
Macskák a színpadon 
A népszerű musical, a 

Macskák feldolgozását mu
tatja be a szombathelyi Homo 
Ludens Zenés Színpad de
cember 7-én 17 órakor a 
KMK-ban. A belépőjegy ára 
ötszáz forint. 
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KEMENESAIJA 
Vért adsz, életet adsz! 

November 27-e a véradók nap
ja hazánkban, ilyenkor ünnepség
sorozatok keretében mondanak 
köszönetet a kiemelkedő' véradó-
szervezőknek és a többszörös vér
adóknak. Megyénkben, Szombat
helyen ünnepsége t szerveznek 
ebből az alkalomból, Celldömöl
kön pedig ekkor tart ják az Őszi 
városi véradó napokat, idén no
vember 27, 28, 29-én a vérellátó 
állomáson. 

Magyarországon a véradást a 
Magyar Vöröskereszt szervezi, 
technikai lebonyolítását az Orszá
gos Vérellátó Szolgálat végzi. Ha
zánk biztonságos vérellátásához a 
lakosság legalább 5 százalékának 
kellene vért adnia, ez az adat Cell
dömölkön és vonzáskörzetében 7 
százalékra tehető'. 

Városunkban több mint 36 éve 
szervezi együtt a véradást a Ma
gyar Vöröskereszt Területi Szerve
zete és a Kemenesaljái Egyesített 
Kórház Vértranszfúziós Osztálya. 
Celldömölkön és a hozzá tartozó 
falvakban a v é r a d á s o k o n való 

Három napon át lehetett felkeresni a véradó állomást Fotó: archív 

részvétel az országos átlag feletti, 
ez az eredmény annak köszönhe
tő', hogy nagyon jó az együttmű
ködés a vöröskereszt és a vérellá
tó között, vagyis dr. Marosfalvi 
Ferenc osztályvezető' főorvos és 
Csótár Csaba területi szervezeti 
titkár között. 

- A celldömölki vöröskereszt és 
vérellátó évi két véradást szervez a 

városban és a környező települése
ken, amely mintegy 26 ezer embert 
érint - tudtuk meg Csótár Csabá
tól. A településeken működő pol
gármesteri hivatalok, iskolák, cégek, 
termelőszövetkezetek segítségével 
toborozzák a véradókat, plakátok 
és kábeltelevíziós hálózatok által 
hívják fel a véradás fontosságára az 
emberek figyelmét. 

A rendszerváltás előtt a mun
kahelyek fogadóképesebbek vol
tak arra, hogy helyet nyújtanak a 
véradásoknak, akkor évente egy 
alkalommal kellett szervezni, és 
megjelent 1800-2000 ember, most 
szükség van évi kétszeri véradás
ra ugyanazon részvétel elérésé
hez. A nőket nehezebb megnyer
ni a véradásnak, míg a férfiak a 
katonaságon keresztül könnyeb
ben bekerülnek a rendszerbe, így 
az tán a k é s ő b b i e k b e n ó'k már 
meghívót kapnak a véradásokra. 
A cégek közül jó néhányan elzár
kóznak attól, hogy az üzemük te
rületén bonyolítsák le a véradást, 
de például a Cellcomp Kft. és a 
Bakó-Trex Kft. kivételt jelent ez 
alól, ugyanakkor ki kell emelni azt 
is, hogy a M Á V dolgozói is rend
szeresen eljönnek a vérellátóba 
vért adni - tájékoztatott bennün
ket Csótár Csaba. 

- Az évi kétszeri véradáson 
körzetünkből mintegy 800 liter 
vert ü\ űjtenek össze a celldömöl
ki vértranszfúziós osztályon, me
lyet Szombathelyre küldenek, és 
ott készítenek belőle különböző 
vérkészítményeket. A celldömöl-

(Folytatás a 2. oldalon) 

A dobogón 

Benko Veronika, celldömölki fodrásztanuló har
madik helyezett lett egy országos fodrászverse
nyen, írásunkat az 5. oldalon olvashatják 

A gyermekek 
jogai 

Tisztában van-e egy gyerek a jogaival, s 
emellett a kötelességeivel? Tudják-e hova vagy 
kihez fordulhatnak gondjaikkal? A Celldö
mölki Népjólét i Szolgálat Családsegí tő és 
Gyermekvédelmi Csoportja várja a problémás 
gyerekeket és családokat. A intézményben azt 
kérdeztük, mennyire mernek az emberek se
gítségért fordulni, mik a gyerekekkel kapcso
latos főbb problémák. Balhási Istvánné, a cso
port vezetője adott felvilágosítást. 

A családi krízis fő okozója általában az anya
gi helyzet, a szülők egymáshoz való viszonya 
vagy a gyermeknevelésben keletkező gondok. 
Ha a szülő a tizenéves kamasz gyerekével nem 
bír, nem tud neki parancsolni, felügyeletét 
nem tudja ellátni, segítséget kérhet, és meg
próbálják megkeresni a közös nevezőt a gye
rekjogai és kötelességei között. Mindig a prob
lémának megfelelően igyekeznek eljárni pszi
chológus segítségével. Amikor valamilyen 
esettel hozzájuk fordulnak, önkéntes együtt
működésre van szükség. Fórumokon vesznek 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Jubileumi 
citerazene 

25 éves az Ostffyasszonyfai Citerazenekar 
és Népdalkör. Ez alkalomból november 30-
án 19 órakor az együttes jubileumi estet ren
dez az ostffyasszonyfai művelődési házban. 
A műsorban a házigazda együttesen kívül 
fellép Tanai Erzsébet, a Vasi Népdalstúdió 
vezetője, a Perenyei Dalnokok, a sárvári Re
gös Együttes, a Pécsi Zeneművészeti Főis
kola népi hangszeresei, a Hét ré t Hangsze
resek. Egyúttal fotó- és dokumentumkiáll í
tás nyílik a falu életéről. 

Bábos siker 
Sikerrel szerepelt a Gáyer Gyula Általános 

Iskola Tücsök Bábcsoportja az októberben 
Egerben megrendezett I X . Gyermekbábosok 
Országos Fesztiválján. A csoport harmadik 
helyezettként a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumának negyvenezer forintos pénz
jutalmát kapta. Nagy Már ta , a csoport veze
tője folyamatos, új utakat kereső munkájáért 
rendezői díjat kapott. 
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Életet adsz a vérrel j 
(Folytatás az 1. oldalról) 
ki kórház a betegellátáshoz évente 550-600 egységnyi vért használ fel, 
a szükséges mennyiséget Szombathelyről kapják vissza, az ellátás fo
lyamatos, nem szenvednek hiányt a betegek - mondta dr. Marosfalvi 
Ferenc. Hozzátette, hogy évente összesen 3000-3100 embertől vesz
nek vért a véradásokkor, hisz a celldömölki körzet mellett, az egykori 
sárvári járás egy része is hozzájuk tartozik, így tulajdonképpen a le
adott mennyiségnek csak a fele kerül vissza városunkba. A főorvos 
hangsúlyozta, hogy nagyon fontosak az eredményes véradások, hisz az 
országos vérellátásnak egyenletesnek kell lennie, soha nem fordulhat 
elő vérhiány, ugyanakkor az igény egyre n ő a vér, a vérkészítmények 
iránt. 

A november 27-én, Szombathelyen rendezett véradó ünnepségen 
körzetünkből Horváth László véradószervező, Köcsk volt polgármes
tere vehetett át elismerést, kitüntetésben részesült a jánosházi hetven
szeres véradó Horváth Sándor, és két celldömölki negyvenszeres vér
adó, Csefkó Józsefné és Pödör Jánosné is kitüntetést kapott. Fonyó R. 

A gyermekek 
jogai 

(Folytatás az 1. oldalról) 
részt, beszélgetnek, tanácsokat 
adnak. Ha ez eredménytelennek 
bizonyul, feljebb kell lépni, a ha
tóság, a gyámhivatal beavatkozá
sa következik. Előírják a segítő 
feladatokat, és ha ezeket nem 
tartják be, a gyereket kiemelik a 
családból, és átmeneti nevelésbe 
helyezik. Ilyenkor viszont már az 
a feladat, hogy a gyerek visszake
rülhessen eredeti környezetébe. 

A iskolákban is adódhatnak 
problémák. Minden évben meg
kapják a hátrányos helyzetű, ve
szélyeztetett tanulók listáját. Van
nak tanulásbeli gondok, amelyek
ben a Népjóléti Szolgálat nem tud 
segíteni, és vannak magatartásból 
e redő gondok, amelyek idővel, de 
orvosolhatók. A probléma nem 
máról holnapra alakul ki , a meg
oldás t viszont gyorsan várják. 
Vannak komplex segítő módok, 
amelyek a gyerek, a családja meg
ismerésével, a környezet feltérké
pezésével, az okok feltárásával, 
majd megoldásával történnek. A 
terápiás folyamat hosszabb távon 
és sok irányban folyik. Akkor jár 

eredménnyel, ha a környezet part
ner a gondok helyrehozásában. 
Balhási Istvánné szerint az okta
tás is olyan úton halad, hogy a ta
nárok is egyre jobban törekszenek 
a diákok problémájának meghall
gatására. Arra , hogy ne csak tu
dást magukba szippantó lények 
legyenek, hanem emberként ke
zeljék őket. Ahogy a felnőtteknek, 
a fiataloknak is lehetnek rossz 
napjai. Egyre többször tartanak 
egészségnevelési napot, ahová a 
fizikai egészségmegőrzés mellett 
a lelki épség fenntartására is taní
tanak. 

- Manapság több a problémás 
fiatal. Érdemes lenne egy iskolá
nak elvállalni a velük való foglal
kozást, a szolgálat szívesen bizto
sí taná szakemberek segítségét , 
hiszen így szenved a tanár is, hogy 
pár rossz magaviseletű diák miatt 
nem tud órát tartani. Érzik, hogy 
kellene segítség, ezért is hívnak 
egyre több előadót az osztályfő
nöki órákra - mondta a szakem
ber. Sajnos ez a segítségnyújtási 
forma annyira gyerekcipőben jár, 
a szolgálat létezésének nyilvános
ságra hozásával küzd, és azért , 
hogy az emberek bátran fordulja
nak hozzájuk problémájukkal. 

Szigethy Teodóra 

30 kérdés 
a 30 évről 

Közös játékot hirdet a Keme
nesaljái Művelődési Központ és 
az Új Kemenesalja. A vetélkedő 
a három évtizedes jubileumát ün
neplő művelődési központ törté
netével kapcsolatos. Az első for
duló kérdéseit az előző heti lap
számunkban közöltük, a válaszo
kat a mostani, illetve a következő 
heti megoldásokkal együtt decem
ber 10-éig kell leadni a KMK-ban. 

2. forduló 1982-1992 
1. Kikkel (művészekkel, művé

szeti csoportokkal) alakult ki 
nemzetközi kulturális kapcsolata 
a 80-as években a KMK-nak? 

2. Mikor alakult meg a Keme
nesaljái Alkotó Kör? 

3. A művelődési központban 

alakult az a Celldömölkhöz és Ke¬
menesal jához k ö t ő d ő művésze
ket, tudósokat és lokálpatriótákat 
összefogó civil közösség, amely
nek pontos nevére vagyunk kíván
csiak! 

4. Melyik korosztályt várta a 
K M K szombatonként ötórai teára? 

5. Szervezett-e úszótanfolya
mot a 80-as években a K M K ? 

6. Volt-e E D D A koncert a mű
velődési központban? 

7. Milyen országos rendezvény 
helyszíne volt 1986-ban a KMK? 

8. Működtete t t -e a művelődési 
központ nyári napközis tábort? 

9. Melyik évben volt utoljára a 
h a g y o m á n y o s K r á t e r h a n g v e r 
seny? 

10. A művelődési központ 1992 
őszétől minden évben megszervez 
egy hagyományőrző rendezvényt. 
M i ennek a programnak a címe? 

Egészségügyi szolgálat 
Központi Orvosi Ügyelet 

Csontváry Patika Telefon: 95/423-742 
D E C E M B E R 

1. vasárnap Dr. Márton Katalin Horváth Katalin 
2. hétfő Dr. Szabó Ildikó Tompa Kálmánné 
3 kedd Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné 
4. szerda Dr. Nagy János Horváth Katalin 
5 csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné 
6 péntek Dr. Schrott Olga Karádi Ferencné 
7. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
8. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Tompa Kálmánné 
9 hétfő Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné 

10 kedd Dr. Márton Katalin Horváth Katalin 
11 szerda Dr. Szabó Ildikó Tompa Kálmánné 
12 csütörtök Dr. Sükösd Éva Karádi Ferencné 
13 péntek Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin 
14 szombat Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné 
15 vasárnap Dr. Nagy Ildikó Karádi Ferencné 
16 hétfő Dr. Szabó Ildikó Horváth Katalin 
17 kedd Dr. Schrott Olga Tompa Kálmánné 
18 szerda Dr. Nagy János Karádi Ferencné 
19 csütörtök Dr. Sükösd Éva Horváth Katalin 
20 péntek Dr. Nagy János Tompa Kálmánné 
21 szombat Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné 
22 vasárnap Dr.Mesterházy Gábor Horváth Katalin 
23 hétfő Dr. Bcrdi Gusztáv Tompa Kálmánné 
24 kedd Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné 
25 szerda Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin 
26 csütörtök Dr. Tőzsér Mária Tompa Kálmánné 
27 péntek Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné 
28 szombat Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin 
29 vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Tompa Kálmánné 
30 hétfő Dr. Szabó Ildikó Karádi Ferencné 
31 kedd Dr. Schrott Olga Horváth Katalin 

Lejár az adókedvezmény 
Celldömölk Város Önkormányzatának a kommunális adóról szóló 

rendelete a kommunális beruházást, illetve befizetést teljesítő magán
személynek 5 évig adókedvezményt biztosít azon adótárgya után, 
amelynek érdekében a kommunális beruházás, illetve befizetés felme
rült. A kedvezmény mértéke a közműfejlesztéssel érintett adótárgyra 
megállapított adó. 

Celldömölkön 1997. évben történtek a csatornaépítéssel kapcsola
tos első jelentős számú közműhozzájárulás-befizetések. Az önkormány
zati adókedvezményt 1998. január l-jétől vehették igénybe az adófi
zető állampolgárok. 

A celldömölki városrészben az alábbi utcákban lakó közel 600 adó
z ó n a k j á r le az adókedvezménye 2002. december 31-én. 

Ady u., Arany J. u., Balassi u., Bartók B. u., Budai N . A . u., Fűztői B. 
u., Gábor Á. u., H á m á n K. u., Hársfa u., Hunyadi u., Kassa u., Király J. 
u., Kisdobos u., Kinizsi u., Kölcsey u., Koptik u., Május 1. u., Mesteri 
u., Nagy S. tér, Nagyvárad u., Ostffy tér, Radnóti u., Ságvári E. u., Szé
chenyi u., Temesvár u., Tompa u., Ú t t ö r ő u., Vasút u., Vasvári P. u., 
Vágány u., Vörösmarty u., Zalka u., Zrínyi u. 

Kérjük az érdekelteket, számítsanak arra, hogy a jövő évben teljes 
összegű adót kell fizetniük. 



3 2002. NOVEMBER 28. Új K E M E N E S A L J A 

MEGKÉRDEZTÜK ~ VÁLASZOLTAK H i s z a h * ™ s z k ó P b a n , a jó sa tokban? 

Bruckner Roland: 
A horoszkópban nem 
nagyon hiszek, b á r 
közben-közben elol
vasom. Én Kos va
gyok, a Kosra jellem
ző' alapvonások sem 
teljesen igazak rám. A 
jóslatokkal is hasonló 
a helyzet, inkább a re
alitások talaján mara
dok. A kívánságaim sem nagyon szoktak be
teljesülni. Az ismerősök között vannak, akik 
hisznek az ilyen dolgokban, idősebbek és fia
talabbak is. Mindenkinek a saját dolga, hogy 
érez, hisz-e a megfoghatatlan dolgokban, rit
kán szoktunk ilyenekről beszélgetni. Talán 
csak a fekete macskával vagyok úgy, hogy nem 
szeretem, mert szerencsétlenséget hoz. Ennyi 
az én babonám. 

Farkas Zsanett: Kíváncsi vagyok a horosz
kópra, ezért el szoktam olvasni az újságokban 
a napi jóslatokat. Aztán ha bejön, akkor örü
lök, de csak utólag gondolom át, mit is jelen
tett a horoszkóp. Volt olyan kívánságom, ami 
teljesült, de ez biztos nem a szerencsének tud

h a t ó be, i n k á b b a 
munkának és az aka
ratnak. A b a b o n á k 
közül a fekete macs
kában és a kémény
seprőben hiszek, hogy 
szerencsétlenséget, i l 
letve szerencsét hoz
hatnak. Szerintem a 
nők b a b o n á s a b b a k , 
mint a férfiak, de azt 

már nem tudom, hogy miért. Mániákus szo
kásaim nincsenek, és valószínűleg nem is lesz
nek. 

Kiss Béla: Nem va
gyok babonás, bár is
merek jónéhány ba
bonát . A horoszkóp
pal m á s a helyzet. 
Néha olvasok horosz
k ó p o t , e l fogadom, 
amit írnak, de valójá
ban nem hiszek ben
ne. Valamikor bejön
nek a jóslatai, valami
kor nem, igazából nem érdekel, mit írnak jós
latok gyanánt. Szerintem mindenki a maga 
sorsának a kovácsa, az élet attól függ, hogyan 
alakítjuk. Hogy ki hisz a horoszkópban és a 
jóslásokban? Ez személyiség kérdése. Talán 
azok hisznek az ilyen dolgokban, akik segítsé
get, esetleg megoldást remélnek a problémá
ikra. 

Hérincs Róbert: Az én csillagjegyem az 
Oroszlán, és azt hiszem, az Oroszlánra je l 
l emző vonások egy része igaz rám, akár jó , 
akár rossz tulajdonságról van szó. A jósla
tokban akkor hiszek, h a j ó t írnak a horosz
kópban . A b a b o n á k közül a fekete macska 
be szokott jönni , a kéményseprőről ez már 

nem m o n d h a t ó e l . 
Szerintem a kívánsá
gok csak akkor telje
sülnek, ha erősen hi
szek bennük , no és 
persze, ha mindent 
megteszek a z é r t , 
hogy te l jesü l jenek . 
Addig nem szoktam 
nyugodni, amíg nem 
teljesülnek a kíván

ságaim. Egyébként a jós la tokban a nők job
ban hisznek, a férfiakat nem érdekli ennyi
re a t éma . 

Szepessy Szilvia: 
Szoktam h o r o s z k ó 
pot olvasni, általános
ságban is, és a sajáto
mat is elolvasom a te
letexten és az újsá
gokban. Szinte mind
egyik újság közöl ho
r o s z k ó p o t , és van, 
amikor egyformát is 
írnak. Babonás csak 
néha vagyok. Például amikor állapotos voltam, 
csak az utolsó pillanatban vásároltuk meg a 
gyerekholmikat. Hiszek a 13-as számban is. 
Társaságban egyébként ritkán kerülnek szóba 
ezek a dolgok, csak olyankor, ha van valami
lyen aktualitása. Az biztos, hogy a nők jobban 
hisznek benne. Hogy miért? Talán azért, mert 
nőből vannak, érzékenyebbek, jobban odafi
gyelnek a lelki dolgokra. 

Velekey József: Naponta elolvasom a ho
roszkópot, és hiszek is benne. Hiszek abban 
is, hogy melyik csillagjegyre mi jellemző, és az 
éves előrevetítésekben is. Az ismeretségi kör
ben többnyire be szoktak következni ezek a 
jóslatok, mondhatjuk úgy, hogy hetven-nyolc

van százaléka teljesül. 
Viszont nem vagyok 
babonás, ezek a sötét 
középkort idézik, sze
rintem nincs alapjuk. 
Nostradamus jóslata
it ismerem, ő é s a hoz
zá hasonlók tág hatá
rok közöt t j ó s o l t á k 
meg a jövőt, a civilizá
ció f e j l ődéséve l 

együtt szinte törvényszerű, hogy ezek a jósla
tok bekövetkezzenek, és többféleképpen lehet 
értelmezni őket. Tulok G. Fotó: Völgyi L . 

Fogadóóra 
Benkőné Remport Lilla, a cell

dömölki 1. sz. választókerület 
képviselője november 28-án (csü
törtökön) 17 órai kezdettel foga
dóórát tart. Helye az 1. sz. Idősek 
Klubja Celldömölk, Koptik O. u. 
4. szám. A fogadóóra témája: a 
lakókat foglalkoztató problémák 
megbeszélése. 

Hirdetmény 
Celldömölk Város Önkormány

zata Képviselő-testületének egész
ségügyi és szociális bizottsága az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
U res lakás szociális alapú bérbe
adására pályázatot hirdet. A dr. 
Géfin tér 7.2/16. számú lakást de
cember 2-án 9 órakor és decem¬
ber 5-én 14 órakor lehet megtekin
teni. További információkat a pol
gármesteri hivatal hirdetőtábláján 
0 |vashatnak az érdeklődők. 

Színjátszó nap 
November 30-án színjátszó nap 

lesz a Kemenesaljái Művelődési 
Központ és a Soltis Lajos Színház 
szervezésében, a délután három 
ó r a k o r k e z d ő d ő r endezvény a 
KMK-ban lesz. A műsorban fel
lép a Tücsök Bábcsoport, a nézők 
l á t h a t n a k vásá r i k o m é d i á k a t , 
Bcckett A játék című darabját, A 
nők hatalmát és a mezó'szilasiak 
vendégjátékában Ez a ház bontás
ra vár című darabot. 

Az e lőadásokra 950 forintos 
napijegy váltható, mely az összes 
előadásra érvényes. A galérián ját
szódó egyes előadások 300 forin
tért tekinthetők meg, míg a szín
házterembenjátszódó előadások
ra 500 forintos egységáron lehet 
belépőt vásárolni. A jegyek eladá

sából származó bevétel a Tudor 
Alapítvány számlájára kerül. A 
szervezet a halmozottan hát rá
nyos helyzetű, tehetséges gyereke
ket pártfogolja. 

N . I . 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a tisztelt ügyfeleket, 

hogy 

2002.12. 5-én 13.00-14.30-ig 

az év utolsó fogadóóráját tartjuk 

a Celldömölki Polgármesteri 

Hivatal Műszaki Osztályán. 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

Apróhirdetés 
*Akác tűzifa eladó 6000 Ft/m 3 . 
Érd.: 06-70/277-46-19 
'Frissen festett, újszerű állapot

ban lévő, hőszigetelt, fa erkélyaj
tó és ablak tokkal olcsón eladó. 
Ugyanitt kis teljesítményű öntött
vas konvektor és j ó á l lapotban 
lévő vaskapu eladó. 

Érd.: 16 után 95/424-291 
*EU raklapok felvásárlása. Hí

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

8. 
'Szilveszterezzen a Rácponty 

Fogadóban! Hangulatos helyen, 
udvarias kiszolgálással. 

Érd.: 95/445-054 
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Kemenesalja éltette Kultúrmisszió 
Ötnapos erdélyi útjáról a közelmúltban ér

kezett haza a Soltis Lajos Színház maroknyi 
kis csapata. A főleg stúdiósokból álló fiata
lok Nagy Gábor vezetésével j á r t á k be a 
Partium szórvány magyarok által lakott te
lepüléseit. 1400 kilométer megtétele után, 
naponta 3-4 előadást megtartva fejezte be 
küldetését a kultúrmisszió. Mert mi másnak 
lehetne nevezni azt a tevékenységet, melyet 
a Zsil-völgyében végeztek, és amelyet egy 
helybeli így jellemzett: Nyolc éve nem járt ná
lunk magyar szavakat ajándékozó társulat. A 
fiatalok magyar költők verseivel, megzené
sített költeményekkel a tarsolyukban vágtak 
neki az útnak. Kölcsey Himnuszától, Arany 
Fülemiléjén át egészen Varró Dániel verséig 
széles volt a repertoár. „Akármerre jártunk, 
mindenhol egyformán értékelték előadásun
kat: ha kellett velünk nevettek, ha úgy adó
dott együtt sírtunk - mondja a kultúrmisszió 
egyik tagja, Savanyu Gergő, a színház művé
szeti titkára. 

Kérdésünkre válaszolva elmondta még 
személyes benyomását: „öt évvel ezelőtt jár
tam utoljára Erdélyben. Akkor lenyűgözött 
az a sok természeti szépség, amellyel talál
koztam. Ma már más szemmel láttam ugyan
ezt a vidéket. Láttam a „csúnya arcát" is: az 
elhanyagolt utakat, a 45 százalékos munka
nélküliségből fakadó szegénységet, azt a vá
rost, ahol mindössze 23-an járnak magyar 
iskolába. De megfordultunk Déván egy olyan 
árvaházban is, ahol magyar anyanyelvű, fe
rences szerzetesek tanítják a gyerekeket. 
Csendes beletörődés jellemzi a Zsíl-völgyé-
ben élő embereket. Megszokták, hogy tele
püléseik nehezen megközelíthetó'ek, hogy az 
Erdélyről nemrégiben kiadott útikönyv meg 
sem említi az ő falvaikat." 

A mostoha viszonyok ellenére mindenhol 
szeretettel, őszinte érdeklődéssel fogadták a 
társulatot. „Ott is így volt ez, ahol román 
anyanyelvű igazgató állt az intézmény élén -
mondja Savanyu G e r g ő - , sőt a Kisebbségi 
Magyar Tanfelügyelőtől ígéretet kaptunk, 
hogy jövőre személyesen szervezi meg utun
kat." Mert hogy a következő évben is útnak 
indulnak a fiatalok, az számukra nem kétsé
ges. Lelkesedésükön, hozzáállásukon nem 
múlik. A m i szárnyukat szegheti, az a szűkös 
anyagi keret. Igaz, hogy idén is kérdéses volt 
e lő tudják-e teremteni az úthoz szükséges 
pénzt. Aztán az ügyért kiálló, a misszió mun
káját segíteni tudó magánszemélyek, cégek 
ismét tanúbizonyságát adták a segítő szán
déknak. 

A színház vezetése ezúton szeretné megköszön
ni mindazoknak, akik segítettek. Azoknak az em
bereknek is, akik 200, és azoknak is, akik 20 ezer 
forinttal já rul tak hozzá útjukhoz. Köszönet : a 
Kiscelli Patikának, a Nekro Kft.-nek, a Rezgőnyárfa 
ét teremnek, a Premier könyvesboltnak, a Molnár 
& Molnár Kft.-nek, a JubCell vezetó'inek, Celli 
Lakbér Kft-nek, az Aranykerék vendéglőnek, a 
Papirusz k ö n y v e s b o l t n a k , valamint Ferencz 
Józsefné vállalkozónak, Balogh Zsoltnak, aki 100 
liter gázolajjal járult hozzá a sikeres úthoz, nem 
utolsó sorban pedig Benke Ferencnének, aki köny
veket ajándékozott az erdélyi magyaroknak. 

Dala József, vagy ahogy mindenki ismerte, Jós
ka bácsi személye egyet jelent a Kemenesaljá
val, a Ság heggyel, az itt éló'emberekkel. Nem
csak szerette, de védte, óvta, ismerte a vidék 
értékeit, ugyanakkor ez a táj éltette ó't. 

Dala József emlékére, 
születésnapja ürügyén 

Ha kérditek majd, merre jár a lelkem, 
s a pince mélyén szállnak halk sóhajok, 
a levélhullásban, a tört ágroppanásban, 
a harangzúgásban veletek vagyok. 

Kérditek azt is, titok volt, vagy játék, 
hogy éltem, voltam? Most nem szólhatok, 
de darvak röptében, az esőszitálásban 
a harangzúgásban veletek vagyok. 

szobát és szobrot avattak. A költészet, a köl
tők iránti tisztelete fejeződött ki Berzsenyi 
D á n i e l e m l é k é n e k á p o l á s á b a n is 
Egyházashetyén a Petőfi Irodalmi Múzeum 
szakmai segítségével felújították az emlékszo
bát, Berzsenyi-szobrot készíttettek és elkészült 

rltúrház is. Emléktáblát avatott 
c s ú n a k N e m e s k e r e s z t ú r o n 

Tiborral együtt . Támoga tóka t 
:, költők könyveinek kiadásához, 
yh István Dani uraság című kö-
>s szerepe volt a Weöres Sándor-
akításában illetve kiállítás szer-
ingén. A 80-as évek elejétől fel¬
fiatot írókkal, költőkkel, kiter

jedt levelezést folytatott velük, 
sokszor vendégül látta Őket 
pincéjében, kalauzolta vala
mennyiüket a vidéken. Az iro
dalmi hagyományokat ápolta a 
Berzsenyi Dániel Irodalmi és 
Művészeti Társaság elnökségi 
tagjaként és a Weöres Sándor 
Társaságban is. 

Talán legfőbb szívügye a 
Ság hegy volt, szinte minden 
fát, madarat, állatot ismert itt, 
védte minden időkben a tria
noni keresztet. Kezdeménye
zésére 1975-ben tájvédelmi 

ánították a hegyet, és létrejött a 
eum is. Számos cikke, tanulmá-
g a hegyről, madár tani ösvényt 
lyi Gyula grafikussal. Barátaival 
a Tündérvölgyi Baráti Társasá-

kén t a Berzsenyi család támo-
ehozták a Ság hegyért Alapít-

íet i gyűjteményéből többször 
Cel ldömölkön, és a környező 
rendezett tárlatokhoz is sokszor 

; f portréját csak a teljesség igé
iét megrajzolni, hisz lehetetlen 
dazt, amit a Kemenesaljáért és 
írekért tett. Fizetséget nem várt 
[unkájáért, mi, az utódok, tevé¬
k úgy hálálhatjuk meg, ha ered-
irtjuk, Dala József emlékét meg-

Fonyó Roberta 

Vagyonom aranyban nem mérhette senki, 
de kicsinynél is kisebbek a nagyok, 
hisz enyém volt a holdfény, a Ság-hegy tiszta 
csöndjét űző harangzúgás, és itthon vagyok.-

Ne búsulj hát, ki örömökbe lépsz most, 
emlékemre egy korty bort loccsantsatok, 
a felpattanó rügyben, a fecskék érkeztében, 
a kiviruló zöldben, az örök ébredésben, 
s a harangzúgásban én mindig ott vagyok 

Dala József lokálpatrióta, honismereti gyűj
tő, amatőr irodalmár, közéleti ember, szőlős
gazda, sokak jó barátja most lenne 72 éves. 
Váratlanul bekövetkezett haláláig fáradhatat
lanul tevékenykedett mindig másokért, min
dig valamilyen jó ügyér t . 2001 tavaszán 
Bazsiban, dr. Varga Gáborral és Rácz István
nal egy emlékoszlopot állítottak Berzsenyi 
Dánielnek. Ezzel a Ság hegy oldalából .kisza
kított bazalttal, nem sokkal 
halála előt t , megkoronáz ta 
életét, méltó lezárása volt sok 
évtizedes alkotó munkájának. 

1930-ban Köcskön szüle
tett, az itt é lő emberek szere
tete indította útjára, élete vé
géig tisztelte őket, sohasem 
felejtette el, hogy honnan jött. 

Jánosházán tanácselnök
helyettes volt, majd járási ta
nácselnök-helyettes, később a 
járási hivatal elnöke lett, a 80-
as években megyei közműve
lődési osztályvezető. Funkci
onáriusként is mindig ember maradt, a ren
delkezésére álló hatalmat-sokakkal ellentét
ben - igyekezett mindig a köz szolgálatára for
dítani. 

Dala Józsefnek dr. Gonda Györggyel együtt 
nagy szerepe volt abban, hogy 1972-ben fel
avatták Celldömölkön a Kemenesaljái Műve
lődési Központot , de neve összefügg a Keme
nesaljái Napok és a Kráterhangversenyek lét
rejöttével is. Részt vett Celldömölk várossá 
nyi lvání tásának e lőkész í tésében , melyhez 
megnyerte dr. Szekér Gyula miniszterelnök
helyettest és dr. Gosztonyi János országgyű
lési képviselőt is, mindezt úgy tette, hogy a me
gyei vezetés nem támogatta ezt az elképzelést. 

A táj, mely oly sok költőt nevelt, ahol oly 
sok alkotó megfordult Dala Józsefet is magá
val ragadta; szerette a költészetet, támogatta 
az alkotókat. 1973-ban Petőfi Sándor születé
sének 150. évfordulója alkalmából emlékün
nepséget szervezett Ostffyasszonyfán, emlék-

a faluban a k 
Bertha Bu 
Gyurkovics 
nyert meg író 
így például Á 
tétéhez. Font 
emlékház kia 
vezésében Cs 
vette a kapcs 

körzetté nyih 
Sághegyi Mú 
nya jelent mt 
készített Erd< 
megalapított; 
got, nyugdíja 
gatásával lét 
ványt. 

Helytörté 
nyílt kiállítáí 
településekéi 
adott anyago 

Dala Józs 
nye nélkül le 
felsorolni mi: 
az itt é lőemb 
és nem kért i 
kenységét cs; 
ményeit megt 
őrizzük. 

Makray R. László 
Cím nélkül 
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Fodrásztanuló a dobogó harmadik fokán 
Szakmájának elsőéves tanulója
ként harmadik helyezést ért el egy 
országos versenyen. A leendő'fod
rászról, Benko Veronikáról azt 
mondják, erőssége a türelem és a 
kézügyesség. 

A celldömölki gimnáziumban 
idén szerzett érettségi után július
ban már próbaidősként leste el 
Vera a mesterfogásokat szakmai 
vezetőjétől, Bocskor József hét ól, 
Irénkétől. A nyári röpke gyakor
lat után szeptembertől a pápai 
szakképzőben ismerkedik a fod
rászmesterség alapjaival, egyebek 
között művészettörténettel, hajvi
selet-történettel, anyag- és gyár
tásismerettel. Hetente két napot 
kell az iskolában töltenie a szak
mai ismeretekkel, hiszen a gimná
ziumi évek alatt az áitalános tan
tárgyakon már túljutott. így aztán 
van ideje arra, hogy a városköz
pontban lévő fodrászúzletben f i 
gyelje, mint szépülnek a vendé
gek. 

- Szeretek tanítani, nem féltem 
a szakmát - mondja Bocskor 
Józsefné, a mestervizsgás fodrász. 
- Inkább azt szeretném, ha minél 
több fiatal kerülne a pályára, hi
szen Celldömölk és környéke elég 
nagy ahhoz, hogy mindig szükség 
legyen ránk. Ráadásul nálunk ke
vés a fiatal fodrász. Azt sem bán
nám, ha tudnám majd kire bízni 
az üzletet, ha majd már nem dol
gozom. Vera könnyen tanul, egy
előre figyel, babafejen gyakorol, 
és a családtagok frizuráját készíti 
az útmutatások alapján. 

A babafejnek sok 
szerepe volt az októ
beri megméret te tésen 
is. Az egyik feladatot 
azon, míg a másikat 
egy modellen kellett 
megoldani . Szalon
technika babafejen a 
hivatalos megnevezés, 
és hogy mit rejt? Víz
hullámot, dauercsava
rást és gyűrűzést kel
lett produkálni, ügyel
ve arra, hogy ne lógjon 
ki a hajtincs, ne legyen 
kócos a hajvég. Ötödik 
helyezést ért el ebben 
a feladatban, éppúgy 
mint a másikban, ami
kor modellen kellett 
h o r d o z h a t ó f r izurát 
bemutatni. Az unoka
testvér rövid hajából 
készült az utcai viselet. 
ElsŐ osztályos lévén a 
vágást mestere még Mester és tan 
itthon megtette, a ver
senyen a vizes hajból kellett szá
rítással frizurát varázsolnia. A 
szigorú szemű zsűri persze az 
összképet is figyelte, az arcfor
mához választott frizurán kívül a 
ruházat, az egyéniség összhang
ját is. 

-Nagyon örültem akkor, ami
kor először szólítottak átvenni a 
díjat, és meglepődtem, amikor 
másodszor is a nevemet mond
ták. Az igazi öröm, ami akkor 
hihetetlennek tűnt, az volt, ami
kor az összetett harmadik helye-

tványa a művel 

zésért járó kupát is á tvehet tem -
mondja Vera, aki ezzel évfolyamá
ban az Országos és a Pesti Fod
rász Ipartestület által szervezett 
fodrásztanulók versenyének lett 
dobogós helyezettje. 

S hogy mi lesz a jövő? Tanulja a 
szakmát, hiszen mestere szerint jó 
fodrász válik majd belőle: erőssé
ge a türelem, nem ideges, miköz
ben dolgozik a „fejen", és jó a kéz
ügyessége. Együtt készülnek a ta
vaszi, a kongresszusi központban 
rendezendő következő versenyre, 
ahol többek között kontyfésülés 
lesz majd a feladat. A konty, ami 
örök divat, hiszen - mint mond
ják - a frizuradivat sem változik, 
csak megújul. Egy-egy hajvágási 
formában más, de átalakulva új
ból visszatérnek a korábbi korok 
frizurái. S ha látják, hogy egy ven
dégnek nem állna jól a kiválasz
tott hajviselet, jószándékú rábe
széléssel meggyőzik arról, milyen 
legyen a fej éke. Tulok G. 

FELNŐTTOKTATÁS! 
2003-tól hétvégenként 10 osztállyal 

(8. általános + szakma) 
gyermek és ifjúsági felügyelő', 

színvonalas OKJ szakképzés indul Celldömölkön. 

Krúdy Bt. 1071 Budapest, Bajza u. 1., 
telefon: 06-1-316-6372; 06-20-915-6603. 

Pápán érettségizetteknek pedagógia-gyógypedagógiai 
asszisztens OKJ oktatás. 

Profíkolor: jó ár, megbízható minőség 
Nyár vége felé új helyre, a „nagy A B C " déli oldalára költözött a 

Profikolor festéküzlet. Az új bolt Ízléses külsővel csalogatja a vevőket, 
akik betérve gazdag kínálatot találnak a patikatisztaságú üzletben. 

A Budafesték Kft. által üzemeltetett 75 négyzetméteres helyiség
ben a Profikolor hálózat termékei mellett a Supralux márka teljes 
termékcsaládja is megtalálható. Ezen belül a legkeresettebbek közé 
tartoznak az Astralin zománcok és a Supralux falazúrok valamint a 
Sadolin favédő szerek. Az áruk legnagyobb részét közvetlenül a gyár
tótól kapják, így olcsóbb árat tudnak alkalmazni. Ezen felül a nagy
felhasználók és a festő kisiparosok 5-10 százalékos kedvezményben 
részesülnek. 

Népszerű az üzletben a számítógépes Levis rendszerű színkeverés, 
amit kérésre szolgáltatásként azonnal elvégeznek. Minden hónap
ban más-más cikk kapható akciós áron, ezért érdemes figyelni az üz
leten belül és kívül elhelyezett plakátokat is. Az üzletvezető saját ha
táskörben is hirdet akciókat, ezekről a helyi médiákban szerezhet
nek információt az érdeklődők. A boltban vegyi és pipere részleg is 
helyet kapott. Utóbbiban hamarosan karácsonyi csomagok is megje
lennek, érdemes lesz rá odafigyelni. 

Bindics Imre üzletvezető és Harkály Tiborné eladó minden ked
ves érdeklődőt és vásárlót szeretettel vár a Profikolorban, ahol az 
ízléses külcsín és a tartalmas belbecs összhangban van. 

Győződjön meg róla Ön is! 
H 
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Somogyi Bélára emlékezve 
Az elmúlt hét keddjén mély részvét mellett 

kísértük a celldömölki temetőben örök nyug
helyére Somogyi Béla sportbarátunkat , volt 
já tékostársunkat , az ötvenes-hatvanas évek 
Bástya és Vasutas sportegyesületek felejthe
tetlen kitűnő' labdarúgóját. Béla Celldömöl
kön 1955-ben a Bástya SK színeiben kezdte el 
labdarúgó pályafutását. Az 1957. évi fúziót 
köve tően lett nyugaton és a megyében a 
CVESE játékosaként igazán elismert labda
rúgó. 

Sajnos korai sérülései többször p ihenőre 
kényszeríttették, de futballszeretete az utolsó 
pillanatig, egészen 1963. május l - ig, mindig 
visszavezette kedvenc játékához. Ekkor azon
ban, a Kőszegi mérkőzés után, kénytelen volt 
búcsút inteni a futballnak. Labdarúgó pálya
futása alatt a csapatban jobbhátvédként kima
gasló teljesítményt nyújtott, de szükség ese
tén centercsatárként és középhátvédként is re
mek játékra volt képes. Ennek bizonyítéka, 
hogy az NB III-ba való kerülésért 1957-ben 
kiírt megyei osztályozón Szombathelyen a 
Bőrgyár, míg Celldömölkön a Szentgotthárd 
ellen centerként mindkét mérkőzésen 3-3 gól
lal terhelte meg az ellenfelek hálóját. Az 1962¬
63. évi bajnokságban középhátvédként is meg
állta helyét, amit bizonyít, hogy neve legtöbb
ször a jók között szerepel a sporttudósítások
ban. Tagja volt az 1960-61. évben megyei baj
nokságot nyert CVESE csapatának. 

Most végleg búcsút intett a földi világnak, 
családjának, volt barátainak és játékostársai
nak. Hosszú, súlyos betegség támadta meg 
szervezetét. Evekig felvette a harcot az életért. 
Küzdött , mint az életben mindig, de a végső 

harcban legyőzte az elmúlás. I t t hagyott ben
nünk Örökre, elment Béla fia után. Valamennyi 
volt játékostársad, edződ és vezetőd nevében 
búcsúzom Tőled. Nyugodj békében. 

Tarrósy Imre 

A kép 1958-ban az F T C Öregfiúk elleni mérkőzésen készült. A CVESE csapata fehér mezben elöl 
guggol: Somogyi Béla, Lábas György, Rada István, Nagy György, Molnár László, lldvardy Mihály, 
Katona László, Hanzsér Ferenc, Szabó László, Horváth Lajos, Tarrósy Imre 

LIKRA 
TAKARMÁNY = E R E D M É N Y E S TAKARMÁNYOZÁS 

A „LIKRA"-cég alapelve: „Jobb minőség, több haszon" 

A R E G A M Kft. már 8 éve importálja a L I K R A Premixeket 
és ezeket 

a premixeket egyedül és kizárólag a R E G A M Kft. forgalmazza 
itt Magyarországon 

Az osztrák premix üzem székhelye Linzben van. 
A sokféle termék az összes állatfaj számára biztosítja a gazdasá

gos termelést és az optimális takarmányozás biztonságát, 
-szarvasmarha-, juh-, 
-sertés-, 
-baromfi- (tojó-, brojler-, kacsa-, lúd-, pulyka-, strucc-, fácán-), 
-ló-, 
-vadtakarmány 

Termékeink kifogástalan minőségét partnereink számára a ter
melés kezdetétől a befejezésig a legmodernebb technikával és fo
lyamatos ellenőrzéssel biztosítjuk. 

A minőségi takarmányellátáson kívül a termelés során felmerülő 
problémák kezelésében felkészült szakembereink állnak partnere
ink rendelkezésére. 

Takarmány boltunkban ismételten kapható kutyatáp 

További információért forduljon az irodánkhoz: 
Celldömölk, Sági u. 24. 

Tel.: 525-050 

RENAULT 

4 Asz ajánlat 
a Renault-tól 

Még 4 ok, ami a Renault mellett szól! A December 31-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, 
ARAL Privát Chipkártya valamint opciócsomag, amivel Ön ingyen felsze
reltséget választhat gépkocsijához. 

Az áreló'ny 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 

http://www.molnar-molnar.hu
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Pontrablás Tatáról a férfiaknál, hazai győzelem 

a nőknél kézilabdában 
Az elmúlt héten a női csapat Tatán vendégeskedett, és háromgólos 
vereséget szenvedett. A CVSE-Celli Festék férfi csapata a hétvégi for
dulóban javított a tatai mérlegen. Mátés István együttese vendégként 
egy ponttal távozott Tatáról. A nők Komárom csapatát fogadták, és a 
második félidei remek játékuknak köszönhetően magabiztos győzel
met arattak. 

Tatai HAC - CVSE-Celli Festék 
20:20 (12:9) 

Tata, 100 néző, NBII-es férfi baj
noki kézilabda-mérkőzés. Vezette: 
Antal, Kovács. 

CVSE-Celli Festék: D é n e s -
Tóth (3) , Pozsonyi (9) , Sali , 
Lcndvai (2) , Csitkovics (3) , 
Gubián (2). Csere: Kozma (ka
pus), Nagy (1), Ludvig, Bakonyi, 
Csizmazia, Kormos, Jakab. 

Edző: Mátés István. 
A Százhalombatta elleni hétkö

zi Magyar Kupa-mérkőzés után 
újabb nehéz összecsapás várt a 
férfi kézilabdásokra Tatán. A há
zigazdák a celliekkel azonos játék
erőt képviselnek, bár a tabellán a 

vendégek foglalnak el előkelőbb 
helyet. Az e l ső fél időt rosszul 
kezdte Mátés István csapata. A 
frissebben, ö t le tesebben já tszó 
hazaiak a 12. percben 8:3-ra el
húztak. Ebben az időszakban sok 
technikai hibát vétettek a celliek, 
és rosszul is védekeztek. A máso
dik játékrész közepéig őrizte elő
nyét a Tatai HAC, a 45. percben 
20:15-ös hazai vezetés állt az ered
ményjelző táblán. Az utolsó ne
gyedórára összeszedte magát a 
CVSE, jól védekeztek, és eredmé
nyesen támadtak. Küzdeni tudá
sának köszönhe tően m e g é r d e 
melten hozta el Mátés István csa
pata az egyik bajnoki pontot. Ki 

A Százhalombatta állította meg 
a férfi kéziseket a kupában 

A Magyar Kupa első három fordulójában NB I/B-s ellenfeleket (Várpa
lota, Székesfehérvár, Balaton KC) győzött le a CVSE-Celli Festék kézi
labdacsapata. Sajnos a 4. fordulóban az NB l-es Százhalombatta meg
állította a remek formában lévó'celli csapatot. Mátés István együttese 
így búcsúzott a további küzdelmektől, de emelt fó'vel tehette mindezt. 

CVSE-Celli Festék-Százhalombatta SK. 19:27 (8:10) 
Celldömölk, városi sportcsarnok, 300 néző, férfi Magyar Kupa kézilab

da mérkőzés. Vezette: Horváth, Németh. 
CVSE-Celli Festék: D é n e s - T ó t h (3), Csitkovics (4), Sali (2), Nagy, 

Bakonyi (1), Gubián (4). Csere: Kozma (kapus), Ludvig, Pozsonyi (5), 
Kormos, Jakab, Csizmazia. Edző: Mátés István. 

A mérkőzés esélyesének nem a CVSE-Celli Festék számított, még 
akkor sem, ha a vendég Százhalombatta csapata az NB I-ben jelenleg 
az utolsó helyen áll. A tavalyi évben azonban a középmezőnyben vé
geztek, s erre az idei évadban is esélyük van, csak eddig a sorolás nem 
kedvezett a Százhalombattának, ami teljes csapatával érkezett Cell
dömölkre a Magyar Kupa összecsapásra. 

Az első félidőben végig szoros volt a mérkőzés, általában 1-2 góllal 
a vendégek vezettek. A cellieknek a második játékrész 5. percében si
került kiegyenlíteniük (12:12). Ezt követően fejben és fizikálisan is el
fáradt Mátés István csapata, amit a rutinos vendégek ki is használtak 
(14:21). A CVSE még egyszer a mérkőzés folyamán 5 gólra felzárkó
zott, de a mérkőzés hajrájában 4 percet emberhátrányban játszott, így 
nem sikerült közelebb férkőznie a Battához. Ameddig erővel bírta a 
c el l i csapat, addig a kilátogató nézők egyenlő erők küzdelmét láthat
ták a pályán, a profik ellen remekül küzdött Mátés István csapata, és 
e zér t minden elismerést megérdemel. A CVSE-Celli Festék fegyelmé
é i t csapatjátékot nyújtott, és valamennyi játékosa a maximumot hoz-
í a *í' m a g á b ó l ezen a mérkőzésen. A teljességhez hozzátartozik, hogy 

endvaira ezen az összecsapáson nem számíthatott Mátés edző. 
V.V. 

tudja, mi lett volna az eredmény, 
ha hé t közben nem j á t s z a n a k 
kupa meccset?! Az őszi utolsó for
duló előtt őrzi második helyét a 
CVSE 15 ponttal a 20 pontos 
Pápa mögött. Az utolsó forduló
ban a M Á V Előre látogat Celldö
mölkre. A mérkőzés szombaton 
18 órakor kezdődik a városi sport
csarnokban. 

Ifjúsági mérkőzésen 19:13 ará
nyú vereséget szenvedett a celli 
csapat. 

CVSE-Celli Festék-Komáromi 
A C 
35:25 (15:16) 

Celldömölk, városi sportcsarnok, 
100 néző, NB H-es női bajnoki ké
zilabda-mérkőzés. Vezette: Szabó, 
Zsemberi. 

C V S E - C e l l i Festék: Pé t i -
Enessey (1), Tóth (7), Viszló (3), 
Geiger (5), Szomorkovits L. (8), 

Kertész (4). Csere: Szabó, Balogh 
(kapusok), Szomorkovits (7) , 
F o g l s z í n g e r , Hende, B ö d ö r , 
Csete. 

Edző: Molnár János. 
Jók: Geiger, Szomorkovits A., 

Szomorkovits L., Viszló. 
Az első félidő 26. percéig végig 

a celliek vezettek, de a játékkal 
nem lehetett maradéktalanul elé
gedett Molnár edző. Nem véde
kezett e r edményesen a CVSE, 
ennek köszönhetően a vendégek 
a félidő végére átvették a vezetést. 
A második já tékrészben jól ját
szottak a celliek, szép támadáso
kat vezettek, és egyre jobban nö
velték előnyüket. A mérkőzés vé
gére kialakult 10 gólos győzelem 
a második félidei celli játék alap
ján megérdemelt . 

Az őszi utolsó fordulóban (va
sárnap 11 órai kezdettel) Veszp
rémben lép pályára Molnár János 
csapata. 

V.V. 

BALOGH 
ZSOLT 
vállalkozó 

Celldömölk, 
Gábor Áron u. 1. 

Tárgyalóterem bérbeadása 
rendezvényekre, 
ünnepségekre, 

oktatásra. 
Hideg ételek előkészítésére 

szolgáló helyiséggel 
Építők útja 1. szám alatt. 

Személyszállítás autóbusszal (32 és 49 férőhelyes) 
Üzemanyagkutak üzemeltetése: 
Celldömölk (Volán-kűt) 

(a Mesteri felé vezető út mellett) 

95-ös ólommentes benzin: 
(a mindenkori árnál literenként 10,90 Ft-tal olcsóbban) 
Gázolaj: (a mindenkori árnál literenként 5,90 Ft-tal olcsóbban) 
Nyitvatartási h.-p.: 7-19.30 szo.: 7-14 v.: 17-18 

Tel.: 06/20/9665-232 
Irodai telefon: 95/420-014, fax: 95/420-627 
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Furcsa gólok mérkőzésén veszített az Antók FC 

CVSE-Antók FC-§zolnoki MÁV FC 1:2 (1:1) 
Celldömölk, 400 néző, NB l/B-s 

mérkőzés. Vezette: Szökrény Lajos 
(Beidek Makk) 

Antók F C : Baji - Marius, Takács 
B., Latyák, Szölló'si - Csernák Já-
ger, Tóbiás, Lengyel - Csíkvár, 
Hollósi. Szakmai igazgató: Horváth 
Tamás, edző: Sebestyén Attila 

Szolnok: Rézsó - Balogh, A n 
tal, Romanek, Turján - Fedor, 
Nóvák, Felles, Zahorecz - N é 
meth, Kotula. Vezetőedző: Tóth 
D é n e s Jók: Baj i , Takács B. , 
Szölló'si, Tóbiás, i l l . Rézsó, Antal, 
Turján, Pelles. Sárga lap: Latyák 
(megrúgta Fedort) a 23., Jáger 
(buktatta Romaneket) a 44., i l l . 
Antal (lerántotta Lengyelt) az 52. 
percben. Szögletarány: 4:1 (3:0) 

A mérkőzés emlékezetes percei: 
30. perc: Nóvák vitte fel a lab

dát jobb oldalon, majd középre 
belőtte, ahol Németh hat méter
re a kaputól fedezetlenül várta a 
labdát. Marian Marius megelőz
te, de olyan szerencsétlenül talál
ta el fejjel az erősen belőtt labdát, 
hogy az fej magasságban védhetet-
lenül vágódott a bal sarokba. Ön
gól. (0:1) 

34-35. perc: Csernák a jobb ol
dalon tisztán húzhatot t kapura, 
de a labdát az eléje kilépő kapus
ba rúgta, majd a védők szögletre 

mentettek. A szögletrúgást köve
tően kavarodás adódott Rézsó ka
puja előtt, s egy lepergett labdát 
Csernák estében kapura perdített, 
de a labda a bal kapufa alsó tövé
ről kijött, majd a balösszekötő he
lyén a kaputól 14 mé te r r e álló 
Hollósihoz játszottak, aki egyből 
kapu fölé durrantott. 

40. perc: Tóbiás cselezgetett a 
16-os vonala eló'tt, majd Romanek 
labdaérintésével a kilépő Csíkvár 
Csaba elé került a labda, aki né
hány lépés után 12 méterről a ka
puját elhagyó Rézsó mellett a há
lóba ló'tt. Makk partjelző kitartó
an lest jelzett, de a já tékvezető 
megnyugtatta a gól szabályosságá
ról. (1:1) 

63. perc: Kotula ment el Marius 
mellett, és laposan középre adott, 
ahol Latyák senkitől sem zavarva 
a lekezelt labdát oda rúghatta vol
na, ahová akarja. Valamitől meg
babonázva középen a 16-osnál ér
kező Pelles András elé gurított, aki 
élve a nagy lehetőséggel futtában 
14 méterről védhetet lenül a bal 
sarokba bombázott. (1:2) 

Kívülről nézve: Ilyen gólokat 
csak rémálomban lehet látni, de 
most a celli pályán a valóságban 
is előfordultak. Mindenesetre az 
NB I/B-s mezőny egyik leggyen-

SZOVETKABAT VASÁR 
Celldömölkön, a piac területén. 

a mozi eló'tt minden szombaton óriási 
szövetkabát vásárt tartunk. 

Nagy kedvezménnyel, 
minden méretben! 

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat. 

gébben játszó csapatának, a Szol
noki MÁV-nak nagy szolgálatot 
tettek az Antók FC játékosai. A 
mérkőzés színvonala messze el
maradt a várakozástól. Hihetetlen 
össze-visszaság uralkodott a pá
lyán, a kívülálló úgy érezte, hogy 
a csapatok haragban vannak a lab
dával, mert az bizony ritkán en
gedelmeskedett a csapatok tagja
inak. Ennyi rossz labdaeladást a 
huszonkét játékos, úgy gondoljuk, 
nem m o s t a n á b a n mutatott be. 
Sajnáljuk azt is, hogy a celli játé
kosok akarásban sem jár tak az 
élen, pedig már néhányszor bebi
zonyosodott, hogy e nélkül nem 
megy. Kár az elvesztett há rom 
pontért , mert így örömtelen lehet 
a téli pihenő' a j á t ékosoknak s 
szurkolóknak egyaránt. 

Bíráskodás: Szökrény Lajos já
tékvezető kitűnően vezette a ta
lálkozót, és dicséretére szól, hogy 
a hazai gólnál felül merte bírálni 
partjelzőjét. 

A IS . forduló mérkőzéseinek 
eredményei: Vasas-BKV Előre 
2:0, Nyíregyháza-Pápa 2:1, P é c s -
Kecskemét 3:0, Monor -Ta tabá-
nya 1:0, REAC-Balassagyarmat 
4:2, Hévíz-DVTK 2:1, Fó t -LFC-
Haladás 0:1, Bük-Százhalombat
ta 0:0, Demecser-Kaposvár 0:1. 

A 19. forduló mérkőzései: 
november 30. Százhalombat ta-

Celldömölk, Balassagyarmat-Va
sas, Tatabánya-Demecser, Kapos
vár-Bük, Szolnok-Fót, LFC-Ha-
ladás-Pécs, Kecskemét-Nyíregy
háza, Diósgyó'r-REAC, december 
1. P á p a - H é v í z , B K V E l ő r e -
Monor. 

Az NB I/B állása 

1 Pécs 18 12 5 1 34-11 41 1 
2 Bük 18 11 4 3 29-11 3 7 * 
3 Haladás 18 10 4 4 

30-12 34 1 
4 D V T K 18 10 2 6 

40-26 321 
5 R E A C 18 9 5 4 

32-21 32 I 
6 Nyíregyh. IS 9 4 5 

36-26 31 1 
7. Hévíz IS 9 2 7 

29-27 29 1 
8 B-gyarmat 18 9 2 7 

31-32 29 I 
9 Fót 18 8 3 7 25-27 27 1 

10 Vasas 18 7 6 5 21-19 27 1 
1 ! Pápa 18 7 3 8 

25-25 24 3 
12 Szbatta 18 6 6 6 25-28 24 | 
13 Kaposvár 18 6 5 7 20-22 23 1 
14. Szolnok 18 7 1 10 27-32 22 J 
15 Kecském. 18 5 5 8 

20-24 20 1 
16. Tatabánya 18 5 4 9 19-28 19 1 
17. CVSE IK 4 5 ') 14-27 17 ] 
18. B K V El . 18 5 1 12 24-37 16 1 
19. Demecs. * 18 4 3 11 20-35 12 
20 Monor IS 1 2 15 12-43 5 
*három büntetó'porit levonva 

— tim — 

Az utolsó esély ősszel 
Nem sikerült az elmúlt fordulóban hazai pályán megszerezni azt a 

három pontot, amivel elkerülhető lehetett volna, hogy a csapat ne a 
kieső helyen teleljen. Igaz, még mindig van erre esély, de ehhez való
színűleg az szükséges, hogy Százhalombattáról győztesen térjen haza 
az Antók FC. Ugyanis az utolsó fordulóban a celli csapat mögött he
lyet foglaló B K V Előre hazai pályán az ö tpontos utolsó helyezett 
Monor csapatát fogadja. Nem vitás, hogy ez a mérkőzés a fővárosiak 
győzelmével végződik, ha csak az elmúlt héten első győzelmét meg
szerző látogatók tarsolyában nincs egy újabb bravúros szereplés. M i 
vel a futballban sem lehet csodákat várni, jobb lesz a cellieknek az el
lenfélből jól felkészülni, és saját magukra számítani a Duna-parti csa
pat találkozóján. Ha már egyszer elszalasztották hazai pályán a szol
noki kék-sárgák elleni győzelmet, most itt a lehetőség a csapat tagjai
nak bizonyítani, hogy képesek mindent elkövetni a másodosztályú tag
ság megőrzéséért, az olajváros csapatának legyőzéséért. Mindehhez 
sok sikert kívánunk. 

— tim — 

UJ CELLDÖMÖLK VAROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK HETILAPJA 
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