»MÖLK VAROS 0\KOR\L\NYZATANAK HETILAPJA

Szent Iván napja
Tüzet gyújtanak a nyári nap
forduló estéjén, június 22én a városközpontban, ahol
mazsorettcsoportok, a Ke
rn enes magasi Citerazenekar
és a Kemenesalja Néptánc
csoport lép fel.
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SALIA

A CVSE-MAVEPCELL NB I/B-s csapata meg
nyerte az Interkupát az olaszországi négyes
döntőben. A győzelemről lapunk 7. oldalán
olvashatnak.
Fotó: Sípos Tibor

Fel a kerékpárra!
Kerékpáros túrát szervez a Kemenesal
jái Mú'veló'dési Központ augusztus 4—10éig. Az úticél a Dunakanyar. A túrázók Esz
tergomig vonattal utaznak, majd az ottani
szálláshelyről csillagtúrákat tesznek a kör
nyéken, Visegrádra, Szobra, Szentendré
re, Dömösdre. A részvételi díj nyolcezer
forint, jelentkezni Szaióky Attilánál lehet
a KMK-ban július 10-éig.
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diákoknak

A nyarat köszöntötték
Tiéd a nyár! hirdeti a Kemenesaljái Műve- meghívott együttesek. Nagy sikert aratott a
ló'dési Központ a gyerekeknek és a fiatalok celldömölki Shotokan Karateklub bemutatónak szóló programjairól, melyek kezdeteként
(Folytatás a 3. oldalon)
június 16-án a nyarat
köszöntötték a vakáci
ózó diákok. A Nyárköszöntó' rendezvényen
Makkos István pol
gármester jutalmakat
adott át a tanévben ki
váló teljesítményt nyúj
tó diákoknak. Az isko
lák javaslatai alapján
harmincnégy általános
és középiskolás tanu
ló kapott oklevelet és
könyvjutalmat. Az est
további részében szó
rakoztató műsort ad
tak helyi csoportok és Általános és középiskolás diákokat jutalmaztak Fotó: Mogyoróssy Gy.

Egészségügy és szociális helyzet
A város önkormányzatának egészségügyi
és szociális bizottsága a közelmúltban számolt
be négyéves munkájáról a képviselő-testület
tagjainak. A Limpár József által vezetett ki
lencfős bizottság a képviselőkön kívül külső
szakemberekből áll, az üléseknek állandó
meghívottjaik is vannak. A bizottság előkészí
tette a képviselő-testület egészségüggyel és
szociálpolitikával kapcsolatos döntéseit, dön

tött a szociális segélyezésről és egyéb juttatá
sokról.
Celldömölkön az egészségügyi alapellátás
ban öt felnőtt háziorvosi körzet, két vegyes
körzet és két gyermekorvosi körzet működik.
Az egyik gyermekorvosi körzetben helyette
sítéssel látják el a betegeket, mivel évek óta
nem tudják az álláshelyet betölteni. Önkor(Folytatás a 2. oldalon)

Romantika könnyedén, orgonára
Rákász Gergely koncertezik és zenét szerez
Kérem, itt van egy huszonnégy
éves fiatalember, aki sok kilomé
tert tett meg, míg eddig eljutott.
Járt a világban sokfelé, hogy ta
nulhasson és koncertezhessen.
Kérem, itt van egy huszonnégy
éves fiatalember, aki át akarja ad
ni a közönségének mindazt, amit
a zenéről tud, érez, ahogy a ze
nét tudja és érzi.
A fenti mondatokat Rákász
Gergely mondta arra a kérdésre
válaszolva: Ő hogyan invitálná
hangversenyére a közönséget.
Zenészként és koncertszervező¬
ként, hiszen ő egyszemélyben
mindkettő, amikor az orgona(Folytatása 2. oldalon)

ÁRA: 28 F O R I N T

Magyarország legfiatalabb koncertorgonistája

Randevú
a szalonban
Éjkék Laguna, cseresznyepiros
Clio, a Scénia a szteppe színét, a
Mégane a sarki fény csillogását
viselte magán. Renault-k rande
vúja, randevú a Renault-nál, nyi
tott hétvégén a celldömölki au
tókereskedésben.
Első ránézésre a színek és a
formák ragadják meg a szalonba
belépőt, másodjára már az is az
érdeklődés tárgya lesz, hogy mi
lyen alapfelszereltséggel és ext
rákkal bír az autó. Mint például a
Renault legújabb csúcsmodellje,
a Vei Satis, ami június 15-16-án a
Molnár & Molnár Kft. bemuta
tótermében volt látható, s ame(Folytatás a 2. oldalon)
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Nyitott hétvége a Renault-szalonban
(Folytatás az 1. oldalról)
lyet Molnár Sándor, a cég ügyve
zető igazgatója mutatott be a lá
togatóknak. Az autókon kívül
különböző akciókat kínáltak a
nyitott hétvégén, és versenyekre
várták a vendégeket. Versenyek
a versenyért, mondhatnánk, hi
szen az ország összes Renault
autókereskedésében ekkor ren
dezték a nyitott hétvégét, és a
szalonok pályázhattak a „legjobb
hétvége" címre. A gyerekek szá
mára modellautó-versenyt hir
dettek. A jövő „pilótái" között
első helyen Molnár Gábor vég
zett, második lett Szalóky And
rás, a harmadik pedig Fekete
Gergő'. A felnó'tteket komolyabb
feladat elé állították, szlalom
versenyen bizonyíthatták, nem
hiába kaptak jogosítványt. Az
élen id. Bokor Lajos végzett, a
második Heiner Krisztina, a har
madik Mogyoróssy Gyula lett. A

jutalmak sem maradtak el, míg
az ifjabbik győztes egy távirányí
tású autómodellt, a felnőtt kate
gória első helyezettje kétszemé
lyes belépőt kapott a Forma-1
hazai futamára, a többiek kisebb
ajándékokkal térhettek haza.

S hogy nemcsak versenyeket
tudnak jól szervezni a celldömöl
ki kereskedésben, hanem au
tóeladásban is jól állnak, arról
Molnár Sándortól értesültünk.
Autóeladásban a Renault piaci
részesedése tavaly a harmadik

Autóvezetésben versenyezteka nyitott hétvégén

Egészségügy, szociális helyzet
(Folytatás az 1. oldalról)
mányzati feladat a hétközi és hétvégi ügyelet ellátása is, amelynek a
feltételei adottak. A városban kialakítottak egy szociális otthont, ami
vel kapcsolatban az a bizottság állásfoglalása, hogy a város anyagi
helyzete miatt egyelőre nem tudják bővíteni. A Kemenesalja Egyesí
tett Kórházban a modern, gépekkel végzett vizsgálatokra más me
gyékből is érkeznek a betegek. A rekonstrukció során a 106 éves fő
épületet is felújítják. A beszámolóban szó volt arról is, hogy az
önkormányzat nem tud tíz konyhát fenntartani az intézményeknél,
ezért azok átszervezésére van szükség. A négyéves ciklus alatt a bi
zottság elfogadta az önkormányzat lakásgazdálkodási koncepcióját,
szociális bérlakásokat építtetett. Foglalkoztak a városban élő hajlék
talanok ügyével is. Javaslatuk szerint az Április 4. utcában megürese
dő Önkormányzati lakást átmeneti szállásként tartanák fenn. Nőtt a
városban a szociális ellátást igénylők köre, segélyekkel, lakásvásárlási
és lakásépítési támogatásokkal kapcsolatos kérelmeket véleménye
zett a bizottság.
T. G.

Kátyúk nélkül

A tél folyamán sokfelé felfagyott az úttest. Lyukak veszélyeztették a jármű
veket. Most eltüntetik őket, simább utakon közlekedhetünk.
V.L.

Fotó: Mogyoróssy Gy.

Rendelet
a szennyvízről
A folyékony hulladék elszállí
tásáról alkotott rendeletet a vá
rosi képviselő-testület. Az önkor
mányzatokat jogszabály kötelezi
arra, hogy minden településen ki
válasszák a szolgáltatót. A képvi
selő-testület tagjai úgy döntöttek,
hogy június l-jétől Hegedűs Fe

volt, idén a második helyet céloz
zák meg. Az országos helyzet Vas
megyére lebontva is jó, só't, a vasi
szalonokban az országos átlag
feletti az eladott autók száma. A
Molnár & Molnár Kft-ben a ter
vek szerint 250 autót szeretnének
eladni, s bár még csak június van,
már 150-nél tartanak. A cégveze
tő szerint az autókon kívül sok
múlik rajtuk is, azon, hogy milyen
szolgáltatásokkal várják a leendő
vevőket. A Renault fejlesztette ki
először a világon a disztribúciós
rendszert, ami azt jelenti, hogy
nincs raktárkészletük, hanem
közvetlenül a gyártól rendelik
meg az ügyfél által óhajtott típust,
eleget téve a színbeli és egyéb kí
vánalmaknak. Az ügyfél megelé
gedettségét egyébként a Szonda
Ipsos is méri, ennek tekintetében
is a legjobb helyen áll országosan
a celldömölki szalon.
Tulok G.
renc (Celldömölk, Pórdömölki
út) egyéni vállalkozó végzi a köz
szolgáltatást. A szolgáltatás díja
800 Ft/m (plusz áfa, amely a
szállítás és az ártalmatlanítás
költségeit tartalmazza). A tes
tület úgy döntött, hogy elfogad
ják a rendeletet, de számításo
kat végeznek a díjat illetően,
mivel hátrányba kerülnek azok
a háztartások, ahol nincs lehe
tőség rákötni a szennyvízcsator
na-hálózatra.
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Romantika orgonára
(Folytatás az 1. oldalról)
hangversenyeivel körúton van. A
mostani körút egyik állomása
Celldömölk, pénteken este a ka
tolikus templom.
Gergő élő zenei környezetben
nevelkedett, szülei amatőr zené
szek. A győri zeneiskolában, majd
a zeneművészeti szakközépisko
lában tanult orgona szakon. Mes
terkurzusokat hallgatott, énekta
nári és karvezetői diplomát szer
zett, most egy éve van még hátra
a washingtoni egyetemen, Varnusz Xavér egyedüli tanítványa.
Tizenöt éves korától koncertezik
Magyarországon és külföldön,
Németországban, Franciaország
ban, az Egyesült Államokban.
Megszólaltatta San Francisco,
Boston, Miami orgonáit. A ha
gyományos orgonadarabok mel
lett játszik orgonaátiratokat is,
amelyeket maga készít. Az Újvi
lág szimfóniát, Bartók Román

népi táncait, átiratokat a Jézus
Krisztus szupersztárból, az Ope
raház fantomjából. A világon el
sőként szólaltatta meg orgonán
Rimszkij-Korszakov Dongóját.
Hangversenyein beszél a műről,
a szerzőről, a korszakról.
Celldömölki koncertjének a cí
me: Romantika Light. Nyáresti
szórakozás Chopinnel, Schubert
tel, Dvorákkal. Lazán, szmoking
nélkül, a hét végén, az otthoni pi
henés előtt maradandó élményt
nyújtani. Ez a szándéka Magyar
ország legfiatalabb koncertorgo
nistájának a mobiltelefonok vi
lágában, amikor nem akarunk
magunknak időt adni. Ki akarja
nyitni nekünk az ajtót, hogy be tud
juk fogadni a gyönyörű muzsikát.
Rákász Gergely koncertje Cell
dömölkön a katolikus templom
ban június 21-én este fél nyolc
kor. Belépőjegy 600 Ft.
Tulok G.
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„ N e m ürültek k i m é g nálunk ú g y a templomok, mint
nyugaton. E z t sokszor át sem gondoljuk, hiszen m i
a h á b o r ú előtti l é t s z á m o k h o z m é r j ü k magunkat."

Misszióval a szolidaritásért
A napokban fejeződött be az Egyházak Világtanácsa Városi-Vidéki
Missziójának találkozója. A világ különböző'részeiről érkezó'vendégek
Sitkén adtak találkozót egymásnak. Az esemény magyarországi feleló'se és szervezője Kovácsné Tóth Márta vönöcki lelkész volt.
- Lelkésznó', hogy került kapcso
latba a misszióval: ön találta meg
ókét vagy éppen fordítva ?
- Ők találtak meg engem, és
egészen véletlenül. A Lutheránus
Világszövetség, amelynek én mint
evangélikus tagja vagyok, egy há
roméves levelező' kurzust hívott
össze 1993-96-ban 55 ország egyegy nó' képviselőjének. Évenként
egy hét volt a tulajdonképpeni
találkozási időnk, és az volt a cél
ja, hogy a nők egyházi, illetve az
egyházvezetőségben való szerep
vállalását emelje. Nem titok az,
hogy a templomba asszonyok és
nők járnak, az egyházat egyéb
ként férfiak vezetik. Ennek a há
roméves levelező kurzusnak az
egyik célja az volt, hogy minden
résztvevőnek megadták a lehető
séget egy nemzetközi konferen
cián való részvételre, hogy kipró
bálja a tanultakat, a hallottakat.
Engem véletlenül Párizsba küld
tek 1996-ban, Misszió a nyugat
európai nagyvárosokban című
konferenciára. El lehet képzelni,
hogy én mint kelet-európai falu
si, mennyire a helyemen voltam.
De szerencsére ott volt az Egy
házak Világtanácsa falusi-váro
si missziós bizottságának a ve
zetője is, és ó'felfigyelt erre az elég
szokatlan hangra, keleti és falusi,
és így aztán meghívott ebbe a
most már igazán falusi-városi
missziós bizottságba.
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- Mi a célja ennek a missziónak?
- Ennek a társaságnak, amely
nek minden földrészen vannak
képviselői, a célja az, hogy felhívja
az emberek figyelmét arra, az egy
ház helye és az egyház megszó
lalási közege nem csupán a temp
lomok csendje, a szószék védett
közege. A társadalomba is el kell
mennünk, hallatni kell a hangun
kat, és meg kell találni a társada
lomban azokat a csoportokat,
amelyek hangtalanok, mert vala
mi miatt a társadalom peremére
szorultak. A feladatunk kettó's:
először is a szolidaritás, az egyház
szolidaritásának a kifejezése ezek
a marginális csoportok mellett.
Másrészt pedig óTcet képviselni
egyházi és világi fórumokon.
- Kikből áll a misszió?
- Mindannyian egyház iránt
elkötelezett emberek. Jó részük
lelkész. Én ideálisnak azt tartom,
hogy ha valakinek teológia vég
zettsége van és valamilyen gazda
sági vagy szociológiai érdeklődé
se. Ezeket a konferenciákat tu
datosan úgy hívják össze, hogy a
lelki elem mellett a reális valóság
megszólaltatói is ott legyenek.
Tehát lelkészek, akik a társada
lom iránt érdeklődnek, illetve tár
sadalomtudósok, akik az egyház
iránt elkötelezettek.
- Ön mint kelet-európai lelkész
volt jelen a találkozón. Hogy mu
tatta volna be a mai helyzetet?

- Ami a lelki valóságot illeti,
például a templomba járók ará
nyát, azt kell hogy mondjam, nem
olyan rossz a helyzet Kelet-Eu
rópában, ahogy mi azt sokszor
látjuk. Ugyanis nyugaton a szekularizmus, az elvilágiasodás a
I I . világháború óta nagyon meg
tizedelte a templomba járók so
rát. Nálunk, legalábbis a protes
táns egyházakban, tízszázalékos
az aktív gyülekezeti élet, temp
lomlátogatottság. Nem ürültek ki
még nálunk úgy a templomok,
mint nyugaton. Ezt sokszor át
sem gondoljuk, hiszen mi a há
ború előtti létszámokhoz mérjük
magunkat. Amíg nálunk az elmúlt
50 évben a materializmus elmé
letkéntjelentkezett, addig nyuga
ton ez a gyakorlatban zajlott le a
fogyasztói társadalomban. Az Is
ten az emberek gondolkodásá
ban nagyon a peremre szorult.
Ami a társadalmi valóságot illeti,
az iparosodás, az archaikus kö
zösségeknek a megszűnte szintén
közös probléma. Amíg ez nyuga

A nyarat köszöntötték a diákok
(Folytatás az 1. oldalról)
ja, ahol különböző korosztályú és
különféle színű övet viselő ka
ratékák mutatták be tudásukat.
Ismét legjobb formájukat hozták
a Rocky-Dilíy ARRC táncosai,
akik ritmusérzékükről, rugal
masságukról tettek tanúbizony
ságot. A mozgáson kívül szere
pet kapott az ének is. Fellépett a
második lemezének kiadására
készülő tizenhárom éves tini,
Ditti, aki tánckarával saját sláge
rein kívül egykori Neoton-slágereket énekelt. A szórakoztató
estet a népszerű slágereket ját

ton természetes gazdasági folya
mat volt a I I . világháború óta,
addig ez nálunk erőszakosan zaj
lott.
- Mi volt a háromnapos rendez
vénysorozat programja ?
- Ez egy gyakorlati beállított
ságú társaság. A program sze
rint mindig a résztvevők élmény
beszámolóival kezdődik, tehát
az elmúlt év hasonló találkozója
óta - ami egyébként Hollandi
ábanvolt - ki-ki elmondja, hogy
a munkájában meddig jutott el,
milyen új felismerései voltak.
Ezek nagyon színes beszámo
lók - diafilmekkel, fényképek
kel - , amelyekből nagyon sok
jó ötletet és reményt lehet nyer
ni. Bár mintát, közös stratégiát
nemigen lehet megalkotni, hi
szen a társadalmi valóság tekin
tetében nagyon nagy különbsé
gek vannak, például egy angol
ipari nagyváros és Vönöck, a kis
kemenesaljai falu között. A gya
korlati beállítottság abban is
megmutatkozik, hogy minden
ilyen pár napos találkozás széle,
közepe látogatóprogram. Ami
kor az adott ország valóságával
ismerkednek a résztvevők. Ebben
az évben engem kértek meg a lá
togatóprogram Összeállítására.
Ezt igyekeztem úgy megalkotni,
hogy egyfajta keresztmetszete le
gyen a gazdasági életnek. Volt
egy kis ipari, egy kis mezőgazda
sági betekintés is, de volt azért
egy kis hintózás, kocsizás, hogy
a magyar életszeretetet is megérezzék egy kicsit. És volt boro
zás a Ság hegyen, azért ezt sem
lehet kihagyni.
Németh Ibolya
szó Fifty-Fifty együttes koncert
je zárta. A nyár első városi ren
dezvénye sokakat vonzott a vá
rosközpontba.
T. G.
Fotó: M . Gy.

Jótékonyság
Jótékonysági koncert lesz jú
nius 23-án 11 órakor az alsósá
gi római katolikus templomban,
az adományokat a templom fel
újítására fordítják. A műsorban
fellép Megyesi Schwartz Lúcia
énekes, Miklósi András orgo
naművész és Németh Kristóf
színművész.

UJ KEMENESALJA
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GAL£ k\ A
Sok művész van, akit nem ismer
úgy a világ, mint a „nagyokat".
Voltak olyanok, akiket a kor gá
tolt meg abban, hogy népszerűvé
váljanak. Ilyen volt Dani Pál is.
Dani Pál 1902-ben született
Pórdömölkön. Mikor bekerült az
iskolába, hatalmába kerítette a
tanulás utáni vágy. Nem elégedett
meg azzal, amit az iskola nyújtott,
mindig többet akart. A rajzolás
iránti szeretete is ebben az idő
ben bontakozott ki, felsőbb osz
tályokba járt rajzórára. Nehéz
anyagi helyzetük miatt korán
abba kellett hagynia a tanulást.
Életének nagy részét Pápán, a Pá
pa melletti kis falvakban és Sár
váron töltötte. Sok munkakörben
kipróbálta magát: dolgozott a

Egy naiv festő élete és képei

mezőgazdaságban, az iparban és
a kereskedelemben is. Életének
egy időszakában bőrdíszműves is

Művészetek
találkozása
A KMK és a Soltis Lajos Színház idén is
megrendezi nyári művészeti fesztiválját.
Július 13. (szombat)
18.00 órától Csepűrágók felvonulása
18.45 Fesztivál nyitó
19.00 A General Harmony együttes koncertje
20.00 Vendégváró
Július 14. (vasárnap)
17.00 A Soltis Színház Stúdió műsora
18.00 Rettegi Fridolin: Csodafőzet című
bohózata a PaThália Színház előadásában
19.00 Rideg Sándor: Indul a bakterház című
vígjátéka a Garamvölgyi Színpad előadásában.
21.00 A Crystal együttes koncertje
Július 15. (hétfő)
10.00 Ágacska című mesejáték a Soltis La
jos Színház előadásában
19.00 A Veszprémi Musical Stúdió műsora
21.00 Nosztalgia zene
Július 16. (kedd)
17.30 Hamupipőke című zenés mesejáték
21.00 Szabadtéri mozi
Július 17. (szerda)
10.00 Bálnabál - műsor gyerekeknek
19.00 Slágerfesztivál a Pápai Musical Stúdióval
20.00 Operett expressz - a Szeptim Operett
csoport műsora
Július 18. (csütörtök)
9.00 órától Vásári komédiák a piacon - a
Soltis színház előadása
19.00 Bornemissza Péter: Magyar Elektra
című játéka - a Soltis színház bemutatója
21.00 Szabadtéri mozi
Július 19. (péntek)
19.00-21.00 A „Kocsmaszínház" előadása
21.00 A YEKO Zenekar koncertje
Július 20. (szombat)
19.00 Fesztiválzáró
21.00 Utcabál

volt. Először csak segédként te
vékenykedett, később a mester
jobb keze lett. Ez a mesterség

közel állt a művészethez. Dani
Pálon kívül álló okok miatt azon
ban el kellett hagynia ezt a pályát.
Önéletrajzában sokat ír Gannáról. Itt ővolt a „boltos úr". Saját
kiskereskedése volt, amit kisebbnagyobb támadások ellenére fenn
tudott tartani. A faluban a politi
kai életet is magába szívta. Dani
Pál szívből magyarnak mondta
magát, így a kisgazdapártba lépett
be, aminek elnökévé is választot
ták. Kalandos életutat futott be a
művész. A 100. születésnapja al
kalmából Celldömölkön is látha
tók az alkotásai. A festmények a
művész unokahúgának kezelésé
ben állnak.
Szigethy Teodóra
Fotó: Völgyi L.

Szivárványos baráti találkozó
Díjjal ismerték el munkájukat
Május 25-én tartotta tavaszi összejövetelét
a Kemenesaljái Baráti Kör. A tagjai az Apá
czai Kiadóban találkoztak, ahol megtárgyal
ták az eddigi tapasztalatokat, módosították
az alapszabályukat. Egyetértettek abban, hogy
a közelmúltban leköszönt elnököt, dr. Kósa
András professzort, a baráti kör alapító tag
ját tiszteletbeli elnökké választják.
Az ülésen osztották ki a Jónás Márton ta
nulmányi pályázat díjait. A gimnazisták közül
az elsó' és a második díjat Söptei Szabina, a
harmadikat Kreif Zsuzsanna kapta. Sebestyén
Attila, Balogh Bernadett, Makkos Lilla és Pál
Lénárd könyvjutalomban részesült. Össztel
jesítményért Makkos Lilla kapott különdíjat.
Szenté Imre különdíja megosztva Rózsás Ár
pádnak és Vadócz Gábornak jutott. A műsza
ki szakközép- és szakiskolások részéről Szűcs
Anita, Horváth Friderika és Süle Renáta I I .
díjat vehetett át, míg az összteljesítményért
járó különdíj Szenté Krisztináé lett.
A hivatalos rész és az ünnepélyes műsor
után a hagyományos falulátogatás keretében
ezúttal Nagysimonyiba látogattak a kör tag
jai. Közülük Buttás (Deák) Éva és férje, Buttás

Bozsik-program
A Bozsik I I . programban, az utánpótlás
nevelésében Vas megye is részt vesz. Az öt
alközpont között az egyik Celldömölk, mely
nek vezetője Szabó István. A celldömölki al
központhoz három kiskörzet tartozik, az el
sőnél a CVSE, az UFC és az ASE, a második
nál jánosházi, nagysimonyi és egyházashetyei,
a harmadiknál kenyéri, répcelaki, kemenesmagasi és ostffyasszonyfai sportegyesü
letekkel. A programban résztvevő kisegyesületek az MLSZ-től támogatást kapnak, edzői

Pál (Buttás Pált leginkább a Sport 1 kosárlab
da szakkommentátoraként ismerhetik ol
vasóink. Felesége pedig a gimnázium nyu
galmazott testnevelő tanárnőjének, Deák
Jenőnének leánya.) hangulatos levélben szá
moltak be a találkozóról. A simonyi látoga
tást tőlük idézzük.
„Nagysimonyiban Szlama József polgár
mester úr, Lábos Mária tagtársunk és Szabó
Szilvia fogadtak bennünket. A finom ebéd
után itt is műsorral kedveskedtek, Balogh
József költő pedig legszebb verseiből tartott
jól sikerült felolvasást. A nap talán legkedve
sebb epizódjaként Szabó Szilvia fiatal tanító
néni harmadikos kisdiákjai jelenítettek meg
egy mesét. Hatalmas taps fogadta a produk
ciót.
...Pihentetésként a katolikus templomban
Szabó Szilvia gyönyörű orgonajátékát hallgat
tuk. A találkozó a polgármester úr szőlőjében
fejeződött be. Jóízű beszélgetés közben kós
tolgattuk a „hegy" levét és a jóféle süteménye
ket, gyümölcsöket, és gyönyörködtünk a Somló
és a Ság fölött tündöklő szivárványban."
Völgyi L.
díjat, kapukat, jelzőtrikókat, jelzőbójákat,
labdákat, útiköltségtérítést. Minden alköz
pont kap egy műfüves, világítással ellátott
pályát is.
A celldömölki önkormányzat képviselő-tes
tülete legutóbbi ülésén döntött arról, hogy
felelősséget vállal a Bozsik I I . programon
belül az alközponti létesítményfejlesztésért,
a programon belül központilag építik a pá
lyát, az öltözőt viszont a helyiek tartják fent.
Az építendő pálya helyszínéül Fehér László
az alsósági sportcsarnokot javasolta. Döntés
a következő ülésen lesz.
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Kézilabda,
fesztivál
Az idei évben is, ahogy az már
Öt éven keresztül történt, meg
rendezik a nyár egyik legjelesebb
rendezvényét, a celldömölki ké
zilabda-fesztivált. Ebben az esz
tendőben az eló'ző évekkel ellen
tétben egy héttel korábban kezdó'dik a program, augusztus 9¬
14, között rendezik meg a Cell¬
Cup 2002-t. Mint Süle Nándor
tól, a fesztivál főszervezőjétől
megtudtuk, ennek egyszerű oka
van: Szekszárdon is hasonló ese
mény zajlik ebben az időben. To
vábbra is a város központjában
lesznek a kulturális és szórakoz
tató rendezvények, mint az elő

ző öt évben. A mérkőzések Cell
dömölkön, Sárváron, Ikerváron
és Pápán lesznek, a döntőknek
városunk sportcsarnoka ad majd
otthont. Az idei évben is szerte a
világból érkeznek csapatok: A l 
gériából, Nigériából, Tunéziából,
Németországból, Franciaország
ból, Lengyelországból, Jugoszlá
viából, Bulgáriából. Emellett
hazai csapatok is képviseltetik ma
gukat: a Dunaferr, a Ferencvá
ros, a Szeged, a Pécs, hogy csak
néhányat soroljunk fel. A legfia
talabb korcsoport a tíz-tizenegy
éveseké, a legidősebb pedig a ti
zenhét-tizennyolc éveseké lesz. A
rendezők remélik, hogy az idei
évben is sikerül minden. Remek
játékok, rendezvények várják
majd az érdeklődőket.
Tulok Krisztina

Csalóka Péter
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Tanulmányi támogatás
A Kemenesaljái Baráti Kör társadalmi egyesület
ösztöndíja - Pályázati kiírás
A támogatás célja: olyan, valamely felsőfokú oktatási intézménybe
felvett, kiemelkedő képességű diákok anyagi támogatása, akik család
juk szociális helyzete miatt tanulmányaikat nem tudnák megkezdeni,
illetve folytatni. A tanulmányi támogatást egy évre két személy nyer
heti el, tanévenként 10 hónapon át, havi 8-8 ezer forint összegben. A
támogatás odaítéléséről - a pályázatok alapján - a Kemenesaljái
Baráti Kör ösztöndíjbizottsága dönt.
Pályázati feltételek:
1. A pályázó Kemenesaljához való kötődése (vagy Celldömölkön
érettségizett, vagy Kemenesalján dolgozott).
2. Azok számára, akik még nem kezdték meg felsőfokú tanulmánya
ikat, de felvételt nyertek valamelyik felsőfokú intézménybe, jeles ta
nulmányi átlag a középiskola utolsó két osztályát és az érettségit te
kintve.
3. Azok számára, akik már valamelyik felsőfokú oktatási intézmény
hallgatói, az utolsó két félév jeles tanulmányi átlaga.
4. Hozzájárulás ahhoz, hogy a bizottság az anyagi helyzettel kap
csolatban környezettanulmányt végezzen.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) egy saját kézzel írt önéletrajzot, amely kitér a család anyagi hely
zetére és a pályázónak a választott hivatásával kapcsolatos terveire;
b) a pályázati kiírás pontjaiban szereplő okmányok másolatát (bi
zonyítványok, szülők kereseti igazolása, stb.).
A pályázat beküldési határideje: 2002. augusztus 10.
Cím: Kemenesaljái Baráti Kör, 9501 Celldömölk, Pf. 49.
A pályázatokat augusztus 31-éig bírálják el. A döntésről a pályázó
legkésőbb szeptember 15-éig értesítést kap.

Tánc kétszer
A Soltis színház Csalóka Péter című előadására várta az Apáczai Kiadó a
Szivárvány újság vetélkedőinek helyezettjeit és a celldömölki iskolák diákjait

Népi játékokat, mondókákat,
dalokat és táncokat tanulhatnak
azok a gyerekek, akik június 25én és 26-án délelőtt 9-től 12 órá
ig a KMK szabadidős rendezvé
nyén részt vesznek. Az intézmény

előtt felállított szabadtéri színpa
don Ipsics Péter táncoktató ve
zetésével ismerkedhetnek a gye
rekek a népi hagyományokkal.
27-én délelőtt 9-tŐl 12 óráig a
rock and roll alapjaival ismerteti
meg a táncolni akarókat Koszogovits Norbert táncoktató,

Adomány
Örömmel adjuk hírül, hogy
sokak jószándékú adományával
elkészült a középső' temető kerí
tésének az a szakasza, melyre
összefogást hirdettünk év elején.
Legyen e pár sor is köszönet a
hozzájárulásokért. A legnagyobb
öröm az, hogy szép, a helyhez
méltó építményt látunk a jövőben,
ha szeretteinktől elbúcsúzni vagy
rájuk emlékezni arra járunk.
Ezúton értesítünk mindenkit,
hogy a kerítésépítés, kapufelújí
tás elkészültét rövid megemléke
zés keretében szeretnénk megün
nepelni, melyre tisztelettel várjuk
a város polgárait. A felszentelés
időpontja 2002. június 21-e, 17
óra, a helyszínen.
Nagy Péter
plébános
Kustos Lászlóné
a szervezők nevében

Akadállyok?
Renault Crédit

" "? 4 "

': • s

Elhárítva!

Egy alacsonyabb felszereltségü Renault
áráért, egy magasabb felszereltscgűt kap, a különbséget kamat, havidíj és költségmentesen csak 1 év eltel
tével fizeti ki! Egy kis lazításra vágyik? Vakáció. Ön már 2 0 % kezdőrészlet befizetése után akár új Renaultjával indulhat vakációzni, a törlesztőrészietet pedig csak a vásárlást követő harmadik hónapban kezdi el
törleszteni! Részletekkel és feltételekkel várjuk Önt márkakereskedésünkben! WWW.renauit.hu
Renault Credit finanszírozási ajánlatok. Ha többre vágyik: Prémium Plusz.

Molnár & Molnár Kft.
9500 Celldömölk, Tó u. 2. Tel/fax: 95/422-302
9600 Sárvár, Hunyadi u. 13. TelVfax: 95/326-302; Tel.: 30/9979-170 (7-22 óráig)
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Celldömölk \áro§ Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2002. (III. 27.) sz. rendelete az önkormányzat
2001. évi költségvetésének végrehajtásáról
2001. évi pénzügyi terv teljesítése
Bevételek
(Folytatás az előző számból)
norm. kötött felhasználású tám. 14 921 44 293
44 293
céltámogatás
28 653
28 653
címzett támogatás
58 912
7284
decentralizált támogatás
3548
3548
működésképtelen önk. tám.
2000
2000
Összesen:
414 333 613 278 561 650
2. Önkorm. sajátos működ, bevételei:
helyi adók
210 000 210 000 254 214
SZJA
291 963 291 320 291 320
Gépjárműadó
15 000
15 000
19 045
Termőföld SZJA
1000
1000
628
Egyéb sajátos bev.
10 000
12 600
13 294
Pótlékok, bírságok
1608
Összesen:
527 963 529 920 580 109

4. OEP finanszírozás
Népjóléti Szolgálat
Kórház
Összesen:
5. Átvett pénzeszközök
a) működési célra
Polgármesteri hivatal
Intézmények
Összesen:
b) Felhalmozási célra
Polgármesteri hivatal
Intézmények
Összesen:
6. Támogatások, elvonások
(intézménytől elvonás)
7. Felhalmozási bevételek
a) tárgyi eszk. értékesítés
Polgármesteri hivatal
Intézmények
Összesen:
b) osztalék, bevételek
8. Kölcsönök visszatérülése
9. Hitelek felvétele
a) működési hitel
b) feji. célú hitel
Összesen:

000
000
800
800

18
10
14
43

997
000
850
847

25 000 25 000 25 131
516 947 520 003 501 069
541 947 545 003 526 200

29 600
-

29 600

70 664
15 538
86 202

69 063
15 953
85 016

240 056 447 967 386 669
17 725 17 725
240 056 495 692 404 394

-

-

14 000
14 000
1000

15 400
7108
22 508
1000

25 315
7212
32 527
591

9000

9000

8981

-

12. Előző évi pénzmaradvány
Polgármesteri hivatal
Intézmények
Összesen:

Mindösszesen:
100
100
12,4
100
100
91,6
121
100
127
62,8
105,5
109,5
90,5
100
100
95,7
100,5
96,4
96,5

97,7
102,7
98,6
80,9
100
81,6

-

236

194 276 124 382 434 355
70 000 100 000 78 000
264 276 224 382 512 355

10. Rövid lejáratú értékpapír visszavás.
Polgármesteri hivatal
Intézmények
Összesen:
11. Működési bevételek
Polgármesteri hivatal
Intézmények
Összesen:

21
10
14
45

ebből:
kamat
ÁFA bevét.

1500
31993

2560
49 619

7294
55 207

284,9
111,3

58 000

36 208
14 333
50 541

36 444
14 444
50 888

100,7
100,8
100,7

58 000

13. Átfutó, függő, kiegy. bevételek
Polgármesteri hivatal
Intézmények
Összesen:

1. sz. melléklet

3. Önk. sajátos felhalmozási bevételek
önkorm. lakásért.
21 000
önkorm. vagyon bérbead. bev. 10 000
önk. vagyon üzemeltetéséből bev. 14 800
Összesen:
45 800

0

164,4
101,5
144,5
59,1
99,8

78

- 234 999
23 000 23 000
23 000 257 999

35 000 50 325 62 364
168 376 184 443 185 014
203 376 234 768 247 378

123,9
100,3
105,4

2 349 351

Mindösszesen folyószámla hitel
és rövid lejáratú ért.
papír nélkül

Apróhirdetés
• Szoba-konyhás fürdőszobás
lakás bútorozottan kiadó. Ugyan
itt hídgyűrűk, ablakok, üveges
konyhaajtó eladó. Érd.: 95/420-721.
• Celldömölk központjában,
téglaépületben 2 szobás lakás ki
adó. Érdeklődni: 95/421-457 (esti
órákban), 06/20/3310-190.

-903
-9089
-9992
2 881 094

3 302 179

114,6

-669 354
2 632 825

91,4

• E U raklapok felvásárlása.
Hívásra házhoz megyek. Telefon:
06/30/851-5982.
• Kemenesmihályfán, a Ber
csényi u. 4. szám alatt 3 szobás,
fürdőszobás családi ház nagy
telekkel reális áron eladó. Ér
deklődni 16 óra után Celldö
mölk, Koptik Odó u. 40. szám
alatt lehet.

Gáyer-hét 2002
rendezvénysorozat
Versenyeredmények
A Ság hegy élé-világa című rajzpályázat
Óvoda: I . Szabó Gabriella (Celldömölk, Szalóky S. Úti Óvoda), I I .
Horváth Bence (Celld., Vörösmarty Úti Óvoda), I I I . Nagy Evelin
(Celld., Koptik O. Úti Óvoda). Különdíj: Szabó Gabriella (Celld.,
Szalóky S. Úti Óvoda).
Alsó tagozat: I . Biczó Tamás (Sárvár, Gárdonyi G. Ált. Isk.), I I .
Binder Ádám (Jánosháza, Szt. Imre Ált. Isk.), I I I . Erdó'di Noé
mi (Celld., Gáyer Gy. Ált. Isk.). Különdíj: Smidéliusz Mónika
(Ostffyasszonyfa, Petőfi S. ÁMK).
Felső tagozat: I . Fehér Adrienn (Celld., Gáyer Gy. Ált. Isk.), I I .
Szabó Zsófia (Kemenesmagasi, Ált. Isk.), I I I . Kreiner Roland - Var
ga Gergő (Celld., Eötvös L. Ált. Isk.). Különdíj: Fonyó Károly (Boba,
Ált. Isk.), Tatai Diána (Jánosháza, Batthyány L. Ált. Isk.), Duló Adri
enn (Celld., Gáyer Gy. Ált. Isk. ELTE).
Grafika kategória: I . Horváth Ernő (Celld., Berzsenyi L. ÁMK), I I .
Németh Aliz (Celld., Gáyer Gy. Ált. Isk.), I I I . Skriba Eszter (Celld.,
Eötvös L. Ált. Isk.).
A Kemenesaljái Művelődési Központ különdíjasai: Kolompár Csaba
(Jánosháza, Batthyány L. Ált. Isk.), Marsai Csaba (Celld., Berzsenyi
L. ÁMK), Nagy Tamás (Celld., Berzsenyi L. ÁMK).
Játékos idegen nyelvi fesztivál
Német „A" kategória: I . Móra Ferenc Ált. Isk., Répcelak; I I .
Nádasdy Tamás Ált. Isk., Sárvár; I I I . Eötvös Loránd Ált. Isk., Cell
dömölk.
Német „B" kategória: I . Fekete István Ált. Isk., Kenyéri; I I . Váci
Mihály Ált. Isk., Szombathely; I I I . Nádasdy Tamás Ált. Isk., Sárvár.
Angol „A" kategória: I . Váci Mihály Ált. Isk., Szombathely; HNádasdy Tamás Ált. Isk., Sárvár; I I I . Móra Ferenc Ált. Isk., Rép
celak.
Angol „B" kategória: I . Gáyer Gyula Ált. Isk., Celldömölk, I I . Si
mon István Ált. Isk., Szombathely; I I I . Berzsenyi Dániel Gimnázium,
Celldömölk.
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SPORT - ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK
Kupagyőzelem Rómeó és Júlia városában
Első' nemzetközi megmérettetésükön remekül szerepeltek a celldömölki
asztaliteniszezők. Nem csak a kupát szerezték meg, de legjobb játékos
nak is egy magyar játékost választottak Petrovics Péter személyében. A két
idegenlégióson kívül - Vimi Roland, Petrovics Péter - még a csapatot
alkotó két hazai nevelésű játékos - Tekét Attila, Németh Tamás - is ki
tett magáért annak ellenére, hogy nem hozták mérkőzéseiket.
Június 8-án és 9-én rendezték
Veronában az asztaliteniszezők
Interkupájának vigaszdöntó'jét.
Az elsó' napon a sorsolásnak köszönhetó'en a leggyengébbnek
tú'nó' svájci csapattal, a Rapid
Luzemnel került össze a CVSEMÁVÉPCELL, a játékosoknak
másfél óra után sikerült legyűrni
az ellenfelet (4-1). A másik asztal
nál eközben a német Oberalster
és a francia Perros Louannec csa-

Petrovics Péter, a torna legjobb já
tékosa

pat három és fél órás csatáját a
hamburgi együttes nyerte. Az elsó'
kör után a jó erőket képviselő'
francia gárda nem tudott kellőkép
pen regenerálódni, a celldömölki
asztaliteniszezők Petroviccsal és
Vimivel az élen magabiztos győ
zelmet arattak az idegileg már tel
jesen elfáradt franciák felett is (4¬
1). A németek pedig legyőzték a
svájci ellenfelüket. így a vasárnapi
mindent eldöntő versenynap előtt
a magyar és a német együttes kétkét győzelemmel a tarsolyában
térhetett pihenőre. A délután fo
lyamán a csapat rövid városlá
togatás során ismerkedett a tör
ténelmi város nevezetességeivel,
este pedig a döntőbe jutott csa
patok tiszteletére rendezett vacso
rán vettek részt a versenyzők és
vezetőik.
Végül az utolsó napon az el
lenállhatatlanul játszó Petro
viccsal az élen ismét 4-1 arányú
győzelmet aratott a vasi trió a kis
sé fáradtnak tűnő hamburgi hár
mas ellenében. Vimi Roland nyu
godtsága sokkolta az ellenfeleket.

Ifjúsági futball
U 19-es eredmények
Edző: Boznánszky Gábor
Május 29. Celldömölk-Hévíz 1:1
Celldömölk: Baráth - Verrasztó, Búzás,
Dummel, Kecskeméti - Németh G. (Csői),
Geiger (Lázár), Németh J., Mesterházy Gyürüsi, Németh R. - Gólszerző: Németh J.
Június 1. Celldömölk-Százhalombatta 3:3
Celldömölk: Szűcs - Verrasztó (Baráth),
Sali, Dummel (Gyürüsi), Kecskeméti Geiger (Lázár), Németh J., Búzás, Mes
terházy - Németh G. (Csői), Németh R . Gólszerzők: Németh R., Csói, Búzás.
Június 5. Celldömölk-Pápa 6:0
Celldömölk: Szűcs (Heiner) - Verrasztó,
Sali, Dummel, Kecskeméti - Csói (Geiger),
Mesterházy, Búzás, Németh R. - Németh G.
(Gyürüsi), Németh J. (Lázár). - Gólszerzők:
Németh J. (2), Mesterházy (2), Búzás, Csói.
Június 8. Bük-Celldömölk 2:4
Celldömölk: Baráth - Verrasztó, Sali,
Búzás, Lázár-Csói, Geiger (Boda), Mes-
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y?
A dobogó legmagasabb fokán a CVSE-MÁVÉPCELL
Volt olyan mérkőzés, amelyiken
7-1-ről tudott fordítani a haj
danvolt világbajnoki harmadik
helyezett asztaliteniszező német
ellenfelével szemben. így megér
demelten léphettek Obráz István
tanítványai a dobogó legfelső fo
kára. Külön öröm, hogy a torna
legjobb játékosának Petrovics Pé
tert választották.
A végső sorrend a következő
képpen alakult:
1. CVSE-MÁVÉPCELL (HUN),
2. Oberalster (GER), 3. Louannec
(FRA), 4. Rapid Luzern (SUI).
o

o

o

Új hír még a CVSE-MÁVÉP
CELL házatájáról, hogy az NB

— Rájátszás 7-12. hely
terházy, Csuka (Németh G.) - Németh J.
(Gyürüsi), Németh R. (Heiner). - Gólszerzők:
Németh J. (3), Csói.
U 17-es eredmények
Edző: Szentgyörgyi József
Május 29. Celldömölk-Hévíz 1:2
Celldömölk: Heiner - Rákóczi (Kovács R.),
Kazári, Zsédenyi, Németh B. - Babics, Boda,
Somogyi (Mészáros), Csuka-Balogh (Pál
L.), Gérczei (Horváth K ) . - Gólszerző: Hor
váth K.
Június 1. Celldömölk-Százhalombatta 2:1
Celldömölk: Heiner - Rákóczi (Kovács R.),
Kazári, Németh B. (Horváth K ) , Zsédenyi Babics (Mészáros), Gérczei (Rózsás), Somo
gyi, Csuka (Pál L.) - Boda, Balogh. - Gólszer
zők: Csuka, Boda.
Június 5. Celldömölk-Pápa 5:0
Celldömölk: Heiner - Rákóczi (Kovács R.),
Kazári, Németh B. (Rózsás), Z s é d e n y i Babics (Mészáros), Boda, Somogyi, Csuka

Fotó: Sipos Tibor

I/B-ben harmadik helyet elért
csapat a szerencséjének köszön
hetően új lehetőséghez juthat,
hogy felkerüljön az NB I/A-s baj
nokságba, ugyanis egy csapat
visszalép az első osztályú bajnok
ságtól. Július végére kiderül,
hogy az NB I/B harmadik helye
zettjének és az NB I/A legjobb
kiesőjének felajánlják-e az osz
tályozót. Ez még egyeztetést kí
ván mind a játékosok, mind pe
dig a szponzor oldaláról. Kis
szerencsével és hasonló játékkal
elképzelhető', hogy ősztől már
egy NB l-es asztalitenisz-csapat
nak szurkolhatunk.
sipi

(Pál L.) - Horváth K., Balogh. - Gólszerzők:
Horváth K (2), Csuka (2), Boda.
Június 8. Dorog-Celldömölk 0:3
Celldömölk: Heiner - Rákóczi, Sali, Kazári
(Rózsás), Zsédenyi - Babics (Kovács R.),
Németh J., Geiger (Pál L.), Csuka - Németh
B., Boda. - Gólszerzők: Németh J. (2), Né
meth B.
V. V

Labdarúgás
Megyei I . osztály
Gólzápor Jánosházán
Jánosháza-Körmend 7:0 (4:0)-Ifi: 6:1
Megyei I I . osztály
A Kemenesalja már bajnok
Kemenesalja-Bő 4:1 (3:0), Mersevát-Ölbő
5:0 (2:0), Kemenesmagasi-Simaság 4:0 (2:0),
Ikervár-Kenyéri 3:1 (1:1), Pecöl-KenézMegyehid-HOZER-Nagysimonyi 6:0 (4:0),
Ostffyasszonyfa-Szergény 7:0 (3:0)
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SPORT - ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK
Csúcsra járatás után mélyrepülés a celli fociban?
A május végén megtartott
CVSE küldöttközgyűlés okozta
megnyugvás után csütörtökön
robbant a bomba. A celli futball
hívei sokként élték meg a CVSEAntók FC játékosainak (nem az
edzőnek!) a Pápai ELC-hez való
telepítését. Pedig lapunk ez évi
első számában, „Hogyan tovább
Antók FC?" című riportunkban
mindezt, ami most megtörtént, a
Futball Kft. tulajdonosa már kö
zölte a közvéleménnyel. Nézzük
csak, mit ts mondott akkor Antók
Zoltán: „Az NB I-be való kerü
léssel azonban előre át kell gon
dolni a további teendőket." Ez
világosan és egyértelműen a tu
lajdonos elvárását fejezte ki, azaz

a legmagasabb osztályba való ke
rülést. Nem véletlen tehát, hogy
néhány rajongó kivételével, egye
dül a tulajdonos élte meg kudarc
ként az ezüstérmet.
Ha valaki közelebbről ismeri
Antók Zoltánt, akkor az tudja,
hogy egy kizárólag győzelmekre
született ember ő. Jóformán az
egész idény alatt, természetesen
üzleti okok miatt is, Pápával ka
cérkodott. Mindezt az említett
riportban Antók Zoltán közölte
is, érveivel együtt. Az elmúlt év
szeptembere óta folyt a párbe
széd közte és a PELC elnöke kö
zött. Valószínű, hogy a bomba
ként robbant bejelentésre előbb
került volna sor, de ezt a válasz-

Visszatérhetnek
a „száműzöttek"!

Tekeverseny

A csapat vezetőedzője újra Sebestyén Attila, pályaedzője Szentgyörgyi
József lett. A két új beosztású edző és Pintér György kapusedző irányí
tásával hétfőn megkezdte felkészülését a CVSE-Antók FC. Mikor e
sorokat papírra vetem, akkor a pápai különítményből visszamaradt
Nagy Zoltán kapus, Szölló'si Róbert, Marian Marius, Németh József és
Pintér edző távozásának hírére Tóbiás Zoltán maradt hírmondónak
az ezüstérmes csapatból. Eló'fordulhat, hogy a Pápán kezdő keretből
még további volt celli vagy pápai játékosok érkezhetnek a „selejtező"
edzések után Cellbe. Az új-régi edző már több volt celli labdarúgóval
vette fel a kapcsolatot, és várhatóan visszatérnek Celldömölkre: Tóth
László, Stiber Gábor, Gyó'rvári Gábor, Latyák Tamás, Csernák József,
Pintér Zoltán, Varga Norbert. Érkezhet még Bozsó Ferenc (Marcali),
Jáger Sándor (Haladás). Természetesen az említetteken kívül még to
vábbijátékosokkal vannak tárgyalásban, s talán sikerül egy középcsapa
tot létrehozni.
- tim -

Felkészülési mérkőzések
Július 3-án Csepreg ellen kezd
a CVSE-Antók FC, valószínű,
hogy Csépregen.
Július 6-án délelőtt Celldömöl
kön 11 órakor a Soproni Matáv
lesz az ellenfél.
Július 10-én Pápán délután
16 órakor játszanak a PELC
ellen.
Július 13-14-15-én Hollandiá
ban szerepelnek.

UJ

Július 17-én délután 17.30 óra
kor a Sárvárt fogadják.
Július 20-án délelőtt 11 órakor a
Dunaferr csapatát látják vendégül.
Július 21-én Körmenden a Négy
Város Labdarúgótorna keretében
délelőtt a Barcs, délután a Kör
mend az ellenfél. Előző nap, júli
us 20-án a megerősített ifjúsági
csapat játszik a Lenti ellen.
- tim -
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tások kimenetele és közben a
Haladással folytatott egyezkedé
sek hátráltatták.
Persze nem az a baj, hogy Antók
Zoltán kedvet érzett a PELC NB
I-be való jutásának támogatásá
ra, és ezt előre jelezte is, hanem
az, hogy a bejelentést követő in
tézkedések 10-11 labdarúgó átirá
nyítását is jelenti. Két hét áll ren
delkezésre Celldömölkön, hogy a
CVSE-Antók FC, amely továbbra
is Antók Zoltán tulajdona, a tu
lajdonos ígéretének megfelelően
az NB I/B bajnokságba nevezhető
legyen. Ebből az intézkedésből a
celldömölki futballhívők csak egy
következtetést képesek levonni,
mégpedig azt, hogy az elmúlt hat

A májusban Sitkén felavatott
automata tekepályán tizenkét
csapat részvételével rendezték
meg a Borostyánkert Kupa ver
senyt. A férfiaknál 2. lett a Bábuk
Celldömölk, 3. a Sitkei Öregfiúk,
a nőknél 2. a Sitkei Amazonok
csapata.

Hu-mor-zsák
Jótanács kuktáknak
Annak, hogy ne tapadjanak
össze a rizsszemek főzés közben,
az a titka, hogy egyenként kell
megfőzni őket.
Se szó, se beszéd
Amikor megszülettem, annyi
ra meglepődtem, hogy másfél
évig meg se szólaltam.
Csillagok, csillagok
Múlt éjszaka, ahogy feküdtem
az ágyban és bámultam a csilla
gokat, azon tűnődtem, hová a
fenébe tűnhetett a mennyezet?
A papi dilemmája
Valami csodálatos dolog nagy
papának lenni. Imádom ezt az
állapotot. Az egyetlen, amit nem
szeretek benne, hogy egy nagy
mamával kell hálnom.

évben a csúcsra jutás volt a cél, a
következő hat évben pedig a mély
repülés, az amató'rbajnokság va
lamelyikébe való békés visszatérés
lesz a feladat. S a celldömölkieknek keserű szájízzel kell tudomá
sul venni, hogy a pápai futball eset
leges csúcsra emelése érdekében
történik mindez. Pápán a megvál
tást, az NB I-et Antók Zoltán, Pin
tér Attila és a celli volt CVSEAntók FC futballistáitól várják,
ígéretet kaptunk Antók Zoltán
tól, hogy bővebb információt ka
punk majd az „átszervezésről",
melyről természetesen olvasóin
kat tájékoztatni fogjuk, főleg ar
ról, ami a celli csapat további sor
sát érinti.
- tim -

Akupunktúra
Kell, hogy legyen valami az
punktúrában, végül is alig Iát be
teg sündisznót az ember.
Vigyázz!
Sose végy semmit, aminek nye
le van! Azzal dolgozni kell.
Újítás
Már hetedik éve, hogy az anyó
som karácsonykor átjön hoz
zánk. Idén újítunk. Beengedjük.
Félelem
Manapság mind több iker szü
letik. Talán, mert a gyerekeknek
nincs merszük egyedül érkezni a
világra.
Elfogadott forma
Az öngyilkosság egyetlen tár
sadalmilag elfogadott formája az,
ha halálra dolgozzuk magunkat.
Gáz
Mi lesz az eredménye, ha hagy
mát eszünk babbal?
Könnygáz.
Melltartó
Melyik a legdemokratikusabb
ruhadarab?
A melltartó, mert a hatalma
sakat elnyomja, a széthúzókat
összetartja, a csüggedöket fel
emeli.
Összeállította: Völgyi L.
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