Theátrum
Négy előadásból áll a
Theátrum színházi bérlet,
amit az általános iskolák 7-8.
osztályosai és középiskolások
számára ajánl a KM K. A bér
leteket 1500 forintért október
31-éig lehet megvásárolni.

A szó ereje
Több mint tíz éve már annak
hogy a Soltis Lajos Színház - ak
kor még Sitkei Színkör - tagjai
eló'ször jutottak ki Erdélybe kul
turális missziót teljesíteni. Min
denki a maga módján és eszköze
ivel fejezi ki felelősségét a hatá
ron túl éló' magyarokért.
Személyes kapcsolatra épült az
a később elszakíthatatlan kötelék,
melyre a Zsil völgyében éló' ma
gyarok is számíthatnak. 12 éve,
minden esztendőben végigjárta a
társulat a térségnek apróbb-na
gyobb falvait, városait. Mentek
településről településre, ahol ma
gyar szót hallottak, ahol a magyar
szóra mint megtartó erőre gon
doltak az emberek. Segítségükre
Tóth János lelkész volt, aki szer
vezte, egyengette útjaikat, kosz
tot, kvártélyt biztosítva az érke
zőknek. Felcsendültek versek és
népdalok, hallatszottak Balassi
szavai és gondolatai csakúgy, mint
Balogh József költő-tanár költe
ményei. Mindegy volt, milyen kor
ból szólt a magyar szó, egyet je
lentett az mindenkinek, aki érte
ni akarta.
November elején ismét útnak
(Folytatás a 3. oldalon)
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KEMENESALJA
Vasárnap
választunk
Október 20-án, vasárnap lesz
nek a helyhatósági választások.
Mint minden településen, Celldö
mölkön is reggel hat órától este
hét óráig adhatják le voksaikat a
választópolgárok a város tíz sza
vazókörében.
A celldömölkiek négy szavazó
lapot kapnak. Az egyiken a pol
gármester, a másikon a választó
kerület képviselőjének személyé
re szavazhatnak. Mindkét esetben
a több szavazatot kapott jelölt
nyeri el a tisztséget. Egyenlő sza
vazat esetén új választást kell ki
írni. A harmadik szavazólapon a
megyei közgyűlésbe jelölt szerve
zetek, képviselők neve mellé lehet
jelet tenni, míg a negyediken a ki
sebbségi önkormányzat képviselő
ire adhatják le szavazataikat a vá
lasztópolgárok. A kisebbségi ön
kormányzat megalakulásához az
szükséges, hogy a jelöltek össze
sen száz szavazatot kapjanak.
A szavazás megkönnyítéséhez
javasolt, hogy a választópolgárok
ne hagyják otthon a személyi azo
nosságot igazoló okiratot.

Gépmadár-show
Repülőegyesület
alakult a közelmúltban
Celldömölk és Kör
nyéke Repüló'egylet
néven. Az egyesület
célul tűzte ki a térség
idegenforgalmának
fellendítését, ennek ér
dekében szeptember
29-én megrendezték
az elsó' repülőnapot, ez
alkalommal avatták fel
a tokorcsi repülőteret.
Terveik között szerepel
egy repülős iskola lét
rehozása, ahol akár
több szakosztályban is
tanulhatnának repülni
a pilótajelöltek. A re
pülőnapról szóló írá
sunkat az 5. oldalon
olvashatják.

A város fejlődési

lehetőségei

Jobbító szándék és
tenni akarás

Dr Lenner Tibor a város esélyeiről tartott előadást Fotó: Mogyoróssy
Dr. Lenner Tibor tartott előadást Celldömölk fejlődési lehetőségei
címmel az Apáczai Kiadó nagytermében. A jelenlévőket Szenpály-Juhász Imre köszöntötte. A felkért előadót már nemcsak mint a Berzse
nyi Dániel Gimnázium, hanem mint a Berzsenyi Dániel Főiskola taná
rát is üdvözölték.
A történész három témakörre bontotta értékelő elemzését. Foglal
kozott a rendszerváltás előtti és utáni településszerkezet változások
kal Magyarországon, majd - leszűkítve a témakört - Celldömölk je
lenlegi helyzetéről és fejlődési lehetőségeiről beszélt.
A város erősségének tekintette, hogy a régió meghatározó vasúti
csomópontja. A Szombathely-Székesfehérvár vasútvonal villamosítá
sa további kedvező helyzetet teremtett. Ugyancsak előnyösnek érté
kelte a magyar-szlovén vasút megépítésének hatását a celldömölki ren
dező pályaudvar fogalmára. Elismerően szólt az infrastruktúra fejlett
ségéről, az egyre javuló közutakról, a teljes mértékben kiépített tele
fon- és gázhálózatról. Meglévő, de nem teljes mértékben kihasznált
lehetőségnek ítélte a Ság hegy természeti érékeit és az ehhez kapcso
lódó borturizmus beindítását. Ugyanilyen új eshetőség a vallási vagy
zarándok turizmus fellendítése - vélte dr. Lenner Tibor. Az előadó
(Folytatás a 2. oldalon)

A művelődési ház
kínálatából
Várják a jelentkezőket a Keme
nesaljái Művelődési Központ
szakköreibe. A jelentkezési határ
idő' október 20.
Új színfoltként indítják a nép
dalstúdiót, ahova 10-14 éves gye
rekeket, középiskolásokat és fel
nőtteket is hívnak. A foglalkozá
sokat Varga Diána népdalénekes
vezeti.
A díszítőművész szakkörbe 7-

14 év közötti érdeklődőket vár
nak, a foglalkozásokat Kovács
Henrietta népi játszóház-vezető
és kismesterség-oktató irányítja
péntekenként 16-18 óráig.
A fafaragó szakkör vezetője
Németh Gyula, a foglalkozások
időpontja csütörtök, 15-17 óra.
Utánpótlás mazsorettcsoport in
dul 10-14 éves lányok részére, a cso
porttal Rába Andrea foglalkozik.
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A város fejlődési

lehetőségei

Pályázati felhívás

Jobbító szándék és
tenni akarás
(Folytatás az 1. oldalról)
továbbá felsorolta azokat a gyengeségeket,
melyek komoly akadályokat gördítenek a vá
ros fejló'dése elé. Ilyen tényező' a földrajzi el
helyezkedés. Amíg Sárvár, Szentgotthárd,
Körmend a megye fejlődőképes tengelyén fek
szik, addig Celldömölk perifériára szorul. A
kedvezőtlen földrajzi fekvés mellé egysíkú ipar
párosul, mely a munkalehetőségek hiányára is
kihat. Ennek (is) következménye az alacsony
bérből élők nagy száma, amely már kifejezet
ten veszélyezteti a város fejlődését. További
hátrányként nevezte meg a történész azt a saj
nálatos tényt, hogy a felsó'fokú iskolát végzett
fiatalok nem jönnek vissza szülővárosukba. „A
kvalifikált munkaerő hiánya egyenesen beár
nyékolja a továbblépés lehetőségét" - fogal
mazott dr. Lenner Tibor. Az előadást köve
tően Celldömölk város polgármestere és a
bejegyzett pártok képviseló'i korreferáltak. A
„legyünk reálpolitikusok" gondolata köré csoportosíthatóak az elhangzott hozzászólások.
Pócze Istvánné az oktatásban javasolt vál
toztatásokat, elsősorban olyanokat, amelyek

nem a pénz meglététől vagy hiányától függ
nek.
Rozinán László azokra a jól működő köz
művelődési kezdeményezésekre és intézmé
nyekre hívta fel a figyelmet, amelyek példaér
tékkel vettek részt eddig is a kulturális mun
kában. A további munka zálogát a civil kezde
ményezések támogatásában, egy médiakura
tórium felállításában, helyi múzeum létreho
zásában, valamint a testvérvárosi kapcsolatok
kiszélesítésében látta.
Makkos István - többek között - arra fi
gyelmeztetett, hogy Celldömölk vasutas vá
ros státusza ugyan megvan még, de a város
fejlődés szempontjából oly fontos iparűzési
adóhoz bizony nem tesz hozzá a MÁV. A
munkaerő foglalkoztatásában azonban el
évülhetetlen érdemei vannak. Horváth Me
linda az idegenforgalom szempontjából lát
tatta a fejlődés lehetőségeit: a meglévő adott
ságokat a gyenge infrastrukturális ellátottság
nem teszi kellően vonzóvá a Kemenesaljára
látogatók számára.
Németh Ibolya

RENAULT
Kishaszonjárművek

Vegye észre a különbséget!
A Renault kishaszonjárművek hosszabb verzióit
a rövidebbek áráért kínáljuk.

szeptember-októbeí

Most nagyobb teret adunk a munkájához! Ha korábban felmerült Önben a
g o n d o l á i , hogy jármüve bárcsak lenne egy kicsit nagyobb, kívánsága most lei
j e s ü l : a Renault Kangoo Express, a Trafic cs a Master modellek hosszabb
verzióihoz szeptember I, cs október 3 ! . között a rövidebb verziók áráért
juthat h o z z á . Az árelőny minden esetben n e t t ó 150 000 F t l Győződjön meg
róla személyesen, hogy a Renault kishaszonjárművek most mennyivel többet
tudnak nyújtani. Várjuk márkakereskedésünkben! wyyw.moIj)ar-nío)i)a,r,)iu,

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

9600 Sárvár, Hunyadi u. 13.
TeU/Fax: 95/326-302

A Kemenesaljái Művelődési Központ
„Nekünk nem kell aD.A.D.A.!"-D= drog,
A = alkohol, D = dohányzás, A = aids - té
makörben pályázatot hirdet.
Képzőművészet
I.kategória: 10-14 éves korosztály
Tervezz D.A.D.A. ellenes plakátot (A pá
lyamű bármely technikával A/3-as méretben
készülhet.)
H. kategória: 14-18 éves korosztály
Tervezd meg egy D.A.D.A. ellenes ifjúsá
gi újság címlapját! (A pályamű bármely tech
nikával A/3-as méretben készülhet.)
Irodalom
I. kategória: 10-14 éves korosztály
„Hogyan győzhetem le a gonosz D.A.D.A.
manót?" címmel írj mesét! (A pályamű ter
jedelme maximum 3 A/4-es gépelt oldal le
het.)
H.kategória: 14-18 éves korosztály
Készíts interjút egy drogok ellen küzdő
szakemberrel! (A pályamű terjedelme ma
ximum 3 A/4-es gépelt oldal lehet.)
A pályázatok beadási határideje: 2002. no
vember 30. Eredményhirdetés: 2002. decem
ber. A pályamunkákból 2003. januárjában ki
állítás nyílik a Kemenesaljái Művelődési
Központban.Bővebb információ a Kemenes
aljái Művelődési Központban kérhető Pálné
Horváth Mária igazgatónál.

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

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

Kiss Imre
Kassas M. Khaled
Mesterházy Zsuzsanna
Gájer Tatjána
Schrott Olga
Nagy János
Sükösd Éva
Mesterházy Gábor
Pánykó Magdolna
Márton Katalin
Szabó Ildikó
Schrott Olga
Gájer Tatjána
Pánykó Magdolna
Tőzsér Mária
Sükösd Éva
Kassas M. Khaled
Szabó Ildikó
Márton Katalin
Bérdi Gusztáv
Pánykó Magdolna
Gájer Tatjána
Pánykó Magdolna
Szenté Tamás
Szabó Ildikó
Gájer Tatjána
Nagy János
Pánykó Magdolna
Schrott Olga
Nagy Ildikó

Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné

HETI BESZÉLGET*

..jártam édesapámmal tíízoltóversenyekre, az Önkéntes tűzoltó
egyesület rendezvényeire. Egyszóval mindenhova, ahova egy
kisgyerek elmehetett."

Kordában tartja a tüzet
A jól ismert József Attila versben
„tűzoltó leszels katona"- ígéri az
édesanya. Németh János tűzoltót
arról kérdeztük, hogy neki is helyez
tek-e kilátásba hasonlót gyermek
korában?
- Nem is nagyon kellett ígérni,
hisz az édesapám is tűzoltó volt.
Példaképemnek tekintettem, va
lahogy természetesnek tűnt, hogy
a nyomdokába lépek.
- A továbbtanulási papírjára
mégsem írhatta ezt.
- Valóban, a Savaria Közleke
désgépészeti Szakközépiskola au
tószerelő'szakát jelöltem meg, de
ez nem jelenti egyben azt is, hogy
a tűzoltóságról lemondtam volna.
Továbbra is jártam édesapámmal
tűzoltóversenyekre, az önkéntes
tűzoltó egyesület rendezvényeire.
Egyszóval mindenhova, ahova egy
kisgyerek elmehetett.
- Mit tanult meg gyerekként er
ről a hivatásról?
- Úgy gondoltam, hogy ha már
barátunk nem lehet a tűz, akkor
kordában kell tartani. Ha ez sem
lehetséges, akkor hathatós segít
séget kell nyújtani ellene. Erre
pedig csak a tűzoltók képesek.
-Az autószerelőből mégis tűzol
tó lett.
- Igen, 1986 szeptember else
jén érkezett a tűzoltóság kikéró'je
az akkori munkahelyemre, a
MÁV Építési Főnökségre. Tarta
lékos gépkocsivezető lettem, be

osztott tűzoltó. A vonuló állo
mányhoz tartoztam, veszélyes kö
rülmények között dolgoztunk. De
egy dolgot nagyon megtanultam:
az összetartás szükségességét. A
gyors és felelősségteljes döntés a
mindennapi munkánk része lett.
- Ez év májusában pedig kine
vezték a celldömölki parancsnok
ság élére.
- Hivatalos megfogalmazás sze
rint készenléti egységgel nem ren
delkező parancsnokság vagyunk.,
melynek vezetése az én felada
tom. Az egyszemélyű felelősség
súlyát azonban elődömtől, Szíj
Kálmántól tanultam meg. A jog
szabályok elsajátításának és betar
tásának szükségességét még az ő
parancsnoksága alatt sajátítottam
el. Ezek megléte mellett szüksé
gem lenne még egy munkatársra,
aki velem együtt dolgozna a pa
rancsnokságon. Most még csak
elméletben létezik a tűzmegelőzé
si kiemelt főelőadói feladatokat
ellátó tisztség, kinevezett kollé
gám még nincs rá.
- Nehéz megtalálni a megfelelő
embert?
- Nem könnyű. A felvételre ke
rülő személynek állami felsőfokú
végzettséggel kell rendelkeznie, a
felsőfokú szakmai képesítés meg
szerzésére a felvételt követően is
van lehetősége. Előírás az is, hogy
csak 35 év alatti lehet. A felvétel
feltétele egy szigorú orvosi vizsgá

latsoron való megfelelés is. Mivel
készenlétet is el kell látnia, ezért
szerencsés lenne, ha Celldömöl
kön vagy annak közvetlen környé
kén élne. Amíg Ő nincs, addig ne
kem kell állandó készültségben
lennem, szükség esetén a tűzeset,
káreset helyszínére kivonulnom.
- Milyen szakmai elképzelések
kel vállalta el ezt a feladatot?
- Munkánkat a vonatkozó jog
szabályok előírásainak, szellemé
nek megfelelően kell végeznünk.
Fontos feladatnak tartom a pa
rancsnokság hivatásos állományú
tagjainak teljes védőruházattal
való ellátását, technikai eszközei
nek folyamatos korszerűsítését.
Ezek nélkül a nap mint nap előál
ló kihívásoknak nem tudunk ele
get tenni. Az elmúlt években ki
alakult jó kapcsolatot továbbra is
fenn kívánom tartani az illetékes-

A magyar szó megtartó ereje

APRÓHIRDETÉS

(Folytatás az 1. oldalról)
indul egy kis csapat. Létszámukat és lehetőségeiket behatárolják az
anyagi feltételek, lelkesedésüknek és segíteni akarásuknak semmi sem
szab határt. Közel másfél órás irodalmi műsort állítottak össze, ma
gyar költők megzenésített verseivel. Benkó' Péter, Bruckner Roland,
Kustos Orsolya és Mogyoróssy Botond, valamint a társulat igazgatója
Nagy Gábor öt napon át viszi sajátos ajándékát. A hosszú évek tapasz
talata azt bizonyította számukra, hogy öröm a szó, ha elhangzik, de talán - még nagyobb, ha megmarad. Ezért visznek magukkal mindig
mese- és tankönyveket, szépirodalmat. Emiatt kéri az útra készülők
nevében Nagy Gábor, hogy aki tud, segítsen. Szívesen fogadnának olyan
köteteket, melyek mások számára feleslegessé, nélkülözhetővé váltak.
Bármilyen ajándékba adható könyvet örömmel vennének, Celldömölk
területén érte is mennek. Kéri a színtársulat vezetősége, hogy ha bár
kinek felajánlható könyve van, úgy azt juttassa el a KMK-ban lévő iro
dájukba. Mivel az indulás időpontja november 6., ezért kérik, hogy
ennek figyelembe vételével hozzák el felajánlásaikat.
Aköszönet szavai nemcsak Celldömölkről, de Erdélyből is visszhan
gozni fognak.
Németh I.

*PEUGEOT 206 1.1-es, 2000es évjáratú, sérülésmentes, meg
kímélt állapotban, szervíz könyv
vel első tulajdonostól eladó.
(Részletre is!)
Érd.: 06/20/390-7093
*Frissen festett, újszerű állapot
ban lévő, hőszigetelt fa erkélyaj
tó, ablak, tokkal olcsón eladó.
Ugyanitt kisteljesítményű, öntött
vas konvektor eladó.
Érd.: 16 után: 95/424-291
*Celldömölk-Alsóságon a
Marx utca 31. sz. alatt zárt kert
eladó. Érd.: ugyanitt
*Celldömölkön, a Kinizsi utca
19. sz. alatt 2 szoba összkomfor
tos családi ház eladó.
Érd.: 12-ig és 17 után: 95/420¬
811

ségi területünkön működő önkén
tes tűzoltó egyesületekkel. Az
egyesületek vonulóképességének
megőrzésére különösen nagy fi
gyelmet kell fordítani.
- Mennyire hiányzik Celldö
mölkről a vonuló állomány?
- Nagyon érezzük a hiányát, bár
jelen pillanatban kevés esélyét lá
tom annak, hogy megvalósuljon.
Celldömölk területén jelenleg a
tűzoltási, műszaki mentési tevé
kenység kötelező'ellátása a sárvá
ri hivatásos tűzoltóság feladatkö
rébe tartozik. A sárvári egységek
kiérkezéséig, beavatkozásáig - a
közel 20 kilométeres távolságnak
köszönhetően - legalább 15 perc
szükséges. A városban működő
önkéntes tűzoltó egyesület vonu
lásakor a beavatkozásra általában
a hivatásos egység kiérkezése előtt
sor kerül. Sajnos munkaidőben az
ő közreműködésükre minden
esetben nem számíthatunk. Az
egyesület tagjai önként, díjazás
nélkül vállalják a tűzoltási felada
tok megpróbáltatásait, veszélyét.
- Mi az, amit ez alatt a rövid idő
alatt már sikerült elérnie?
- Mára sikerült elérni, hogy az
én védőruha felszerelésem teljes
legyen. Jelentős előrelépés a Sko
da Felicia ügyintézői gépkocsink
URH rádióval való ellátása is. Az
URH rádió segítségével útközben
is folyamatosan figyelemmel kí
sérhetők a káresetek helyszínén
történt beavatkozások, szükség
szerint tájékoztatás, utasítás adha
tó a készülék segítségével.
Németh Ibolya

Köszönet
A celldömölki Kemenesaljái
Baráti Kör ezúton köszöni meg
támogatóinak adójuk 1%-ának
2001. évben történt felajánlását.
A befolyt összeget a kemenesaljai, közép- és felsőfokú oktatási
intézményekben tanuló diákok
anyagi Ösztönzésére és segítésé
re használtuk fel.
Minden további támogatást
örömmel és köszönettel foga
dunk!
Adószámunk: 18885345-1-18

Vitéz László a gyerekeknek* Tűzmadarak

a

felnőtteknek

A szüretet ünnepelték zenével, tánccal
Idén is megrendezték a szüreti
napokat. A rendezvény sok szó
rakozási lehetőséget kínált a celldömölkieknek. Az időjárás nem
volt tekintettel a programra, így
sokan inkább a fűtött lakást vá
lasztották a mulatozás vagy a mű
sorok helyett.
Első nap emlékkiállítás megnyi
tója volt a KMK galériájában. A
nap nem ért véget este, celldömöl
ki zenekarok húzták a nótát egé
szen éjjelig. A Fény, a Smidesz és
a Syriusz együttes régóta hű fellé
pője rendezvényeinknek. Sokszor
tapasztalhatjuk, hogy remek han
gulatot tudnak teremteni. A nosz
talgikus dalok nemcsak a felnőt
teket, hanem a fiatal korosztályt
is kedvre derítik.
A szombati nap még több prog
ramot tartogatott az érdeklődők
számára. Már délelőtt vidámpark
és kirakodóvásár várta a gyereke
ket és a felnőtteket. Vitéz László
bábelőadását a KMK-ban tartot
ták meg. A Fabula Gyermekprog

ram óriási bábokkal ésjátékosver
senyekkel várta az ifjúságot.
Délután, hagyományőrzőén az
alsósági katolikus templomtól in
dulva
szüreti
csoportok,
lovaskocsik, a zeneiskola fúvós
zenekara, táncosok és színháza
sok vonultak a városközpontig.
Ezután a posta előtti színpadon

bordalokat énekelt a Hetyei Da
loskör, vásári komédiákat adott
elő a Soltis Lajos Színház, vala
mint láthattuk a rocky-sokat, a
néptáncosokat
és
a
mazsoretteket.
A
mazsorettcsoport ebben a formá
cióban itt állt fel utoljára. Ez az
este sem múlhatott el zene nélkül.

A rossz idő ellenére is többen részt vettek a kétnapos programon

Akvarellek, grafikák
az emlékkiállításon
Születésének 75. évfordulója alkalmából nyílt meg Nagy István ki
állítása a Kemenesaljái Művelődési Központban. A tárlat megnyitó
ján Pálné Horváth Mária, az intézmény igazgatója emlékezett a mű
vészre, nemcsak mint festőre és grafikusra, hanem mint egykori föld
rajz-rajz szakos tanárra, osztályfőnökre, valamint atyai jó barátra. Ez
alkalommal a festőakvarelljeit és grafikáit csodálhatjuk meg.
Nagy István hitt a követhető ábrázolásmód létjogosultságában. Leg
inkább tájképei tükrözik e hitvallását: egyszerűségükkel lenyűgöznek
és rabul ejtenek. Az akvarellek nézegetése közben ki ne vágyna a tát
rai csúcsok megmászására? Akaratlanul is felmerül bennünk a gon-

gőn fut végig völgyében, és melynek fehér habjaiban oly szívesen meg
mártóznánk.
A művész képein természetesen nemcsak a távoli hegyvidékek tűn
nek fel, kemenesaljai ihletésű alkotásai szintén megdobogtatják szí
vünket. A téli, a tavaszi, a nyári és az őszi ruháját felöltő Ság hegy
ugyanarról az érzésről tanúskodik. A tanúhegy nemcsak az alkotónak,
nekünk, a kiállítás látogatóinak is az otthont jelenti. Nagy István re
mekeinek köszönhetően azonban ismét új, eddig nem látott arcát fe
dezhetjük fel a bazaltvulkánnak.
Bár híve volt az egyértelműségnek és az átláthatóságnak, a keme
nesaljai grafikus a „modern kor" absztrakt, nonfiguratív elemeit sem
vetette meg. Pécsi főiskolai tanulmányai alatt belévésődött: minden
művészet alapja a rajztudás. Ezt tükrözi biztos vonalvezetése, valamint
munkái színgazdagsága. Előbbi fekete-fehér grafikáit teszi élethűvé,
utóbbinak köszönhetően viszont akvarelljein a színek teljes kavalkád
jával és mégis harmóniájával találkozhatunk. Soha nem látott kék, lila,
szürke és zöld, illetve azok árnyalatai keverednek minden festményen.
Nagy Istvánt a természet mellett az irodalom remekei is lenyűgöz
ték és megihlették. így a kemenesaljai költő, Berzsenyi Dániel versei
szintén megelevenednek a vásznon. A folyamatossággal, melyet min
dig nagyon fontosnak tartott a művész, itt szembesülhetünk leginkább.
Ezt fedezhetjük fel Berzsenyi- és Jókai sorozatában is. A kiállítás, mely
október végéig látogatható, igazi átfogó képet nyújt mindenkinek a
tavaly elhunyt festő-grafikus hatalmas munkásságáról.
Tömböly Ágnes

Hirdetések felvétele
az Uj Kemenesaljába:
Tájképek a celldömölki festő'emlékkiállításán
Fotó: Völgyi L.
dolat: de jó lenne a hegyvidék bámulatot és tiszteletet keltő ormai kö
zött, a világ zajától távol pár napot eltölteni. Képzeletünk a következő
alkotásnál tovább szárnyalhat: legszívesebben a festményen megjele
nő vakítóan kék, tiszta vizű forrás mellett ébrednénk, mely hömpöly

A Siesta együttes szórakoztatta az
embereket. A szüreti bál közben
fellépett a Tűzmadarak zsonglőr
csapat, akik a tűzzel játszva sok
szor hajmeresztő mutatványokat
adtak elő. A csapat tagjai - Pocok,
Eszter, Ancsa és Gyuri - elmond
ták, nagyon szívesen szerepelnek
és mutatják be tudásukat. A két
éve működő csoport már megért
kisebb baleseteket is, például haj
vagy kendőégést. A fellépések so
rán legfontosabb a fegyelem. Ma
guk tervezik a koreográfiát, ön
erőből készülnek, és nincs vezető
jük. A csoport tagjainak a tanulás
is nagyon fontos, van aki az érett
ségire készül és van, aki a diplo
mára hajt. A zsonglőrködéssel
kapcsolatban szeretnék magukat
továbbfejleszteni. Tíz órakor tű
zijáték következett, majd végérvé
nyesen a zene kapta a főszerepet.
A hideg idő ellenére a progra
mok jól sikerültek, és a követke
ző évben újra szüretelhetünk.
Szigethy T.

Polgármesteri
Hivatal,
Nagy Antal.

Helyesbítés
Egy korábbi lapszámunkban
Szabó Istvánt, a műszaki osztály
főtanácsosát, kommunális ügy
intézőjét osztályvezetőnek titu
láltuk. A tévedésért elnézést ké
rünk tőle és Dummel Ottó osz
tályvezetőtől is.
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Gépmadarak a levegőben

A repülőnap még csak az elsó'epizódja volt egy hosszabb időre ter
vezett programnak. A tervek sze
rint repülős iskola is fog működ
ni Kemenesalja repüló'terén,
Tokorcson.
Kiemelkedő' tudású pilóták kü
lönleges repülő-alkalmatosságok
kal szemet gyönyörködtető légi
bemutatót tartottak a szeptember
29-ei repülőnapon. Az egész na
pos bemutatón először Kövi And
rás a Celldömölk és Környéke
Repülőegylet nevében felavatta a
repülőteret, majd motoros és vi
torlázó repülőgépek, helikopte
rek, sárkányrepülők emelkedtek a
magasba, ejtőernyősök landoltak
a látványos ugrások után sikere
sen. A repülőshow talán legin
kább várt vendége Besenyei Péter

műrepülő világbajnok volt, aki a
délelőtti bemutatója után átröp
pent egy másik helyszínre, hogy
délután visszatérve ismét Keme
nesalján kápráztassa el a nézőkö
zönséget. A madárember eggyé
vált metálkék színű repülőgépé
vel, a Red Bull-lal, miközben
könnyeden táncolt a légtérben,
dugóhúzóval ereszkedett alább,
majd fejjel lefelé szelte át a nézők
előtt a teret.
Hármas műrepülő-köteléket
mutatott be a nyíregyházi
Aeritríga Team Tóth László köte
lékvezető irányításával. A profiz
mus, az elszántság és az élvezet
összhangja jellemezte repülésü
ket, miközben az erős szélben is
gyönyörű alakzatokat rajzoltak az
égre, s szálltak a szélrózsa minden
irányába. Érdekessége volt a re-

pülőnapnak a PO-2 repülőgép,
amit a pilóták csak Mari néninek
becéznek. A PO-2 az 1920-as évek
végéről származik, a második vi
lágháborúban futárösszekötő fel
adatokra és éjszakai felderítésre
használták a kétszárnyú repülőgé
pet.
Az új repülőtérre kilátogatókat
nemcsak a látvány nyűgözte le, aki
akart, sétarepülésen vehetett
részt, s láthatta madártávlatból
Kemenesalját.
Tulok G.

Egyéni vállalkozóknak
Celldömölk Város Önkormányzata Polgár
mesteri Hivatalának Okmányirodája tájékoz
tatja Tisztelt Vállalkozó Ügyfeleit, hogy a 144/
2002. /VI-28/ Korm. Rendelettel módosított
129/2000. /VII.117 Korm. Rendeletben foglal
tak alapján a 2000. november 1-je előtt kiadott
vállalkozói igazolványok kötelező cseréjének
(regisztrációjának) határideje 2002. június 30ról 2003. február 15-ére módosult. Amennyi
ben az igazolványba bejegyzett adatokban nem
következett be változás, úgy a csere illeték
mentesen történik. Ha a vállalkozói igazolvány
adattartamában változás következett be, úgy
a regisztrációs eljárással együtt adatmódosí
tásra kerül sor, mely 2000 Ft-os illetékbélyeg
lerovása mellett történik.
Mivel a regisztrációra még kb. 300 fővállal
kozó esetében nem került sor, ezért kérjük,
hogy az ügyintézésre mielőbb szíveskedjenek
megjelenni Tisztelt Ügyfeleink, mivel az év
végi torlódás csak a folyamatos ügyintézéssel
kerülhető el. A regisztrációra történő megje

Jelentkezőket keresünk
(diákokat is)

az Üj Kemenesalja című hetilap
jutalékos rendszerben
történő terjesztésére.
Érdeklődni és
jelentkezni a Kemenesaljái
Művelődési Központban lehet.

Gyalogolt a világ
A séta nem verseny volt
Hatvan országhoz hasonlóan ha
zánkban idén is megrendezésre
került a Világ Gyalogló Nap.
Október 6-án, vasárnap 9 óra
kor vágtak neki a gyaloglók az út
nak. Talán ezért is volt, hogy a cso
port létszáma alacsonyabb volt,
mert sokan templomba mentek,
Alsóságon pedig bérmálás volt.
Horváth Györgyi, a túra szervező
je elmondta, ebből tanulva a kö
vetkező évben délutánra tervezik
a programot.
Felnőttek és diákok is vállalkoz
tak a sétára. Szinte minden iskola
képviseltette magát és gyalogolta
végig a kijelölt útvonalat. Kezdet
ben nem volt kutya, amelyik nem

Felhívás

Terjesztőket
keretünk!

lenés javasolt időpontja: minden hét hétfői és
csütörtöki napja. Ügyfélfogadási idő: mindkét
nap de. 7.30 órától 12.00 óráig és du. 12.30
órától 16.00 óráig tart.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a java
solt napokon mielőbb megjelenni szívesked
jenek! Amennyiben a megadott határidőig re
gisztrációra nem jelennek meg, úgy vállalko
zói tevékenységük megszűnésére kerül sor.

Egyéni egészségügyi
vállalkozóknak
A 69/2002. /IV.12./ Korm. Rendelet előírja,
hogy az egyéni egészségügyi vállalkozó egész
ségügyi szolgáltató tevékenységét egyéni vál
lalkozói igazolvány és egészségügyi szolgálta
tás végzésére kiadott működési engedély bir
tokában gyakorolhatja.
Egyéni egészségügyi vállalkozóként végez
heti tevékenységét különösen a szakirányú
szakképesítéssel rendelkező orvos, fogorvos,
gyógyszerész, klinikai szakpszichológus, gyógy
tornász, védőnő, dietetikus, ápoló,
optometrista, valamint egyéb egészségügyi
szakképesítéssel rendelkező, az egészségügyi
dolgozók működési nyilvántartásába bejegy

ugatta meg a csoportot. A séta
nem verseny volt, nem volt kije
lölt hely, amit ha az ember átlép,
ajándékot kap. Mindenki ment a
saját tempójában. Célként a jó
közérzet volt kitűzve és egy kis
kellemes fáradtság. Mindenki ta
lált magának beszélgetőtársat, így
a két óra hamar elszállt.
A sport egészséges, és a gyalog
lás egy olyan ága, amihez nem kell
kézügyesség. Akinek nincs érzéke
a labdához, vagy aki nem szeret
futni, az is bátran nekivághat egy
könnyebb sétának. Egyszer kell
kedvet kapni hozzá és máris tet
tünk ,,pár lépést" egészségünk
megőrzése érdekében.
Sz.T.

zett egészségügyi szakdolgozó. Fenti tevékeny
ségeket az ÁNTSZ által kiadott működési
engedéllyel rendelkező személy 2002. decem
ber 31. napjáig folytathatja egyéni vállalkozói
igazolvány nélkül. Fenti időpontig az egyéni
vállalkozói igazolványt ki kell váltani és be kell
mutatni a működési engedélyt kiadó ÁNTSZ
intézetnek. Kérem, hogy fenti időpontig Cell
dömölk Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának Okmányirodájában megjelenni
szíveskedjenek a vállalkozói igazolvány kivál
tásának céljából. Javasolt időpont: minden hét
hétfői és csütörötki napja. Ügyfélfogadási idő:
mindkét nap de. 7.30 órától 12.00 óráig és du.
12.30 órától 16.00 óráig tart. Az eljáráshoz
szükséges az okmányiroda által kiadott kére
lem nyomtatvány kitöltése, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítés
re vonatkozó oklevél, bizonyítvány bemutatás,
bérleti szerződés vagy tulajdoni lap másolata,
személyazonosításra alkalmas igazolvány, adó
kártya, munkáltatói igazolás (hogy heti hány
órában foglalkoztatják), valamint nyugdíjas
esetében a nyugdíj igazolvány.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző
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Kettős hazai győzelem
Kettős hazai bajnoki mérkőzést játszottak
október 5-én a celldömölki kézilabdacsapatok
Alsóörs csapatai ellen. A 3. fordulóban a nők a
Bük elleni remek győzelem után ismét magabiz
tos győzelmet arattak, míg a férfiak a Pápa elle
ni hazai vereséget feledtették a szurkolókkal.
CVSE-Celli Festék-Alsóörs 27:18 (14:8)
Celldömölk, városi sportcsarnok, 200 nézó',
NBII-es nó'i bajnoki kézilabda-mérkőzés. Ve
zette: Békés, Hofbauer.
CVSE-Celli Festék: Péti - Kertész (6),
Szomorkovits L. (8), Geiger Cs. (3),
Foglszinger, Tóth (5), Hende (2). Csere: Ba
logh (kapus), Szomorkovits A. (2),
Szentgyörgyiné, Bödör, Salamonné (1).
Edző: Molnár János.
Jók: Hende, Kertész, Szomorkovits L.
A celldömölkiek az előző fordulóban idegen
ben győzték le Bük csapatát, és ezt a jó formát
át tudták menteni a hazai mérkőzésre is. Az
összecsapáson végig vezetve - többnyire 2-3 gól
különbség volt a két csapat között - megérde
melt, nagyarányú győzelmet arattak. A celli csa
patból Hende remekül semlegesítette az Alsó
örs átlövőjét, így a vendégek támadás-védeke
zés cserére kényszerültek. A második félidő
vége felé 19:17-es celli vezetés után a hazaiak 7
perc alatt 8 gólt dobtak és ezzel bebiztosítot
ták győzelmüket. Molnár János csapata a ta
bella élén állva várhatja az előrehozott - októ
ber 10-én, csütörtökön 19 órakor Vasvár elleni
- hazai bajnoki összecsapást.

CVSE-Celli Festék-Alsóörs 29:25 (14:11)
Celldömölk, városi sportcsarnok, 200 néző,
NBII-es férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Vezette: Horváth, Lipót.
CVSE-Celli Festék: Dénes - Pozsonyi (6),
Csitkovics (4), Sali (1), Lendvai (7), Bakonyi
(4), Gubián (4). Csere: Kozma (kapus), Nagy
Zs., Ludvig, Kormos, Tóth (3), Csizmazia, Ja
kab.
Edző: Mátés István.
Jók: Lendvai, Pozsonyi, Tóth, Csitkovics,
Gubián.
A 2. fordulóban a bajnokesélyes Pápa ellen
elvesztett mérkőzés után ismét hazai közön
ség előtt lépett pályára Mátés István csapata.
Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. A
félidő vége előtt pár perccel még 8:7-es ven
dégvezetés állt az eredményjelző táblán, de
ekkor több indításból szerzett gólnak köszön
hetően fordítottak a hazaiak. A szünet után
kétszer egy gólra feljött az Alsóörs, de reális
esélyük nem volt a pontszerzésre. Az elmúlt
fordulókhoz képest gyengébb védekezést be
mutató celli csapat játéka nem volt gördülé
keny, de megérdemelt győzelmük nem forgott
veszélyben.
A hétközi kupamérkőzés után a bajnokság
4. fordulójában ismét hazai pályán lép parkett
ra a férfi csapat. Október 13-án, vasárnap 18
órai kezdettel a Győri Széchenyi Főiskola csa
patát fogadja a CVSE-Celli Festék.
V.V.

Vereség a hosszabbításban
Rákospalotai EAC-CVSE-Antók FC 1:0 (0:0)
Bp. Budai László-stadion, 300 néző. NBI/Bs mérkőzés. Vezette: Strehó Sándor (Heibl, TelekÁ.)
REAC: Kövesfalvi - Virágh, Hungler, Gál,
Hajba - Máj, Burzi, Véber, Werle - Lendvai,
Potemkin. Vezetőedző: Mészöly Géza
AntókFC: Baji-Latyák, Dobos, Takács B.,
Szöllősi - Marius, Jáger, Csíkvár, Lengyel Csernák, Hollósi. Szakmai igazgató: Horváth
Tamás, edző: Sebestyén Attila
Jók: Hungler, Gál, Burzi, Virágh, ül. Baji,
Takács B., Szöllősi.
Csere: Máj helyett Kőhalmi a 70., Véber
helyett Nyerges a 72., Werle helyett Győrök a
78., ül. Hollósi helyett Németh J. a 65. Csík
vár helyett Takács Sz. a 75., Németh J. helyett
Pintér a 85. percben.
Sárga lap: Máj (Csíkvár buktatásáért) a 45.,
Hungler (gáncsolta Hollósit) a 65., Véber (rek
lamálásért) a 71., ül. Lengyel (visszahúzta
Májt) a 31. percben.
Szögletarány: 8:5 (4:4)
Esélytelenként utazott a fővárosba a celli
együttes, és a pontszerzéstől mégis csak egy
f

pár pillanat választotta el. Sebestyén Attila csa
pata a mérkőzés 90 percét megúszta kapott
gól nélkül, de sajnos a hosszabbítás első per
cében egy szögletrúgást illetően elmélázott a
csapat. Az előre lopakodó Virágh Tibort nem
vállalta fel senki, s így a védőjátékos tizenegy
méterről, a jobbösszekötő helyéről kapásból
védhetetlenül lőtt Baji Tamás kapujába. A
mérkőzés első félidejében egyenrangú ellen
félként vette fel a küzdelmet az Antók FC. A
hazaiak első helyzete a 22. percben 1 l-esből
adódott, de Baji Tamás Hungler Gábor jobb
alsó sarkos lövését kivédte. Csernák viszont a
43. percben közelről mellé csavarta a labdát.
A második játékrészben egy zúgó hazai kapu
fa után Jáger akár a győzelmet is megszerez
hette volna, de az egyik védőtől ajándékba
kapott labdát tíz méterről az egekbe rúgta. Ezt
követően beszorult a celli csapat, de a hazai
ak ismét csak a kapufát találták el. A jól meg
szervezett celli védelem egészen a 91. percig
állta a sarat, de ekkor a szerencse elpártolt
tőlük, és Hungler kapáslövése a már zsebbe
érzett bajnoki pontot annullálta.

Az U-I 3 eredményei
1. mérkőzés:
SZEKSZÁRD-CVSE 2:2 (1:2)
CVSE: Gőcze - Rozmán, Taliszter, Nagy M.,
Ambrus -Baranyai, Szálai, Sebestyén R., Borsodi, Csákvári, Velencei. Edző: Balhási Ist
ván
Góllövő: Velencei (2).
Mindenki jó teljesítményt nyújtott. Az utol
só percben Csákvári révén büntetőt hibázott
a celli csapat.
2. mérkőzés:
CVSE-PÉCS 1:0 (0:0)
CVSE: Gőcze - Rozmán, Taliszter, Nagy M.,
Ambrus, Szálai, Baranyai, Sebestyén R., Bor
sodi, Csákvári, Velencei.
Edző': Balhási István
Góllövő: Velencei.
Minden játékos dicséretet érdemel. Az el
lenfél játékosai és vezetői kissé lenézték a
cellieket, aminek meg is lett az eredménye.
3. mérkőzés:
HÉVÍZ-CVSE 1:4 (0:2)
CVSE: Gőcze - Rozmán, Taliszter, Nagy M.,
Ambrus, Szálai, Baranyai, Sebestyén R., Bor
sodi, Csákvári, Velencei.
Edző: Balhási István
Góllövő: Csákvári (3), Szálai.
A helyzetek alapján akár nagyobb arányú
győzelmet is arathatott volna Balhási edző csa
pata. Mindenki jó teljesítményt nyújtott.
4. mérkőzés:
CVSE-SOPRON 0:7 (0:2)
CVSE; Gőcze - Rozmán, Taliszter, Nagy M.,
Ambrus, Szálai, Baranyai, Sebestyén R., Bor
sodi, Csákvári, Velencei. Edző: Balhási István
Nagy volt a fizikális és játéktudásbeli kü
lönbség a két csapat között. Sajnos nem a
celliek javára.
5. mérkőzés:
SIÓFOK-CVSE 0:0
CVSE: Gőcze - Rozmán, Taliszter, Nagy M.,
Ambrus, Eőry, Baranyai, Sebestyén R., Bor
sodi, Csákvári, Velencei.
Edző: Balhási István.
A hazai játékvezetők nem biztosítottak azo
nos feltételeket a két csapatnak. Mindezek
ellenére győzelmi esélyt szalasztottak el a ven
dégek. Néhányan gyengébb teljesítményt nyúj
tottak.
6. mérkőzés:
CVSE-KAPOSVÁRI RÁKÓCZI 0:10 (0:1)
CVSE: Gőcze - Szálai, Taliszter, Szinger,
Ambrus, Borsodi, Eőry, Baranyai, Sebestyén
R., Csákvári, Velencei.
Edző: Balhási István.
A tartalékos celliek az első félidőben jól
helytálltak a jobb erőkből álló Kaposvárral
szemben. A második játékrészben azok is le
hetőséget kaptak, akik eddig kevesebbet vagy
egyáltalán nem játszottak.
A mérkőzéseken játszottak még: Sebestyén
Sz., Magyar Cs., Kazári B., Rosta B.
V.V.
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Kiütéses győzelem a férfi kézilabdásoknál
„Távoztak" a nők a tabella első helyéről
A hétközi kupagyőzelem után hétvégén a Győri Széchenyi Főiskola
csapatát fogadta hazai közönség eló'tt Mátés István együttese. A keddi
kupabravúr után a vendégek németországi túrája miatt előrehozott
mérkőzésen Vasvár csapatát fogadta a CVSE-Celli Festék NB Il-es
női kézilabdacsapata. Molnár János együttese a fordulót a tabella élén
állva várhatta.
CVSE-Celli Festék-Széchenyi vereséggel várta az összecsapást.
Főiskola Győr
39:13 (21:3)
Gasztonyi Tamás, a vendégek tré
Celldömölk, városi sportcsarnok, nere, három meghatározó játéko
¡50 néző, NB H-es férfi bajnoki ké sára nem számíthatott, és ez meg
zilabda-mérkőzés. Vezette: Bóna, is látszott a főiskolások játékán.
Miskei.
Az első félidőben a CVSE kezdő
CVSE-Celli Festék: Dénes - sora klasszisokkal felülmúlta el
Pozsonyi (10), Nagy (1), lenfelét, 21 gólt szerzett, és mind
Csitkovics (3), Lendvai (5), Sali össze hármat kapott. A második
(4), Gubián (4). Csere: Kozma játékrészben minden cserejátéko
(kapus), Kormos (2), Jakab (1), sánakjátéklehetőséget adott Má
Bakonyi (6), Csizmazia (1), tés edző, hisz addigra edzőmérkő
Koronczai (1), Rozmán (1). Edző': zés jelleget öltött a találkozó, a
celliek tetszés szerint érték el gól
Mátés István.
A vendégcsapat a celliekhez jaikat. A mérkőzésen bemutatko
hasonlóan két győzelemmel és egy zott és gólt is szerzett Rozmán

Gergő, az ifjúsági csapat megha
tározó játékosa.
A CVSE-Celli Festék a kővet
kező fordulóban, október 19-én
idegenben, Győrújbaráton lép
pályára.
CVSE-Celli Festék-Vasvár
22:24 (12:12)
Celldömölk, városi sportcsarnok,
150 néző, NB H-es női bajnoki ké
zilabda-mérkőzés. Vezette: Balaskó,
Jüngling.
CVSE-Celli Festék: Péti - Ker
tész (4), Viszló (1), Geiger Cs. (1),
Tóth (6), Szomorkovits A. (6),
Foglszinger. Csere: Balogh (ka
pus), Hende, Szomorkovits L. (4),
Bödör, Salamonné.
Edző': Molnár János.
A bajnokságban és a Magyar
Kupában egyaránt remeklő celli
csapat egy hét leforgása alatt har-

Bravúros sikerek

Női foci

madik tétmeccsét játszotta csütör
tökön. A hétvégi bajnoki és a ked
di magabiztos kupagyőzelem után
Molnár János csapata megyei
rangadónak számító összecsapá
son szoros küzdelemben maradt
csak alul.
Az első félidőben fej-fej mellett
haladtak a csapatok, két gólnál
nagyobb előnyt egyik gárda sem
tudott kiharcolni. A második já
tékrészben ott folytatták, ahol a
pihenő előtt befejezték. 22:22-nél
két eladott labda megpecsételte a
celliek sorsát, a vendégek dobtak
két gólt, és megnyerték a találko
zót.
A vereség azt jelenti, hogy a
CVSE-Celli Festék az október 19ei, Győr VKLSE elleni, idegenbeli
összecsapást már nem a tabella
első helyéről várhatja.
V.V.
Mersevát
14
ponttal,
Tompaládony 10 ponttal és
Szergény 2 ponttal követi. Az
utolsó fordulónak Tompaládony
ad otthont.
V.V.

Mersevát és Szergény után Al
sóságon találkoztak az amatőr kis
pályás női labdarúgó bajnokság
csapatai. A négy fordulóból álló
mérkőzéssorozat harmadik állo
másának voltak házigazdái az
Alsósági Tigrisek október 5-én,
CVSE-Celli Fsték-Tatabánya
férfi Magyar Kupa mérkőzés. Vezet szombaton.
38:24 (18:8)
te: Horváth, Marton.
Eredmények:
AlsóságCelldömölk, városi sportcsarnok,
CVSE-Celli Festék: Dénes - Szergény 2:0, TompaládonyA Szilveszter Kupa teremlabda
nól Magyar Kupa mérkőzés. Vezet Pozsonyi (7), Nagy, Lendvai (8), Mersevát 0:0, Alsóság-Mersevát rúgó tornára versenykiírást és ne
te: Baraksó, Simon.
Csitkovics (4), Sali (3), Gubián 1:1, Tompái ádony-Szergény 0:0, vezési lapot munkaidőben a
CVSE-Celli Festék: Péti - Ker (2). Csere: Kozma (kapus), Kor Mersevát-Szergény 2:0, Alsóság06/95/420-007-es telefonszá
tész (6), Szomorkovits L. (5), mos (2), Bakonyi (1), Tóth, Jakab, Tompaládony 1:1.
mon lehet igényelni.
Geiger Cs. (8), Tóth (5), Csizmazia, Rozmán.
A szervezők várják a csapatok
Három forduló után a tabella
Szomorkovits A. (3), Hende (1).
Edző: Mátés István.
élén Alsóság áll 21 ponttal, őket jelentkezéseit!
Csere: Balogh (kapus), Csete,
Az első félidőben végig vezetett
Salamonné (4), Viszló (5), Bödör a hazai csapat. Bravúros Dénes
ÉPÍTŐANYAGOKRA AKCIÓS ARON M E G R E N D E L É S T F E L V E S Z E K
Közvetlen a gyártótól, házhoz szállítva a legolcsóbban!
(1). Edző: Molnár János.
védések és 2-3 gólos celli vezetés
POROTHERM TÉGLÁK, T E T Ő F E D Ő ANYAGOK
A vendégek erősen tartalékos jellemezte az első játékrészt, de a Mediterrán - Creaton - Jamina - B R A M A C tetócscrepck
csapattal érkeztek, a celliek pedig vendégek mindig fel tudtak zár Tetőtéri ablakok (Velux, Schindler)
tartalékoltak az erejükkel, hisz kózni, a pihenőre pedig kiegyen Kül- és beltéri nyílászárók (fa és műanyag)
hétközben még bajnoki forduló is lítettek. A második félidőben a Falazó és födémelcmek
vendégek vezettek többször, a Vakoló anyagok és színező vakolatok
várt Molnár János csapatára.
Homlokzati hó'szigeielö rendszerek (színnel és szín nélkü
A mérkőzésen végig vezetve, CVSE mindig kiegyenlített. Ek Hőszigetelő'anyagok
kor
Kozma
bravúrjainak
is
tapsol
helyenként jó játékkal, magabiz
Polisztirol lapok, k ő z e t g y a p o t
tosan jutott tovább a CVSE-Celli hatott a közönség. A vége eló'tt LAMBÉRIA: 935 Ft/mMól - 1595 Ft/mMg
Festék női csapata a Magyar Kupa pár perccel 2 gólos előnyre tettek Vásárlóim körében a legkeresettebb a 80 mm széles, 14 mm vastag
szert a celliek, amit a mérkőzés I. osztályú minó'ség: 1375 Ft/mMg
- fordulójába.
végéig tartani tudtak és teljesen Hajópadló: 1760 Ft/mMŐl - 2150 Ft/m ig
A z á r a k az A F A - t t a r t a l m a z z á k !
CVSE-Celli Festék-Alba Regia megérdemelten győzték le a jó
KSE Székesfehérvár 27:25 játékosokból álló fehérvári csapa Fenyő' fűrészáru nagy tételben házhoz szállítva eladó
36.500 Ft/m +ÁFA
tot, jutottak tovább a 3. forduló
(10:10)
Megköszönöm Tisztelt Vásárlóim bizalmát.
V.V Jel: 06/30/395-9654 napközben, lel./fax: 06/95/445-063, 1H óra után
Celldömölk, városi sportcsarnok, ba.
Mindkét celli kézilabdacsapat NB I/B-s ellenféllel szemben lépett pá
lyára a Magyar Kupa 2. fordulójában. A nők az első'fordulóban eró'nyerők voltak, most pedig a Tatabánya csapatát fogadták. Mátés edzó'
csapata a Várpalota elleni siker után szerdán az Alba Regia Székesfe
hérvárral játszott.

Nevezés
a kupára

3

2

3
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Csernák örömet szerzett a vegén

CVSE-Antók FC—Vasas SC 1:1 (0:0)
Celldömölk, 500 néző. NB HB-s
mérkőzés. Vezette: Kassai Viktor
(Nagy I. A., Bóna S.)
Antók FC: Baji - Latyak, Dobos,
Takács B., Szölló'si - Csernák,
Marius, Jáger, Lengyel - Csíkvár,
Hollósi. Szakmai igazgató: Horváth
Tamás, edző: Sebestyén Attila
Vasas: Nota - Schindler, Hege
dűs, Plókai, Aranyos - Lukács,
Herczeg, Kerényi, Maróti M'bemba, Gyánó. Vezetőedző:
Szapor Gábor
Jók: Baji, Dobos, Takács B.,
Szöllősi, Jáger, Csernák, Dl. Nota,
Plókai, Lukács, M'bemba, Gyánó.
Csere: Hollósi helyett Tóbiás a
67., Csíkvár helyett Takács Sz. a
78., ill. Maróti helyett Polonkai a
szünetben, M'bemba helyett Pál
a 76. percben.
Sárga lap: Takács B. (buktatta
Herczeget) a 79., ill. Hegedűs (kezezésért) a 40. percben.
Szögletarány: 3:1 (2:0)
A mérkőzés emlékezetes percei:
11. perc: Egy bal oldali Vasas
támadásvezetés után Gyánó ke
rült tiszta helyzetbe a balösszekö
tő helyén, de 12 méterről leadott
bal sarkos lövését Baji vetődve
tolta a mezőnybe.
43. perc: Csíkvár indulhatott a
bal oldalon egyedül kapura, de nem
sikerült a kapujából kilépő Nota

kapus fölött átemelnie a labdát, a
kapus a csatár beadásszerű lövését
még estében hárítani tudta.
57. perc: Csíkvár egy újabb nagy
gólhelyzetet puskázott el. Hollósi
remek labdával ugratta ki a csa
tárt a jobbösszekötő helyén, de
Csíkvár a hosszú sarok helyett a
rövid bal kapufa melletti oldalhá
lóba bombázott.
60. perc: Plókai szerelt jobb ol
dalon, és néhány lépés után ész
revette, hogy Gyánó egyedül ma
radt az ellenkező' oldalon. A Va
sas játékosa gondolkodás nélkül
lőtte a vizes talajon laposan ke
resztbe a labdát a kapu előtt, me
lyet az érkező' csatár 4 méterről
védhetetlenül egyből a hosszú sa
rokba bombázott. (0:1)81. perc: Az ide-oda pattogó
labdát röviden rúgtak ki a Vasas
védők, amelyre Jáger csapott rá és
18 méterről nagy erővel zúdított
kapura. A középre tartó lövést
Nota még maga elé tudta ütni,
majd rávetődéssel másodszorra
megfogni.
92. perc: Mikor a stopperóra e
percre ugrott, az egyenlítő gól
megszületett. Takács Szilárdot ta
lálta meg egy előre lőtt labda, a
csatár levette, és egy-két lépés
után az eléje kilépő Nota kapus
mellett. A bal sarok irányába la

posan elrúgta. A kapu mellé tar
tó labdára Csernák csapott rá, és
három méterről, a szurkolók nagy
örömére a kapuba passzolt, (l-l)
Kívülről nézve: A szebb napo
kat megélt hatszoros magyar baj
nok és négyszeres magyar kupa
győztes előd csapatok játékától
messze elmaradó Vasast üdvözöl
hettünk Celldömölkön. De azért
azt sem szabad elfelejteni, hogy a
csereként beállt fiatal 17 éves Pál
András kivételével a pályára lépő
fővárosi játékosok összesen 1183
NB l-es mérkőzést tudhatnak
maguk mögött. Dicséretére le
gyen mondva a hazai csapatnak,
hogy nem játszott alárendelt sze
repet rutinos játékosokból álló
ellenfelével szemben. A mérkőzés
elején a hazai együttes rohamo
zott többet, de rendre elhibázták
helyzeteiket Csernákék. Igaz, nem
volt ez másként az ellenfél eseté
ben sem. Mindkét kapusnak is ér
demei voltak abban, hogy gól nél
kül tértek pihenőre a csapatok. A
második játékrész elején is a celli
rohamok jellemezték a mérkő
zést. Negyedóra elteltével feljött
a fővárosi csapat, gólt is szerzett,
de a további vendég találat elke
rüléséhez a védők fegyelmezett
játékkal járultak hozzá. Az utol
só húsz percben újból celli roha
mokjellemezték a játékot, de csak
nem akart megszületni az egyen-

Fortuna talán visszapártol
A REAC ellen vereség az utol
só percben, a Vasas ellen pontrab
lás az utolsó pillanatban. Ez utób
bi esemény újra reménnyel tölti el
a celli csapat szurkolóit. S bíznak
abban, hogy Fortuna nem hagyja
cserben a további fordulókban a
csapatot, és annyi pontot gyűjt
még az Antók FC, mellyel elke
rülheti az őszi szezon végén a ki
eső helyeket. A pontok gyűjtését
akár Balassagyarmaton el is kezd
heti a csapat, főleg akkor, ha a já
tékosok is mernek hinni a győze
lemben, és nem száll inukba a bá

UJ

torság az ellenfél kapuja előtt. A
nógrádiak vasárnap Bükön lesze
repeltek. Mihalecz István edző
legénysége kemény ütést mért
szombati ellenfelünkre. Ki kelle
ne használni a lélektani előnyt, és
meglepni a hazai pályán még ve
retlen ellenfelet egy gyors találat
tal a mérkőzés elején. Egy gyors
gól növelné a csapat küzdeni
akarását, s mivel a jegenyefák nem
nőnek az égig, miért ne fordulhat
na elő, hogy az ellenfél részéről
bizonyára esélytelennek tartott
celli csapat venné el hazaiak ve

CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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retlenségét. Nem lehetetlen ez: a
REAC és Vasas elleni csapatjáték
megismétlésével, amennyiben pá
rosul egy jobb helyzet kihasználás
sal, akkor a győzelem elképzelhe
tő az eddigi hazai sikercsapat el
len. Mérkőzésről mérkőzésre ta
pasztaltuk, hogy sikerült a legjobb
és legbiztosabb helyzeteket is ki
hagyni játékosoknak. Üzenjük
nekik, hogy a jobbnál ne töreked
jenek jobb helyzetre, bátran céloz
zák meg a kaput, és lőjenek, gurítsanak a sarokba. A pontokra
nagy szükség van!
— tim —

lítő találat. Az utolsó pillanatig
kellett erre várni. Szerencsére
nem adták fel a celli fiúk a küz
delmet, s ennek köszönhetően si
került itthon tartani egy bajnoki
pontot, és az eredménnyel felejt
hetetlenné tenni a Vasas elleni
első mérkőzést.
Bíráskodás: Kassai Viktor a
rossz pályaviszonyok ellenére, a
tőle megszokott nyugodt, maga
biztos határozottsággal látta el
feladatát. Jó teljesítményét a ta
lálkozón a sportszerű játékosok is
elősegítették.
A 12. forduló eredményei: Nyíregyháza-BKV Előre 3:2, PécsHévíz 4:0, Monor-Pápa 0:3, Ta
tabánya-Kecskemét 0:0, Százha
lombatta-Szolnok 2:3, F ó t REAC 0:3, Bük-Balassagyarmat
5:0, Demecser-DVTK 1:8, Ka
posvár- LFC-Haladás elmaradt.
A 13. forduló mérkőzései: októ
ber 18. Vasas-Fót, október 19. Ba
lassagyarmat-Celldömölk, Szol
nok-Kaposvár, LFC-Hal adás-Ta
tabánya, Kecskemét-Monor,
DVTK-Bük, október 20. REACPécs, Hévíz-Nyíregyháza, PápaDcmecser, BKV Eló're-Százhalombatta.
-tim-

Az NB I/B állása
1 Pécs
12
12
2 Bük
3 Nyíregyh. 12
4. DVTK
II
5 B-gyarmat 12
12
6. REAC
12
7 Vasas
12
8 Fót
9 Pápa
11
12
10 Hévíz
] 1 Haladás 11
12 Kecském. 12
13 Szolnok 12
14 Kaposvár 11
15 Tatabánya 12
12
16 CVSE
17 Demecser 12
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