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Mezítláb 
a parkban 

Neil Simon nagy sikerű darab
ját mutatja be november 10-én 19 
órai kezdettel a Soproni Petőfi 
Színház a Kemenesaljái Mú'veló'
dési Központ színháztermében. 
Az emberi kapcsolatok, érzelmek 
és konfliktusok „keserédes" vígjá
tékában a színház tá rsu la tából 
színpadra lép Bács Ferenc, Borbás 
Gabi, Sztankay Orsolya, Szakács 
Tibor és Varga Gábor. A bérletes 
és páholyos eló'adásra 1800, 1600 
és 1400 forintért jegyek is váltha
tók. 
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KEMENESALJA 
Vissza a diákéletbe 

Osztálytalálkozó, vetélkedő 

ê i 

Az Andok 
világa 

Egy délután a Los Andinos-
szal annak a programnak a címe, 
amit a Kemenesaljái Művelődé
si Központ kínál november 8-án 
(pénteken). 14 órától a zenekar 
tagjainak közreműködésével lesz 
játszóház, 16 30 órától filmet 
vetítenek az Andok világáról. 17 
órától a Los Andinos együttes 
dél-amerikai dallamokat ad elő. 
A koncert része az ifjúságnak 
szóló Teátrum-bérletsorozatnak, 
a bérleten kívül 500 forintos áron 
jegyeket is lehet venni. 

Nosztalgikus érzés sok év után 
újra találkozni a régi osztálytár
sakkal. Felelevenednek a diákko
r i emlékek, az órák, a kirándulá
sok hangulata. Vajon nagyon meg
változtak a diáktársak, van már 
mindenkinek családja, hol dolgoz
hatnak, hol élhetnek, mi lett ve
lük? A Kemenesaljái Művelődési 
Központban negyedszer rendez
ték meg az Osztálytalálkozó című 
műsort, ahol két régi gimnazista 
osztály újra vetélkedhetett . 

Enesey Ágnes testnevelés-orosz 
szakos tanár, sportoló és osztály
társai 1979-ben végeztek. Velük 
t a l á lkozo t t és m é r k ő z ö t t meg 
Balkai Tibor közgazdász és 1976-
ban végzett osztálya. A műsor fő
szerkesztője Pálné Horváth Má
ria k ö s z ö n t ö t t e a vendégeke t , 
majd az est háziasszonya Kustos 
Evelin elindította a programot. 

Először fényképek segítségével 
bemutatkozott a két osztály kép
viselője, beszélgettek a gyermek
korról, a gimnáziumi évekről, az 
érettségi utáni időkről és a család
ról. Az osztálytársak és az osztály
főnökök Vargáné Kránicz Anna 
és Tinger Vendel is bekapcsolód
tak a játékba. K i ismeri jobban a 

Játékos vetélkedő' az egykori gimnazistáknak Fotó: Völgyi L . 
másikat, kérdések következtek a 
diákokról, az osztályról és a tár
sakról. Órarendes feladatként ta
nárok neveiből álló napot kellett 
átalakítani tantárgyassá. A mate
matika és a fizika fogalmai sem 
felejtendok, be kellett őket sorol
ni a megfelelő tantárgy mellé. Iro
dalomból pedig azt a feladatot 
kapták, hogy társítsanak költőt a 
versrészletek mellé. A celli gimna
zistának a népdalokat is ismerni 

kell, főleg ha vasi a dal. A népdal
csokorból ki kellett választani, ami 
e tájhoz tartozik. Ehhez Kiss Béla 
énekkaros nyújtott segítséget. Egy 
„diáknak" rajzolnia is kellett, a 
többieknek pedig ki kellett talál
ni, mit ábrázol az alkotás. A moz
gás sem maradhatott el, egy jel
lemző mozdulattal kellett a mű
sorvezető által előírt spor tágat 
bemutatni. Táncórán is részt ve-

(Folytatás a 2. oldalon) 

A reformáció világnapja 
A celldömölki református templomban ün

nepelték a protestáns hívek a reformáció vi
lágnapját november l-jén. Az ökumenikus is
tentiszteleten Vető István esperes hirdetett 
igét, Szentpály-Juhász Imre 
lelkész tartott előadást a re
formációról és annak atyjáról, 
Luther M á r t o n r ó l , majd 
Sághy András lelkész mon
dott áldást a gyülekezet előtt. 
Luther tanai lelki megújulást 
és gondolkodást vezettek be 
3 2 egyházba. Az Ágoston-ren
di szerzetes Wittenbergben 
kiszögezte a templom kapujá
ra 95 tézisét, amelyekben bí
rálta Rómát , és amelyekkel 
korántsem akart egyházsza
kadást előidézni, mindössze a 

lemében kívánt a katolikus egyház megújulá
sához hozzájárulni. Az istentiszteleten az áhí
tatot egy budapesti kvartett zenéje tette ün
nepélyesebbé. 

or reformtörekvéseinek szel- A. zene még meghittebbé tette a reformáció ünnepét Fotó: M. Gy. 

A líra tükre 
Rajzok, akrillképek, üveg- és selyemfestmé

nyek láthatók az Ádám J e n ő Zeneiskola és 
Művészeti Alapiskola kamaratermében, Lóesi 
Diána rajztanár lírai, nyugodt alkatának tükör
képei az alkotások. 

Október 22-én a Celldömölki Zenebará t i 
Kör második összejövetelén nyitotta meg a f i 
atal alkotó tárlatát Skriba Zsoltné rajztanár, 
aki nemcsak a képekről, de a mindössze hu
szonhárom éves művésznő Cel ldömölkhöz 
kötó'dó'életútjáról is szólt, nagy-nagy szeretet
tel, hisz egy tanítási gyakorlat kapcsán szemé
lyes ismeretség fűzi Lócsi Diánához. 

A kiállítás anyaga a művésznő életének öt
hat évét átölelő szakasza, a kezdetektől az al
kotóvá válásig. A celldömölki Berzsenyi Dá
niel G imnáz iumban folytatta középiskolai 
tanulmányait, Venczellák András tanár úr ja
vaslatára kezdett rendszeresen rajzolni, a biz-

(Folytatás a 3. oldalon) 
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Halottainkra 
emlékeztünk 

Mindenszentek és halottak napján gyertyát 
gyújtottunk elhunyt szeretteinkért. Fotó: V. L . 

Vissza a diákéletbe 
(Folytatás az 1. oldalról) 
hettek a diákok. A Szombathelyi Haladás 
Sporttánc Szakosztály táncosai különböző' tán
cokat adtak elő, amit az osztályoknak ki kel
lett találni, és egy választottat be kellett mu
tatni. A diákélet csúcspontja a diák-nap, ami
re mindkét osztály egyéni produkcióval ké
szült. Az órák közben Kiss Róbert Ady Endre 
Üzenet egykori iskolámba című versét szaval
ta, Fenyó' Friderika egy dalt énekelt, a Rocky 
Dilly két párosa pedig táncolt. 

A diákkori é lmények meghatá rozzák az 
ember életét, és mindenkiben élnek, röpke két 
órára ezek az osztályok is visszatérhettek a 
gondtalan diákéletbe. A program végén Fehér 
László polgármester lezárta a vetélkedést. Ter
mészetesen az eredmény egyenlő lett. 

Mindenki megkapta a neki járó jutalmat, de 
ilyenkor a legnagyobb öröm még a program1 

utáni beszélgetés. Most már felnőtt emberek 
ként. 

Szigethy Teodóra 

Terjesztőket 
keresünk! 

Jelentkezőket keresünk (diákokat is) 
az Új Kemenesalja című hetilap jutalékos 

rendszerben 
történő terjesztésére. Érdeklődni 

és jelentkezni a Kemenesaljái Művelődési 
Központban lehet. 

Gazdát cserélt a hivatal 
Makkos István leköszönő polgármester át

adta és Fehér László hivatalába lépő polgár
mester átvette a polgármesteri teendőket ok
tóber 29-én a Városházán. Az átadás-átvéte
len jelen volt még dr. Tömböly Tamás, a Vas 
Megyei Közigazgatási Hivatalvezetője és Ba
ranyai Attiláné dr. jegyző. A jogszabályi ren
delkezések szerint zajló eseményen szóba ke
rültek többek között a folyamatban lévó'ügyek, 
a város elkötelezettségei. A jelenlévők meg

hallgatták az önkormányzat gazdálkodásával 
kapcsolatos aktuális értékelést, és tájékozta
tást kaptak a folyamatban lévő tárgyalásokról 
peres ügyekről is. Fehér László polgármester 
és a megválasztott képviselők a november 4-
ei ünnepi alakuló ülésen tettek esküt. Novem
ber 12-én választják meg az önkormányzati bi
zottságokat, majd 27-én lesz az új testület első 
hivatalos ülése. 

T.G 

RENAULT 

4 Asz ajánlat 
a Renault-tól 

Még 4 ok, ami a Renault mellett szól! A December 3 l-ig, minden megren
delt Twingo, Thalia, Clio, Kangoo, Mégane, Scénic vagy Laguna modellhez 
tetszése szerint választhat a következő' 4 lehetőség közül: Zöldút 100/200 fi
nanszírozás kezdőrészlet-támogatással, használtautó-beszámítási támogatás, 
A R A L Privát Chipkártya valamint opciócsomag, amivel Ön ingyen felsze
reltséget választhat gépkocsijához. 

Az árelőny a következő: Twingo, Thalia, Clio, Kangoo - 100.000,- Ft; 
Mégane, Scénic, Laguna - 200.000,- Ft. Részletekkel és feltételekkel várjuk 
márkakereskedésünkben! www.molnar-molnar.hu 

Molnár & Molnár Kft. 
9500 Celldömölk, Tó u. 2. 9600 Sárvár, Hunyadi u. 13. 

Tel./Fax: 95/422-302 TeL/Fax: 95/326-302 

Tánc, verseny, siker 
Szombathelyen, a Ha

ladás Sportcsarnokban 
október 12-én rendezték 
meg először a Savaria 
Kupa Nyugat-Dunántú
li Akrobatikus Rock and 
Roll táncversenyt. Min
den kategóriában talál
kozhattunk Koszogovits 
Norbert tanítványainak 
nevével az egész napon 
keresz tü l t a r t ó verse
nyen. Sok pár jó ered
ménnye l szerepelt, és 
voltak, akik a döntőbe 
jutottak. 

Gyermek I. kategóri
ában a Kövesi János -
Szentgyörgyi Laura pá
ros második helyezést 
ért el. Junior II. kategó
r iában Szabó Zsolt és 
Horváth Anett szintén a 
dobogó második fokára 
ál lhatot t . A páros no
vember 3-án, Debrecen
ben a Junior Világkupán 
vett részt. Jelenleg a v i 
lágranglista 28. helyén állnak 139 jegyzett párosból. „ C " kategóriába 
Bertha István és Horváth Lívia párosa felvételünkön első helyezés 
ért el. Szigethy T. 

http://www.molnar-molnar.hu
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HCTI BHSZRGCTÉS 
„ R é g e n én hajoltam le a tanítványaimhoz, hogy elérjem okét , 

ma már Ők hajolnak le énhozzám. így van ez rendjén." 

Aranydiplomások 
Korábban megírtuk már, hogy két volt alsósági pedagógus, Bogdán 
GyÖrgyné és Szita Aranka aranydiplomát vett át a tanévkezdéskon 
Rovatunkban most rendhagyó módon nem beszélgetést közlünk, ha
nem az aranydiploma átvételekor elmondott gondolataikat közöljük 
- szerkesztett formában. 

tam, és sokszor tehettem fel a ró
zsaszín szemüveget. így látszott 
szépnek még a rögös út is. 

mát, fájdalmat okozott, a kezelé
sek nem sok eredménnyel jártak. 
A pedagóguspálya hivatás, nem-

Bogdán Györgyné: Hosszú volt 
eddig az út. Hálát adok ezért az 
égieknek, megköszönve létemet, 
családomat, barátaimat, kollégá
imat, tanítványaimat - mindazo
kat, akiket szerethettem, sokáig 
engem is szerettek, akik tanítot
tak, s akiket én is taníthattam. 

Tisztelettel emlékezem hajdan 
volt iskoláimra, t anára imra . A 
Pápai Tanítóképzőre, ahol életre 
szóló hitre és a pálya iránti hűség
re neveltek. 

Szívcsen gondolok vissza mun
kahelyeimre. Csöngére, ahol meg
ismertem a tanítási órák szépsé
gét, és első igazgatóm, Majnovics 
Mária sok szeretettel segített át a 
kezdeti nehézségeken. Vönöckre, 
ahol 11 évig tanítottam, és Bog
nár Sanyi bácsitól elleshettem a 
falusi kultúrmunka mesterfogása
it. Ennek igazából Izsákfán láttam 
a h a s z n á t , ahol Gregorich 
Ferencnével, Márta nénivel ketten 
voltunk a tantestület, és a község 
kulturális életének irányítása is a 
mi feladatunk volt. A körzetesí
téssel kerül tem Alsóságra, egy 
nagyobb közösségbe. A sors ke
gyes volt hozzám, mert Talabér 
Géza személyében az oktatást és 
nevelést magas szinten művelő 
igazgatót ismerhettem meg. 

Ez utóbbi két iskola különösen 

kedves, mert saját gyermekeink 
ezekben az iskolákban tanultak, s 
Alsóság azért is kedves, mert ide 
mindig szívesen visszavárnak. 

Kis történelem életünkben az 
elmúlt 50 év. Voltak jó és jobb 
napok, akadtak nehezebb órák is, 
de valahogy én csak a szépre aka-

Bogdán Györgyné 
rok emlékezni - vidám tanítási 
órákrajá tékokra , kirándulásokra. 
De szép is volt! 

Az idő múlásával sok minden 
változott. Régen én hajoltam le a 
taní tványaimhoz, hogy elérjem 
őket, ma már ők hajolnak le én
hozzám így van ez rendjén. Ne
kik köszönhetem, hogy közöttük 
én is egy kicsit gyerek maradhat-

Szita Aranka: „Könnyes szem
mel nézek a múltra s jövőre an
nak örömeit sírva emlegetem, en
nek komor képét előre rettegem 
setét ködében." 

így írt Berzsenyi Dániel Az élet 
delén című versében. Én is így va
gyok. Ez az alkalom sem az én ér
demem, a kor Isten a jándéka . 
Berzsenyi s z ü l ő f a l u j á b a n , 
Egyházashetyén születtem. Isko
láimat is itt és Pápa városában vé
geztem. A tanítóképző befejezté
vel gyakorlóévre Kenyéribe kerül
tem, ahol DÖbröntey Károly volt 
az igazgató. Ők szinte családtag
ként fogadtak, és sok gyakorlati 
tanáccsal segí te t tek . Ám mire 
megmelegedtem első munkahe
lyemen, lehetőségem nyílt, hogy 
szülőfalumhoz közelebb, Alsóság
ra kerüljek. A sági iskola mindig 
jó hírben állt. Szabó Pál igazga
tóhelyettes, Nagy István osztály
főnök és a nagy csapat 3. osztá
lyos gyermek virággal fogadott. A 
sok szép értelmes gyermek ragasz
kodása erőt és önbizalmat adott 
a munkámhoz. Nagyon megsze
rettem őket, közülük többel élet
re szóló barátság alakult ki . Nem 
egy közülük már onné t fentről 
hallja emlékezésem. 

Az idők során sok változást 
megértünk és végigvittünk a pe
dagógiában. Nevelési tervek jöt
tek-mentek. Teljesítettük a felada
tunk, az évek pedig sasszárnyakon 
rohantak. A 70-es évek elején a 
csípőizületem egyre több problé-

i 
Szita Aranka 
csak íróasztal. A munkánk "tár
gya" érzékeny, é lő anyag. Felelő
séggel csak egészséges testtel és 
lélekkel szabad ott dolgozni, így a 
b e t e g s é g e m k o r 
lerokkantosításomat kértem. Utá
na bizony igen nehéz volt. Emlé
keim között sokáig éltek a gyere
kekkel tett k i rándulások a Ság 
hegyre, az izsákfai erdőbe, majd 
Szombathelyre, Kőszegre vagy 
Velembe a kisdobos táborba. Kol
légáimmal a közös névnapi ünne
pek, baráti beszélgetések is emlé
kezetesek maradtak. 

A régi barátságok tovább szö
vődtek. Levelek jö t tek-mentek . 
Négy-öt évtized távolságból ilyen 
aláírással is: szerető, hálás volt 
tanítványa.. .Úgy érzem, é le tem 
nem volt hiábavaló. 

Ahogy Babits írja: „Ahogy fogy-
fogy a jövendő egyre-egyre drá
gább lesz a múlt ." 

Völgyi László 

A líra tükörképei 
(Folytatás az 1. oldalról) 
tos rajzi tudást Dénes Lajos Szilvesztertől sajátította el. A szombathe
lyi főiskolai években találkozott a selyem- és üvegfestés technikájával, 
foglalkozott restaurálással, csoporttársával együtt selyemfestő szakkört 
vezetett. A főiskola elvégzése óta Molnáriban, egy horvát nemzetisé
gű iskolában tanít. Már több egyéni kiállítása is volt. 

A tárlat anyaga, mint Skriba Zsoltné mondta, nyugalmat és csendet 
sugároz. Az akrillképek finom pasztell árnyalatai, a csendéletek meleg 
barnái és vörösei mind-mind a belső kisugárzás, a csend hangjai, a 
visszafogott színek lelki alkatának tükrei. Tudásának fejlődését, maga
biztosabbá válását a portrék hűen mutatják. A selyem- és üvegképek 
m a r egy modernkor alkotásai, a tehetség bizonyítékai. 

A zenebaráti kör összejövetele mindig helyt ad a művészetek talál
kozásának, így volt ez ezen a délutánon is, hisz a sárvári és celldömölki 
zeneiskolák legjobb növendékei adtak hangversenyt. 

Lócsi Diána rajztanár munkái november 20-áig láthatók a zeneis-
k ° l a kamaratermében. 

F.R. Többféle technikát is kipróbált az alkotó Fotó: Mogyorossy Gy. 
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Vendégszereplésből visszatérve 

Olasz városban jár t a celldömölki énekkar 

Kórusunk Süle Ferenc karnagy vezetésével október közepén tett ele
get olasz barátaink viszontmeghívásának. Átkelve az Alpokon, az utolsó 
kilométereket már az elébünk jött küldöttség gyűrűjében tet tük meg. 

Arco az észak-olaszországi Trentino tartomány Garda- tó feletti vá
roskája. Lakói elsősorban szőlő- és almatermesztésből, alpin-turizmus-
ból élnek. Az egész város környezetvédelmi terület. Jártunkban-kel-
tünkben szedhettük a gránátalmát vagy az eperfa gyümölcsét. Mesél
ték az ottaniak, hogy 1966 tele olyan hideg volt, hogy mínusz két fokot 
is mértek. A települést átszegi a Sacra-folyó. A város centrumában 
kettős kétszáz méteres sziklaszirt emelkedik. Egyiken van az arcoiak 
büszkesége, a középkori vár. A látvány a kacsalábon forgó kastélyra 
emlékeztet. Utolsó napunk délutánján tettünk ide egy ezerlépcsős, sé
tányokkal tarkított kirándulást, dallal róva le a be lépő árát. A másik 
sétát, a még Albert főherceg által telepített a rborétumba tettük. Egy
mást érik a cédrusok, kaktuszok, pálmák. A város négy szállodájának 
egyike adott számunkra pár napra otthont. Udvarán pálmafákkal öve
zett f ü r d ő m e d e n c e , a b á t r a b b a k k i is p r ó b á l t á k . 
E l ső szervezett utunkon hivatalosan fogadott b e n n ü n k e t Renato 
Veronesi polgármester, és Ruggero Morandi alpolgármester. Bemu
tatkozó énekünk és a vendégkönyv beírása után, máris irány az Alpok. 
Az út oda csak 62 kilométer, mégis kétórás buszozással ér tünk el a 
kétezer méteres hóhatárt a Sacra-folyó völgyében haladva. Megálltunk 
a Dolomitok völgyében, hogy egy kicsit pihenjünk. Karnagyunk bra
vúros teljesítménnyel, egyszerre két énekkarnak is vezényelt. Egyszer 
az anyanyelvén éneklő, bennünket kísérő kórusnak, másodszor pedig 
egy német csoportnak, akiknek stílszerűen a Zotter marschot dirigál
ta. Visszafelé a tartományi székhelyen, Trentoban kötöt tünk k i . A vá

ros közepén hatalmas kastély. Itteni idegenvezetőnk nem kegyelmez; 
közel száz termen mentünk keresztül, sok ezer kiállítási tárgyat ismer
tetett meg velünk. Akadt köztük magyar vonatkozású is: Zsigmond és 
I I . Lajos relikviái. 

És egy felejthetetlen epizód: karnagyunk összerántott bennünket egy 
kis vacsora utáni éneklésre. Mindezt egy középkori hangulatos téren: 
csodálatos közönség, remek tapsvihar, 

Vasárnap a fellépések napja volt. Arco város reneszánsz temploma 
katedrális méretű. Oltártól oltárig állva, mikrofon nélkül mégis eljut a 
piano a legtávolabbi zugba is. Bárdos-mise és a részben szólós latinok 
szépen zengnek. A misét lezárva a magyar himnusszal: kitört a taps. 
Délután még belefért az időnkbe, hogy busszal nagyobb kört tegyünk 
elsősorban Dro felé, megcsodálva közben azokat a helyeket, ahol meg
rendezték a sziklamászók világbajnokságát. Esti fellépéseink színte
rén, a hangversenyteremben egyetlen gombostűt sem lehet leejteni. 
Nem elég az ülőhely, körben is sokan állnak. Az olasz férfikórus muzi
kalitását már májusban is megcsodálhattuk Celldömölkön. Azóta sem 
engedtek a színvonalból. Műsorösszeállításuk változatos: klasszikusok, 
népdalcsokrok, nemzetközi slágerek. A hangversenyt mintegy megko
ronázva olasz barátainkkal együtt énekeltük a híres operaslágert Ver
di Nabuccojából. 

Külön felköszöntöttük a búcsúesten a 93 éves Vittoria Ischiast, ak
tív kórustagot. Kristálytiszta, csengő hangjával elénekelte kíséret nél
küli szólóval szülőföldjének Bohémia himnuszát, megismételve tiszte-J 
létünkre közelmúltbeli olasz tévés szereplését. 

A reggeli búcsúzás fájdalmas. Mindenki eljött. Kedves karmesten 

A havasokban is dalra fakadt a kórus 

Gimisek gólyafogadalma 
dingót, vagy az álló ember a fekvő szájába jog
hurtot öntö t t , kü lönböző végeredménnyel . 
Banánt is ehettek, persze, csak ha sikerült el
érniük, ugyanis guggolásból felugorva kellett 
kienni a széken álló ember kezéből a gyümöl
csöt. Volt egy beöltözött béka és egy gólya is. 
Egy ideig ment minden rendesen, a gólya ker
gette a békát, de fordult a kocka és a béka vet
te üldözőbe a gólyát. Pár diáknak, egy új és 
egy visszatért tanárnak betanult táncot kellet 
előadniuk, amit a műsor ideje alatt sajátíthat
tak el. 

Ezután a fogadalom következett. Minden 
elsős ígéretet tett, hogy mindig köszön, a ta
nárokat és az idősebbeket előre engedi, cipőt 
vált, nem kelepel vissza, és jó gólya lesz. 

A feladatok után szusszanhattak egyet, majd 
szórakozhattak a diszkóban. Teljesen gimna
zistákká váltak. Szigethy T. 

A 2002-ben kezdő gimnazisták vegyes érzel
mekkel várhatták október 25-ét, a Gólya-bált. 
A hagyományos beavatás egyszer minden di
ákot utolér. A 105 elsős már hetekkel a prog
ram előtt elkezdte tanulni produkcióját. 

E lőször a legfiatalabbak, a hetedikesek 
foglalták el a színpadot. Egy képzeletbeli is
kolai napot vetítettek a nézők elé. Az órák 
hangulatát zenékkel és tánccal dobták fel. A 
kilencedik A ' osztály az Irigy Hónalj Mirigy 
paródia zenekar számára táncolt, majd egy 
szoknyalebegtető kánkánt adtak elő a lányok. 
A másik elsős osztály Tehén című műsorral 
készült a kis tehénnel és a török Mehemeddel, 
majd egy közös táncot mutattak be. 

A gólyák kicsit pihentek, majd a harmadi
kos évfolyam hagyományosan, feladatokkal 
beavatta őket. Voltak páros feladatok, ahol a 
diákoknak egymás térdéről kellet leenni a pu-

Luigi Zamboni (Gino), Bruno Modeno kar-
éneki elnök, Gilberto Galvagni - az óriási szí
vű mindenes titkár, aki örökösen vigyázott utó-
védként, el ne maradjon senki a kiránduláso
kon és eközben kattogott a fényképezőgépei 
a búcsúesten átadva ajándékként a kész ké-a 
pékkel teli albumot - , Horváth Sylvia (váltó-! 
tolmácsunk Fekete Andival) - aki 40 éve OtB 
él a szomszéd Roveretóban - , Ioppi Salenió, 
vol t p o l g á r m e s t e r és valamennyi 
kórustag...sohasem felejtünk el benneteket, j 

Köszönet Horváth Lászlónak, hiszen a kö
zel kétezer kilométert, 86 alagutat ugyanannyi 
viaduktot, a rengetet nyaktörős helyzetet tűH 
éltük. Ottlétünk alatt karnagy urunk dalra fa-j 
kasztott minket evangélikus és katolikus temp
lomban, hangversenyteremben, hajókirándu-j 
láson, lovagvárban, kastélymúzeumban, étter
mekben, utcatéren, kapuboltozat alatt, arb 
rétumban, polgármesteri hivatalban és hav 
sokban, mintegy megköszönve vendéglátó ' 
igaz baráti szeretetét. Bartha Istv 



i Ez volt a címe és alapgondolata annak a találkozónak, melynek a cell
dömölki református templom adott helyet október 26-án. Az évente 
megrendezésre kerülő' egyházmegyei konferenciának a tavalyi évben 
Zalaegerszeg volt a helyszíne. 
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\ok az egyházban, 
az egyházért 

Celldömölkön éppen hat évvel 
ezeló'tt szerveztek hasonló talál
kozót. Az akkori előadók neves 
egyházi szakemberek, méltóságok 
voltak. Az idei esztendőben ép
pen annak a törekvésének adott 
hangot Szentpály-Juhász Imre 
református tiszteletes, hogy a hét
köznapi emberek életét élő elő
adók valljanak személyes é lmé
nyeiken keresztül a hitről. 

A fe lké r t a s s z o n y t e s t v é r e k 
mindegyikének más-más a csalá
di helyzete, a gyerekekhez fűző
dő viszonya. Földrajzilag is messze 
élnek egymástól, hivatásukat és 
korukat tekintve szintén jelentős 
a különbség közöttük. A m i mégis 
azonos bennük: a hit szerepe az 
életükben. Személyes ismeretség
ből fakadt az az i n d í t t a t á s , 
amellyel é p p e n őket ké r t e fel 
Szentpály-Juhász Imre arra, hogy 
egyéni sorsuk alapján fogalmaz
zák meg szubjektív viszonyukat a 
hitvalláshoz. A kérdések, melyek 
segítettek egységes tartalmat adni 
a beszámolóknak, a következő
képpen hangzottak: Hogy jutottak 
hitre? Mit jelent a hit a hétköznap
okban, a munkájukban? Min vál

toztatnának ? Mit tartanak követen
dő példának? A válaszadók sze
mélye különbözőségének ellené
re ugyanazt aválaszt fogalmazták 
meg: a hit életértelmet, reményt, 
erőt és szeretetet jelent számuk
ra. 

A közösen elköltött ebéd után 
csoportbeszélgetéseken folytató
dott a program. Elgondolkodta
tó kérdésként merült föl a gyere
kek, a fiatalok és a férfiak jelen 
nem léte a templom és az egyház 
éle tében. A Nyugat -Európában 
évtizedekkel ezelőtt megfogalma
zott megállapítás, miszerint nap
jaink embere apa nélküli társada
lomban él, sok kérdésre megadta 
a választ. Többek között arra is, 
hogy amíg hosszú esz tendőkön 
keresztül a férfiak napi gyakori
sággal vettek részt a gyülekezetek 
életében, addig ma alig vannak 
jelen ugyanebben a munkában. A 
gyerekek nevelése, a fiatalok he
lyes iránymutatása ezért hárul az 
asszonytestvérekre . „Ez t pedig 
csak személyes példamutatással , 
toleranciával és imádsággal lehet 
fölvállalni" - szólt a találkozó zá
rógondolata. Németh I . 

Apróhirdetés 
* Frissen festett, újszerű 

állapiban lévő, hőszigetelt, fa er
kélyajtó és ablak tokkal olcsón el
adó. Ugyanitt kis teljesítményű ön
töttvas konvektor és jó állapotban 
lévő vaskapu eladó.Erd.: 16 után 
95/424-291 

* PUGEOT 206 1.1-es, évjárat 
2000, sérülésmentes, megkímélt ál

lapotban, szervizkönyvvel, első tu
lajdonostól eladó. (Részletreis.) 

Érd.: 06-20/390-70-93 
* Celldömölk-Alsóságon a Marx 

utca 31. sz. alatt zárt kert eladó. 
Érd.: ugyanitt. 
* EU raklapok felvásárlása. Hí

vásra házhoz megyek. 
Telefon: 06-30/506-65-12 
* Üzlethelyiség kiadó. 
Érd.: Celldömölk, Kisfaludy u. 8. 

ÉPÍTŐANYAGOKRA AKCIÓS ARON MEGRENDELÉST F E L V E S Z E K 
Közvetlen a gyártótól, házhoz szállítva a legolcsóbban! 

POROTHERM TÉGLÁK, T E T Ő F E D Ő ANYAGOK 
Mediterrán - Creaton - Jamina - BRAMAC tetócserepek 
Tetőtéri ablakok (Velux, Schindler) 
Kül- és beltéri nyílászárók (fa és műanyag) 
Falazó és födémelemek 
Vakoló anyagok és színező vakolatok 
Homlokzati hőszigetelő rendszerek (színnel és szín nélkül 
Hőszigetelő anyagok 
Polisztirol lapok, kőzetgyapot 
LAMBÉRIA: 935 Ft/mMől - 1595 Ft/mMg 
Vásárlóim körében a legkeresettebb a 80 mm széles, 14 mm vastag 
1. osztályú minőség: 1375 Ft/m2-ig 
Hajópadló: 1760 Ft/m^tól - 2150 Ft/m2ig 
Szárak az ÁFÁ-t tartalmazzák! 
Fenyő fűrészáru nagy tételben házhoz szállítva eladó 
36.500 Ft/nV+ÁFA 
Megköszönöm Tisztelt Vásárlóim bizalmát. 

J£!i"6/30/3'JS-9654 napközben, td./fax: 06/95/445-063, 18 óra mán 

A reformátor nyomában 
Luther Márton életének legjelentősebb állomásait jár ta végig a cell

dömölki evangélikus fiatalok egy csoportja. A történet kezdete azon
ban sokkal e l ő b b r e d a t á l ó d i k . Szombathely t e s t v é r v á r o s á b ó l 

Mosbachban jár tak a fiatalok 

Mosbachból a tavalyi évben érkezett egy delegáció. Köztük volt a Cell
dömölk nagyságú városka ifjúsági referense is. A hivatalos találkozón 
Szomjú Tamás tolmácsként vett részt, és szívesen invitálta Christin 
Schasnert városunkba. A találkozó olyan bensőségesre sikeredett, hogy 
a referens meghívta Németországba az ifjúsági kör énekkarát azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy tanuljon tőle a kisváros: Mosbachban 
ugyanis nem működik hasonló szervezet. 

A celldömölki evangélikus fiatalok örültek a meghívásnak, és pályá
zatokon igyekeztek elnyerni azt az összeget, amely az utazás költségeit 
fedezte volna. A remélt pénz elmaradt, ezért csak ötfős kis küldöttség 
utazhatott a németországi városba. Kedves kötelességüknek érezték 
megosztani az itthon maradottakkal és a gyülekezet többi tagjával az 
ott szerzett élményeket. így került sor a diaképes úti beszámolóra az 
elmúlt hét szombatján a gyülekezeti teremben. A vetítésen megjelent 
gyülekezeti tagokon kívül részt vett Fehér László megválasztott pol
gármester is. 

A képsorok indulástól érkezésig kísérték végig a fiatalok útját. 
Mosbach polgármestere is fogadta a küldöttséget, elismeréssel szólva 
a közösség életéről és elért sikereiről. Bevallása szerint a németorszá
gi városkában nem sikerült még hasonló, jól működő, élénk kulturális 
életet é lő csoportot létrehozni. Lejegyezték viszont a magyar fiatalok 
éves programját, példaként állírva a leendő mosbachi közösség elé. 

A diaképek tanúsága szerint a maroknyi magyar csoport megnézte 
a városka „felemás" templomát, amelynek egyik felében evangélikus 
istentiszteletet, a másik részében pedig katolikus misét tártnak. Elju
tottak a Fekete Erdőbe, a Duna születésének helyére is, de a legemlé
kezetesebb mégiscsak Luther Márton életútjának legjelentősebb állo
mási voltak. A reformátort Wit
tenbergben közzéte t t 95 tézise 
miatt a pápa kiátkozta, a wormsi 
birodalmi gyűlés pedig birodalmi 
á tokkal súj tot ta . Bölcs Frigyes 
szász választófejedelem azonban 
védelmébe vette, és Wartburg vá
rába hivatta. Az ő várában fordí
totta le Luther görögről németre 
az Újszövetséget. 

A vetítés ideje alatt Bach zené
je tette még átélhetőbbé a német
országi utazás hangulatát. 

Az úti beszámoló végén Szakos 
Csaba lelkész bejelentette: a cell
dömölki fiatalok viszontlátogatás-
ra hívták meg németországi kor
társaikat, így augusztusban 20 fős 
delegáció érkezik majd városunk
ba. Németh I . 

Zene-verseny 
Celldömölki kislányért szur

kolhat a város. Németh Andrea, 
az Ádám J e n ő Zeneiskola nö
vendéke november 13-án Kassá
ra indul. A szlovákiai városban 
rendezik meg azt a nemzetközi 
csellóversenyt, melyen a cellí ifjú 
csellista is részt vesz. Andrea 
négy éve játszik ezen a hangsze
ren, és tanárai szerint korcso
portjának kimagasló tehetsége. 
A szorgalmas kis zenész több 
versenyen, megméret tetésen el
indult már, hogy kellő rutint sze
rezzen. Most Kassán képviseli 
városunkat és az ifjú magyar 
csellistákat. 



Tankönyveket, reklámanyagokat is nyomtatnak 

Több megrendelés, folytonos korszerűsítés 
Szinte naponta járok erre, de nem is gondoltam, hogy ilyen hatal

mas és korszerű nyomda üzemel itt a városban. Hallottam, hogy fél 
Magyarország területéről hoznak ide komoly megrendeléseket . Jó 
dolog ez, hiszen végül is ezzel a cég mellett Celldömölk nevét is öreg
bítik - mondta valaki egy „üzemlátogatás" után, amit az Antók nyom
dában tett. 

A rendszerváltás elején Szita Antal öt lete volt a nyomda létrehozá
sa Celldömölkön, amit Antók Zoltán közreműködésével valósított meg. 
Antók Zoltán húsz évig élt Hollandiában, és egy nagy nyomdában dol
gozott. E l tudta intézni, hogy az eredetileg oktatási célokra félreállí
tott nyomógépet felújítsák, és olcsó áron megvehették. Mindez 1991-
ben történt. Antók úrnak ekkor másfél évet engedélyezett a munka
helye arra, hogy Celldömölkön sínre tegye a nyomdát. 

Az első csarnok 1992-ben épült meg, és ebben állították fel a már 
említett nyomógépet, ám szakember nem volt. Min t Antók Zoltán el
mondta, az első szakemberek végül is a csarnok építőiből kerültek ki , 

Közel 50 ezer darab színes újságot lehet nyomtatni egy óra alatt 

akik minden szükséges tanfolyamot elvégeztek, s ma is ők az elsők a 
legjobbak között. 

1994-ben Szita Antal már nem üzemeltette tovább a nyomdát, Antók 
Zoltán pedig hosszú tépelődés után úgy döntött , hogy itthon marad, 
és 1994. december 11-én létrehozta az Antók Nyomdaipari Kft-t, ami 
öt évig működött önállóan. A nyomda gyorsan kinőtte saját kereteit. 
A piaci igények miatt új, modern gépre volt szükség. A tulajdonos volt 
cégével, a holland Roto Smeets Rt-vel egyesült, így vált lehetővé a 
modernizálás, de természetesen a tulajdonjog egy része a holland cégé 
lett. 

2001-ben új csarnokot építettek, amibe új, számítógépes vezérlésű 

SZENZÁCIÓS AKCIÓ! 
Szóló karácsonyi képeslapok 
12 Ft-os áron csak a postán! 

Gondoljon időben szeretteire... 
Már most vásároljon karácsonyi képeslapot! 
Postáinkon 2002. november 30-áig csak 12 fo

rintba kerülnek a szóló karácsonyi képeslapok. 
Kedvező' áron kínálunk még borítékos, lézeres, 

zenélő karácsonyi üdvözlőlapokat, csomagoló
anyagokat és kellékeket! 

Magyar Posta 

Három műszakban dolgoznak az Antók nyomdában 
digitális nyomógép került, s ezzel látványos fejlődés indult meg. Azt, 
hogy mennyivel tud többet az új gépsor, talán azzal tudnánk érzékel
tetni legjobban: míg a régi gépen egy óra alatt 15 ezer, addig a legújab-
bon 45-48 ezer darab 16 oldalas színes újságot lehet kinyomtatni A/4-
es méretben egy óra alatt. 

A legnagyobb megrendelők a budapesti multi-cégek, de dolgoznak 
a dunántúli régióknak is. Általában színes reklámanyagokat készíte-j 
nek. I t t , Cellben készül pédául a dunántúli Szuperinfo is. A nyomdai 
dolgozik az ugyancsak celldömölki Apáczai Kiadónak, az általuk ké
szített tankönyvek egy részét ugyancsak itt nyomják. A cég 60 dolgo-i 
zőt foglalkoztat. A gépek és kezelőik három műszakban dolgozak. 

Antók Zoltán nem panaszkodik. Mint mondja, egyre több a meg
rendelés. Ennek nagyságrendjéről csupán egy adalék: évente általá
ban ezer tonna papírral használnak fel többet, mint előzőleg. Amikor 
a távlati tervekről kérdeztük, elmondat: bár most is bőven a környe-; 
zetvédelmi előírások alatt van a káros anyag kibocsátás, 2003-ban és 
2004-ben tovább szűrik a nyomdából távozó levegőt, így jóval az euró
pai uniós előírások szintje alatt lesznek. 

A fejlesztési tervek között szerepel még a 2004-es évben a régi nyo
mógépek lecserélése egy ugyancsak nagy teljesítményű, korszerű, di
gitális gépsorra. Az Antók nyomda tehát sínen van. A jó minőség egy
re több megrendelőt vonz, aminek következménye a folyamatos fej
lesztés (vagy fordítva?). 

Antók Zoltán csak egy dolgot sajnál. Nevezetesen azt, hogy a nyom
da fejlesztésével együtt nem tud több embernek munkalehetőséget 
biztosítani, pedig szeretne. A számítógép-vezérelte digitalizált gépso
rok egyre kevesebb minkaerőt igényelnek. 

Völgyi L . 
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SPORT - ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK 
Tovább tart a férfi csapat remek sorozata 

Az NB Il-es kézilabda-bajnok
ság hetedik fordulójában a tabel
la második helyén álló CVSE-
Celli Festék férfi csapata a 10. 
helyezett Móri KSC-t fogadta. A 
vendégek az utóbbi két forduló
ban szerezték a meglévő' három 
pontjukat, javuló formát mutat
tak. Mátés edző csapata pedig az 
előző fordulóban idegenben is 
könnyedén győzött, így a hazai 
mérkőzés előtt a szurkolók ismét 
magabiztos győzelmet vártak. A 
csapat pedig helyenként látványos 
játékkal, egy percig sem hagyva 
esélyt a vendégeknek gyűjtötte be 
a két bajnoki pontot. 

A női együttes a múlt heti gól
záporos győzelmet követően a 

bajnoki tabella élén álló Győri 
ETO-hoz látogatott. Molnár Já
nos csapata a mérkőzésen a má
sodik félidő közepéig tartotta a 
lépést a bajnokesélyessel, de vé
gül 5 gólos vereséget szenvedett. 

CVSE-Celli Festék- Móri K S C 
35:28 (16:13) 

Celldömölk, városi sportcsarnok, 
100 néző, NB H-es férfi bajnoki ké
zilabda-mérkőzés. Vezette: Aczél, 
Nagy. M 

CVSE-Ce l l i Festék: D é n e s -
Tóth (3), Pozsonyi (9), Lendvai 
(10), Csitkovics (9), Gubián (1), 
Sali (2). Csere: Kozma (kapus), 
Kormos, Jakab, Bakonyi (1) , 
Csizmazia, Ludvig. 

Edző: Mátés István. 

Szilveszteri Teremfoci 
A városi sportcsarnokban 2002. december 20-23-áig és 27-30-áig t i 

zenhatodik alkalommal rendezik meg Celldömölk Város Szilveszter 
Kupa Parkettfoci gáláját. 

Jelentkezést nyolc korcsoportban várunk: Nevezési díjak: 
I . kcs. 1994. január 1-je után születettek; 5 000 Ft 
I I kcs. 1992. január 1-je után születettek; 5 000 Ft 
I I I . kcs. 1990. január 1-je után születettek; 6 000 Ft 
IV. kcs. 1988. január 1-je után születettek; 6 000 Ft 
V. kcs. 1986. január 1-je után születettek; 7 500 Ft 
V I . kcs. 1984. január 1-je után születettek; 8 500 Ft 
V I I . kcs. felnőtt korosztály; 13 500 Ft 
V I I I . kcs. 1967. január 1-je előtt születettek (Öregfiúk); 13 500 Ft 
Egy-egy csapatban maximum 10 személy nevezhető! Aktív já téko

sok is szerepelhetnek a mérkőzéseken, az alábbi megkötéssel: 
-csapatonként összesen 4 megyei I . osztályú, illetőleg NB-ben vagy 

külföldön szereplő játékos nevezhető; 
-háromnál több egyszerre nem lehet a pályán (független a külföldi 

bajnoki osztálytól); 
- I . I I . I I I . és V I I I . kcs.-ban 5 + 1 fő lehet, IV. V. V I . V I I . kcs.-ban 

pedig 4 + 1 fő lehet egyidejűleg a pályán. 
Nevezés: 2002. december 13. (péntek) 12.00 óráig lehet nevezni a 

Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal I . emelet 17. szobában Mol 
nár Gábor szakreferensnél. A nevezési díjat a jelentkezéskor kell befi
zetni. Nevezést csak a mellékelt nevezési lapon fogadunk el. „Nevezé
si lap" Molnár Gábornál beszerezhető. 

Díjazás: Az egyes korcsoportok győztes csapatai serleget kapnak. 1¬
3. helyezettek oklevél (csapat) 10+1 fő éremdíjazásban részesül. 

Egyéb tudnivalók: Jelentkezéskor kell leadni a csapatok névsorát, a 
játékosok születési évének megjelölésével, valamint a csapatvezető 
Pontos címével. Óvás nincs, vitás esetekben a verseny rendezésével 
megbízott személy dönt. 

A mérkőzéseken csak torna vagy stopli nélküli sportcipőket lehet 
használni. Labdát a csapatok kötelesek biztosítani. 

A sorsolást december 17-éig minden csapat megkapja. A csoportbe
osztásokat 2002. december 13-án 14 00 órakor a Polgármesteri Hiva
tal házasságkötő termében iártjuk. 

Jó felkészülést! Várjuk a jelentkezéseket! 
Információ: Molnár János tel.: 06-30-224-42-43 

Rendezőbizottság 

Jók: Pozsonyi, Lendvai , 
Csitkovics. 

A mérkőzés első gólját a vendé
gek dobták, és ekkor vezettek elő
ször és utoljára az Összecsapáson. 
A CVSE egy percig sem engedte 
ki kezéből a mérkőzés irányítását. 
Hiába lőtt szép gólokat a másik 
oldalon Walczer, a celliek ellen ez 
sem segített. A rengetek kiállítás 
(a hazaiaknál 7, a móriaknál 8) 
miatt a mérkőzés nagy részében 
nem teljes létszámmal játszottak a 
csapatok. Mátés István csapata 
ezzel a magabiztos győzelemmel 
tartja a lépést a tabella élén álló 
Pápával. A celliek a hétközi kupa
mérkőzés után a hétvégi forduló
ban megyei rangadón Szentgott
hárdon vendégeskednek. 

Ifjúsági mérkőzésen 29:21-es 
CVSE-Celli Festék győzelem szü
letett. 

Győri ETO-CVSE-Cel l i Festék 
25:20 (10:9) 

Győr, 300 néző, NB H-es női baj
noki kézilabda-mérkőzés. 

Vezette: Gazda-Pusztai, Radnai. 
CVSE-Cell i Festék: Péti - Ker

tész (5), Szomorkovits L . (1), 
Viszló (2), Geiger Cs. (7), Tóth 
(4), Szomorkovits A . (1). Csere: 
S z a b ó , Balogh (kapusok) , 
Enessey, B ö d ö r , Hende, 
Foglszinger. Edző: Molnár János. 

A két csapat egy remek hangu
latú, színvonalas mérkőzéssel szó
rakoztatta a szép számmal kiláto
gató közönséget. A jó mérkőzés
hez korrekt játékvezetés is társult. 
Az első félidő nagyon szoros küz
delmet hozott, ezt mutatja a fél
idei, mindössze egygólos hazai 
vezetés. A győriek a 40-50. perc 
között léptek el, és ezzel tudták a 
maguk javára fordítani a mérkő
zést. A teljes képhez hozzátarto
zik, hogy a Győri ETO heti nyolc 
edzéssel készül egy-egy hétvégi 
Összecsapásra, míg a celliek ket
tővel. A következő fordulóban va
sárnap 11 órától az utolsó helye
zett Polgárdi lesz a CVSE-Celli 
Festék vendége. V.V. 

Köszönik a felajánlást 
A Gáyer Gyula Általános Isko

la és Diáksportkör Tevékenységé
nek Előseg í téséér t Alapí tvány 
(adószám: 18884911-1-18) tájé
koztatja a város és városkörnyék 
polgárait, hogy a 2001. évi szemé
lyijövedelemadó 1%-ából befolyt 
összeget (36 567 Ft) az alábbiak 
szerint használta fel az alapítvány: 

- nevezetesen a G ó l i á t Mc 
Donald's labdarúgó programba, 

-a 3. évfolyamosok úszásoktatá
sának támogatására, 

- a Gáyer-kupa kézilabdatorna 
lebonyolítására. 

A Gáyer Alapítvány (adószám: 
18887378-1-18) tájékoztatja a vá
ros és városkörnyék polgára i t , 
hogy a 2001. évi személyi jövede
lemadó 1%-ából befolyt összeget 
(2 072 Ft) az a lábbiak szerint 
használta fel az alapítvány: 

- informatikai eszközök vétele. 
Az alapítványok kuratóriumai 

tisztelettel megköszönik a felaján
lók támogatását 

A „Szakály Sándor Úti Óvoda 
Óvodásaiért Alapítvány", Celldö
mölk, Szakály Sándor u. 1. (adó

szám: 18887433-1-18) nevében 
megköszönjük a szülőknek, bará
toknak, ismerősöknek, a város la
kóinak az SZJA 1%-os mér tékű 
felajánlását. 

A2001. évben 53 929 Ft, a 2002. 
évben 65 201 Ft érkezett az ala
pítvány számlájára. A kuratórium 
döntése alapján a fenti összegeket 
az alapítvány bankszámláján tar
talékoljuk. A későbbiek folyamán 
oktató, készségfejlesztő játékok, 
mozgásfejlesztő eszközök, óvodai 
bútorok vásárlását tervezzük. 

Támoga tá sukka l óvodása ink 
személyiségfejlesztéséhez szüksé
ges eszközök, felszerelések be
szerzését segítették most, és re
méljük a jövőben is. 

A Celldömölk Város és Város
környékén Élő Mozgássérültekért 
Alapítvány megköszöni mindazok 
támogatását, akik a 2001. évi sze
mélyijövedelemadójuk 1 százalé
kát felajánlották az alapítvány ja
vára. Ez az összeg 56 971 Ft volt. 
Kérjük a tisztelt támogatóink se
gítségét a következő években is. 
Adószámunk: 18885091-1-18 
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SPORT - ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK 
A taktika és a szív diadala három pontot jelentett 
Pápai ELC-CVSE-Antók FC 0:1 (0:0) 

Pápa, 1500 néző. NB l/B-s mér
kőzés. Vezette: Erdős József 
(Nyekita, Haris) 

P E L C : Borsi - Horváth, Puglits, 
Radics, Hudák - Kvasz, Lászka, 
Sipos, Hegyi - Sitku, Gajda. Veze
tőedző: Pintér Atti la 

Antók F C : Baji - Latyák, Do
bos, Bozsó, Szölló'si - Csernák, 
Jáger, Takács B., Tóbiás - Takács 
Sz., Lengyel. Szakmai igazgató: 
Horváth Tamás, edző: Sebestyén 
Att i la 

Jók: Radics, Hudák , Puglits, 
Letenyei, Tóth, i l l . Baji, Bozsó, 
Szölló'si, Lengyel, Jáger, Csernák, 
Takács Sz., 

Csere: Horváth helyett Tóth a 
37., Kvasz helyett Germán az 51., 
Lászka helyett Letenyei az 57., i l l . 
Dobos helyett Csíkvár a 30., Ta
kács Sz. helyett Hollósi a 92. perc
ben. 

Sárga lap: Sipos (akasztotta 
Csernákot) a 92., i l l . Tóbiás (rá
csúszott Horváthra) a 11., Latyák 
(bukta t ta Le t é n y e i t ) a 75., 
Csernák (lerántotta Hegyit) a 84., 
Csíkvár ( lerántot ta Hudáko t ) a 
88. percben. 

Szögletarány: 4:3 (1:2) 
A mérkőzés emlékezetes percei: 
12. perc: A jobbösszekötő he

lyén ugratták ki Takács Szilárdot, 
aki lefutotta a pápai védelmet és 

14 méterről kissé elhamarkodot
tan a hosszúsarok fölé lőtt. 

49. perc: Borsi kapujától jó 30 
m é t e r r e bukta t ta Sipos 
Csernákot. A szabadrúgást Tóbi
ás laposan a bal alsó sarokra lőt
te, de Borsi résen volt, és a gólvo
nal előtt elcsípte a ravasz lövést. 

53. perc: Takács Szilárd kapott 
a félpályánál labdát, mellyel lefu
totta a pápaiak védelmét. Már a 
16-oson belül járt, amikor a bal
összekötő helyéről megcélozta a 
bal sarkot, de a félmagas lövést 
Borsi Csaba óriási bravúrral k i 
védte. 

83. perc: Jobbról a 11-es pont
ra belőtt labdát Csíkvár estében 
kapura lőtte, de lövésébe egy védő 
bele tudott lépni, s így a labda le
lassulva Borsi zsákmánya lett. 

92. perc: Csernák akasztásáért 
megítélt szabadrúgást követően a 
labda az akkor csereként pályára 
lépő Hollósihoz került, aki jobb
ról magasan a kapuelőtérbe ívelt. 
A labdára a kapus és Csernák ug
rott fel, a csúszós, vizes labdát a 
gólvonalon álló Borsi Csabának 
nem sikerült megfogni, az kicsú
szott a kezéből, és esés közben 
ijedten a saját kapujába ütöt te . 
Öngól. (0:1) 

Kívülről nézve: Meglepő volt, 
hogy már az első percekben fö

lényt harcolt ki a ragyogó taktiká
val és végig nagy szívvel és lelke
sedésseljátszó celldömölki csapat. 
Sebestyén Attila fiai többet birto
kolták a labdát, és helyenként ko
moly védekezésre kényszerítették 
a hazaiakat. A fél idő egyetlen 
nagy helyzetét, a rég látott, nagy 
kedvvel j á t s z ó Takács Szi lárd 
hagyta k i . Az igazi meglepetést 
azonban a második játékrészben 
szolgáltatták a celliek. Nem csak 
az iramot diktálták a félidő java
részében, de sokkal több gólhely
zetet is kidolgoztak, mint a pápa
iak. A hiba csak az volt, mint más
kor is, hogy a kidolgozott helyze
tek rendre kimaradtak. Gajda 
ügyetlensége és Letenyei kapufá
ja után azonban a cclli szurkoló
tábor, amely a mérkőzés alatt lan
kadatlanul biztatta kedvenc csa
patát, fellélegzett, és elkönyvelte 
már sikernek az egyik pont meg
szerzését. A 90 perc leteltével a 
játékvezetőkétperces túlórát ren
delt el, pedig boldogan vettük vol
na, ha ettől eltekint. A Fortuna 
ekkor mellénk állt. Húsz másod
perccel a hosszabbítás letelte előtt 
a PELC kapusának öngóljával 
megszületett a győztes találat. A 
szurkolótábor és a játékosok örö
me határtalan volt. A mérkőzés 
végét jelző sípszó után percekig 
együtt ünnepeltek, míg a pápaiak 
vigaszul bizonyos téli ruhadarabot 

Kecskeméti labdarúgók először Cellben 
Nagy örömömre tévedtem a pá

pai mérkőzés beharangozásakor. 
A celli kiscsapatnak híre-hamva 
sem volt a szombati mérkőzésen, 
még akkor sem, ha egy szerencsét
len-szerencsés góllal nyertek Se
bestyén Att i la fiai. A nagy siker
nek azonban akkor lesz igazán a 
jelentősége is nagy, ha végre ha
zai pályán is kijön a lépés, s szom
baton a m é r k ő z é s végén újra 
együtt tud ünnepelni szurkoló és 
játékos. Az ellenfél nem verhetet
len, de nem is vehető félvállról. Az 
elmúlt két fordulóban ugyan két 

vereséget szenvedett Kiprich Jó
zsefcsapata: Demecserben l:ü-ra, 
otthon pedig a Büktől 3:0-ra ka
pott ki . Lehetséges, hogy pont ez 
dobja fel az ellenfelet, és pont mi 
ellenünk küzdenek majd fogcsi
korgatva a győzelemért? Minden
esetre nem szabad figyelmen kí
vül hagyni, hogy nyolc vidéki mér
kőzésén a Kecskemét két győzel
met (Vasas, Százhalombatta) és 
három döntet lent (BKV, Tatabá
nya, Szombathely) játszott. Héví
zen, D i ó s g y ő r b e n és 
Demecserben maradt alul. Termé

szetesen a celli csapatnak a Vasas, 
a Diósgyőr és a Pápa ellen muta
tott játéka okot ad számunkra a 
pontszerzési bizakodásra, sőt, ha 
a kapuba is betalálnak Jágerék, 
akkor a győzelemre is. Ahhoz, 
hogy sikerüljön legyőzni a „hírős-
város" csapatát, ugyan olyan lel
kes támadó játékra lesz szükség a 
két csapat történelmi találkozó
j án , mint amilyen P á p á n volt . 
Győzelem esetén, talán Pápán és 
Cellben is, elhiszik majd a kétel
kedők, hogy bundamentes nap 
volt a múlt szombati. — t im — 

emlegettek, megfeledkezve arról, 
hogy azt nem szokás az utolsó pil 
lanatra tartogatni, s arról, hogy; 
tulajdonos szótárában ez a szó is
meretlen. M i úgy lá t tuk, hogj 
megérdemelt diadal volt a pápa 
győzelem! 

B í r á s k o d á s : Erdős József töbfc 
hibát is vétett, a sárga lapok kiosz 
tásakor nem mért egyenlő mércé 
vei. 

A 15. forduló mérkőzéseinél 
e r e d m é n y e i : Balassagyarmat-
Pécs 0:0, Százhalombatta-Tatabá
nya 2:1 , Szo lnok -Monor 3:0, 
L F C - H a l a d á s - D e m e c s e r 4 :1 , 
Kecskemét-Bük 0:3, DVTK-Fót 
2:1 , V a s a s - N y í r e g y h á z a 1:1, 
R E A C - H é v í z 3:2, B K V E l ő r e -
Kaposvár 2:0, Pápa-Demecser el
maradt mérkőzés t 3:0-s gólkü
lönbséggel a Pápa javára igazol
ták. 

A 16. forduló mérkőzései: no
vember 9. Ce l ldömölk-Kecske
mét , Nyíregyháza-Balassagyar
mat, Pécs-DVTK, Monor-Száz-
halombatta, Ta tabánya-Kapos 
vár, november 10. R E A C - B K V 
Előre , Hévíz-Vasas , F ó t - P á p a , 
B ü k - L F C - H a l a d á s , Demecser-
Szolnok. - t i m -

Az NB I/B állása 
1.Pécs 15 9 5 1 26- 9 321 

Hűk 15 9 3 3 25-11 30 
3. DVTK 15 2 4 35-21 29' 
4. B-gyarmat 15 8 2 5 27-24 26Í 
5. Haladás 14 7 4 3 25-11 25< 
6. Nyíregyh. 15 7 4 4 29-21 25] 
7. REAC 15 7 4 4 26-19 251 
S. I'apa 15 7 3 5 22-17 24 
9. 1 Icvíz 15 7 2 6 23-24 23 
10. Fót 15 7 2 6 22-25 23 
11. Vasas 15 6 5 4 19-16 23¡ 
12. Kecském. 15 5 4 6 19-19 19 
13. Szolnok 15 6 - 9 23-26 18 
14. Kaposvár 14 4 5 5 17-19 V) 
15. Sz.batta 15 4 5 6 20-25 n 
16. Tatabánya 15 4 4 7 15-23 1( 
17. CVSE 15 3 5 7 12-22 h 
18. BKV El. 15 4 1 10 20-31 12 
19. Demecs.* 15 4 2 9 17-30 11 
20. Monor 15 - 2 13 9-38 1 
*= három büntetőpont levonva 
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