
Kossuthra emlékeznek 

Kossuth Lajos születésé
nek 200. évfordulóját ünnep
lik október 4-én 18 órakor a 
Kresznerics Ferenc Könyv
tárban. A zenés esten irodal
mi és történelmi előadásokat 
hallhatnak az érdeklődők. 
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KEMENESALJA 
A numizmatikától a történelemig 

Gazdát cseréltek az érmek 

Több magyar vonatkozású érem volt a gyű jteményekben Fotó: Mogyoróssy 

Szüreti napok 
Szeptember 27. (péntek) 
18.00 óra Nagy István festő', grafikus születésének 75. évfordulójá

ra rendezett emlékkiállítás megnyitója a K M K galériáján 
19.00-24.00 óra Nosztalgia bál a katolikus templom eló'tti téren, 

fellép a Fény, a Smidesz és a Syrius együttes 
Szeptember 28. (szombat) 
9.00 órától Vidámpark és kirakodóvásár a városközpontban 
10.00 óra Fabula gyermekprogram óriás bábokkal, játékos verse

nyekkel, Vitéz László bábelőadás a posta eló'tti színpadon 
15.00 óra Szüreti felvonulás (Alsóság-Celldömölk) 
17.00 óra Szüreti műsor a szabadtéri színpadon 
19.00-24.00 óra Szüreti bál, zenél a Siesta együttes 
21.00 óra Tűzmadarak (tú'zzsongló'r produkció) 
22.00 óra Tűzijáték (a Gyermekszív Alapítvány támogatásával) 
A szervezők várják a felvonuláshoz baráti társaságok, jelmezes cso

portok, illetve a kirakodóvásárra kirakodók jelentkezését. 
Rossz idő esetén a programokat a művelődési központban tartják 

meg. 

Másodszorra szervezték meg 
Cel ldömölkön az éremgyú'jtó'k 
országos cserenapját szeptember 
22-én a Kemenesaljái Művelődé
si Központban. A rendezvényen, 
melyet reggel 9 órakor Makkos 
István polgármester nyitott meg, 

közel kétszázan jelentek meg. A 
numizmatika rajongói elsősorban 
a környező' megyékből érkeztek, 
de a csereberé lés kedvéért So
mogy megyéből és a fővárosból is 
jöttek, és a lelkes gyűjtők mellett 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Együtt a választókkal 
A választók véleményét kérték 

ki szeptember 12-én az Együtt 
Celldömölk Városért Egyesület 
tagjai és képviselőjelöltjei a Ke
menesaljái Művelődési Központ

ban. Németh Dénes elnök köszön
tőjében hangsúlyozta, egyebek 
között az itt elhangzottak alapján 
szeretnék megtervezni a követke-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Repülőnap 
Tokorcson 
Leszállt az e l ső g é p m a d á r a 

tokorcsi repülőtéren, ahol szep
tember 29-én repülőnapot rendez 
a Celldömölk és Környéke Repü
lőegyesület. Besenyei Péter műre
pülő világbajnok, Veres Zoltán 
r e p ü l ő művész és mások neve 
fémjelzi a repülőtér avatóünnep-
ségét. 

KÖvi András, a repüló'egyesület 
szülőatyja elmondta: a környék 
javát szeretnék szolgálni az egye
sület létrehozásával, amikor egy 
hosszú távú programot kezdenek 
el. - Egyebek között a térség ide
genforgalmát szeretnénk tovább¬
lendíteni. A fürdők miatt a me
gyébe, a kistérségbe látogató ven
dégeknek és a helyieknek szeret
nénk szórakozás i l e h e t ő s é g e t 
nyújtani - mondta a repüló'piló-
ta. 

Az egyesület tervei között sze
repel, hogy különböző szakosz
tályokkal repülőiskolát indítanak, 

(Folytatás a 4. oldalon) 

A magyar Golgota 
Trianonra emlékeztek a Ság hegyen 

ATrianoni-emlékkereszt a ma
gyar Golgota emlékezete, mond
ta i f j . Hegedűs Lóránt a Ság he
gyi kereszt felállításának 68. évfor
dulóján. 

1934. szeptember 23-án adták 
át és avatták fel a sziklatalapzat
ból kimagasló 19 méteres kőke
resztet, mellyel Kemenesalja népe 

méltó emléket akart állítani Ma
gyarország megcsonkításának. 68 
évvel később, szeptember 21-én a 
Kemenesaljái Trianon Társaság 
rendezett emlékünnepsége t . A 
rendezvényen Makkos István pol
gármester és Kiss Dénes költő, az 
Országos Trianon Társaság elnö-

(Folylatás a 2. oldalon) 

Az emlékezés koszorúit helyezték el a kereszt lábánál Fotó: M . Gy. 

Összefogás 
Celldömölkért 

Az önkormányzati választások 
kampánynyitó rendezvényét tar
totta a Magyar Szocialista Párt 
helyi szervezete szeptember 22-én 
az alsósági sportcsarnokban. Elő
ször Fehér László, az MSZP pol
gármesterjelöltje ismertette kam
p á n y b e s z é d é t . Kiemel te , 
hogy helyzeti előnybe kerülhet 
Celldömölk, ha kormánypárti ve
zetése lesz. Jelöltjeik között párt
tagok és párton kívüliek is vannak. 
Olyan emberek álltak melléjük, 
akik önzetlenül szeretnék tudásu
kat, tapasztalataikat, kapcsolata
ikat a város javára fordítani. Prog
ramjuk ígéri, hogy az ifjúságot 
megtartja, a szakembereket haza
várja, az idó's embereket megbe
csüli, minden korosztálynak élhe
tő várost ígér. 

Programjukban szerepel egye
bek között a munkahelyteremtés, 
amihez a celldömölki származású 
munkaügyi miniszter, Kiss Péter 
segítségére is számítanak. Celldö-

(Folytatás a 2. oldalon) 



Gazdát cseréltek az érmek 
(Folytatás az 1. oldalról) 
rengeteg laikus érdeklődő' és nézelődő is megfordult a cserenapon. A 
kipakolt érmék között elsősorban magyar vonatkozásúakkal találkoz
hattunk, több asztalon is elsősorban Ferenc József uralkodása és a két 
világháború közti időszakból származókat fedezhettük fel. 

A rendezvényen megjelent dr. H. Szabó Lajos, az Országos Erem-
gyűjtő Egyesület dunántúli alelnöke, aki mellesleg a celldömölki cso
port megalapításánál is segédkezett. Az alelnök szerint annak, aki gaz
dag éremgyűjteményre kíván szert tenni, fontos ismernie a numizma
tikai irodalmat, rendszeresen kell járnia árverésekre, és tisztában kell 
lennie azok jegyzékeivel is. Mindezek ismerete nélkül ugyanis az ér
meket olcsóbban fogja eladni, és drágábban fogja megvásárolni, így 
pedig soha nem lesz teljes a gyűjteménye. Az alelnök szólt arról is, 
hogy az egyesület életében komoly gondot okoz, hogy új, fiatal tago
kat toborozzanak. 

- Rendszeresen tartunk előadásokat iskolákban, így próbáljuk a fia
talokat egyesületünkbe csalogatni. E segédtudományon keresztül 
ugyanakkor talán a tör ténelmet is jobban megszerettetjük velük -
mondta el. 

Az országos cserenapnak köszönhetően egyébként két újabb fiatal 
jelentkezett a helyi csoportba, melynek tagjai minden hónap első szer
dáján este hatkor találkoznak a Kemenesaljái Művelődési Központ
ban - tudtuk meg Hollósy Istvántól, a celldömölki csoport vezetőjé
től. Hozzátette: sokan keresik fel a csoport tagjait régebbi érmekkel, 
kitüntetésekkel, azonban többségük összekeveri a gyűjthető anyagot 
az egy-egy család számára értékes emléktárggyal. 

Tömböly Ágnes 

Összefogás Celldömölkért 
(Folytatás az 1. oldalról) 
mölköt iskolavárossá, a térség ok
tatási központjává kívánják tenni. 
A városközpont fő tereit felújít
ják, a művelődési ház előtt kiala
kítanak egy rendezvényteret, ahol 
csütörtökönként helyet kapna a 
piac is, így az kikerülhet a lakóhá
zak közül. Új játszótér építésével, 
a régiek felújításával folytatják a 
játszótér-programot. Alsóságon a 
b á n y a t e l e p e n l é t r ehoznak egy 
korszerű üzletközpontot, a celli és 
a sági városrész kábeltelevíziós 

hálózatát egy egységes rendszer
ré kötik össze. A párt gazdasági 
p rogramjá t Söptei Józsefné, a 
Mávépcell Kft. igazgatója ismer
tette. Kiemlte, hogy növelni kell 
a város bevételeit, ez elsősorban 
a munkahelyek teremtésével, az 
adóbevételek növekedésével való
sítható meg. Az egészségügyi és 
szociális helyzettel kapcsolatban 
Limpár József, a kórház gazdasá
gi igazgatója tájékoztatta a meg
jelenteket. 

T.G. 

Trianonra emlékeztek 
a Ság hegyen 

ke mondott köszöntőt, kiemelve: 
tiltakozni kell az ország megcson
kítása ellen. 

Az ünnepség szónoka ifj. Hege
dűs L ó r á n t vol t országgyűlési 
képvieló', református lelkész volt. 
Hegedűs Lóránt szerint a kereszt 
azt üzeni, hogyan maradhat meg 
hazaszeretetünk, egyúttal tanú
ságtétel amellett, hogy az ember 
nem l é p h e t át é r z é k e t l e n ü l 
Tiranon fájdalmán. Magyarország 
szuverenitásának elvesztését az 
1867-es kiegyezésig vezette vissza, 
véleménye szerint azóta is folya
matos Magyarország önfeladása. 
Napjainkban a megcsonkított or
szág is - akár baloldali, akár jobb

oldali k o r m á n y a van - a tőke 
áramlásával idegen kézre jut . 

Az ünnepség e lőt t a Hagyo
m á n y ő r z ő - e g y e s ü l e t 
ijászbemutatót tartott. Az emlék
műsorban fellépett a budapesti 
Turul együttes és Hegedűs Zsu
zsanna énekművész, aki a Triano
ni fájdalom dalait adta elő. Több 
önkormányzat és szervezet elhe
lyezte az emlékezés koszorúit a 
kereszt lábánál, majd Heim Géza, 
a Kemenesaljái Trianon Társaság 
elnöke mondott zárszót. Másnap 
délelőtt a celldömölki kegytemp
lomban a határon túli magyaro
kért mondtak ökumenikus szent
misét. T.G. 

Együtt a választókkal 
(Folytatás az 1. oldalról) 
ző négy évre szóló koncepciójukat, ami a város fejlődését szolgálná. 
A rendezvényen Makkos István tekintett vissza az elmúlt négy esz
tendőre. 

- Az egyesület oly mértékben képviselte magát az önkormányzat
ban, hogy annak működéséért és döntéseiért vállalja a feleló'sséget -
mondta a polgármester, aki beszédében értékelte egyebek között az 
oktatás, a kultúra és az egészségügy jelenlegi helyzetét is. Hangsú
lyozta, 1998 óta közel 1,2 milliárd forintot fordítottak fejlesztésekre, 
emellett 1,1 milliárd forintnyi pályázati pénzhez is jutottak. A beszá
molót követően bemutat ták az egyesület képviselőjelöltjeit. Németh 
Dénes kiemelte azt is, jelöltjeik kiválasztásánál fontosnak tartották, 
hogy mindenki abban a választókörzetben induljon el, ahol lakik. Az 
ott élők érdekeit véleményük szerint ugyanis így tudják a legjobban 
képviselni. Az egyesület kampánynyitó ülését szeptember 16-án este 
hat órától Alsóságon a csárdában tartotta, ahol Erdélyi Antal szá
molt be a részönkormányzat négy éves munkájáról. 

Tömböly Ágnes 

Ingyenes bemutatkozási lehetőség a polgármester- és képviselőjelölteknek 

Választási hirdetések az I j 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 polgármesterjelöltek 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 
polgármester i 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 Új Kemenesalja 
kiadója és 

szerkesztőbizottsága 



HETI B£SZRGCTES 
„A betegekkel és a munkatársakkal való barátság egyik je lképe 

lehet, hogy túl az adott földrajzi e lhelyezkedésen, érzelmi okok 
miatt is itt néztük, mi intaiak együtt a napfogyatkozást / ' 

Nyitott ajtó a szeretet és a gondolat számára 
A közelmúltban tartották azt a programsorozatot, melyet az Intaházi 
Rahabilitációs Központ ötvenéves fennállásának évfordulójára szer
veztek. A kétnapos rendezvényen országos hírű szakemberek is részt 
vettek, többek között Kiss-Vámosi József, aki hosszú évtizedeket töltött 
az intézmény vezetőjeként az „aranyketrecben". Benedek István mél
tán népszerű napló-regénye ugyanis itt játszódik. 

- Amikor az Aranyketrecet ír
ták, én még medikus voltam. Fris
sen végzett orvosként olvastam 
elsó' alkalommal a könyvet. Az 
akkori pozitív véleményem azóta 
sem vál tozot t ró la . Nagyszerű 
munka, és az úgynevezett művelt 
nagyközönség körében nagyon 
sokat segített és segít az elmebe
tegekkel szembeni negatív társa
dalmi eló'ítéletek megingatásá
ban. 

-Benedek István megítélése Ön
ben megváltozott-e az évek folya
mán? 

- Óróla sem változott meg a vé
leményem. Nagyszerű orvosnak, 
kiváló embernek és elsó'rangú író
nak tartom. Az utolsó évei mun
kásságát is kifogástalannak érté
kelem. Az idó' ó't igazolta, amikor 
a sajtótisztességet helyezte eló're 
az újságírásban. Az Aranyketrec
ről keveset beszélgettünk. Egy al
kalommal, amikor meglátogatott 
minket, megmutatta Intán azt a 
helyiséget és az ablakot, ahol a 
könyvet írta. „Közös" munkatár
sainktól sokat hallottam a kötet 
születéséről. Szinte naponta, de 
hetenként biztosan felolvasta az 
elkészült fejezeteket, így visszajel
zést is kaphatott. Az elméleti ré
szeket is továbbképzés formájá
ban kapták meg a munkatársak, 
így ér the tő a napló-jelleg megje
lenítése. 

Az előzményekhez hozzátarto
zik, hogy Benedek 5 évig, 
Goldschmidt Dénes 16 évig, én 
pedig 23 évig vezettük Intát . A 
mindvégig kinyilvánított tisztele
tem ellenére Benedekkel a kap
csolatunk nem volt fe lhőt len . 
Mégis az első emlékbeszédet, azt 
hiszem, hogy én tartottam róla. 
Emberi és kollegiális kapcsolatun
kat az akkori diktatúra szelleme 
zavarta meg. 1957 márciusának 
végén egy reggel Benedeket a für
dőszobájából megbilincselve, félig 
borotváitan vitték el. A Sárvári 
Rendőrségen a karha ta lmis ták 
véresre verték. Ezt tőle is tudom 
és attól a nővértől is. aki a tiszta 

fehérneműt bevitte és a véres in
gét elhozta. Benedek a letartóz
tatását és meghurcolását a későb
bi u tódjának, Goldschmidtnek 
tulajdonította. Mint tudjuk, hie
delemmell, érzelemmel vitatkoz
ni nem lehet és nem is szabad, de 
ennek a feltételezésnek nagyon 
sok objektív tény is ellene mon
dott. Ezt nemcsak én értékeltem 
így, de mesterem és néhai főnö
köm, Juhász Pál professzor is, aki
től azt az instrukciót kaptam, hogy 
a két e lődömet békítsem össze. 
Ahogyan ez neki nem sikerült, úgy 
nekem sem. Goldschmidttel 8 
évig voltam a Magyar Pszichiátri
ai Társaság Országos vezetőségé
ben. Ó a szakmában maradt élete 
végéig, Benedek kiszállt belőle. 
Én mind a két elődömet tisztel
tem, és nem voltam hajlandó az 
egyiket megtagadni a másik ked
véért. Benedek lassan összevont 
minket, és csak úgy beszélt rólunk, 
mint az „utódaim". A békítés húr
ját nem feszíthettem tovább, mert 
talán a beszélő viszonyunk is meg
szűnt volna. Az igazgatói kineve
zésem után tiszteletemet tettem 
Benedeknél. Ó két év múlva viszo
nozta a látogatást, és akkor egy 
napot el töl töt t In tán . Mindké t 
találkozás reményteljes volt a to
vábbi barátságot illetően, de saj
nos a jelzett ellenszenvérzelmeket 
nem sikerült áttörni. 

- Az Aranyketrecet olvasva Ma
karenko jutott az eszembe: ó'is meg
járta a közösségformálás összes 
gyötrelmes lépcsőfokát. 

- A m a k a r e n k ó i pedagóg ia i 
munka és a pszichiátriai tevékeny
ség nehezen hasonlí tható össze, 
bár dcviánsokkal ő is és mi is fog
lalkoztunk. A szenvedélybetegek 
is deviánsok, ugyanakkor főtevé
kenységünk mégis az elmebetegek 
rehabilitációja maradt. Ezért hi
ányzott a módszereink repertoár
jából például a „makarenkói po
fon" is. A fegyelmezést mi a kö
zösségre bíztuk, a terápiás közös
ség önkormányzat i formájának 
megfelelően, amelynek kidolgo

zása éppen a nevemhez fűződik, 
így több, mint két évtizeddel a tár
sadalmi önkormányzat megjele
nése előtt, már volt önkormány
zat a mi pszichiátriai in tézmé
nyünkben. 

- Van-e olyan betege, akire az 
aranyketreces időkből a legélénkeb
ben emlékszik vissza? 

- Már a korábbi munkahelye
men az Egészségügyi Minisztéri
um Munkaterápiás Intézetében, 
Pomázon volt több „aranyketre
ces" betegem. Amikor Intára jöt
tem, itt is sokat találtam. Nagyon 
sok „kedvenc" betegem volt. K i 
emelni azonban egyet sem tudnék 
közülük. Mindenesetre elmond
ható, hogy élő hidat, folytonossá
got képeztek ők az idő és a szak
ma folyama fölött. Tükrözték a 
humánum etalonját, amelyet csak 
túlszárnyalni lehetett, de alább 
engedni nem. 

- Milyen érzés volt ismét vissza
jönni Kemenesaljára? 

- Intaházától soha nem szakad
tam el teljesen. Feleségemmel, aki 
23 évig itt volt pszichológus, szin
te évente visszalátogatunk. Szá
munkra életforma volt az intaiság. 
A betegekkel és a munkatársak
kal való barátság egyik jelképe le
het, hogy túl az adott földrajzi el
helyezkedésen, érzelmi okok mi
att is itt néztük, mi intaiak együtt, 
a napfogyatkozást. A mostani ün
nepség előtt sem régen j ún iu s ele
jén voltam itt. Nem nosztalgiázni 
járunk vissza, lelki szükséglet egy 
hajdani „építmény" meglátogatá
sa. Régi betegeimmel és volt mun
katársaimmal nagyon jó találkoz
ni. Az 50. jubileum megrendezé
se, szakmai tartalma és érzelem
gazdag légköre méltó volt az in

tézet szellemiségéhez. Örömmel 
készültünk az előadásokra. A ma
gam részéről igyekeztem az em
lékezés ros t á in e lhul la j tani a 
gyógyí tó-a lkotó tevékenysége t 
gátló kicsinyes, negatív eseménye
ket, rövid felidézésükkel az em
lék-szemét hulladékai közé dob
va azokat. Elsősorban a további 
építkezés, létezés, a gyógyítás és 
fejlődés gondolat-magvainak ad
tam teret, annak r e m é n y é b e n , 
hogy nemcsak a jelképként elül
tetett fa növekedését , hanem a 
gyógyítás szel lg miségének továb
bi k ibon t akozásá t is l á t h a t o m 
még. 

- Hogyan él, mit csinál mosta
nában? 

- Nyugdíjasként elfoglaltabb 
vagyok, mint bármikor. Gyakran 
kérnek fel előadásokra. Rendsze
resen tanítottam is, sokszor épp a 
te ráp iás közösségről (gyógyító 
közösség, ahol a beteg partner a 
folyamatokban) szóltam, de ez 
megeről te tőnek bizonyult. írok, 
egészségügyi felvilágosítás témá
jába vágó cikkeket és - ritkábban 
- filozófiai jellegű tanulmányokat. 
A későbbiekben egy tanulmány
kötet kiadását is tervezem. A szo
bámba lépve magam is és a ven
dégeim is megcsodálhatják azt a 
címert, amely terveiben és kivite
lezésében is ízig-vérig intai ter
mék: az intézet címereként adta 
és adja hírül, hogy az ajtó nyitott 
a gondolat és a szeretet számára 
egyaránt. 

Németh Ibolya 

Apróhirdetés 
Két fiatal magyartarka 7 hóna

pos vemhes tehén eladó. 
Érd.: 95/420-880 

TOYOTA C O R O L L A 1,4-es 3 
és fél éves újszerű állapotban el
adó. 

Érd.: 06-70-319-2728 

Újszerű állapotban lévő 300 l i 
teres hűtőláda reális áron eladó. 

Érd.: 95/420-886 

Hirdetések felvétele 
az Új Kemenesaljába: 
Polgármesteri Hivatal, 

Nagy Antal. 



Jelentés az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és kötelezettségeiről 
Az államháztartásról szóló 1992. évi X X X V I I I . tv 50. §-ának 2./bekezdés íj pontja szerint a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselő¬

testületek tagjai általános választásának évében a választás napját megelőző' 30 nappal a jegyzőnek részletes jelentést kell közzé tenni az Önkor
mányzat pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről. 

Celldömölk város pénzügyi helyzetérő] a 2002. évi I . féléves beszámoló és az azóta eltelt hónapok pénz- és vagyonmozgása alapján az alábbi 
tájékoztatást adom: 

Celldömölk város költségvetésének főösszege jelenleg 3.341.193 e Ft. A bevételek teljesítése időarányos, a kiadások közül a működési kiadá
sok teljesítése szintén időarányos. A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) terén némi lemaradás tapasztalható, mely annak tudható 
be, hogy a feladatok elvégzése döntően a második félévben esedékes. így kifizetésre a későbbi időpontokban kerül sor. A tervezett feladatok 
közül várhatóan nem kerül felhasználásra a termál-fürdőre beütemezett mintegy 486 millió Ft, a közbeszerzési eljárások lefolytatási kötelezett
sége miatt. 

A működést meghatározza, hogy jelenleg 119 millió forint olyan hiányt tartalmaz a költségvetés, melynek nincs fedezete. Ehhez járul további 
33 millió forint elkötelezettség, melyről a képviselőtestület már határozatban döntött . A bevételek között 60 millió Ft-tal szerepel az ingatlan
értékesítés, melyet év végéig kell realizálni. Az önkormányzat mérlegében a vagyon nettó értéke 2.695.809 e Ft ( I . féléves adatok). Ebből 
forgalomképes ingatlan (lakás, üzlet, egyéb helyiség, stb.) 470 millió Ft. Utóbbiból jelzáloggal terhelt 36 millió Ft. 

A képviselő-testület 4 éves működése alatt felvett fejlesztési célú hiteleiből a 2003. évet követő időszakra jutó elkötelezettségei az alábbiak: 
Hitelfelvétel időpontja Összege Célja 2003-tól esedékes fizetési kötelezettség összege Ezek éves ütemei 
2000. aug. 8. 24.000 e Ft szennyvízhálózat építés 24.000 e Ft 3 éven át évi 8-8 millió Ft 
2001. jún. 11. 100.000 e Ft szennyvíz, útépítés, sporttelep rekonstrukció 100.000 e Ft 5 éven át évi 20-20 millió Ft 
2002. máj. 30. 280.000 e Ft fürdó'építés 280.000 e Ft 2004-től 10 éven át 20-30 

millió Ft évente 
(Igénybevétel még nem történt) 
Készfizető kezességvállalás az Alsóság-Pityervári Csatorna Társulat hitelére, illetve a társulat megszűnése után a hitel-törlesztése 
(ennek fedezete a lakosság részlet-fizetése) 

2003-tól 94.500 e Ft 
Lízing ügylet (személyautók vásárlására) 3.376 e Ft 
Egyéb elkötelezettségként kell említeni a korház műszerfejlesztéséhez 2003. évi 4 millió Ft összegű támogatást, melyet a képviselőtestület 

2001-ben vállalt. 
Az önkormányzatnak egyéb árubeszerzésre és szolgáltatás teljesítésére vonatkozó, a 2003. január 1-tól terjedő időszakra érvényes szerződé

se, elkötelezettsége nincs. (Kivéve a folyamatos közüzemi szolgáltatásokat pl. közvilágítás, víz- távhő szolgáltatás stb.) 

Celldömölk, 2002. szeptember 20. Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

RENAULT 
Kishaszonjármüvek 

Van "Arany középút"?? 
A Renault-náí Igen ! 

2002.12.31 -ig 

Használja kis Ön is a vámtarifa rendelet változás átmeneti időszakát ez év 
végéig ! Vásárolja meg most - megszorítások nélkül - álmai 6 személyes 
furgonját, vagy kívánság szerinti kistehergépkocsiját, hogy a fogyasztási 
adót még visszaigényelhesse. Trafic 6 személyes furgon : Az Arany középút 
6 személyes tehergépkocsi, gazdag alapfelszereltséggel: A8S, Légzsák, 
Inditásgátló, Szervókormány... már 3.93O.0OO,-Ft + ÁFA -tói! 
Renault Kishaszonjármüvek: már 1.684.000,-Ft + ÁFA-tól ( Twingo Société ) 
A részletekért és információért érdeklődjön kereskedésünkben. 
www.molnar-molnar.hu 

Molnár & Molnár Kft 
9 500 Celldömölk, Tó u. 2. 9600 Sárvár, Hunyadi u. 13. 
Tel/Fax: 95/422-302 Tel/Fax: 95/326-302 

A repülés szerelmesei 
Kemenesalján 

Kövi András és Fodor Attila köszönti az első'gép pilótáját 

(Folytatás az 1. oldalról) 
együttműködnek különböző szer
vezetekkel. A repülőteret Fodor 
Attila tokorcsi vállalkozó segítsé
gével alakították ki, a közeljövő
ben építeni fogják a hangárt, és az 
oktatást is elkezdik még az idén. 
Az első gépet Pajor István pilóta 
hozta Kemenesaljára. 

A szeptember 29-ei repülőna

pon a gépek arzenáljával találkoz
hat a közönség. Lesz műrepüló's, 
ejtőernyős és siklóernyős bemuta
tó. A nézők kipróbálhatják a gé
peket, s é t a repü lésen vehetnek 
részt. 

A repülő-show utáni szórakoz
ta tó mú'soban többek közöt t a 
„csízes" Beleznai Endre is fellép. 

Tulok G. 

http://www.molnar-molnar.hu


Számvetés választások előtt 

Négy év képviselőként 
Október 20-ára írták ki a 2002-es helyhatósági választásokat. A cell
dömölki önkormányzat 1998-ban választott képviseló'-testületének 
tagjait arra kértük, tekintsék át az elmúlt négy évet. A képviselőket a 
választókörzetek, illetve a listás helyek sorrendje szerint kerestük fel. 

Hetényi László a Keresztényde
mokrata Néppárt városi kompen
zációs listáján jutott be a képvise
lő tes tü le tbe , és a párt színeiben 
indul idén is a helyhatósági válasz
tásokon. 

- A KDNP helyi szervezetének 
vezetőjeként a tíz választókörzet 
munká já t k o o r d i n á l t a m 1998-
ban, és most is állítunk jelölteket 
mindenhol. Alapelvünk, hogy hi
teles emberekkel tegyünk a helyi 
demokráciáért - mondta az ön
kormányzati képviselő. - Azér t 
vállaltam a képviselőséget, mert 
így közvetlenül tudtam hozzászól
ni a helyi ügyekhez, tevékenyked
ni a város életében az itt é lő em
berekért. Külön öröm, hogy két 
olyan - az egészségügyi és szociá
lis, illetve az oktatási - bizottság
ban dolgoztam, amelyek közel áll
tak hozzám. 

Hetényi László elmondta, hogy 
egész életében jellemző volt rá, az 
életvitelére a karitatív tevékeny
ség, így közel állt hozzá az egész
ségügyi és szociális bizottságban 
folytatott munka, ahol a szociális 
érzékenységet kamatoztatni tud¬

- A Fidesz MPP és az M D F kö
zös jelöltjeként listáról kerültem 
a képviselő-testületbe - mondta 
Lász ló Tibor. - I d ő k ö z b e n 
magánokokból kiléptem a Fidesz-
ből. Feltettem a kérdést magam
nak, hogy etikus-e maradni a tes
tületben, de már csak egy év volt 
hátra a ciklusból mostanáig. Mint 
az utóbbi fél évben kiderült, saj
nos nincs időm sem a testületi , 
sem a bizottsági munkában részt 
venni, így nem indulok a követke
ző'választásokon. 

A négy évről a képviselő el
mondta: a költségvetés 95 száza
lékát a város fenntartása tette ki, 
ami kevés maradt, abból erejéhez 
méltón sokat tett a város fejlődé
séért az önkormányzat. Kiemelte, 
hogy a polgári kormánytól több 
jelentős támogatást kaptak, de azt 
is el kellett érni, hogy a város meg
kapja ezeket a pénzeket. 

- Rá kellett jönnöm arra is, hogy 
sokszor az egyszerű dolgokat sem 
könnyű megoldani. Például hiába 
p r ó b á l k o z t a m azzal, hogy az 
SZTK előtt parkoló legyen kiala
kítva. Képviseltem a lakoság érde
keit abban is, hogy kiépítenék a 

ta. A mindennapi dolgokban kel
lett döntéseket hozni, a legjobban 
rászoruló embereknek kellett se
gíteni, szavazatával hozzáállásával 
például a szociális segélyezésben. 

- Négy év után tapasztalható, 
hogy a város jelentős fejlődésen 
ment át. Az eredmények mellett 
szerettem volna azonban még pár 
dolgot elérni. Például azt, hogy a 
városközpontban lévő panelházak 
távfűtéses lakásaiban ne emeljék 
a fűtési díjakat, hiszen az orszá
gos átlaghoz képest magasak a 
díjak. Ugyanígy a nagyrészt ön
kormányzati tulajdonban lévő kft. 
a vízdíjakat se emelje a csillagos 
égig. S i k e r ü l t e l é r n i , hogy a 
Savaria Nett-Pack cég idetelepü-
lésével munkahelyeket teremtet
tünk a fogyatékkal élők számára, 
és öröm, hogy hamarosan Alsósá
gon is indul egy hasonló foglalkoz
tató. 

Hetényi László szerint a követ
kező testületnek is sok munkája 
lesz, elsősorban a munkahelyte
remtésben, a város további fej
lesztésében ahhoz, hogy az embe
rek jól érezzék magukat. 

járdákat, ha a várostól az alapanya
got megkapnák, de egyelőre erre 
sem volt lehetőség. Örülök viszont 
annak, hogy évtizedes probléma 
oldódott meg a Korona-sarok be
ép í t é séve l , ami a 
kórházrekonstrukció mellett a leg
fontosabb, és talán az egyik leg
szebb színfoltja lesz Celldömölk
nek. Az elmúlt négy évből hiányol
tam viszont azt, hogy a képviselő
testület nem merte meglépni az in
tézményrendszer átalakítását. 

László Tibor a városfejlesztési 
b izot t ságban dolgozott, ahol a 
képviselőkön kívül a külső szak
emberek tudása is hozzájárult a 
tartalmas munkához. A bűnmeg
előzési bizottságban társadalmi 
funkcióban tevékenykedtek a bi
zottság tagjai. A képviselő külön 
köszönetet mondott Horvá thné 
Varga Margi tnak, a b i zo t t s ág 
„motorjának" a munkájáért. 

- Örülnék annak, ha a követke
z ő képv ise lő - tes tü le t nagyobb 
vállalkozószellemmel bírna, mer
ne kockáztatni. Munkájukhoz sok 
sikert kívánok, bízva abban, hogy 
legalább ebben az ütemben halad 
tovább a város fejlődése. 

-Köszön töm az Új Kemenesal
ja olvasóit a magam és a Celldö
mölk Városért Egyesület nevében 
- mondta Németh Dénes, aki az 
augusztusi tisztújító közgyűlés óta 
a tagság döntése alapján az egye
sület elnöki teendőit is ellátja. 

Az eltelt négy évet az egyesület 
szempontjából az útkeresés idő
szakaként értékelte a képviselő. 
Négy éve alakult meg az egyesü
let, és rögtön öten jutottak a kép
viselő-testületbe, hogy ily módon 
is kivegyék részüket a közéleti 
munkából. 

N é m e t h D é n e s a pénzügy i , 
gazdasági bizottságot irányította. 
A bizottság munkája sokrétűvolt , 
úgy ítéli meg, hogy a nézetek több
ször különböztek egy-egy ügy tár
gyalásakor, de végül meg tudtak 
állapodni a legjobb döntésben.A 
képviselő-testületi munkából a 
kollektív bölcsességet emelte ki. . 

- A z Európai Unióhoz közeled
ve helyzetbe kell kerülnie a város
nak, ehhez megfelelő embereket 
kell találni helyi szinten, olyano
kat, akik jó helyen, jó időben tud-

A Celldömölk Városért Egye
sület listáról bejutott képviselője 
volt ebben a cikluban Szabó End
re, aki elmondta: 

- 12 éve vagyok az önkormány
zatban, tevékenykedtem képvise
lőként, volt olyan időszak, amikor 
külső bizottsági tagként, így el
mondhatom, hogy követem az 
eseményeket. Az elmúlt négy év 
alapján azt mondom, összességé
ben nem kel! szégyenkezni. A vá
ros sokat fejlődött: működnek az 
intézmények, voltak infrastruktu
rális fejlesztések, és kulturális te
rületen is lépett e lőre a város. 
Vannak természetesen problémák 
is. Nehéz kérdés volt egyebek kö
zött a konyhák ügye, hiszen mun
kahelyek függnek egy-egy ilyen 
döntéstől. 

Szabó Endre véleménye szerint 
lépett előre a város az intézmé
nyek korszerűsítésében, sokat ál
dozott a város az oktatásra és az 
egészségügyre. A fürdő építésével 
kapcsolatban elmondta, hogy 
idén megtörténhet az első kapa
vágás, a jövő év végére pedig fü
rödni is lehet. A fürdő építésére 
megvan a pénz, ezért fontosnak 

ják a város érdekeit képviselni. 
A képviselő elmondta, hogy az 

elmúlt négy évben körülbelül 1,2 
milliárd forintot fejlődötta város, 
miu tán egyebek közöt t megte
remtették az infrastruktúrát, meg
történt a kórház rekonstrukciója. 
Kitörési pont lehet a fürdő, amit 
gazdaságosan kell majd működ
tetni, ehhez is megfelelő szakem
berek kellenek majd. A fejleszté
sek mellett elsőrendű feladat lesz 
továbbra is a működőképesség 
fenntartása. Az elmúlt években 
hitellel fenntar tha tó működése 
volt a városnak, ez a hiány nem 
emelkedett, a fejlődés viszont 
igen. 

Az előző ciklusban a képviselő
testületbe listáról bejutott képvi
selő a mostani választásokon a 2. 
számú választókörzetben indul. 
N é m e t h D é n e s elmondta: ha 
egyéni képviselőként jut be a kö
ve tkező tes tü le tbe , akkor több 
időt szán arra is, hogy a körzet 
dolgaival foglalkozzon, a annak 
körülményeit még komfortosab
bá tegye. 

tartotta kiemelni, hogy a működé
si költségeket külön kell választa
ni a fe j lesz tésekre fo rd í t andó 
összegektói 

A város fe j l esz tés i , i l letve a 
pénzügyi bizottság munkájáról 
elmondta, hogy egy célért, a vá
ros érdekében dolgoztak, így min
dig tiszteletben tartották egymás 
elképzeléseit. A bizottságokban 
mindig sikerült közös nevezőre 
jutni . A lakókörzetében is sokan 
felkeresték a körzet gondjaival, 
amelyeknek megoldásához a pol
gármesteri hivatalban mindig se
gítséget kapott. 

- Celldömölkön is a különbö
ző pártok, civil szervezetek kép
viselői jutottak be a testületbe, ná
lunk, szerencsére, mégsem érvé
nyesült a pártoskodás. Közös ér
dekek szerint álltunk mellé az ak
tuá l i s ü g y e k n e k . A k o r o m n á l 
fogva már nem indulok a követ
kező választásokon, de szeretném, 
ha ősszel is jó testület állna össze, 
legalább olyan összetartó, mint a 
mostani volt. Hogy négy év múlva 
ismét elmondhassuk, újra fejlő
dött a város. 

Tulok G. 

Terjesztőket keresünk! 
Jelentkezőket keresünk (diákokat is) az Új Kemenesalja című hetilap 

jutalékos rendszerben történő terjesztésére. 
Érdeklődni a Kemenesaljái Művelődési Központban lehet. 



Javaslat vándordíj alapítására 

Olimpiai ezüstérmes Kemenesaljáról 
Berzsenyi Barnabás alakja szimbolikus jelentőségű Kemenesalja 

kultúrtörténetében. A „magyar Horatius", Berzsenyi Dániel déduno
kája a kemenessömjéni nemesi birtokon született 1918. február 12-én, 
és hamvait is szülőfalujának családi kr iptájában t eme t t ék el. A 
kemenesi tájhoz erősen kötődő, sport történeti szempontból a legér
tékesebb eredményeket elérő versenyző méltán szolgálhat példaképül 
a jövő nemzedékei számára. A családi gyökerek említésekor nem fe
ledkezhetünk meg arról sem, hogy a klasszikus ókori műveltségen ne
velkedett Berzsenyi Dániel volt az olympiai játékok felújítása gondo
latának egyik első hazai megpendítője. 

Berzsenyi György okleveles mezőgazdász és Szabó Etelka fia a ha
gyományoknak megfelelően a sop
roni evangélikus g imnáziumban 
végezte középiskolai tanulmánya
inak javát. Az érettségit a család 
Budapestre költözése miatt már a 
fővárosi Werbőczy István Gimná
ziumban tette le. A Pázmány Pé
ter Tudományegyetem jogi karán 
doktorált 1941-ben. Ezt követően 
a M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i 
umban miniszteri személyi titkár 
lett 1953-ig, majd hét éven át a 
Budapesti Vízellátási Hivatal mun
katársaként dolgozott. 

Fiatal joghallgatóként a Buda
pesti Egyetemi Atlétikai Clubban 

Egészségügyi szolgálat 
Központi orvosi ügyelet 

Csontváry patika - Telefon: 95/423-743 
Október 

1. kedd Dr. Schrott Olga Karádi Ferencné 
2. szerda Dr. Nagy János Horváth Katalin 
3. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné 
4. péntek Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné 
5. szombat Dr. Sükösd Éva Horváth Katalin 
6. vasárnap Dr. Szenté Tamás Tompa Kálmánné 
7. hétfő Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné 
8. kedd Dr. Schrott Olga Horváth Katalin 
9. szerda Dr. Bérdi Gusztáv Tompa Kálmánné 
10. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné 
11. péntek Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin 
12. szombat Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné 
13. vasárnap Dr. Márton Katalin Karádi Ferencné 
14. hétfő Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin 
15. kedd Dr. Szabó Ildikó Tompa Kálmánné 
16. szerda Dr. Nagy János Karádi Ferencné 
17. csütörtök Dr. Sükösd Éva Horváth Katalin 
18. péntek Dr. Kovács Zoltán Tompa Kálmánné 
19. szombat Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné 
20. vasárnap Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin 
21. hétfő Dr. Gájer Tatjána Tompa Kálmánné 
22. kedd Dr. Bérdi Gusztáv Karádi Ferencné 
23. szerda Dr. Schrott Olga Horváth Katalin 
24. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné 
25. péntek Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné 
26. szombat Dr. Nagy János Horváth Katalin 
27. vasárnap Dr. Kiss Imre Tompa Kálmánné 
28. hétfő' Dr. Szabó Ildikó Karádi Ferencné 
29. kedd Dr. Márton Katalin Horváth Katalin 
30. szerda Dr. Gájer Tatjána Tompa Kálmánné 
31. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné 

Gerentsér László tanítványaként kezdett vívni és eleinte tőrvívásban 
aratott sikereket; főiskolai bajnokságokat nyert, majd 1940-ben egyé
niben bronzérmet szerzett az országos bajnokságon. Kiemelkedő ered
ményeket azonban párbaj tőrvívásban ért el: 1941 és 1960 között hét
szeres magyar csapatbajnok, közben öt alkalommal egyéniben is dia
dalmaskodott. Ez utóbbi teljesítménye révén hazai földön máig a leg
eredményesebb párbajtőrvívó. A tőrrel „kivívott" négy csapatbajnoki 
cím teszi teljessé az 1945-től 1950-ig a KASE, majd a Budapesti Vörös 
Meteor színeiben pástra álló Berzsenyi Barnabás 17 magyar bajnoki 
aranyból álló kollekcióját. 

A sikereknek köszönhetően 1947-től t izenhárom éven át tagja volt 
a válogatott kereteknek. Nemzetközi debütálására a helsinki olimpián 
került sor, ahol csapatban ötödik helyezést értek el. Legnagyobb egyéni 
sikere az 1953-as brüsszeli világbajnoksághoz fűződik az ezüstérem 
megszerzésével a Sákovits József elleni magyar „házidöntőt" követő
en. Az 1955-ös római világbajnoki csapatbronz után komoly remények
kel indultak a párbajtőr csapat tagjai a melbourne-i ol impián. A 
Balthazár Lajos, Berzsenyi Barnabás, Marosi József, Nagy Ambrus, 
Rerrich Béla, Sákovits József összeállítású gárda a végső győzelemre 
aspiráló franciák 9:7-es legyőzése után a döntőben már nem tudott 
komoly ellenállást kifejteni az ötvenes években taroló olasz sztárokkal 
szemben (3:9). Az olimpiai ezüstérem így is a magyar párbaj tőrvívás 
addigi legnagyobb sikerét jelentette. A következő évi párizsi világbaj
nokság újabb csapatezüstje egy sikeres generáció utolsó fellobbanása-
ként értékelhető. 

Berzsenyi Barnabás még 41 (!!) évesen, 1959-ben is a legjobb lett a 
magyar bajnokságon, de a válogatottnál már nem vették számításba. 
1960-ban feleségével, Jolánnal és két fiával, Balázzsal és Zsolttal emig
rált Magyarországról, és megkezdte kalandos külföldi edzői / vívómes
teri pályáját. Előbb három évig az 
egyiptomi válogatot tat t renírozta , 
majd két évre a finn öttusa-váloga
tott vívóedzőjének szerződött, 1966-
tól pedig négy éven keresztül a por
tugál válogatottat irányította. Ezt kö
vetően haláláig Nyugat -Németor
szágban tevékenykedett, ahol előbb 
Koblenzben, majd Osnabrückben 
volt vívómester 1983-as nyugdíjazá
sáig. 

A művelt, szerény Berzsenyi Bar
nabás mindvégig megőrizte magyar állampolgárságát, de csak 1988-
ban lépte át ismét az államhatárt. Ezután évente hazalátogatott a 
sömjéni Berzsenyi-kastélyba, azonban felesége elvesztése 1989-ben 
nagyon megviselte. Osnabrückben hunytéi 1993.június 18-án, de vég
akaratának megfelelően július 7-én a kemenessömjéni családi kriptá
ban helyezték örök nyugalomra hamvait. 

2003-ban születésének 85. és halálának 10. évfordulóját ünnepel
hetjük. Az utókor talán úgy tiszteleghetne legméltóbban emléke előtt, 
ha Berzsenyi Barnabás vándordíjat alapítanánk, amit az adott eszten
dőben legkiemelkedőbben teljesítőkemenesaljai sportoló kapna a szak
emberek javaslata és a sportszerető közönség szavazatai alapján. 

Németh Tibor 

Mit jelent az Internet? 
Információkeresés a világhálón - Levelezés - Chat 

TANULJON INTERNETEZNI A KÖNYVTÁRBAN! 

20 óra: 1000 Ft 
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a felnőtt olvasószolgálat 

munkatársainál! 

Kresznerics Ferenc Könyvtár, Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1. 
A képzés támogatója: 

Széchenyi Terv 



SPORT - ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK 
Rajtol a kézilabda bajnokság 

A CVSE-Celli Festék NBII-es férfi kézilab
da csapata szeptember 21-én, az Ajka elleni 
idegenbeli mérkőzéssel kezdi meg szereplését 
a 20(12 2003-as bajnoki szezonban. Mátés Ist
ván edzővel a felkészülésről, a változásokról 
és a bajnokság esélyeiről beszélgettünk. 

-Mikor kezdte a felkészülést a csapat a baj 
nokságra? 

-Augusztus 13-a óta heti két edzéssel ké
szülünk a bajnokságra. Vegyes edzéseken a 
labdás játék mellett eró'fejlesztést is végeztünk. 

-Két edzőmérkőzésen le is mérhette, hol tar
tanak játékosok? 

- A Tanárképző' Főiskola, Szombathely és a 
Nagykanizsa volt edzőpartnerünk. Ezeken a 
mérkőzéseken nem is igazából az eredmény 
volt a fontos, hanem a gyakorlás, a figurák 
megismerése, a csapat összeszoktatása. 

-Milyen változások történtek a csapat háza 
táján a szünetben? 

-Egyik átlövőnk, Németh László ebben a 
szezonban nem fog játszani. Érkezett hozzánk 
Gubián Tamás, aki Németországban játszott. 
Ól balszélsőként. bal átlövőként cs irányito
ként is számításba vehetem. Lendvai munka
helyi elfoglaltságai miatt nem tudaz edzése
ken velünk dolgozni, de mérkőzéseken számí
tok a játékára. Az ifjúsági csapatból Bőczén 
Péter, Rozmán Gergő és Mecséri Norbert kap-

A bajnoki nyitány előtt a férfi kézilabdacsa
pat Magyar Kupa mérkőzésen az előző évi baj
nokságot megnyerő Várpalota együttesét fo
gadta, és végig vezetve a találkozón megérde
melten jutott tovább a kupában. A férfiakkal 
ellentétben a női csapat az első körben erő
nyerővolt a kupamérkőzések sorozatában. 

A 2002/2003-as bajnoki szezon első fordu
lójában a férfi együttes idegenben, míg a nők 
hazai pályán szerepeltek. Jól sikerült a bajno
ki rajt, hisz mindkét csapat győzelemmel mu
tatkozott be. 

KKAjka-Cel l i Festék 18:22 (11:12) 
Ajka, NBII-es férfi bajnoki kézilabda mérkő

zés. Vezette: Aczél, Nagy. 
CVSE-Celli Festék: Dénes - Pozsonyi (7), 

Csitkovics (5), Nagy Zs., Ludvig, Gubián (4), 
Sali (2). Csere: Kozma (kapus). Bakonyi (3), 
Lendvai (1), Kormos, Tóth, Jakab, Csizmazia. 

Edző': Mátés István. Jók: Dénes, Pozsonyi, 
Csitkovics, Nagy Zs., Sali. 

Két jól felkészített csapat mérkőzésén az I . 
félidőben főként a hazai csapat vezetett 1-2 
góllal. A félidő'vége előtt átvették a celliek a 
vezetést és a félidőre már Ők vonulhattak 
előnnyel. A második játékrészben a vendégek 
jobb védekezésüknek köszönhetően 2-3 gól¬
lal elhúztak. Keményebbé vált a meccs, több 
kétméterest adtak a játékvezetők. A celliek a 

hat a felnőtt csapatban alkalmanként játékle
hetőséget. 

-Az előző szezonban sokszor sérülés nehezí
tette a munkát. Hogy vannak a sérültek? 

-Bakonyi tavaly ősszel túlesett a műtéten, a 
felkészülés időszakában eltávolították a csa
varokat a bokájából. így nem tudott velünk 
dolgozni egy hétig. Rajta kívül Tóth bajlódik 
bokasérüléssel, remélem, a bajnokság kezde
tére felépül. 

-Melyik csapat erősödött a szünetben, kik a 
bajnokság esélyesei? 

- M i n t ismeretes a Várpalota feljutott, a 
Pápa viszont nem tudott osztályozóval felke
rülni, ők tovább erősödtek, mint ahogy a Tata 
és az Ajka is. Szeretnénk a dobogón végezni, 
ez bizonyára nehéz feladat, hisz a Pápa, a Tata 
mellett erős a Szentgotthárd, hazai pályán a 
Győri Mischek és a M Á V Előre is. Velük kell 
felvennünk a versenyt a dobogóért folytatott 
küzdelemben. 

-A bajnoki nyitány előtt egy nagy feladat vár 
még a csapatra a Magyar Kupában. 

- A Magyar Kupa mérkőzésen azt a Várpa
lotát fogadjuk, amelyik az előző bajnokság 
győzteseként felkerült az NBl/B-be. Nehéz 
mérkőzés lesz, de próbálunk mindent megten
ni a továbbjutás érdekében. 

-A kupamérkőzésre és a bajnoki összecsapá
sokhoz is sok sikert kívánok! \.\. 

megítélt büntetőkből 5-öt is kihagytak, ha be
lövik, nagyobb arányú győzelmet is arathattak 
volna. 

Összességében a I I . félidei játéka alapján 
megérdemel t győzelmet aratott egy nehéz 
mérkőzésen Mátés István csapata. 

A következő fordulóban hazai pályán Pápa 
csapatát fogadja a CVSE-Celli Festék. 

Celli Festék-Körmend 36:22 (15:9) 
Celldömölk, városi sportcsarnok, NBII-es női 

bajnoki kézilabda mérkőzés. Vezette: Venczák, 
Willi. 

CVSE-Cel l i Festék: Péti - Kertész (10), 
Szomorkovits L . (5) , Geiger Cs. (2) , 
Szomorkovits A . (1), Tóth (7), Enessey (3). 
Csere: Viszló (2), Hende (2), Foglszinger (1), 
Bödör (3). Edző: Molnár János. 

Molnár János edző csapatának jól sikerült 
a bajnoki rajtra a felkészülés. Ezt már az első 
hazai bajnoki összecsapáson láthatták a kilá
togató nézők. A megyei rangadónak kikiáltott 
mérkőzés csak a nevében volt rangadó. A ven
dég körmendiek nem tudták a lépést tartani a 
celliekkel, akik Ötletes támadójátékuknak kö
szönhetően már 30:14-re is vezettek. A maga
biztos vezetés tudatában már valamennyi cse
rejátékosának lehetőséget adott Molnár edző. 

Legközelebb Bükön szerepel bajnoki össze
csapáson a CVSE-Celli Festék női csapata. 

Ifjúsági labdarúgás 
Augusztus 24. 
Celldömölk-Paks 0:2 (0:1) 
Celldömölk: Szűcs - Verrasztó (Bera), Sali, 

Dummel, Somogyi A . - Kecskeméti, Geiger, 
Búzás, Csuka (Gyürüsi), Németh R. - Simon. 

Fájó vereség hazai pályán. 
Augusztus 28, 
Százhalombatta-Celldömölk 1:2 (1:1) 
Celldömölk: Heiner - Verrasztó (Németh 

G.), Sali, Dummel (Németh B.), Somogyi A. 
- Kecskeméti, Geiger, Búzás (Bera), Csuka 
(Gyürüsi) - Simon, Németh R. 

Gólszerző: Simon 2 (egyet 11-ből) 
Bravúros idegenbeli győzelem 
Augusztus 31. 
Vasas-Celldömölk 9:0 (4:0) 
Cel ldömölk: He iner - N é m e t h B . 

(Dummel), Sali, Búzás, Somogyi A. (Bera) -
Verrasztó, Geiger (Németh G.), Kecskeméti, 
Csuka (Gyürüsi) - Németh R., Simon. 

Budapesten, a Fáy utcai stadionban nem 
volt egy súlycsoportban a két csapat. 

Szeptember 7. 
Celldömölk-Hévíz 1:2 (1:2) 
Celldömölk: Szűcs (Heiner) - Kazári, Sali, 

Búzás (Németh G.), Somogyi A . - Verrasztó 
(Németh J.), Geiger (Gyürüsi), Kecskeméti, 
Csuka (Dummel) - Simon, Németh R. 

Gólszerző: Simon. V.V. 

Három pont kellene... 
A Nyíregyházán elvesztett mérkőzés után 

bekövetkezett a három hellyel való visszaesés 
a bajnoki tabellán. Persze nem annyira a nyír
ségben hagyott három pont hiányzik, hanem 
a hazai pályán elvesztett pontokból legalább 
négy az, ami még az elszámolásnál jól jönne . 
Most az szükséges, hogy az Antók FC két fél
időn keresztül rukkoljon ki olyan játékkal , 
mint a Kaposvár vagy a Bük ellen tette. Azon
ban ha továbbra is ragaszkodnak ahhoz a tak
tikához, hogy a játékteret átengedik az ellen
félnek, és kontrákból igyekeznek eredménye
sek lenni, akkor fel kell gyorsítani a támadá
sokat, és természetesen a ritkán adódó gól
helyzeteket érvényesíteni kell. A jó játékerők
ből álló és jól felkészített szombati ellenfél, a 
Hévíz már többször bebizonyította Cellben is, 
hogy vidéken is képes meglepő eredmények
re. Mindez csak azt jelzi, hogy az első perctől 
kezdve nagyon, de nagyon komolyan kell ven
ni a három pont sorsát. Nagy szükség van a 
győzelemre, mert a három ponttal a közép
mezőny tagságát tartani lehet, ellenkező eset
ben viszont további hellyel, helyekkel lehet 
visszaesni a veszélyt je lentő zónába. A mér
kőzésen nagy szükség lesz a szurkolók segít
ségére is. Jó hatással lehet a játékosokra, ha 
már az első pillanattól érezhetik, hogy a szur
kolók velük vannak, és nagyon óhajtják a csa
pat sikerét. - t i m -

Győzött mindkét kézilabdacsapat 
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A meglepetés elmaradt, érvényesült a papírforma 

Nyírség-Sparfaeus--CYSE-Antók FC 3:1 (2:0) 
Nyíregyháza, 1500 néző. NB1/B-

s mérkőzés. Vezette: Erdős József 
(GaálGy., Vékony) 

Nyíregyháza: 
Téglási - Kiskapusi, Szatke, 

Kádár, Rubint - Turóczi, Bábik, 
S z a b ó I I . Zs., Karkusz -
Csernijenko, Győri. Vezetőedző: 
Kis Károly 

Antók F C : 
Baji -Takács B., Bozsó, Dobos, 

Szöllősi - Latyák, Jáger, Pintér, 
Tóbiás - Marius, Hollósi. Szakmai 
igazgató: Horváth Tamás, edző: 
Sebestyén Attila. 

Jók: 
Szatke, Csernijenko, Szabó I I . 

Zs., G y ő r i , ü l . Baj i , P i n t é r , 
Csernák, Takács Sz. 

Csere: 
Karkusz helyett Göncz a 76., 

Győri helyett Bárdi a 86., i l l . Tó

biás helyett Takács Sz. a szünet
ben, Hollósi helyett Csernák a 60., 
Jáger helyett Csíkvár a 67. perc
ben. 

Sárga lap: 
Szöllősi (akasztotta Kádárt) a 

45. percben. 
Szögletarány: 
14:2 (7:2) 

Várható volt a vereség. A hazai 
csapat gó l t e rmésé t a tavasszal 
Celldömölkön még kispados Győ
ri Zol tán a 25. percben indította 
el. Csapa tának a bajnokságban 
már az ötödik gólját lőtte, és át
vette a hazai góllövőlistán a veze
tő szerepet. Megtartani azonban 
csak a 29. percig tudta, mert ek
kor csapattársa, az ukrán vendég
munkás, Csernijenko befogta, sőt 
az 50. percben elért fejes góljával 
le is körözte. Az elsőjátékrészben 
Jáger szépíthetett volna, de mint 

Fóton, most is kihagyta a kihagy-
hatatlant. A második félidőben 
feljavult a celli csapat j á t é k a . 
Csernák beállása után pedig ka
pura is veszélyesekké váltak a 
celliek. Jó lenne azonban megfej
teni, hogy a celldömölki csapat 
miért „alussza" át az első félidőt 
a mérkőzéseken. Vidéken, főleg 
ha a védők is indiszponált játékot 
mutatnak, mint tették a Spartacus 
ellen is, ez a felfogás végzetes is 
lehet. A Nyíregyházán elért 1:3-
as eredmény akár elfogadhatónak 
is mondható, de azért a Bük le
győzése óta többet vártak a szur
kolók a csapa t tó l . H á r o m gól 
nélküli (két bajnoki, egy kupa-) 
mérkőzés után most a Nyírség-
Spartacus csapatának végre újból 
gólt lőtt Sebestyén Atti la csapa
ta. Csernák, aki - akárcsak a Pécs 
elleni mérkőzésen - amikor beállt, 
új színt vitt a támadójátékba, s a 
74. percben a szépítő gól is az ő 

A serdülő „A" csapat, a CVSE l 15-ös 
korosztályának eredményei 

Szabó István edzőa 2002/2003-
as bajnoki szezont egy számára új 
csapattal kezdte el. Az eddig le
játszott mérkőzéseken látszott, 
még alakul a csapat, de reméljük, 
az együtt elvégzett munka hama
rosan meghozza az első bajnoki 
pontot. 

7. forduló, augusztus 25. 
Szekszárd-CVSE 7:0 (4:0) 
CVSE: Huszár - Kocsis, Gersei, 

R ó z s á s , R á k ó c z i , Ambrus , 
Döbrönte , Németh, Czender F., 
Kovács , Kazár i . Já t szo t t még: 
Krajcsovics, Somlói, Czender J, 
Szemenyei, Molnár. 

A kialakulatlan csapat idegen
ben négy-öt elkerülhető potyagólt 
kapott. A hazaiak összeszokottab-
bak voltak. 

2. forduló, augusztus 31. 
CVSE-Pécs 0:9 (0:5) 

C V S E : Krajcsovics - Bar t i , 
Gersei, Rózsás, Rákóczi, Ambrus, 
Döbrönte , Németh, Czender F., 
Kovács, Kazári. 

Játszot t még: Huszár , Szálai, 
Szemenyei, Molnár, Kocsis. 

A Pécs a hosszú utazás után is 
erős ellenfélnek bizonyult. A 25. 
perc, az első gól után hamar fel
adták a gyerekek. 

3. forduló, szeptember 7. 
Hévíz-CVSE 6:3 (3:2) 
C V S E : Krajcsovics - Kocsis, 

Gersei, Rózsás, Szemenyei, Amb
rus, Döbrönte, Szálai, Czender F„ 
Kovács, Kazári. 

Játszott még: Gőcze, Molnár, 
Somlói, Magyar. 

A csapat hamar kapott 3 elke
rülhető gólt, melyeket a félidő vé
géig majdnem sikerült kiegyenlí
teni, ez a jó küzdőszellemet dicsé

r i . A mérkőzésen végig egyenran
gú mezőnyjáték folyt. A 2. félidő
ben egy egyéni hiba miatt elhúzott 
az ellenfél, és ez döntött . A celli 
csapatból három meghatározó já
tékos hiányzott. 

4. forduló, szeptember 14. 
CVSE-Matáv Soproni* (1:3) 
C V S E : Krajcsovics - Kocsis, 

Gersei, Rózsás, Szemenyei, Amb
rus, Szálai, Czender F., Rákóczi, 
Kovács, Kazári. 

Játszott még: Huszár, Molnár, 
Döbrönte , Balogh, Sebestyén. 

Az 1. félidei játékért mindenkit 
dicséret illet. Csak a félidő előtt 
egy perccel kapták az elkerülhe
tő 3. gólt. A 4. gólt egy kiállítással 
együtt kapta a celli csapat. 10 
emberrel már nehéz volt ellenáll
ni a Sopronnak. Kezd alakulni a 
csapat. V.V. 

nevéhez fűződik. A mérkőzés haj
rájában lesérült Szöllősi Róber t 
hiányában tíz emberrel fejezte be 
az Antók FC a találkozót. 

Bíráskodás: 
Erdős József játékvezető és se

gí tő társai e l fogadható teljesít
ményt nyújtottak. 

A 9. forduló eredményei: 
Vasas-Monor 3:0, D V T K - K a -

posvár 1:1, Pécs-Fót 4:0, Balassa
gyarmat-Tatabánya 4:1, R E A C -
Demecser 3:0, H é v í z - B ü k 0:0, 
Kecskemét -Szolnok 2:0, P á p a -
Százhalombatta 1:0, B K V E l ő r e -
LFC-Haladás 0:2. 

A 10. forduló mérkőzései: 
szeptember 27.: Százhalombat

t a - K e c s k e m é t , szeptember 28.: 
Cel ldömölk -Hév íz , P é c s - B K V 
Előre , Monor-Balassagyarmat, 
Tatabánya-DVTK, Pápa-Kapos
vár, Szolnok-LFC-Haladás,íze/)-
tember 29.: F ó t - N y í r e g y h á z a , 
Bük -REAC, Demecser-Vasas. 
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Az NB I/B állása 
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19. BKV El. 9 
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