészben személyesen is talál
kozni Önökkel, ahol a tennivalókról részletesen is szót válthatunk. 

E beszélgetések időpontját is tartalmazni fogja a fent jelzett be
mutatkozó anyag. 

Kérem, figyeljék a postaládájukat! 

Tisztelettel és köszönettel: 
Kustos Lász lóné 

(Fizetett politikai hirdetés) 

Mária-búcsú őszi időjárásban 

(Folytatás az 1. oldalról) 
szombaton este utcabálon szóra
kozhatott mindenki. A tavalyihoz 
hasonlóan idén is a Penny Markét 
parkolójában pakolhattak ki a bú
csúi árusok. Ringlis, szerencseke
rék, étel, ital és zene fogadta a 

város szélére kilátógatókat. Utób
biról szombat éjjel a Dessert ze
nekar gondoskodott. Vasárnap 
este sztárvendégként lépett fel a 
V-tech, majd a Syrius vette át a 
színpadot. 

T. Á. Fotó: M . Gy. 

Választunk 
Folyik a jelöltállítás az október 

20-ai önkormányzati választások
ra. A Helyi Választási Bizottság 
szerdánként és péntekenként ülé
sezik, ellenőrzi a benyújtott aján
lószelvények érvényességét. Bara
nyai Attiláné dr., a Helyi Válsztási 
Irodavezetője arról adott tájékoz
tatást, hogy az egyéni választóke
rületekben mely jelölteket vették 
nyilvántartásba. 

1. számú egyéni választókerü
let: Móger József, Kemenesalja 
Ipartestület 

2. számú egyéni választókerü
let: Kaisinger Sándor, Kemenes
alja Ipartestület 

3. számú egyéni választókerü
let: Süle Béla, Kemenesalja Ipar
testület 

4. számú egyéni választókerü
let: Somorjai István, Kemenesal
ja Ipartestület 

5. számú egyéni választókerü
let: Horváth Béla György, függet
len 

Vermesi György, Kemenesalja 
Ipartestület 

6. számú egyéni választókerü
let: Cságoly István, független 

Márton Tivadar, Kemenesalja 
Ipartestület 

Szálai József, független 
7. számú egyéni választókerü

let: Kunyikné Járó Marianna, Ke
menesalja Ipartestület 

8. számú egyéni választókerü
let: Kiss Lajos, Kemenesalja Ipar
testület 

9. számú egyéni választókerü
let: Bezzeg István, Kemenesalja 
Ipartestület 

10. számú egyéni választókerü
let: Bakonyi Gyula, Kemenesalja 
Ipartestület 

Farkas Zoltán, független 

Uj irodában a szövetkezet 
(Folytatás az 1. oldalról) 
rékszövetkezet. Molnár Árpád szerint eleinte az volt a szándékuk, hogy 
a pénzintézet felszívja a kismegtakarítók felesleges pénzeit, kielégítse 
a kisebb összegű, elsősorban személyi hiteligényeket, színesítse a ban
ki kínálatot. Ma már valós pénzintézeti alternatívát nyújtanak. Kínála
tukból a hagyományos banki termékek mellett nem hiányoznak a ked
vezményes lakás- és jelzáloghitelek, a folyószámlához kapcsolódó elő
nyös szolgáltatások sem. 

- Súlyunkat leginkább az jelzi, hogy a celdömölki egyéni és társas 
kis- és középvállalkozók több mint egynegyedének számláját a répce-
laki takarékszövetkezet helyi irodái vezetik - hangsúlyozta az elnök. 

A kirendeltséget Makkos István polgármester köszöntője után dr. 
Tóth László, a Vas-Zala Megyei Takarékszövetkezetek Szövetségének 
ügyvezető igazgatója adta át. Hangsúlyozta a „helyben, a helyiekkel, a 
helyiekért" elvet, amellyel a takarékszövetkezet várja a remények sze
rint tovább növekvő ügyfélkört. Tulok G. 

Ingyenes bemutatkozási lehetőség a polgármester- és képviselőjelölteknek 

Választási hirdetések az Uj Kemenesaljában 
Az Új Kemenesalja tulajdonosa és kiadója 

- a lap közszolgálati funkciójából adódó fel
adatainak megfelelően - a korábbiakhoz ha
sonlóan az idei önkormányzat i választások 
előtt is ingyenes bemutatkozási lehetőséget 
kínál a jelölte(ke)t állító szervezeteknek, illetve 
a független polgármester- és képviselőjelöltek
nek. Az egyenlő esély elvét szem előtt tartva 
ezek az ingyenes politikai hirdetések ugyan
abban a lapszámban (2002. október 10-én), 
illetve azonos terjedelemben jelennek meg. 

A jelölő szervezetek (pártok és más tömö
rülések) egy teljes újságoldalnyi felületet kap
nak ingyen polgármester-, illetve képviselője
löltjeik, valamint választási programjaik bemu
tatására. A független polgármesteri elöltek sze
mélyenként egynegyed újságoldalon (kb. 25 

gépelt sor), a független képviselőjelöltek pe
dig személyenként egynyolcad újságoldalon 
(kb. 15 gépelt sor) mutatkozhatnak be ingyen. 
Ha fotót is mellékelnek, a szöveg körülbelül 
nyolc sorral legyen rövidebb. 

A szerkesztőség kéri az érintetteket, hogy a 
megjelentetésre szánt anyagaikat legkésőbb 
szeptember 30-áig (hétfői nap) juttassák el a 
polgármesteri hivatalba Molnár Gáborhoz. 
Egyúttal felhívjuk a figyelmet, hogy az egy új
ságoldalnyi terjedelmet (független jelölteknél 
a fentebb meghatározott mennyiséget) meg
haladó politikai hirdetéseket kénytelenek le
szünk oly módon kicsinyíteni, hogy azok bele
férjenek az adott oldalba. A hirdetéseket a 
független jelöltek, illetve a jelöltet állító szer
vezetek nevének abc-sorrendjében szerkeszt

jük az egymás után köve tkező oldalakon. 
Internetről semmilyen formában nem foga
dunk szöveget, fotót és emblémát, ami azt je
lenti, hogy kizárólag gépelt (számítógéppel 
szövegszerkesztett) kéziratokat, papírfotókat 
és emblémákat küldjenek az érintettek. 

A választás (október 20-a) előtti, október 
17-ei lapszámban semmilyen, a választásokkal 
kapcsolatos politikai hirdetést nem közlünk, 
a többi lapszámban fizetett politikai hirdeté
sek természetesen elhelyezhetők. A hirdeté
sek áráról és a leadási határidőkről a polgár
mesteri hivatalban Nagy Antal ad felvilágosí
tást. 

Az Űj Kemenesalja 
kiadója és 

szerkesztó'bizottsága 



M£GK£RD£ZTÚK - VÁLASZOLTÁK Fontosnak tartja a búcsút? 

Kir ics i Józsefné: 
Szép emlékeim van
nak a celli búcsúkról, 
bár nem celldömölki 
vagyok, de gyermek
koromban sokat jár
tunk a családdal ide 
b ú c s ú b a . Gyakran 
mentünk Vasvárra is, 
ott is Már i a -búcsú t 
tartanak. Nagyon 
fontosnak tartom vallási szempontból is, és 
fontos a családi összejövetelek szempontjából 
is. Ilyenkor rendszeresen találkozott a család, 
a rokonság. Ma már nem jövök Celldömölkre 
a búcsúba, inkább hozzám jönnek haza a gye
rekek. Együtt vagyunk, hagyomány a közös 
ebéd, délután pedig mint máshol is, kimegyünk 
a búcsúi forgatagba. Ott mindig találkozunk 
ismerősökkel, és van idő beszélgetni. Vásárol
ni nem nagyon szoktunk, hiszen minden na
gyon drága. 

Szabó Ferencné: Nem szoktam Celldömölk
re jönni a búcsúba, hiszen Bobán élek, ott 
pünkösdkor van az ünnepe. Én evangélikus 
vagyok, de a búcsú szerintem egyébként sem 

csak vallási ké rdés , 
templomba máskor is 

• eljárnak az emberek. 
' Valamikor jók voltak 

számomra is a búcsúi 
vigalmak, nagy ven
dégséget rendeztünk, 
jöttek a testvérek, sü-
tö t tünk-főz tünk, jól 
éreztük magunkat. A 
v á s á r b a n mindig 

akadt egy kis búcsúfia, anélkül sosem tértünk 
haza. Most már nem jönnek hozzám vendé
gek, nem tartok búcsút. Szerintem az a fon
tos, hogy a a fiatalok jól érezzék magukat. 

Régebben is jó volt a 
diáktársakkal körül
venni magunkat. 

Nagy Miklós: Ré
gebben A l s ó s á g o n 
lak tam, most m á r 
Cellben élek a csalá
dommal. Akkoriban 
híresek voltak a sági 
búcsúk. Hagyomány 
volt nálunk is a búcsú, 
családi összejöveteleket tartottunk a szülői 
házban mindennel, ami kell, ebéddel, búcsú
fiával. Délutánonként közösen látogattunk ki 
a búcsúi vásárba. Emlékezetesek számomra 
ezek a gyerekkori és fiatalkori történések. Ma 
már a saját családom szempontjából fontos 
esemény, a gyerekünket visszük ki a búcsúba, 
a szórakoztató programokra. Szeretnénk, ha 
ezeken a napokon is minél jobban érezné 
magát. 

Nagy Árpádné: Az idegenforgalom szem
pontjából mindenképp fontos a celli búcsú, 
hiszen nagyon sokan megfordulnak ilyenkor 
itt. Gyerekként nagy élményt jelentett, a régi 
búcsúknak igazán jó hangulata volt, a rokon

ság is összejött, má
sok voltak a hagyo
m á n y o k . M a m á r 
másként érzem, elma
radtak a nagy családi 
összejövetelek, a gye
rekek közül is inkább 
csak a legkisebbeket 
érdekli, a nagyobbak 
már nem foglalkoz
nak a búcsúval. Cell

dömölk mindig is nagy búcsújáróhelynek szá
mított, de nekem úgy tűnik, mintha mostaná
ban kevesebben fordulnának meg nálunk, 
kevesebben zarándokolnának ide. 

D é n e s n é Hanis 
Erika: Természetesen 
fontos, hiszen nagy 
h a g y o m á n y a van a 
környékünkön a bú
csúnak. Most építke
zünk Celldömölkön, 
így egyelőre vendég
ségbe érkezünk a ro
konokhoz, de ha be
k ö l t ö z t ü n k , akkor 
majd mi is hívunk vendégeket . Van egy lá
nyunk, ő nagyon várja a búcsút, hiszen ilyen
kor is több mindennel tudnak szórakozni a vi 
dámparkban . Igaz, hogy nagyon drágák az 
árak, de szerintem egy évben egyszer senki sem 
sajnálja a gyerekétől. Adorjánházán, ahol la
kunk, szintén van búcsú, bár nem olyan nagy, 
mint Cellben. Oda mi szoktunk vendégeket 
várni. 

Németh István: A hagyományok szempont
jából nagyon fontosnak tartom a búcsút. Jó 
helyet választottak a Penny parkolójában, hi
szen nem kell kimenni Ságra, mindenkinek 
könnyen elérhető. Nagy vendégséget nem ren
dezünk, a szülők, a család gyűlik ilyenkor 

összejönnek a testvé
rek Szombathelyről . 
A gyerekek nagyon 
szeretik a búcsút, ve
lük m i n d e n k é p p k i 
megyünk a vásárba, 
hiszen mindent sze
retnének kipróbálni. 
Bálba nem igazán já
runk, inkább csak a 
zenét hallgatjuk. Ré

gebben több ember fordult meg a búcsúkban, 
össze sem lehet hasonlítani méreteiben a régi 
búcsúkkal a mait. Tulok G. 

Fotó: Völgyi L . 

A színháznak 
működnie kell 

(Folytatás az 1. oldalról) 
- Borotva élen táncolunk, amióta csak létezünk - mondja Nagy 

Gábor, a társulat igazgatója. Hangjában nincs lázadás. Csöndes be
letörődés annál inkább. - FŐ támogatóinkra valószínűleg a jövőben 
is számíthatunk, bár az alternatív színházakra szánható keret idén 
semmit nem emelkedett, nőtt viszont az igénylők száma. A 130 elő
adásból, melyet körülbelül 40 ezren láttak, növelni tudjuk a bevéte
leinket, és a meghirdetett bérletes előadásaink is mind elkeltek. Cell
dömölkön, Ajkán, Letenyén, Szombathelyen - a megyeszékhelyen 
két helyszínen - és Sárváron is kelendőek voltak előadásaink. 

- Lehetséges, hogy éppen ezek a bérletes előadások kerültek veszély
be? A városban és a színházkedvelők között is tudott dolog, hogy a szí
nészek közül többen elhagyták a társulatot. 

-Elmentek, de nem mint színészek, hanem mint fizetett munka
társak. Az anyagi megélhetésük attól függött, hogy mennek vagy ma
radnak. Megér tem őket. Nem mondom, hogy megkönnyíti a helyze
tünket, de a színháznak működnie kell. Mint színészkollégák nem 

mentek el, itt lesznek velünk az előadásokon. Mivel a legkülönbö
zőbb munkahelyeken dolgoznak, ezért az időpont egyeztetések je
lentik a legnagyobb, leginkább megoldásra váró gondot. 

- Hogyan változik meg ezáltal az idei évad repertoárja? 
- Hangsúlyosabb szerepet fognak kapni stúdiósaink, akiket a nyá

ri művészeti fesztiválon már megismerhetett a közönség, és nagyon 
jó volt a sajtó visszhangja szereplésüknek. Túl vannak már az ókor és 
a középkor irodalmával, és színháztörténetével foglalkozó stúdiumon, 
átestek a nagy közönség előtti lámpalázán, és sokat tanultak az eddi
gi statiszta szerepekben. Celldömölkön október közepén fognak de
bütálni két Sachs, valamint Az üstfoltozó című darabbal. További pre
mierre is készülünk: az Ó, Moliére című fergeteges bohózat színpad
ra állítására is van reményünk. Az elhatározás megvan, a továbbiak
ban ez már csak pénzkérdés. 

-Abszolút optimista mindaz, amit elmondtál. 
- Az is vagyok. Lassan felnő egy új generáció, akivel a megkezdett 

munkát biztosan folytatni tudjuk. Az ő nevelésük, színészmesterség
re okításuk valós, lelkesítő célként lebeg előt tem. Az eddigi előadá
sainkról sem mondunk le. Annyi a változás, hogy állandó színtársu
lat helyett egy-egy előadásra szerződött színészgárdával fogunk dol
gozni. De ez nem ismeretlen sem a színházi életben, sem az én gya
korlatomban. 

Németh Ibolya 



Nem s z o r í t az A r a n y k e t r e c 
Benedek István méltán nagy sikerű és nép

szerű regényét, az Aranyketrecet valószínűleg 
sokan ismerik. Akik a Kemenesalján vették 
kézbe, azok is csak gyanították, hogy a törté
net közvetlen közeliinkben, Intaházán játszó
dik. Éppen ötven évvel ezelőtt indult el itt az 
élet, bizony egészen más körülmények között, 
mint ahogy ma élnek. 

A kezdetekről hívebb leírás, mint Benedek 
műve, aligha van. Ha valaki szeretné ezt nyo
mon követni, annak nem kell mást tennie, mint 
fölütni ezt a páratlan korrajzot. Az újság adta 
terjedelem nem elégséges ahhoz, hogy mind
ezt nyomon kövessük. Ahhoz viszont minden
képpen elegendő, hogy bepillantsuk a hétköz
napokba. Mert évforduló ide, jubileum oda, 
az itt ápoltaknak nem ezek az ünnepnapok 
jelentik a hangsúlyos élményeket, hanem a 
biztonságban, avatott segítséggel és hozzáér
téssel megélt mindennapok. 

Dr. Grósz Pál, az intézmény igazgató-főor
vosa szerint ide önként jönnek a rászorulók, 
és ugyanígy távoznak is. Abszolút nyitott rend
szerben fogadják a betegeket, akiket vagy a 
pszichiátriai gondozó vagy a háziorvos küld 
utókezelésre. Érkeznek a személyiségzavarral 
küzdő vagy alkoholbetegek, de gondoznak 
drogfüggőségből éppen csak kigyógyult embe
reket is. Terápiás szerződést kötnek a jelent
kezőkkel, állapotuktól függően először szó
ban, majd írásban rögzítik ezt. Ebben arról nyi-

, e s t o FESZTIVÁL 

STRAUSS 
Sicmbitbrtj • W.:M,'S1MS0 

09.30 M3 
lO.ufl-túl Ugrálóvár, lufi bohóc, kézműves 
10.20 FIESTA FUTÓVERSENY (3 km) gyermekeknek és felnőtteknek 

Dijak: I . Hauser IS sebességes kerékpár. 2. Nokia mobiltelefon. 3. McDonald's uialvány 
Nevezés ingyenesen a helyszínen 1 órától, az e l ső 10« nevező Fiesta pólót kap ajándékba! 

14.00 Hétré t együttes koncertje 
15.10 LUDAS M A T Y I a Mesebolt Bábszínház e lőadásában 
16.30 Calaxy Rock&Roll bemutató 
17.00 Homo Ludens: Részlelek a Hair és a Macskák c. musicalekből 
17.30 SZTÁRVENDÉG: V-TECH 
18.00 Tombola sorsolás 
Egész nap kvízjátékok értékes nyereményekkel és tesztvezetés. 

t 
ÜNNEPELJEN VELÜNK! 

latkoznak a felvételt 
nyerők, hogy önként 
fogadják el a feltéte
leket, illetve leszöge
zik, hogy pontosan 
mit tud nyújtani érde
kükben az intézmény, 
a beteg pedig mit haj
l a n d ó megtenni a 
gyógyulás érdekében. 

Intaházán a kezde
tektől a mai napig az 
első és legfontosabb 
vezérgondola t : nem 
szabad az itt ápolta
kat magukra hagyni, 
nem lehet, hogy az 
ide jüket cé l tuda t l anu l éljék. Folyamatos, 
egyénre szabott tevékenységet javasolnak az 
orvosok, melynek célja, hogy elérjék az opti
mális pszichés állapotot és pszichoszociális 
helyzetet. Ez ugyanis az alapfeltétele annak, 
hogy a beteg egyszer visszakerüljön eredeti 
családi körülményei közé, esetleg ismét mun
kába álljon. 

Sokakban él az a kép, melyre filmekből, szín
padi produkciókból emlékezhetünk: kopár 
korteremben magányos betegek ülnek az ágy 
szélén, magukba roskadnak és érthetetlen sza
vakat mormolnak. Ezzel szemben Intaházán 
mozgalmas az élet. Az aranyketrec korában 

és most is azt vallják 
az intézmény veze
tői, hogy a munka 
és a foglalkoztató 
terápia az egyetlen 
olyan m ó d s z e r , 
mely az egyén fon
tosságát nem túlér
tékelve, de kellően 
hangsúlyozva pozi
tívan hat a betegek
re. A munkaterápia 
gyógyító tevékeny
ség, te l jes í tmény
orientált , és alkal
mat ad a jutalma
zásra. Olyan biorit
must alakít ki a be
tegekben, mely le
hetőséget teremt a 
megmaradt képes
ségek kihasználásá
ra. Ezért hozták lét
re azokat a műhe
lyeket, amelyben 
d o l g o z h a t n a k 
mindazok, akik 
akarnak dolgozni. 
Mer t t e r m é s z e t e 
sen vannak olya
nok, akik kezdet
ben mereven eluta
sítják ezt. Akik vál
lalják, azok választ
hatnak a kertészet, 
az állattenyésztés és 

Helyszín: Szombathely, Fő tér 
Időpont: 2002. szeptember 21. 

Az ötvenéves jubileumon emlékfát ültettek az intézetben Fotó: M. Gy. 

a könyvkötészet között csakúgy, mint a nyom
da és a bábműhely vagy az asztalos és lakatos 
műhely között. A nők egy része szívesen ajánl
kozik a mosodába vagy a konyhai előkészítő
be, de a takarításra is mindig akad vállalkozó. 
Persze állandóan kerülnek notórius nem dol
gozók és olyanok is, akik munkaképtelenek. 

A munka gyógyító hatásán kívül kreatív te
rápiát is alkalmaznak az intézmény falain be
lül. Fafaragásra, színjátszásra, hangszeres já
tékra, festésre és szobrászkodásra is lehetőség 
adódik. Ahogy Grósz Pál fogalmaz: „Nem az 
a legfontosabb kérdés , hogy mit választ a 
gyógyulni vágyó, hanem az, hogy ezáltal olyan 
képességek és készségek kerülnek felszínre, 
amelyről ez idáig mit sem tudtak, illetve nem 
kerültek felszínre." Az igazi csoda a krónikus 
betegeknél felismerni az „ép részt", melyről 
már mindenki lemondott, vagy amely ismét 
működi kezd, újból lázba hozza a beteget. 

Az Intaházán kezelt betegekről sokan gon
doskodnak: pszichiáter szakorvosok, pszicho
lógus, diplomás ápoló, pszichopedagógus, 
szociális munkás, szociális szervező és gon
dozó, szakápolók, általános ápolók, szobrász
művész és betegfoglalkoztatásban részt vevő 
munkaterápiás műhelyvezetők. 

Úgy mondják, a celldömölki kórház negye
dik osztályaként üzemel 1997 óta. Szakmai 
függetlenséget és súlyos felelősséget egyszer
re kaptak ezzel az intaháziak. Fenn állt a ve
szélye a szakmai és gazdasági kiszolgáltatott
ságnak, de mára kiderült, ez csak rémkép volt. 
Elmeszociális ot thonná, ápolási osztállyá is 
degradálódhatott volna, ehelyett a munka és 
kreatív terápiára épí tő é lő rehabilitációs ott
h o n n á vá l t , ahol al ig ismert fogalom a 
fruktuáció. 

Németh I . 

Gyűjtés 
A L A É T szervezete kéri a lakosság segítsé

gét. Szevezetünk gyűjtést rendez a vízkárosul
tak megsegítésére. Akinél van felesleges bútor, 
ruha, cipő, játék, kérjük, keresse meg szerve
zetünket. Köszönjük a szervezet nevében! 

Nyitva: H - K 8-14 és 14-16, Sz-Csl4-16, P 
8-10 és 14-16, Szo 9-11 
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Számvetés választások előtt 

Négy év képviselőként 
Október 20-ára írták ki a helyhatósági választásokat. A celldömölki 
önkormányzat 1998-ban választott képviselő-testületének tagjait arra 
kértük, tekintsék át az elmúlt négy évet. A képiselőket a választókör
zetek, illetve a listás helyek sorrendje szerint kerestük fel. 

A Kemenesalja Ipartestületet, a 
kisvállalkozókat, a kisiparosokat 
képviselte, a szervezet listájáról lett 
képviselő' Móger József már a má
sodik ciklusban. Októberben szin
tén az Ipartestület egyéni képvise
lőjeként indul. A városfejlesztési, 
illetve az egészségügyi bizottságban 
tevékenykedett, melyeknek munká
ját a következólíépp értékeli. 

- A városfejlesztési bizottság 
minden, a várost érintő' kérdésben 
állástfoglalt, előterjesztéseket vitt a 
testület elé. Igaz, a bizottsági elnök 
- elfoglaltságainak változása miatt 
- szakértelme többször hiányzott az 
ügyek tárgyalásánál. Voltak témák, 
amelyek a vállalkozókat is érintet
ték, azoknál segítő szándékkal 
mondtam véleményt. Az egészség
ügyi és szociális bizottság fegyelme
zetten, jó színvonalon tette a dol
gát, köszönhetően egyebek között 
a bizottsági elnök precizitásának, 
szakszerűségének. Segélyezésekről, 
támogatásokról döntöttünk, a szo
ciális ügyek tárgyalásánál éreztem 
a saját szerepemet is. Bár nem egyé
ni képviselő voltam, a bizottságok
ban és a testületben is mindig szót 

Somogyi Gyula az előző ciklus
hoz hasonlóan négy éve is az MSZP 
listájáról jutott be a képviselő-tes
tületbe. 

- A ciklus kezdetén Celldömöl
köt az itt lakók és a környékbeliek 
is alvó városnak tartották. Most éb
redünk - mondta a képviselő. -
Négy év alatt történtek látványos 
dolgok, amelyek könnyebbé tették 
a celldömölkiek életét. Gondolok 
itt az út- és járdaépítésekre, a köz
világítás korszerűs í t ésé re , ami 
hosszabb idő alatt fog megtérülni 
az energia megtakarításával. Bátor
ság kellett ahhoz is, hogy kimond
juk: a Korona-sarkon szűnjön meg 
a piac, ami után a foghíj beépült. 
Az ottani és a Szentháromság téri 
lakásépítéshez is jelentős külső erő 
szükségeltetett, és az önkormány
zat hozzájárulása is kellett. A tele
pülés jelképévé vált Trianoni-ke-
reszt és a kegytemplom kivilágítá
sán kívül több olyan fejlesztés tör
tént, amelyek javítják a közérzetet, 
könnyebben lakhatóvá teszik a vá
rost. Somogyi Gyula beszélt a gon
dokról is, amelyek között legfonto
sabbnak azt tartja, hogy nem tud-

emeltem a lakókörzetem érdeké
ben. 

A képviselő-testület munkájáról 
Móger József elmondta: ha a tes
tületi üléseken nincs kellő mélysé
gű hozzászólás, annak az az oka, 
hogy az ügyeket már a bizottsági 
üléseken megvitatták, ott mondták 
el a véleményüket. A képviselő sze
rint a testület összességében jól tu
dott dolgozni, más városoktól elté
rően nem volt pártoskodás. 

- Hiányolom viszont azt, hogy a 
polgármesteri hivatal nem ad kellő 
tájékoztatást arról, amit sikerült 
megvalósítani. Észre kell venni a 
negatívumokat is, de legyünk büsz
kék arra, ami van, ami a szerény le
hetőségek között sikerült. 

A megvalósulatlan dolgok közül 
a temetőés a ravatalozó problémá
ját emelte ki, illetve azt, hogy az utak 
szintkülönbségét a kerekes és bab
kocsik miatt végre meg kellene ol
dani. Móger József fontosnak tart
ja, hogy az emberek gondolkodás
módja formálódjon, a vállalkozók 
munkáját másokéhoz hasonlóan, 
egyenértékűnek ismerjék el az em
berek. 

ják növelni a munkahelyek számát, 
nem tudnak beruházásokat idehoz
ni. Ma már, amikor avasút is leépü
lésen ment keresztül, van szabad 
munkaerő, így igen fájó pont az 
ipartelepítés hiánya. 

- É v e k ó t a költségvetési hiánnyal 
küzdünk, a város pénzügyi helyze
te sokszor veszélyessé vált. A hiány 
nagysága változó volt, az új testü
letnek százmillió forintos hiánnyal 
adjuk át a várost. Ennek az is oka, 
hogy az Önhibáján kívül hátrányos 
helyzetbe került önkormányzatok 
pályázatán kevesebb pénzt kap
tunk, mint reméltük. A működési 
költségekből igyekeztünk lefaragni, 
például folyamatban van a konyhák 
átalakítása. Mindenesetre ilyen 
költségvetés mellett minden kis 
megtakarítás számít, sok kicsi sok
ra megy. 

Az őszi választásokon is a párt lis
táján szerepel a képviselő, aki azt 
mondja, hogy nem tekinti presztízs
kérdésnek, ha nem kerül be a kö
vetkező testületbe. Jó érzés, ha egy-
egy kézfeltartás erejéig hozzá tudott 
járulni a város jobbá tételéhez. 

- 1998-ban a Fidesz-MDF ko
alíció listájáról kerültem a képvi
selő-testületbe - mondta Pó'cze 
Istvánné. - Boldog vagyok, hogy 
olyan időszakban lettem városi 
képviselő, amikor teljesen egyet 
tudtam érteni a kormány politiká
jával, amelynek kiemelt területe a 
családtámogatás volt. Tanult hiva
tásomnak megfelelően az oktatá
si, illetve az egészségügyi bizott
s ágban t e v é k e n y k e d t e m négy 
éven át. 

Pó'cze Istvánné az önkormány
zat munká jának é r t éke lé sekor 
számba vette, mire is költötték a 
lakosság adóforintjait. Kiemelte a 
közműépítést, a szociális lakások 
é p í t é s é t , h a n g s ú l y o z v a , hogy 
mindkét beruházás állami támo
gatással valósulhatott meg. 

- A rekonstrukció után a me
gye talán legszebb egészségügyi 
in tézménye lesz a cel ldömölki 
kórház, amivel kapcsolatban sze
mélyes közbenjárása miatt köszö
net illeti Kovács Ferenc ország
gyűlési képviselőt. Nem felejthet
jük el a focipálya felújítását sem, 
amit szintén több millió forinttal 
az Ifjúsági és Sportminisztérium 
támogatott , és állami támogatást 
kapott a város a Trianoni-kereszt 
kivilágításához is. 

Az önkormányza t i munkával 
kapcsolatban kiemelte, hogy lehe
tőségeikhez mér ten támogat ták 
az egyházakat és a városi rendez
vényeket. Öröm, hogy egyhangú 
képviselői támogatással indulhat 
Alsóságon a második rehabilitá
ciós foglalkoztató. 

- Voltak ügyek, amelyeket nem 
szavaztam meg, nem tudtam tá
mogatni. Ilyen vol t p é l d á u l a 
közműdíjemelés, a képviselői tisz
teletdíjak emelése, a felügyelői bi
zottsági tagságok. A fürdőnél azt 
szerettem volna, ha Cell és Ság 
között lett volna a helye, hiszen 
ott jobb útvonalon, könnyebben 
elérhető lett volna. Illetve még a 
látszatát is szerettem volna elke
rülni annak, hogy azért épül a ma 
már kijelölt helyre, mert valakinek 
ez a személyes érdeke. 

A képviselő az új önkormány
zat legfontosabb feladatai között 
a m u n k a h e l y t e r e m t é s t j e l ö l t e 
meg, illetve szemléletváltozásként 
azt, hogy a lakosságot előre tájé
koztassák arról, mit szeretnének 
megvalósítani, milyen beruházást 
támogat a lakosság. Az M D F mel
lett három cikluson át kitartott, ha 
a jobboldali választási szövetség 
jelöli, azt az ősszel is elfogadja. 

Tulok G. 

MOLNÁR & MOLNÁR Kit. 
9500 Celldömölk, Tó u. 2. 9600 Sárvár, Hunyadi u.13 

Tel/fax: 95/422-302 Tel/fax:95/326-302 
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a Reiiault-tÓl szeptember 14-15. 
Még 4 ok. ami a Renault mellett szól! Szeptember 1. és október 31. között 
minden megrendelt Twingo, Thalia, Clio, Kangoo, Mégane, Scetiic vagy Laguna 
modellhez tetszése szerint választhat a következő 4 lehetőség közül: Zöldút 
100/200 finanszírozás kezdőrészlet-támogatással, használtautó-beszámítási 
támogatás, ARAL Privát Chipkártya valamint opcióesomag, amivel Ön ingyen 
felszereltséget választhat gépkocsijához. Bármelyik lehetőséget választja, az 
árelőny a következő: Twingo, Thalia, Clio. Kangoo - 100 000 Ft; Mégane, 
Scénic, Laguna - 200 000 Ft. Részletekkel cs feltételekkel várjuk márkakereske
désünkben! Renault Randevú nyílt hétvége: 2002. szeptember 14-15. 
www.moinar-momar.hu 

http://www.moinar-momar.hu


Új K E M E N E S A L J A 2002. S Z E P T E M B E R iy. U 

Hirdetmény 
A 2002. október 20-ra kitűzött 

helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásához, a 
jelöltajánláshoz Celldömölk város 
választókerületeit az alábbiakban 
teszem közzé. 

L sz. VÁLASZTÓKERÜLET 
A szavazókör helye: Kemenesal

jái Művelődési Központ 
Budai Nagy Antal utca teljes, 

Dr. Géfin Lajos tér teljes, Gayer 
Gyula tér teljes, Hollósy tér teljes, 
Hunyadi utca teljes, Király János 
utca teljes, Kisfaludy utca teljes, 
Kossuth Lajos utca páros 18-22-ig, 
Marcal major, Nagy Sándor tér 
teljes, Óvoda köz teljes, Szenthá
romságtér teljes, Szomraky utca 
teljes, Vágány utca teljes, Vasút 
utca teljes, Vasvári Pál utca teljes, 
Zrínyi Miklós utca teljes. 

2. sz. VÁLASZTÓKERÜLET 
A szavazókör helye: Berzsenyi D. 

Gimnázium 
Akácfa utca teljes, Árvalányhaj 

utca teljes, Balassi Bálint utca tel
jes, Fűztői Benedek utca teljes, 
Hársfa utca teljes, Kodály Zoltán 
utca teljes, Móritz Sándor utca tel
jes, Rendező pályaudvar teljes, 
Riczinger utca teljes, Tátra utca 
teljes, Tompa utca teljes, Vörös

marty utca teljes, Zalka Máté utca 
teljes. 

3. sz. VÁLASZTÓKERÜLET 
A szavazókör helye: Város i 

Könyvtár 
C. Őrház , Ép í tők útja teljes, 

Gyár utca teljes, Hámán Kató utca 
teljes, Ifjúság tér teljes, Lőtér utca 
teljes, Sági utca páros 2-68-ig, pá
ratlan 1-69-ig, Temesvár utca tel
jes, Tó utca teljes. 

4. sz. VÁLASZTÓKERÜLET 
A szavazókör helye: Ó v o d a , 

Szalóky S. utca 
Április 4. utca teljes, Arad utca 

teljes, Belovári István utca teljes, 
Csokonai utca teljes, Gábor Áron 
utca teljes, Kisdobos utca teljes, 
Május 1. utca teljes, Mesteri utca 
teljes, Mikes Kelemen utca teljes, 
Sport utca teljes, Szalóky Sándor 
utca teljes, Út törő utca teljes. 

5. sz. VÁLASZTÓKERÜLET 
A szavazókör helye: Zeneiskola, 

József A. u. 3. 
Ady Endre utca teljes, Arany 

János utca teljes, Bartók Béla utca 
teljes, Batthyány utca páros 14-42-
ig, p á r a t l a n 11 -41-ig, D ó z s a 
György utca teljes, József Atti la 
utca teljes, Kassa utca teljes, Ko
lozsvár utca teljes, Koptik O d ó 

utca teljes, Kölcsey utca teljes, Pe
tőfi utca páros 20-38-ig, páratlan 
17-35-ig, Pórdömölk utca teljes, 
Ságvári utca teljes, Sándorháza 
major teljes, Széchenyi utca teljes, 
Uzsok utca teljes, Városmajor tel
jes. 

6. sz. VÁLASZTÓKERÜLET 
A szavazókör helye: Eötvös L . 

Ált. Iskola ebédlője 
Árpád utca teljes, Baross utca 

teljes, Batthyány utca páros 2-12-
ig, páratlan 1 -9-ig, Béke major tel
jes, Bercsényi Miklós utca teljes, 
Berzsenyi Dániel utca teljes, Bocs
kai István utca teljes, Botond utca 
teljes, Buza János utca teljes, Deák 
Ferenc utca teljes, Esze Tamás utca 
teljes, Horváth Elek utca teljes, 
Kinizsi utca teljes, Kossuth utca 
páros 4-16-ig, pára t lan 1-15/B-
ig ,Nagyvárad utca teljes, 
NemesdÖmölk utca teljes, Ostffy 
Mihály tér teljes, Pápai utca teljes, 
Petőfi utca páros 2-18-ig, páratlan 
1-15-ig, Pozsony utca teljes, Rad
nóti utca teljes, Rákóczi utca tel
jes, Rédey major teljes, Szabadság 
tér teljes, Wesselényi utca teljes. 

7. sz. VÁLASZTÓKERÜLET 
A szavazókör helye: Bányatelepi 

óvoda, Kőtörő u. 
Dobó Katalin utca teljes, Eötvös 

Loránd utca teljes, Hegyi utca 38-
52-ig, pára t lan 25-41 ig, Heiner 
Kálmán utca teljes, Kankalin utca 

teljes, Kökörcsin utca teljes, Kőtö-
rŐ utca teljes, Kráter utca teljes, 
Martinovics utca teljes, Móricz 
Zsigmond utca teljes, Sághegy tel
jes, Sikló utca teljes, Uzsabánya 
utca teljes, Vak Béla utca teljes. 

8. sz. VÁLASZTÓKERÜLET 
A szavazókör helye: Művelődési 

Ház Klub, Sági u. 111. 
Bajcsy-Zsilinszky utca teljes, 

Bem József utca teljes, Hegyi utca 
páros 2-34-ig, páratlan 3-23-ig, Kis-
mező major, Mátyás király utca 
teljes, Sági utca páros 102-222-ig, 
páratlan 101-217-ig. 

9. sz. VÁLASZTÓKERÜLET 
A szavazókör helye: Alsósági Ált. 

Iskola, Sági u. 
Barátság utca teljes, Béke utca 

teljes, Fazekas Mihály utca teljes, 
Kertalja utca teljes, Kresznerics 
utca teljes, Liszt Ferenc utca tel
jes, Marx Károly utca teljes, Pus
kin utca teljes, Somogyi Béla utca 
teljes, Táncsics Mihály utca teljes, 
Újvilág utca teljes. 

10. sz. VÁLASZTÓKERÜLET 
A szavazókör helye: Izsákfa Klub, 

Izsákfa út 
Bokodi utca teljes, Bokodpuszta 

major teljes, Hegyalja utca teljes, 
Izsákfa út teljes, Kódó utca teljes. 

Celldömölk, 2002. szeptember 2. 

Baranyai Attiláné dr. 
Helyi Választási Iroda vezetője 

Pályázati kiírás 
B-típus 

CELLDÖMÖLK VÁROS Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal 
együttműködve a 2003. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok számára. 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendel
kezőhátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2002/2003. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendel
kező, felsőoktatási in tézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek)jelentkezhetnek, akik a 2003/2004. tanévtől kezdődően álla
mi felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intéz
mények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézmény
ben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, vagy 
első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik felsőoktatá
si intézménybe felvételt nyernek és tanulmányaikat a 2003/2004. tanévben 
ténylegesen megkezdik. 

Az ösztöndíj időtartama: 3x11 hónap, azaz hat egymást követő tanulmá
nyi félév. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: a 2003/2004. tanév L féléve 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a 

pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intéz
ménynek. 

A települési Önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás vissza
vonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített a települési önkor
mányzat illetékességi területéről elköltözik. A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó 
tanulmányi eredményétől függetlenül történik. 

Az elnyert Ösztöndíjat közveüen adó- és tb járulékfizetési kötelezettség nem 
terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. 

A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban, a pályázó által aláírva egy 
példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje 2002. október 11. 
A pályázók pályázatukat a polgármesteri hivatalban hozzáférhető pályáza

ti űrlapon kötelesek benyújtani. 
A pályázó szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékle

teként az alábbi okiratokat kell csatolnia: 
- A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi 

forint összege. 
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzá

járul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésére bocsá
tott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben 
történő nyilvánosságra hozatalához. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási 
intézménybe történő felvételi vizsgája eredményéről az Országos Felvételi 
Iroda a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának, illetőleg az önkormányzat(ok) 
számára tájékoztatást nyújtson. 

A pályázó írásban köteles 2003. október 31-ig az FPI részére bejelenteni, 
hogy a 2003/2004. tanévben melyik felsőoktatási intézményben (az intézmény, 
kar és szak/szakpár teljes nevének pontos megjelölésével) kezdi meg tanul
mányait. Az írásbeli értesítés elmulasztása esetén az ösztöndíjas az ösztöndíj 
folyósításából kizárható. 

Amennyiben a „B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztön
díjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik ,Jt' típusú ösztöndíjra, 
„B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. 

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. 
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített Ösztöndíjas

ok listáit 2002. november 20-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben 
szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra. 

A pályázó a települési önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem él
het. 
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SPORT - ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK 
A kupában nem sikerült a 32 közé jutás 

Sümegi LSE—CVSE-Antók FC 0:0 (ll-esekkel: 5:4) 

Sümeg, 300 néző'. Magyar Kupa 
labdarúgó-mérkőzés. Vezette: Mé
száros István (Futó, SzabóJ.) 

Sümeg: Jánosa - Markó, Ritter, 
Renczes, Neményi - Molnár, Pin
tér T., Mátó , Oszterman - Né
meth A., Marosvölgyi. Vezetőedző: 
Fördó's József 

Antók F C : Nagy - L a t y á k , 
Bozsó, Dobos, Szölló'si - Németh 
J., Jáger, Pintér Z., Tóbiás - Csík-
vár, Hollósi . Szakmai igazgató: 
Horváth Tamás, edző: Sebestyén 
Attila 

Csere: Mátó helyett Fischer a 
70., Marosvölgyi helyett Hegedűs 
a 84., Neményi helyett Falusi a 
111., i l l . Németh J. helyett Marius 
az 59., Tóbiás helyett Bozsó a 63., 
Hollósi helyett Takács Sz. a 82. 
percben.Sárga lap: Renczes (ka
k a s k o d á s é r t ) a 41 . , i l l . J á g e r 
(Mátó akasztásáért) a 39., Csíkvár 
(kakaskodásé r t ) a 41 . , Latyák 
(akasztotta Osztermant) a 64., 
Bozsó (felrúgta Némethet) a 87. 
percben. Kiállítva: Latyák (máso
dik sárga lappal) a 67., Dobos a 
9(1. percben. 

Kissé tartva az előző kupafor
dulóban a bükieket kiverő Sümeg
től, de azért bizakodva utazott el 
szerdán az Antók FC soron követ
kező kupamérkőzésére. Abizako-
dásra okot adott a Fót elleni jó 
játék, valamint az, hogy az ellen
fél két bajnoki osztállyal lejjebb 
játszó csapata enyhén szólva gyen

gélkedik az NB III-ban. Öt leját
szott mérkőzéséből csak két dön
tetlenre futotta, és az utolsó előt
ti helyet foglalja el. 

A kupamérkőzésen aztán kide
rült, hogy Sebestyén Attila edző
nek a mérkőzés napján a megyei 
újságban tett nyilatkozata nem 
volt alaptalan: a csapatnak tény
leg nem volt egyszerű a dolga, 
annyira nem, hogy nem is sikerült 
a célkitűzésnek megfelelnie. Bi
zony, ha egy idegen betévedt a 
m é r k ő z é s r e , akkor nem tudta 
megállapítani, hogy melyik csapat 
az NB l/B-s. Sem védekezésben, 
sem támadásban nem tudta a nagy 
becsvággyal játszó amatőrökből 
álló hazaiakat felülmúlni a profi 
körülmények között készülő és 
m ű k ö d ő Antók FC. Jó , hogy e 
mérkőzést csak kevés celli szurko
ló látta. Mindenesetre arról, hogy 
a mérkőzés színvonala harmat
gyengére sikerült, nem a hazai 
csapat tehet. Sümeg csapata több 
helyzetet dolgozott ki , de a kapu
ra lövéseknél hol a szerencse ked
vezett, hol pedig Nagy Zoli állt az 
útjukba. 

Csak egyet említve: a 66. perc
ben Mátó már harmadszor került 
óriási helyzetbe, de most is hibá
zott. A jobb oldali ötös sarkáról 
csúnyán mellé durrantott. Ekkor 
még tizenegy játékos volt a pályán. 
A következő percben Latyákot 
meggondolatlan és fölösleges sza-

A CVSE-Celli Festék \ B H-es férfi 
kézilabda-csapatának őszi sorsolása 

MÉRKŐZÉS 
NAPJA FELNŐTT IFI 

Szept. 21 
Szept. 28. 
Okt. 5. 
Okt. 13. 
Okt. 19. 
Okt. 26. 
Nov. 2. 
Nov. 9. 
Nov. 16. 
Nov. 23. 
Nov. 30. 

18.15 
18.00 
16.15 
18.00 
16.00 
18.00 
18.00 
13.30 
18.00 
16.00 
18.00 

16.30 
16.15 

17.45 
16.00 
16.15 
15.00 
16.15 
17.45 
16.15 

MERKOZO CSAPATOK 

Ajka—CVSE-Celli Festék 
CVSE-Celli Festék—ELMAX Pápa 
CVSE-Celli Festék—Alsóörs 
CVSE-Celli Festék—Széchenyi FSC 
Győrújbarát—CVSE-Celli Festék 
Kisbéri KC—CVSE-Celli Festék 
CVSE-Celli Festék—Móri KSC 
Szentg. KK—CVSE-Celli Festék 
CVSE-Celli Festék—FOTEX KC-Veszp. 
Tatai HAC—CVSE-Celli Festék 
CVSE-Celli Festék—Székesf. MÁV 

bálytalanságácrt a játéktér elha
gyására szólította fel Mészáros 
játékvezető. A mérkőzés utolsó 
percében pedig Dobos is követ
hette az Öltözőbe játékostársát . 
Dobos kiállítását Futó partjelző
nek köszönheti . Ő volt néhány 
sümegi nézővel azonos hullám
hosszon, és egy futás közbeni vét
len lábra lépés miatt, közel egy 
perc elteltével az esemény után, 
mind egy rosszindulatú ügynök, 
meggyőzte Mészárost a celli játé
kos pokolra küldéséről. 

Rövid edzői tanácsok után a 
hosszabbítás következett , mely
ben nyolc celli mezőnyjá tékos 
végre bemutatta, hogy miképp 
kellett volna a mérkőzés elejétől 

fogva játszani a csapatnak. Az egy
re jobban fáradó hazaiak ellen 
több támadást is vezetett a cson
kacsapat, de a befejezésekkel to
vábbra is baj volt. A kétszer 15 
perces hosszabbítás után követ
kezhettek a mindent e ldöntő 11-
esek. Az első öt-öt rúgás után 4:4-
re állt a vetélkedő, mert Bozsó lö
vését Jánosa ütötte ki, míg ugyan
csak a kapus lőtte kapu fölé az 
ötödik 11-est. Következhetett az 
első hibázásig tartó forduló, amely 
már az első párnál félbe is szakadt, 
megszüle te t t a győztes. Takács 
Szilárd bal sarokra helyezett gyen
ge lövését Jánosa kivédte, s így a 
Sümeg nyerte a 1 l-esek párviada
lát 5:4-re. — tim — 

Ifjúsági labdarúgó 
eredmények 

Az U17-es ifjúsági labdarúgó csapat is megkezdte szereplését új edzó'-
jük, Kelemen Kornél vezetésével a 2002/2003-as bajnokságban. 

Augusztus 24. 
Celldömölk-Paks 2:1 
Celldömölk: Heiner (Balogh) - Pék, Kazári, Zsédenyi, Kovács, Rá

kóczi, Pál (Lang), Kaisinger, Horváth K. (Vadócz), Gérczei, Péter. 
Gólszerzők: Horváth K., Gérczei 
Augusztus 28. 
Százhalombatta-Celldömölk 1:1 
Celldömölk: Balogh - Pék (Lang), Zsédenyi, Kovács, Pál (Vadócz), 

Kaisinger, Horváth K., Gérczei, Varga, Péter, Nagy. 
Gólszerző: Horváth K. 
Augusztus 31. 
Vasas-Celldömölk 7:0 
Celldömölk: Balogh - Nagy, Kazári, Zsédenyi, Kovács, Rákóczi 

(Vadócz), Kaisinger, Gérczei, Pék (Lang), Horváth K. (Mészáros), 
Péter. 

Szeptember 7. 
Celldömölk-Hévíz 1:8 
Celldömölk: Szűcs (Balogh) - Mészáros, Németh, Zsédenyi, Kovács, 

Péter (Lang), Pál, Kaisinger, Pék, Horváth K., Vadócz.. 
Gólszerző: Horváth K. 

MAGYAR KUPA-MÉRKŐZÉS 
s*ept. 18. 18.00 — CVSE-Celli Festék-Várpalotai Bányász 

SZEDD MAGAD 
AKCIÓ VÖNÖCKÖN! 

Minden nap 8-18-ig 
Szedhető'fajták: 

Jonathan: 50 Ft 
Golden: 50 Ft 

Szolid árakkal , udvarias kiszolgálással várjuk minden 
kedves régi és új vásár lónkat . 
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SPORT - ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK 
Csernák kétszer is megszerezhette volna a győzelmet 
CVSE-Antók FC-PécsI MFC 0:0 

Celldömölk, 800 néző. NB l/B-s 
mérkőzés. Vezette: Farkas Balázs 
(Erős G., Horváth I.) 

Antók F C : Baji - Takács B., 
Bozsó, Dobos, Szöllősi - Marius, 
Jáger, Latyák, Pintér, Tóbiás -
Hollósi. Szakmai igazgató: Hor
váth Tamás, edző': Sebestyén A t t i 
la. 

Pécs: Herbert - Sipos, Halász, 
Dienes, Szekeres - Berdó, Pest K., 
Máté, Kulcsár - Márton, Horváth 
Gy. Szakmai igazgató: Rónai Ist
ván, edző: Nagy Tamás. 

Jók: Takács B., Bozsó, Dobos, 
T ó b i á s , i l l . H a l á s z , Dienes, 
M á t é . C s e r e : Mar ius helyett 
Csernák és Hollósi helyett Takács 
Sz. a 65., Jáger helyett Németh a 
70., i l l . Berdó helyett Horváth S. 
a 62., Halász helyett Lantos a 74., 
Pest K . helyett Z á v o d a a 83. 
percben.Sárga lap: Latyák (buk
tatta Kulcsárt) az 58., UL Szeke
res (szövegért) az 57., Kulcsár 
( r e k l a m á l á s é r t ) a 80. 
percben.Szögletarány: 6:9 (4:4) 

A mérkőzés emlékezetes percei: 
36. perc: Hollósi a jobb oldalon 

száguldhatott egy remek átadást 
követően kapura, de 14 méterről 
a hosszú sarok helyett a rövidet 
célozta meg. A lapos lövést Her
bert a bal kapufa tövénél elcsípte. 

68. perc: Egy kipattanó labdát 
Sipos 25 méterről laposan nagy 
erővel lőtt kapura, de Baji most a 

bal a l s ó b ó l to l ta s z ö g l e t r e a 
pettyest. 

72. perc: Bal oldalon Tóbiás 
harcolt meg a 16-os sarkánál a 
labdáért, melyet megszerzett, és 
az alapvonal közeléből az ellenke
ző oldalra ívelt. Ahol Csernáknak 
arra is volt ideje, hogy lekezelje, 
majd lábra igazítsa. Ezt követően 
5 méterről egyből a hosszú sarok
ra lőtt, de a labda a jobb kapufa 
alsó részéről kifelé pattant. Mér
kőzést e ldöntő helyzet maradt k i ! 

89. perc: Ismét Tóbiás húzott le 
az alapvonal közelébe, és ívelt az 
e l lenkező oldalra, ahol szintén 
Csernák került óriási helyzetbe. 
Lövése 6 méterről először a ka
pust találta meg, majd a visszapat
t a n ó l a b d á t a kapuba akarta 
passzolni, de az erőtlen passzot 
Máté a gólvonal előtt ki tudta rúg
ni. Ez is meccslabda volt a javá
ból! 

Kívülről nézve: Nem egy eget-
földet r enge tő izgalmas mérkő
zést láthattak az első félidőben a 
nézők. Mindkét csapat védelme 
távol tudta tartani a kapujától a 
védőket , a j á ték a mezőnyben, 
mint várha tó volt, kiegyenlített 
küzdelmet mutatott. A hazaiak, 
talán ha kicsit fejben jobbak let
tek volna, akkor már Tóbiás a 
második percben, míg Hollósi a 
36. percben megszerezhette vol
na a vezetést. Kívülről úgy tűnt. 

mindketten „megijedtek" a nagy 
lehetőségtől és ennek következ
ményeként rossz megoldást vá
lasztottak. 

A második játékrészben, külö
nösen a cserék után, megélénkült 
a játék, de ez sem volt e legendő 
vigasz a gólra váró szurkolóknak. 
A félidő közepén a vendégek ke
rültek némi fölénybe, melyet jel
zett, hogy Bajinak kétszer is az 
alsó sarokból kellett kitessékelni 
a labdát. A mérkőzés hajrájára, 
ahogy az 90 percig elvárható len
ne, feltámadt a hazai csapat, és 
rendre vezette támadásait, mely
ből két ziccert is kidolgoztak, de 
C s e r n á k n a k a be fe j ezésekke l 
gondjai akadtak. Mindkétszer a 
nehezebbik feladatot oldot ta 
meg: egyszer a kapufát, másod
szor Mátét találta el a kapu he
lyett. Azokból a labdákból pedig, 
amit Tóbiás tól kapott, kétszer 

. nyerhette volna meg a mérkőzést 
és csapattársainak a prémiumot. 
Mivel ez nem sikerült, kénytele
nek voltak a nézők az egy pont
nak örülni, ami talán részükről el 
is fogadható a játék képe alapján. 

Bíráskodás: Farkas Balázs já
tékvezetőnem tudta kezelni a ru
tinos pécsi játékosok beszólásait, 
késó'n kapcsolva vette elő a sárga 
lapot. Továbbá elnézte fetrengé-
seiket, egy ilyen esetben meghiú
sított egy ígéretes celli támadást, 
í té le te i azonban az e redményt 
nem befolyásolták. 

A 8. forduló eredményei: Száz-

halombatta-DVTK 3:2, Monor-
REAC 1:2, Tatabánya-Vasas 0:0, 
Kaposvá r -Ba la s sagya rma t 2:1, 
Szolnok-Pápa 0:2, LFC-Haladás-
Kecskemét 1:1, Fó t -BKV Előre 
2 :1 , B ü k - N y í r e g y h á z a 3:0, 
Demecser-Hévíz 0:1. 

A 9. forduló mérkőzései: szep
tember 20. Vasas-Monox, szeptem
ber 21. Nyíregyháza-Celldömölk, 
DVTK-Kaposvár , Pécs-Fót , Ba
lassagyarmat-Tatabánya, szeptem
ber 22. REAC-Demecser, Hévíz-
Bük, Kecskemét-Szolnok, P á p a -
S z á z h a l o m b a t t a , B K V E l ő r e -
LFC-Haladás 

— tim — 

Az m I/B állása 
l.Fót 8 6 1 1 18-8 19 
2.Bük 8 6 - 2 13-5 18 
3.DVTK 7 5 - 2 18-14 15 
4.Nyíre. 8 4 2 2 14-11 14 
5.Pécs 8 3 4 1 7-5 13 
6.B-gyarmat 8 4 1 3 12-13 13 
7.REAC 8 3 3 2 12-11 12 
8. Demecser 8 3 2 3 12-8 11 
9.Vasas 8 3 2 3 8-10 11 
lO.Celld. 8 2 4 2 8-8 10 

ll.Százhalomb.8 2 4 2 11-13 10 
12.Hévíz 8 3 1 4 10-13 10 
í3.Haladás 7 2 3 2 9-7 9 
14.Kecském. 8 2 3 3 12-13 9 
15.Szolnok 8 3 - 5 13-15 9 
ló.Tatabánya 8 2 3 3 10-13 9 
17. Kaposvár 8 2 2 4 9-12 8 
18.BKV El. 8 2 1 5 12-15 
19.Pápa 6 2 - 4 7-10 6 
20.Monor 8 - 2 6 5-16 2' 

Nyíregyházán először játszik celli csapat 
Szombaton újra a Nyírségbe 

utazik az Antók FC. Az ellenfél 
most Nyíregyházán a Nyírség-
Spartacus lesz^\ Nyírség-Sparta
cus vasá rnap Bükön elvesztett 
mérkőzése után 14 bajnoki pont
tal változatlanul maradt a negye
dik helyen. Az Antók FC pedig a 
pécsiek ellen szerzett egy ponttal 
előbbre lépett egy hellyel a tabel
lán. A két csapat között mind
össze négy pont a'különbség. Per

sze ezt lehet mondani soknak is, 
meg kevésnek is. Főleg, ha figye
lembe vesszük azt, hogy az utolsó 
előtti Pápa is csak négy ponttal 
van lemaradva. A bajnokságban 
s z e r e p l ő csapatok k ö z ö t t i k i 
egyenlítettséget mutatják a mini
mális pontkülönbségek. Sokat ért 
volna a Pécs elleni három pont. 
Ugyanis, ha Nyíregyházán veresé
get szenved az An tók FC, leg
alább három csapat megelőzheti 

a celli együttest . Egy esetleges 
döntet lennel viszont stabilizálni 
lehet továbbra is a középmezőny
ben elfoglalt helyezést. Ezért kel
lene végre a kapuba be ta lá ln i 
Csernákéknak. 

Természetesen a védelemnek 
nagyon fegyelmezett és magabiz
tos játékot kell produkálni a k i 
lencven perc alatt. A csapatnak 
nem lehet egy pillanatig sem ki 
hagyni, ügyelni kell a pontos össz

játékra, s a kontrából adódó va
lószínű kevéske helyzeteket jó len
ne már kihasználni. A csatárok ne 
akarjanak a jónál is jobb helyzet
be kerülni, rúgják erővel kapura 
a labdát, amennyiben helyzetbe 
kerülnek, s akkor meg lesz az 
óhajtott eredmény is. AzelsŐ nyír
egyházi mérkőzésen jó eredmény 
eléréséhez nagy szívre és akarat
ra lesz szükség. 

— tim — 
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