
Nyári akadémia 
A Tanítók Apáczai Nyári 
Akadémiájának program
jai zajlanak ezen a heten. A 
pedagógusok nyári tovább
képzésén előadásokat, óra-
elemzéseket hallgatnak a 
résztvevőit. 
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Ha végre itt a nyár... 
...ágy élvezem én a strandot! 

A kánikulában vízközeibe megy, aki csak teheti, erről tanúskodik a fürdők 
látogatottsága is. Fotósunk a mesteri termálfürdő'strandolóit kapta len
csevégre. A vendégek a közel 40 fokos hőséget a fürdő'medencéjének vizével 
próbálták enyhíteni. A szünidő'beköszöntével családok, baráti társaságok 
lubickoltak a hú'sító' habokban. 

Fotó: Völgyi L . 

Helyei napok 
A X I . Hetyei Nemzetközi Mű

vészeti Napok programjai között 
Kodály Z o l t á n emlékhangver 
senyt rendeznek jún ius 30-án 
d é l u t á n négy ó r a k o r E g y h á -
zashetyén. A koncerten a Hetyei 
Daloskörön és a Bobai Daloskö

rön kívül több kórus is bemutatja 
műsorát. A hangversenyen fellép 
a művészeti napok kürtzenekara 
is Vincze István vezényletével. 

Július l-jén este hét órakor a 
mú'veló'dési házban Kovács Péter 
„ E u r ó p á b a n j á r t am. . . " c ímmel 
tart előadást a koraközépkori fes
tészet, szobrászat, építészet reme
keiről. 

Néptánc, citera, mazsorett 

Szentiváni tűzgyújtás 
Rakd meg, babám, a tüzet, hadd csapjon a lángja! 
Gyönge karjaimat melegítsem nála! 
Jöttem is, mentem is, arra jártam én is, 
Gyere, kedves angyalom, ugorj egyet te is! 

Gyere, babám, tegyél rá, hadd szikrázzon lángja! 
Terítsd földre a subád, hadd fekszünk ki rája! 
Jöttem is, mentem is, arra jártam én is, 
Gyere, kedves galambom, melegedj meg te is! 

A szentiváni tűzgyúj
tás a nyár szokásai kö
zött a legjelentősebb. 
Jún ius 24-én, azon a 
napon, amikor a nap a 
legmagasabban j á r , 
legrövidebbek az éjsza
kák és leghosszabbak a 
nappalok. A nyári nap
f o r d u l ó t valamilyen 
f o r m á b a n a l e g t ö b b 
n é p n é l m e g ü n n e p e l 
ték. A középkorban el
sősorban egyházi ün-
(Folytatás a 2. oldalon) Tánc a tűz körül Fotó: Mogyorőssy Gy. 

Fürödjünk! 
Kerékpáros kirándulást szer

vez július 3-án (szerdán) a K M K , 
űticél a mesteri fürdő. A felnőt
tek kíséretében kilenc órakor in
dulnak a gyerekek az egész na
pos fürdőzésre. 

Kitüntetések 
A Semmelweis-nap alkalmából 

az egészségügyben do lgozóka t 
tüntetnek ki június 28-án délután 
a polgármester i hivatalban. Ez 
alkalomból köszöntjük az egész
ségügyi dolgozókat. 

Aváros 
gazdálkodása 

A v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k 
városfejlesztési, városüzemelteté
si és környezetvédelmi bizottsá
ga a köze lmúl tban számolt be 
négyéves munkájáról a képvise
lő-testület tagjainak. A Nagy Kál
mán által vezetett bizottság éves 
munkaterv a l ap j án végez te a 
munkáját, a szükséges esetekben 
a pénzügyi és gazdasági bizottság
gal együtt üléseztek. 

Az önkormányzat gazdálkodá
sát, a feladatok ellátását, a fejlesz
téseket a bevételek alakulása ha
tározta meg. Elsőrendű feladat 
volt a lakásépítés, családi házak 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Koncert a sági templomért 
Adományokat gyűjtenek 

Miklósi András és Megyesi Schwartz Lúcia előadása Fotó: M. Gy. 

Jótékonysági koncert kere té 
ben lépett fel Miklósi András or
gonaművész, Megyesi Schwartz 
Lúcia operaénekes, valamint Né
meth Kristóf színművész az al
sósági katol ikus templomban 
június 22-én délelőtt . A megje
lenteket dr. Koltai Jenő esperes 
köszöntötte. Szónoklatából kide
rült: a három előadó tavaly már 
járt Ságon, így ö römmel fogad
ták az újabb meghívást. Az espe
restől azt is megtudtuk, hogy a 
koncert megszervezése valójá
ban nem az ő érdeme volt. A sági 
hitgyülekezet egyik tagja, Nagy 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Színpadon a celldömölki mazsorettcsoport Fotó: Mogyoróssy Gy. 

(Folytatás az 1. oldalról) 
nep, a XV. századtól kezdve a for
rások mint népszokásról emlé
keznek meg róla. A tűzgyújtás 
után a leányok és a legények át
ugrá l t ák azt. Az á tug rás célja 
részben a megtisztulás volt, rész
ben az, hogy akinek sikerül az 
ugrás, az férjhez menjen a jövő' 
farsangon. 

Sokféle hiedelem is kötó'dik 
ehhez a népszokáshoz. A gyere
kek üszögöt vittek, és felszúrták 
a káposztáskertben, hogy a her
nyó a káposztát meg ne egye, vagy 
a vetések közé, hogy a gabona 
meg ne „üszkösödjék". A tűzug-
rás a lka lmából a tú'zbe dobott 
gyümölcsnek gyógyító erőt tulaj
doní tot tak. 

A n é p s z o k á s n a k h ó d o l v a , 
azonban a hagyományokkal sza
kítva rendezett szentiváni ünnep
séget a Kemenesaljái Művelődé
si Központ június 22-én. Az estet 
egy modernebb tánc, mazsorett-
csoportok bemuta tó ja nyitotta. 

B A L Á Z S I N EG - B A L Á Z S I N E G 

AGRO 21 
mezőgazdaság i 

gép-alkatrész szaküzlet 
Celldömölk, 

Nemesdömölki u. 2. 
Termékbővítés üzletünkben! 
Csavaráruk: Csavarok 6-20-ig 

minden méretben, alátétek, 
anyák kis- és nagytételben. 

Új típusú akkumulátorok 
2 év garanciával, régi árakon. 

MTZ, IFA, ZETOR 
ALKATRÉSZEK 

Ékszíjak minden méretben, 
akkumulátorok, csapágyak, 

olcsó dízelolajok, kéziszerszámok, 
szántóeke tartozékok stb. 

Nvitva: 
hétfőtől péntekig 8.00-16.00 

Telefon: 06/30/352-4829, 
06/60/376-768 

(hétvégi ügyelet is) 
93NISZV1VS - 91NISZV1VQ 

R é g e b b i ko reográ f i ákon kívül 
újabb formációkkal lépett szín
padra a Kemenesaljái Művelődé
si Központ mazsorettcsoportja, 
melynek tagjai középiskolás lá
nyok. A csoport rendszeres sze
replője a városi rendezvények
nek, a környékbeli településeken 
is fellépnek falunapokon és más 
szó rakoz ta tó r endezvényen . A 
helyi csoporton kívül bemutatko
zott a büki és a vonyarcvashegyi 
mazsorettcsoport is. 

A h a g y o m á n y o s m ű v é s z e t i 
ágak, a népzene és a néptánc is 
teret kapott. A celldömölki kö
zönség ismét gyönyörködhetett a 
Kemenesmagasi Citerazenekar 
já tékában és énekében. Az együt
tes a népi hangszerrel felidézte a 
régi mulatságok hangulatát, amit 
a Kemenesalja Néptánccsopor t 
t o v á b b fokozot t . A n é p t á n c 
együttes Palánták utánpótláscso
portja ropta a táncot a színpa
don. Addigra már Kovács Ferenc 
országgyűlési képvise lő lángra 
lobbantotta Szent Iván tüzé t , 
majd táncosokkal együtt a nézők 
is felvették a ritmust, körül tán
colták a tüzet. Ünnepel ték a nya
rat, a napot, a szerelmet. 

Tulok G. 

Koncert a templomért 
(Folytatás az 1. oldalról) 
Gáborné hívta meg és kérte fel a szereplőket, tartsanak rövid műsort 
a templomban. A szervezésben részt vett Retzler Péter, a Gödöllői 
Művelődési Központ igazgatóhelyettese, Nagy Dóra, a hitközség egyik 
tagja, és Jakab Tibor. 

Az egyórás előadásra - valószínűleg Németh Kristófnak, a Bará
tok közt című sorozat népszerű „Gézájának" köszönhetően - sok 
fiatal is kíváncsi volt, így „Isten háza" pillanatok alatt megtelt, ülőhe
lyet csak itt-ott lehetett találni. „Romlásnak indult hajdan erős ma
gyar!..." - zendült fel Berzsenyi Dániel Magyarokhoz című versének 
első, örökérvényű sora, melyet Németh Kristóf mindenkit megdöb
bentő átéléssel és hangerővel indított. A színész Reményik Sándor 
két művét - a Kegyelem és a Békesség Istentől címűt - osztotta 

Berzsenyi versét szavalta Németh Kristóf Fotó: Mogyoróssy Gy. 

még meg a közönséggel. A különleges akusztikájú templomban szé
pen csengett Megyesi Schwartz Lúcia előadásában egyebek között az 
Ave Maria, de Miklósi András ujjai is feledhetetlen hangokat és Bach 
dallamokat csalogattak elő az orgonából. A tizenhárom zeneművet és 
a három verset óriási tapsvihar követte, majd az esperes egy-egy jelké
pes ajándékkal köszönte meg a művészeknek előadásukat a hitgyüle
kezet nevében, hiszen valóban megfizethetetlen és feledhetetlen él
ménnyel gazdagodhatott mindenki, aki jelen volt a rendezvényen. 

- A koncerten összegyűlt 43 ezer forintnyi adomány a tavaly alapított 
Szent Miklós Alapítvány számláját fogja gyarapítani. A pénzt a későbbi
ekben a templom renoválására fordítjuk, ami körülbelül hétmillió fo
rintba fog kerülni - tájékoztatott dr. Koltai Jenő. Az esperes arra a 
kérdésre még nem tudott választ adni, mikor kezdhetik el a felújítási 
munkálatokat. Elmondta ugyanakkor még azt, ha tehetik, máskor is 
otthont adnak hasonló produkcióknak, hiszen ez nem mindennapi lelki 
élményt nyújt hívőknek és rajongóknak egyaránt. Az előadás után a 
katolikus plébániahivatalban harapnivaló és innivaló mellett beszélget
hettek a művészek rajongóikkal, barátaikkal. Tömböly Ágnes 

A város gazdálkodása, fejlesztése 
att nem tudta az önkormányzat 
felvásárolni a két városrész közötti 
telkeket lakóterületi fejlesztésre. 
Nincs fejlődés az Ipari Parkban 
sem, bár a címet megkapta a vá
ros, a bizottság véleménye szerint 
keményen és sokat kell még dol
gozni, hogy további cégek települ
jenek Celldömölkre. Elkezdődött 
a termálprogram, a szükséges te
rületek megvásárlása után meg
fúrták a kutakat, készülnek a ter
vek a celldömölki termálfürdőhöz. 

Tulok G. 

(Folytatás az 1. oldalról) 
építésére telkeket alakítanak ki , 
és a városközpontban lévő, rossz 
ál lapotú bér lakásoka t is folya
matosan megszün te t ik . A K o 
rona-sarok te lekeladása u tán a 
Mávépcell Kft. építi be azt, ezért 
a piacnak új helyet kellett keres
ni. Elkészült a celli és az alsósági 
városrészen a szennyvízcsatorna-
hálózat, a beruházás befejezése 
után az utakat folyamatosan ál
lítják helyre. Korszerűsí tet ték a 
távhőrendszer t , díszkivilágítást 

kapott a Trianoni-kereszt, elké
szült a millenniumi játszótér. Fo
lyamatban van a kórház és a ligeti 
sportpálya rekonstrukciója, a köz
világítás korszerűsítése, keresik a 
lehetőséget a romtemplom álla
gának megóvására, környezeté
nek rendbetételére. 

Foglalkoztak a városközpont 
parkolás i r end jének kia lakí tá
sával, s bár a tarifális parkolási 
rend bevezetése szükséges lenne, 
a pénzügyi terv erre nem nyújt le
hetőséget. Az anyagi források mi-
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MEGKÉRDEZTÜK - VÁLASZOLTAK Kihasználjuk-e 
a Sághegy adottságait? 

Veró' József: Véle
ményem szerint k i 
használjuk a Sághe
gyet. Szerencsére újra 
megszervezik a Krá
terhangversenyt is, 
ami elég nagy látvá
nyosság. Régen sze
ret tük ezt a rendez
vényt, és most örü
lünk, hogy ismét van. 
Trianoni ünnepségeket is rendeznek, ami ne
künk a szomorúságot idézi. Hasznosnak ta
lálom a múzeumot is, ahol az emberek meg
ismerkedhetnek a bányaszerszámokkal és a 
különböző'kőzetekkel. Volt, amikor kirándu
lásokat tet tünk a hegyre, figyelgettük a ma
darakat és az állatokat. 

Sükösd József: Szerintem a Sághegy egyál
talán nincs kihasználva. Vannak rendezvények, 
nagyon jó, hogy újra van Kráterhangverseny, 
de ez még kevés. A múzeum elég gyatra. Fel
ajánlottunk egyik barátommal más kiállítható, 
hegyhez tartozó dolgokat, és javasoltuk, hogy 
legyen nyitva rendszeresen, de eddig még nem 
venni észre változást. Utakat is építettek, bár 
még nem mindenhova, ahova kellene. Szőlős

gazda vagyok, a sző
lőnk a kápolnai olda
lon van, és ha eljön a 
munka ideje, 12 kilo
m é t e r t ke l l menni , 
mire odaérek. Jó len
ne, ha a hegyet kör
bevonnák úttal. 

Kozák János And
rás: Kemenesmihály-
fai vagyok, így nem 

sűrűn járok a hegyre, 
néha kirándulni szok
tunk kimenni a bará
tokkal. Biciklivel me
gyünk, így az ú tnak 
nagyon ö r ü l ü n k . A 
K r á t e r h a n g v e r s e n y 
szerintem jó prog
ram, és vonzza a tu
ristákat . A fiatalok
nak viszont kevés le
hetőségük van a hegyen a szórakozásra. Ha 
egy együttest hívnának, biztos több fiatalt von
zaná. A strandot nagyon várjuk, kíváncsiak 
vagyunk a kialakítására. Ez olyan fürdő lesz, 
ami vonzza a kirándulókat. M i sem járnánk 
Pápára fürödni, ha lenne itt egy jó strand. 

Kovács Sándorné: Büszkék lehetünk rá, hogy 
van nekünk egy ilyen különlegességünk. Egye
di a hegy, ezért k i lehetne használni, de sajnos 
nem élnek a lehetőségekkel. A múzeumnak 
nincs rendes nyitvatartása, pedig sok érdekes
ség lehet benne. A hangversenyek és a kevés 
rendezvény jó, hogy van, de még lehetne több 
program is. Régebben szüretelni szoktunk ki 
járni. A gyerekek számára lehetne még több 
rendezvény, lehetne táborokat szervezni. A 

környezet festői, és így 
könnyen meg tudná
nak ismerkedni a nö
vényekkel és az állat
világgal. 

Dr. Györkös Péten 
Egyáltalán nem hasz
náljuk ki a hegyet. Ré
gebben sokszor kijár
tunk k i rándu ln i , az 
iskolák vitték a gyere

keket a hegyre, és ott 
já tékokat szerveztek 
nekik, összekapcsoló
dott a fiatalság. Sze
rintem nagyon jó a 
tanösvény, mert ren
desen leírja és bemu
tatja az é lőv i l ágo t , 
amivel t a l á l k o z h a 
tunk. Az út is ráfért 
már a városra, össze
kötő szerepet tölt be. A termálfürdő korlátlan 
lehetőségeket nyújt. A borversenyek is jelen
tősebbekké váltak. A hegy egyedülálló, termé
szeti csoda, filmforgatásra is igénybe vették. A 
Kráterhangversenyt jobban kellene propagál
ni. Sok ember részt vesz rajta, de még többen 
eljönnének, ha tudnának róla. 

Nagy József: Régen jobban kihasználták a 
hegyet, mint manapság, több gyereket vittek ki
rándulni. Biciklitúrákat lehetne most is szer
vezni. A programok száma kevés. A Kráter-
hangverseny talán a legjelentősebb rendezvény, 
de ezen kívül elenyészően kevés a műsor. Az 
utakat helyrehozták. A termálfürdő nagyon jó 
lehetőség a fejlődésre, reméljük, több külföldi 
turistát vonz majd. A legjobb az lenne, ha a 

strandot és a hegyet 
össze tudnák haszno
sítás céljából kapcsol
ni. Lehetne olyan tú
ranapokat szervezni, 
hogy a vendégnek dél
e lőt t megmutatni a 
hegyet, délután pedig 
elvinni a strandra. 

Szigethy T. 
Fotó: Völgyi L . 

Ezer férfira ezerkilencvenhét nő jut 

Fogyást jelez a népszámlálás 
Négyszázhetvennel vagyunk keve
sebben celldömölkiek a tizenegy 
évvel ezeló'tti állapothoz képest. A 
népszámlálás adatai szerint a fér
fiak száma nagyobb arányban fo
gyatkozott, mint a nőiké. 

A hivatalos magyar népszámlá
lások sorozatában a tizenegyedik 
volt a 2001. évi 1870 óta általában 
tízévenként, egy esetben kilenc év 
múltán, legutóbb pedig az előző 
adatfelvétel - 1990 - óta tizen
egy év és egy hónap telt el, ez volt 
eddig a leghosszabb cenzusközti 
időszak. A törvény a 2001. január 
31. és február 1. közötti éjfélt je
lölte ki arra a pillanatra, amelyre 
vonatkozóan az adatgyűjtés folyt. 
A tavalyi népszámlálásról még 
nincsenek végleges adatok, az elő

zetes eredményeket viszont nyil
vánosságra hozták. 

Az előzetes adatok szerint az 
ország népessége némileg meg
haladja a 10 millió 197 ezer főt, 
1990-hez viszonyítva 1,7 százalék
kal csökkent. Celldömölkön a la
kónépesség száma 11 591, ez 470-
nel kevesebb az 1990-es 12 061-
hez képest. A csökkenésben 292 
a természetes fogyás, 90-en vál
toztattak lakcímet, 88-náI pedig 
egyéb ok volt. Országosan tovább 
folytatódott a nemek arányában 
a nőtöbblet irányában az eltoló
dás. Celldömölkön a 11 591 lakó 
közül 5528 a férfi, 6063 a nő, ezer 
férfira 1097 nő jut, ez eggyel több 
az országos átlagnál, az 1096-nál. 
A népszámlá láskor a te lepülés 
lakóegységeinek száma 4494 volt. 

Ebből a lakások, üdülőegységek 
száma 4488 - 445 egyszobás , 
1788 két-, 1593 három-, 662 négy
vagy többszobás - , a közösségi 
elhelyezést nyújtó intézeti háztar
tások száma hat. 

A népszámlálások előkészítése 
során az összeírás teljességének 
érdekében, valamint az összeírás 
egységeinek kialakításához 1960 
óta az adatfelvételt megelőző év
ben részletes címjegyzék készül, 
A múlt évben először az előkészí
tésen kívül már a felmérésben is 
szerepel a lakóegységek címjegy
zéke, valamint a belterületeken az 
összeírás körébe nem tartozó cí
mek. Ez Cellben 4497 összeí
rás körébe tartozó címet, 505 az 
összeírás körébe nem tartozó cí
met jelent. T. G. 

Álláshirdetés 
A Szent Benedek Katolikus 

Altalános Iskola pályázatot 
hirdet napközis állás betölté
sére. 

A pályázat tartalmazza: 
a végzettséget igazoló okle

vél másolatát, 
önéletrajzot, 
plébánosi vagy lelkészi 

ajánlást. 
A pályázat beadási határ

ideje: 2002. július 12. 
Cím: Szent Benedek Kato

likus Általános Iskola 
Celldömölk 9500 
József A. u. 1. 

Czupor Attila 
igazgató 
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Mandolinkíséret a Kalevalához 
író-olvasó találkozón Szenté Imrével 

„Ha valaki csak verset akar olvasni, ne a 
Kalevalát válassza. Ha varázslat részese kíván 
lenni, akkor bizony a nagy finn hőskölteményt. 
Abból mégtanulhatja, mi a varázslat és mi an
nak a módja. Eljuthat a mágia gyökeréig, az 
írásbeliség előtti szóvarázsig, az éneklésig, a 
ráolvasásig, a dolgok, hősök, a világ meg
teremtéséig." Ezekkel a mondatokkal bocsá
tották útjára az idén kiadott Kalevalát, amit a 
celldömölki születésű dr. Szenté Imre költő, 
kritikus, műfordító fordított le magyarra. 

Szenté Imre Alsóságon végezte az elemi 
iskolát, majd tanárként tért vissza, a gimnázi
umban magyart és oroszt tanított . Hajdani 
diákjai azt mondják, a magyart csak úgy len
ne szabad tanítani, ahogy ő tanította. Azt is 
mondják, hogy úgy senki nem énekelte a Sole 
mio-t, mint ő. Magyart tanított 1956 végétől 
több országban, Ausztriában, Finnországban, 

S v é d o r ¬
szágban is. 
Magyarra 
fordította a 
finnek epo
szán kívül 
Szolzsenyi-
cin Gulag-
szigetcso-
p o r t j á t , 
verseket és 
m e s é k e t . 
Olvasott is 
fel ezekből, 
és énekel t 
is - b á r 

Szenté Imre költő és műfordító nem a So

le mio-t - a közelmúltban az alsósági iskolá
ban, a könyvhét alkalmából rendezett író-ol
vasó találkozón. 

Nem megszokott 
volt a találkozó. A ta
n á r ú r úgy m e s é l t , 
mintha csak az e lőző 
órai beszélgetést foly
t a t n á . Vele szemben 
egykori kollégák, tanít
ványok, falubeliek ül
tek, s aki akkor látta, 
hallotta először, az is 
régi ismerősként üdvö
zölte az embert, akitől 
minden szó igaz. A k i 
közben kézbe fogta a 
mandolint - a Kale-
vala-bcli kantele he
lyett - , és dalolta az 
eposz részleteit. „Kale
v a l a - m á m o r b a n tá 
molyogtam", írta a legelső Kalevala-fordítás 
elé, s mintha még mindig abban lenne. 

Lássuk akkor a Kalevalát. A fordításával az 
első finn Kalevala százötven éves jubileumá
ra, 1985-re készült el, és Münchenben adták 
ki 1987-ben. Tavaly a szombathelyi Berzsenyi. 
Dániel Főiskola uralisztika tanszéke jelentet
te meg a második kiadást. A Bérezi Géza K i 
ejtési Alapítvány idei, nagyobb példányszámú 
s olcsóbb kiadása már könyvesbolti forgalom
ban is kapható. Különleges ez a fordítás, mert 
a népnyelv - szerencsére még nem kihalt -
jellemzőjét, a kétféle e hangot írásban is meg
különbözteti . Mint ahogy Szenté Imre tette, 

úgy jelöltük ezen írás első bekezdésében mi is 
a zárt é és a nyílt e hangokat. Olvassák el újra, 
figyeljék az ízét. Ugye egyhangú lenne (vagy 
már egyhangú is) nélküle a nyelvünk. És sze
gényebb. Szenté Imre, aki számos nyelvet 
bír - latint, angolt, oroszt, svédül az újságok
ból tanult, a cseremiszt is érti - , hálás a ma-

Tanítványok, kollégák, falubeliek a közönség soraiban 

gyar népnyelvnek. A népnyelvtől vett szava
kat, fordulatokat találja meg a fordításban az 
olvasó. A magyar népnyelvben, a magyar nép
hagyományban is megvannak azok a színek, 
amelyeket a finn nép életében megtalált a Ka¬
levalát író. összeszerkesztő költő, Löhnrot , 
aki kétszáz éve született. Szenté Imre nyolc
vanadik születésnapját tölti be december 22-
én. A hangulatos találkozó után a terített asz
tal mellett erről is megemlékezett a társaság, 
miközben sorra vette a magyar népdalokat. 
Mert a varázslat nem csak szó, zene is. 

Tulok G. 
Fotó: Völgyi L . 

Megérdemelt vakáció Apróhirdetés 
• EURO raklapfelvásárlás. Hívás

ra házhoz megyünk. Telefon: 06/30/ 
851-5982. 

• Celldömölk központjában, tég
laépületben 2 szobás lakás kiadó. 
Érd.: 95/421-457 az esti órákban. 06/ 
20/3310-190 egész nap. 

• Celldömölk, Kodály Z. ltp. 1/C 
szám alatt 3. emeleti, 2 szobás, kon-

vektoros, erkélyes, felújított lakás 
eladó. Érdeklődni 17 óra után a 95/ 
421-689-es telefonszámon lehel. 

• Kemenesmihályfán, a Bercsényi 
u. 4. szám alatt 3 szobás, fürdőszobás 
családi ház nagy telekkel eladó. Érd.: 
16 óra után Celldömölk, Koptik Odó 
u. 40. Telefon: 95/421-169. 

• Budapesten, a IV kerületben 1,5 
szobás lakás eladó. Irányár: 9 millió 
forint. Érdeklődni: 06/70/213-1405. 

Szeptemberig kiürülnek az iskolák Fotó: Mogyoróssy Gy. 

Esti tagozatú gimnázium 
A Budakalász Gimnázium, mely országos 

hálózattal rendelkezik, esti tagozatú g imnázium 
indítását tervezi Celldömölkön 

a Berzsenyi Dániel Gimnázium épületében. 
A gimnázium 4 évfolyamos, érettségivel zárul. 

Az iskola-fenntartási díj 8000 Ft/tanév. 

Bővebb felvilágosítást a (95) 420-049-es 
és a (95) 421-788-as telefonszámon adnak. 

Hivatalosan is kitört a nyári vakáció a többi iskolához hasonlóan a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói és tanárai számára is. A június 
21-eÍ ünnepélyes tanévzárót délután 3 órától tartották az iskola udva
rában. Ezzel 81 negyedikes diák intett örök búcsút az intézménynek. 
A 12. H osztály hajrázott az utolsó félévben a legjobban, hiszen 4,6-es 
átlagot produkáltak az idejárok. A nebulók augusztus 31-én térnek 
vissza ismét a gimnáziumba a 2002/2003-as tanév megnyitójára, az 
iskolatáskát pedig szeptember 2-án veszik újból hátukra. Ekkor há
rom osztályban 104 gólya kezdi meg tanulmányait. Tömböly A. 
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Huszonötén jöttek el az egykori osztálytársak közül 

Erettségitalálkozó reneszánsz muzsikával 
1948-ban még a mai Szent Benedek iskola tor
natermének helyén kezdte meg középiskolai 
tanulmányait az a 41 tanuló (közülük 36-an 
végeztek), akik a közelmúltban rendezték fél
évszázados érettségi találkozójukat. 

Sokáig nem találkozott az osztály, először 
45 év múltán, a celli gimnázium 50 éves évfor
dulóján jöttek össze, majd 2000-ben, és most 
az ő 50 éves évfordulójukon. Huszonö tén 
voltak jelen az egykori osztálytársak közül, s 
legnagyobb örömükre megtisztelte őket osz
tályfőnökük, Szenté Imre tanár úr is. 

Az osztály a harmadik és a negyedik tanév
ben a mostani Ádám Jenő zeneiskola épületé
bejár t , s itt is érettségiztek, ezért mindhárom 
alkalommal itt adtak randevút egymásnak. A 
mostani, jubileumi találkozójukon kilenc tár
suk már nem lehetett közöttük, a Celldömöl
kön nyugvók sírjára virág került. 

A találkozó egyik szervezője, Sárvári Ica 
köszöntötte a társakat és a szeretett osztály
főnököt. Visszaemlékezett az akkori oktatási 
körülményekre, a volt tanárokra, a diákélet 
jelentősebb eseményeire. 1952-ben az érett
ségi után tettre készen rebbentek szét a szél
rózsa minden irányába Miskolctól Budapes
ten át Sopronig. Munkájukat becsülettel el
végezték, most az otthon melege várja őket, 
az unokák, s mint mondták, jó érezni, hogy 
szükség van rájuk. 

Az 50 éves érettségi találkozó kellemes szín
foltja volt, az Ádám Jenó'Zeneiskola és Művé
szeti Alapiskola reneszánsz zenekarának fel-

Ötven éve érettségiztek, két év múlva ismét találkoznak 

lépése korhű öltözékben. Ezért a kellemes 
meglepetésért a két társszervező, Baráth Má
ria és Hegyi Dániel külön köszönetét fejezte ki 
a zenekar tagjainak, vezetőjének és a zeneis
kola igazgatójának. 

A Rezgőnyár fa 
vendéglőben elköl
tött jóízű ebéd után 
folytatódtak a véget 
érni nem akaró be
szé lge tések . Nagy
szerű volt a hangulat, 

ám amikor a búcsúzkodásra került a sor, bi
zony könnyesek lettek a szemek. A találkozó 
résztvevői azzal búcsúztak, hogy két év múlva 
ismét találkoznak. Völgyi L . 

Olvasótábor és üdülés 
határon túli gyerekeknek 
Pályázatot adtak ki határon túli 

gyerekek és az anyaország közötti 
kapcsolat építésére, továbbszövé-
sére. Celldömölk mérlegelt, majd 
nekivágott a feladat megvalósítá
sának. Kustos Lászlóné, a prog
ram egyik szervezője elmondta, 
hogy a Református Egyházköz
ség pályázott a Kapisztrán János 
Cserkészcsapat , a Cel ldömölki 
Evangélikus Ifjúsági Kör, a Ber
zsenyi A s z t a l t á r s a s á g Ifjúsági 
Csoportja, a Kresznerics Ferenc 
Könyvtár , a Berzsenyi Léná rd 
A M K balatonrendesi ifjúsági tá
bora, az Erdőszentgyörgyért és 
Határon Túli Magyarokért Alapít
vány, Celldömölk Város Önkor
mányzata és a négy általános is
kola közreműködésével. Feltétel 
volt, hogy csak civil szervezet vagy 
egyház nevezhet, önkormányzat 
nem. A maximum pá lyázha tó 
összeg egymillió forint volt. ami
ből a város százezer forintot nyert. 

A fennmaradó összeget más pá
lyázatokból, vállalkozóktól, ma
gánemberek segítségéből és a tár
gyi adományokból pótolják. Az 
Erdőszentgyörgyről és a kárpát
aljai Asztélyból érkező vendégeket 
családoknál szállásolják el, az étel
ellátást vállalkozók adományoz
zák. A gyerekek és a kísérők júni
us 29-én érkeznek, és rengeteg 
program vár rájuk. Lesz olvasótá
bor, könyvtári programok, kézmű
ves foglalkozások, közös énekek 
és játékok, filmvetítés, sportdél
után, ismerkednek a fővárossal, 
megnézik a várat, a Parlamentet 
és az állatkertet. Az ittlétük alatt 
egy hetet a balatonrendesi tábor
ban tö l t enek , kevesebb kötö t t 
programmal, hajókirándulással 
és időjárástól függően gyalogtú
rával. A találkozás célja a megis
merkedés , a barátságkötés és a 
szórakozás. 

Sz. T. 

Egészségügyi szolgálat 
Központi orvosi ügyelet 

Csontváry patika - Telefon: 95/423-742 
JÚLIUS 

bó Ildikó Horváth Katalin 
rton Katalin Kurányiné K. Szilvia 
er Tatjána Karádi Ferencné 
:ösd Éva Horváth Katalin 
/ács Zoltán Kurányiné K. Szilvia 
s Imre Karádi Ferencné 
rton Katalin ' Horváth Katalin 
di Gusztáv Kurányiné K. Szilvia 
írott Olga Karádi Ferencné 
ry János Horváth Katalin 
/ács Zoltán Kurányiné K. Szilvia 
er Tatjána ' Karádi Ferencné 
/ács Zoltán Horváth Katalin 
rótt Olga Kurányiné K. Szilvia 
ry János Karádi Fere' lé 
bó Ildikó Horváth Katalin 
er Tatjána Kurányiné K. Szilvia 
lykó Magdolna Karádi Ferencné 
sterházy Gábor Horváth Katalin 
iykó Magdolna Kurányiné K. Szilvia 
ry Ildikó Karádi Ferencné 
bó Ildikó Horváth Katalin 
;rott Olga Kurányiné K. Szilvia 
»y János Karádi Ferencné 
:ösd Éva Horváth Katalin 
:sér Mária Kurányiné K. Szilvia 
lykó Magdolna Karádi Ferencné 
sterházy Zsuzsanna Horváth Katalin 
bó Ildikó Kurányiné K. Szilvia 
er Tatjána Karádi Ferencné 
ry János Horváth Katalin 

1 hét fő Dr 
2. kedd Dr 
3 szerda Dr 
4 csütörtök Dr 
5 péntek Dr 
6. szombat l)i 
7. vasárnap Dr 
8. hét fő Dr 
9. kedd Dr 

11) szerda Dr 
11 csütörtök Dr 
12 péntek Dr 
13. szombat Dr 
14 vasárnap Dr 
15 hét fő Dr 
16 kedd Dr 
17 szerda Dr 
18 csütörtök Dr 
19 péntek Dr 
20 szombat Dr 
21 vasárnap Dr 
22 hétfő Dr 
23 kedd Dr 
24 szerda Dr 
25 csütörtök Dr 
26 péntek Dr 
27 szombat Dr 
2S vasárnap l)i 
29 hétfő Dr 
M) kedd Dr 
31 szerda Dr 
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Celldömölk Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

19/2002. (III. 27.) sz. rendelete az önkormányzat 
2001. évi költségvetésének végrehajtásáról 

B/ Fejlesztési célú átvett pénzek 
1. Államházt.-on kívülről 

l/a. sz. melléklet 
Intézmények saját bevételeinek alakulása 

eredeti módosított 
előirányzat 

2001.évben 
ezer Ft-ban 

teljesítés telj. % 

Műszaki szakközépiskola 3150 20 895 21 201 101,5 
Berzsenyi D . Gimnázium 6997 8136 8172 100,4 
K.aljai Művelődési Közp. 7797 10 172 10 172 100 
Tourinform Iroda 130 2397 2397 100 
Városi könyvtár 1306 5043 5043 100 
Népjóléti Szolgálat 34 812 38 863 39 083 100,6 
Vörösmarty u. Óvoda 5102 6928 6929 100 
Szalóky S. u. Óvoda 3930 4646 4779 102,9 
Koptik O. u. Óvoda 3920 4470 4704 105,2 
Gáyer Gy. Ált. Isk. 21 675 27 689 27 588 99,6 
Ádám J . zeneiskola 1378 1778 1998 112,4 
Eötvös L . Ált. Isk. 19 135 20124 20 092 99,9 
Berzsenyi L . Ált. Isk. 14 014 19 946 20 274 101,6 
Alsósági Óvoda 2720 2957 2971 100,5 
Kórház 42 310 50 770 50 497 99,5 
Összesen: 168 376 224 814 225 904 100,5 

1/b. melléklet 
Pénzeszközátvételek a polgármesteri hivatalban 2001. évben 

ezer Ft-ban 
eredeti módosított teljesítés telj. 9< 

előirányzat 
AJ Működési célú átvételek 
1. Államháztartáson kívülről 
Volántól 15 400 15 400 13 200 85,7 
Egyszeri keresetkieg.-hez 13 379 13 379 100 
Gyermekszív Alapítványtól - 1500 
Közokt. alapítvány támog. 3050 3050 100 
Polg. véd. tám. 300 300 100 
Turizmus Rt. támogatása 
Összesen: 15 400 32 479 31 649 97,5 

2. Államháztartáson belülről 
okmányirodához 7200 8718 8718 100 
alapfokú feladatra 4700 4700 5890 125,3 
körjegyzőséghez 2300 2300 2300 100 
mozgáskorlátozottak tám. 2207 2207 100 
gyermektartásdíjhoz tám. 513 545 106,3 
ot thonteremtési tám. 830 830 100 
vidékfeji. menedzser 1500 1500 100 
alkalmazásához tám. 1500 1500 100 
Tourinform Iroda műk.-hez 80 80 100 
Statiszt. Hivataltól nérjszárnlálásra 3920 3552 90,6 
logopédia feladatokhoz 340 340 100 
jöv.pótló támogatás 4612 4612 100 
közhasznú munka tám. 495 495 100 
Okt. Min . támog. 595 595 100 
Polg. véd. támog. 448 448 100 
Szhely Házkezelőségtől - 247 
ter.fejl. tagdíjak 3154 3283 103 
Szoc. ágazat keresetkieg. 750 750 100 
idegenforg. támog. 300 300 100 
ter.fejl. társ. támog. 120 120 100 
érettségi vizsga tám. 569 569 100 
kult. rendezvények tám. 2000 
kiállítás támogatása 33 33 100 
Összesen: 14 200 38 185 37 414 

Ipari parkhoz 2910 2910 -
Csapadékcsat.-hoz 20 518 20 518 4866 23,7 
Szennyvízcsat.-hoz 13 140 13 140 13 140 100 
Sághegyi utakhoz 4000 4000 4500 112,5 
Szennyvíztársulattól 8600 8600 9620 111,9 
Lakossági közmű befiz. 82 
Sághegyi villanyhoz 1500 1500 100 
Sághegyi vízhez lakossági befiz. 3362 3407 101,3 
Gázprivatizáció 311 651 311 651 100 
Összesen: 49 168 365 681 348 766 95,4 

2. Államházt.-on belülről 
Kórház rekonstrukció 58 912 - -
Szennyvízcsat.-hoz 23 000 - - -
Szoc. otthonhoz 3548 - - -
3 db lakáshoz 15 229 15 229 - -
5 db lakáshoz 21 840 21 840 21 840 100 
utak építéséhez 10 000 10 000 10 000 100 
Gáyer isk. felújításhoz 2968 2968 2968 100 
Csapadékvezetékhez 11 391 11654 
Sporttelephez 44 000 44 000 
Téglagyári tóhoz 2945 2945 100 
Területfeji. Társ. tám. 150 150 100 
Termálprogram tám. 3500 
Összesen: 190 888 112 286 37 903 33,8 

A/ Működési kiadások 
1. Személyi juttatások 
Polgármesteri hivatal 
Intézmények 
Összesen: 

2. sz. melléklet 
Kiadások 

ezer Ft-ban 
eredeti módosított teljesítés telj. % 

előirányzat 

97 796 121 911 121 473 99,6 
689 773 720 641 688 065 95,5 
787 569 842 552 809 538 96,1 

(Folytatás a következő számban) 

POSTÁNKBÓL Köszönet 
a tanároknak 

„Kézen fogott, és megmutat
ta, hogy milyen szép a mi vilá
gunk. 

Az Ó szemével kezdtünk néz
ni , s ma már a magunkéval lá
tunk." 

Szeretnék köszönetet monda
ni a Gáyer Gyula Általános Isko
la tanári karának az újság hasáb
jain keresztül. Elévülhetetlen ér
deme van a nevelőknek abban, 
hogy kislányom be tudott illesz
kedni az új közösségbe. Gyerme
kem érezte azt, hogy a tanárok 
mögötte állnak, bátorítják. Taní
tóitól felragyogott és a pislákoló 
fény l áng ra gyúl t . K ü l ö n ö s e n 
Kovácsné Hegyi Edit t anárnő tü
relme és szeretete segítette eb
ben. Érezte azt, hogy az osztály
közösség tagjai figyelmesek vele 
szemben. T ö b b olyan rendez
vényt , k i r ándu lá s t szerveztek, 
amely lehetővé tette a barátságok 
szövődését . Az ilyen alkalmak 
során kovácsolódtak össze a kis 

közösségek, alakultak ki a baráti 
kapcsolatok. 

A tanároknak szeretném meg
köszönni az elmúlt évek hol v i 
dám, hol nehéz munkáját. Köszö
nöm, hogy nemcsak a tudást köz
vetítették, hanem példát je l lemet 
formáltak, életet vittek a könyvek
be, a könyveken keresztül a taní
tásba. 

Múló, sajnálatosan meg nem 
örökíthető alkotás a tanár életmű
ve. Tanítványok százai visznek ma
gukkal a világba az életműből egy-
egy töredéket, élnek és maguk is 
továbbhatnak egy olyan eszme je
gyében, mely ismeri a dolgok bel
sőrendjének, az igazság megisme
résének egyetlen útját, mely mind 
oda torkollik, amit jobb szó híján 
szépségnek neveznek. 

Kitartó munkájukhoz kívánok 
jó eró't és egészséget. 

Smidéliusz Lászlóné 
szülő' 



A Berzsenyi gimnázium versenykrónikája 
A 2001-2002. tanévben is sokféle színvonalas versenyen és vetélkedőn 
szerepeltek eredményesen a gimnázium diákjai. A versenykrónikában 
csak azoknak a tanulóknak (és felkészítő' tanáraiknak) a nevét közöl
jük, akik a megyei versenyeken dobogós helyet szereztek, vagy a megye
inél magasabb szintű megmérettetésen dicséretesen szerepeltek. 

A középiskolások legrangosabb versenyén, az Országos Középis
kolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) Czirók András 12. H osztályos 
tanuló tör ténelem tantárgyból országos 17. helyezett (dr. Lenner 
Tibor). 

Az O K T V n. fordulójába jutottak: biológiából Király Ildikó 12. H 
(Vinter Józsefné), kémiából Szabó Gábor 12. B (Móger Józsefné), 
fizikából Lócsi Levente 11. H (Karádiné Pup Ilona, Tinger Vendel). 

Az Eötvös Loránd megyei fizikaversenyen I . helyezett: Lócsi Le
vente 11. H (Tinger Vendel, Karádiné Pup Ilona). 

Az Eötvös Loránd Általános Iskola (Celldömölk) által szervezett 
megyei fizikaversenyen I . helyezett: Mesterházi Sándor 8. H , Pál Lé
nárd 8. H , Rózsás Árpád 8. H (szaktanáruk: Karádiné Pup Ilona); I I . 
helyezett: Hetényi Gergely 7. H (Vargáné Kránicz Anna), Hegedűs 
Máté 8. H (Karádiné Pup Ilona). 

Az Implom József megyei helyesírási versenyen I I I . helyezett: Né
meth Mátyás 10. H (Tóth Ágota). 

A Szép Magyar Beszéd területi fordulóján I . helyezett: Kurucz 
Tünde 7. H (Tóthné Bali Krisztina). 

A Bolyai megyei matematikaversenyen I . helyezett: Bokányi Imre 9. 
H (Karádiné Pup Ilona), Horváth Milán 10. H (Karádiné Pup Ilona); 
I I . helyezett: Remete Sándor 9. A (dr. Csiszár Tiborné), Dummel Dáni
el 10. H (Karádiné Pup Ilona); I I I . helyezett: Mogyoróssy Botond 10. H 
(Karádiné Pup Ilona), Lócsi Levente 11. H (Karádiné Pup Ilona). 

A Vas Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által meghirde
tett fordítói pályázaton I I . helyezett: Újfalusi András 10. H ; I I I . he
lyezett: Szilvágyi Zsófia 12. H . 

Az Országos Német Nyelvi Verseny megyei fordulóján I I . helye
zett: Hetényi Gergely 7. H (Dózsáné Balogh Viola); I I I . helyezett: 
Mesterházi Sándor 8. H (Molnár Margit). 

A Hevesy György Országos Kémiaverseny megyei fordulóján I . 
helyezett: Hetényi Gergely 7. H (Móger Józsefné). 

A I I I . Béla megyei informatikaversenyen I . helyezett csapat tagjai: 
Lócsi Levente 11. H , Bedy Gergő 9. H , Szabó Zoltán 11. H (Kunyikné 
Járó Marianna); az egyéni verseny I I . helyezettje: Lócsi Levente. 

A Nemes Tihamér számítástechnikai verseny megyei fordulóján I I . 
helyezett: Lócsi Levente 11. H (Kunyikné Járó Marianna). 

RENAULT 
Kishaszonjárművek 

Nagy haszon a kishasznokon! 
Az ÁFA 20%-át visszaadjuk: 

Renault Kishaszonjárművek. Júniusban és júliusban, amennyiben márkakereskedésünkben vásárol Renault Twingo 
Société, Clio Société, Kangoo Express, Kangoo Express 4x4, hosszított Kangoo Express, Traftc vagy Master kishaszon-
jármüvet, a nettó vételárból 5%-os árelőnyt adunk Önnek. Várjuk márkakereskedésünkben! WWW.renault .hu 

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

9600 Sárvár, Hunyadi u. 13. Tel./fax: 95/326-302; Tel.: 30/9979-170 (7-22 óráig) 

A Kalandtúra országos szellemi és fizikai vetélkedőn 12. helyezett 
csapat tagjai: Rózsás Zsófia, Kreif Zsuzsanna, Horváth Krisztina, 
Gerencsér Orsolya, Pápa Gyöngyvér, Szigethy Teodóra (10. H osztá
lyosok, Venczellák András); a 13. helyezett csapat tagjai: Nagy Dániel, 
Maráczi Zsolt, Kunyik Veronika, Somogyi Emőke, Szemenyei Eszter, 
Szíjártó Kornél (Bors László). 

A Gáyer Gyula Általános Iskola által szervezett megyei já tékos 
angol nyelvi fesztiválon I I I . helyezett csapat tagjai: Mesterházi Sán
dor, Pó'cze Flóra, Horváth Ramóna, Király Eszter, Illés Zsófia 8. H (dr. 
Kassasné Varga Ildikó, Nagyné Maczkó Katalin). 

A „Jó tanuló - jó sportoló" mozgalom I . helyezettje: Gáncs Zol
tán 7. H . 

A sportversenyek legjobb eredményei 
Országos diákolimpián: 2. Gáncs Zoltán birkózás I V korcsoport 

(Bors László), 10. Lut te rTamás 100 m síkfutás V. korcsoport (Vargáné 
Kovács Marietta). 

Megyei diákolimpián: 1. Lutter Tamás 100 m síkfutás Vkcs. (Vargáné 
Kovács Marietta), 2. Kunyik Veronika 400 m síkfutás V. kcs. (Vargáné 
Kovács Marietta), 3. Lendvai Gábor 100 m síkfutás V I . kcs. (Bors 
László), 3. Lendvai Gábor súlylökés V I . kcs. (Bors László), 4. Heiner 
Péter súlylökés V. kcs. (Bors László), 5. Tarczy Gergő' 1500 m síkfutás 
V. kcs. (Bors László). 

Megyei 3. helyezett a labdarúgócsapat V korcsoportban (Bors László). 
Megyei tehetségkutató verseny (atlétika): 1. Kunyik Veronika ma

gasugrás (Vargáné Kovács Marietta), 3. Horváth Krisztián súlylökés 
(Kissné Tóth Gabriella), 3. Németh Adrienn 400 m síkfutás (Bors 
László), 5. Tarczy Gergő' 1500 m síkfutás (Bors László), 6. Németh 
Zsolt súlylökés (Bors László). 

Tinódi Kupa (atlétika): 1. Makkos Li l la 800 m (Bors László), 1. 
Lutter Tamás 100 m (Vargáné Kovács Marietta), 3. Dummel Dániel 
100 m (Vargáné Kovács Marietta), 3. Németh Zsolt súlylökés (Bors 
László). 

Diáksportnap (megyei), őszi forduló: 2. labdarúgócsapat, 3. leány 
kosárlabdacsapat; tavaszi forduló: 2. leány kosárlabdacsapat, 3. lab
darúgócsapat (Kissné Tóth Gabriella). 

Kézilabda kupa a Gáyerben 
Többéves szünet után újra kézilabdatornát rendezett a Gáyer Gyu

la iskola. A kupának különös rangot adott, hogy a határon túlról, a 
dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolából is jöttek spor

tolók. A csapatok felkészültségét igazol
ta, hogy néha szakadó esőben is színvo
nalas mérkőzéseket játszottak. 

Eredmények 
I I I . kcs. leány: I . Batsányi János Ált. Is

kola, I I . Dunaszerdahely, I I I . Gáyer Gyula 
Ált. Iskola, I V Szt. Benedek Kat. Ált. Is
kola. Legjobb kapus: N é m e t h Vivien 
(Gáyer ) . Lege redményesebb j á t ékos : 
Oros Diána (Dunaszerdahely). Legtech
nikásabb játékos: Kondor Vivien (Gáyer). 

IV. kcs. leány: I . Dunaszerdahely, I I . 
Gáyer Gyula Ált. Iskola, I I I . Batsányi 
János Ált. Iskola, IV. Szt. Imre Kat. Ált. 
Iskola. Legjobb kapus: S ípos A n i t a 
(Dunaszerdahely). Legeredményesebb 
játékos: Tóth Tamara (Dunaszerdahely). 
Legtechnikásabb játékos: Csóka Anita 
(Batsányi). 

I I I . kcs. fiú: I . Dunaszerdahely, I I . Bat
sányi János Ált. Iskola, I I I . Gáyer Gyula 
Ált. Iskola. Legjobb kapus: László Bálint 
(Gáyer ) . Lege redményesebb j á t ékos : 
Schweitzbacher Ádám (Batsányi). Leg
technikásabb já tékos: Lanstyák Dávid 
(Dunaszerdahely). 

http://WWW.renault.hu
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SPORT 
Labdarúgás 

Megyei I . osztály 
N a g y r á k o s - J á n o s h á z a 4:2 

(2:0) - If i 2:3 
Megyei I I . osztály 

A Kemenesalja ismét 
a megyei I. osztályban 

Ölbő-Ostffyasszonyfa2:3(l:3), 
Kemenesmagasi Kemenesi Tej-
Ikervár 1:1 (0:0), Nagysimonyi-
Szergény 2:2 (1:1), Bó'-Kenyeri 
1:1 (0:1), Simaság-Kemenesalja 
2:1 (0:1), Sze ies te -Pósfa -Mer-
sevát 7:2(4:1) 

Tabellaparádé 
Megyei I. osztály 

1. Uraiújfalu 30 18 6 6 68-32 60 
2. Rmolnári 30 15 8 7 63-35 53 
3. Rábapaty 30 15 7 8 56-42 52 
4. Rum 30 15 6 9 66-48 5 1 
5. R-tótfalu* 30 1311 6 70-52 47 
6. Főiskola 30 14 5 11 58-53 47 
7-Nádasd 30 13 5 12 39-48 44 
8. Vasalja 301 1 7 12 58-55 40 
9. R.hidvég 30 1 1 7 12 54-74 40 

10. Körmend 30 12 3 15 60-76 39 
11. Jánosháza 3010 8 12 53-48 38 
12. Csörötnek*3011 5 14 56-62 35 
13. N.rákos* 3011 5 14 54-60 35 
14. Gérce 30 8 8 14 51-62 32 
15. Vép 30 8 4 18 44-69 28 
16. Tápián 30 6 3 21 38-72 21 
* Három büntetőpont levonva 

Megyei II . osztály 
l.ICalja 3021 4 5 90-37 67 
2. Pecöl 3020 5 5 85-28 65 
3. Sitke 3020 2 8 63-42 62 
4. Ikervár 30 18 7 5 82-45 61 
5. Szeleste 3016 8 6 79-42 56 
6. Kmagasi 3014 8 8 58-40 50 
7. Bő 30 14 4 12 54-49 46 
8. Kenyéri 301112 7 57-48 45 
9.O.asszonyfa3011 6 13 56-61 39 

10. Mersevát 30 10 7 13 74-61 37 
11. Hegyfalu 30 10 7 13 60-64 37 
12. Ölbő 30 9 6 15 41-61 33 
13. Jákfa 30 9 6 15 38-52 33 
14. N.simonyi 30 6 1 23 38-110 1 9 
15. Simaság 30 4 2 24 30-101 14 
16. Szergény 30 3 3 24 38-102 12 

Körzeti bajnokság 
1. Csénye 18 13 2 3 61-31 41 
2. Hegyhát 18 12 3 3 60-30 39 
3. R.sömjén 18 12 2 4 55-27 38 
4. Boba 18 9 5 4 31-25 32 
5. Káld 18 8 2 8 32-33 26 
6. N.kocs 18 7 1 10 47-61 22 
7. Izsákfa 18 6 3 9 34-43 21 
8. Rpereszteg 18 5 4 9 34-40 19 
9. N.keresztúr 18 5 1 12 23-46 16 

10. Alsóság 18 0 3 14 16-57 3 

Gondolatok a munkáról 
A kánikula a nyaralóknak kedvez, azonban vannak olyanok, akik nem 
tudnak szabadságra menni. Nekik - és persze mindenki másnak -
gyűjtöttünk össze néhány gondolatot a munkáról. 

A munka törvénykönyve 
1. § Ami t ma megtehetsz, azt holnap is, 
2. § Az, hogy más dolgozik, az nem ok a munkára. 
3. § Az elveszett munkakedvet ne keresd. 
4. § A munkahely nem kocsma, hogy egész nap ott üljünk. 
5. § A k i nem dolgozik, annak nincs hiba a munkájában, tehát jutal

mat érdemel. 
6. § Az igaz, hogy a munka nemesít, de mi szükségünk nemesekre? 
7. § A munka nem fenék, hogy ráverjenek! 
8. § A munkához úgy kell hozzáállni, hogy más is hozzáférjen. 
9. § Kis munkát kis ívben, nagy munkát nagy ívben kell elkerülni. 

10. § A k i nem dolgozik, azt nem érheti baleset. 
11. § Amíg csak fizetgetnek, addig csak dolgozgatunk. 
12. § Dolgozzanak az idősek, ők már úgyis megszokták. 
13. § Dolgozni csak lassan, szépen, ahogy a csiga megy a jégen, úgy 
é rdemes . 
14. § Ne kívánd főnököd halálát, segíts neki, hogy Önmaga kívánja azt! 
15. § Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, inkább hagyd holnap-
utánra, hátha nem lesz már rá szükség. 
16. § Az a feladat, amely nem oldódik meg magától 30 nap alatt, nem 
érdemli meg, hogy foglalkozzanak vele. 
17. § Mindenkinek kell, hogy legyen valami hobbija, dc nem feltétlen 
szükséges, hogy az a munka legyen. 
18. § A munka élteti az embert, de a pihenés sem ölt még meg senkit. 

Munkahely 
vagy börtön 

A bör tönben időd nagy részét 
egy 8xl0-es cel lában töl töd. A 
munkahelyeden időd nagy részét 
egy 6x8-as lyukban töltöd. 

A bör tönben naponta három
szor kapsz enni. A munkahelye
den naponta egyszer van ebéd
időd, és még fizetned is kell a ka
jáért . 

A b ö r t ö n b e n k i m e n ő t kap
hatsz, ha jó a magaviseleted. A 
munkahelyeden a j ó te l jes í t 
ményt még több munkával jutal
mazzák. 

A b ö r t ö n b e n t é v é z h e t s z és 
j á t szha t sz . A m u n k a h e l y e d r ő l 
ugyanezekért kirúgnak. 

A bör tönben egy őr nyitja és 
zárja helyetted az ajtókat. A mun
kahelyeden mágneskár tyát kell 
hordanod, és magadnak kell k i 
nyitnod az összes ajtót. 

A b ö r t ö n b e n e n g e d é l y e z i k , 
hogy meglátogasd a családodat 
és barátaidat . A munkahelyeden 
még azt sem engedik meg, hogy 
beszélj velük. 

A pilóták is 
dolgoznak 

Torony: Hogy ne csapjon túl 
nagy zajt, legyen szíves, forduljon 
45 fokkal jobbra. 

Pilóta: Milyen zajt csaphatnánk 
mi 35 000 láb magasan? 

Torony: Olyan csőröm pöló'set, 
mint amikor a 707-esük összeüt
közik az előttük levő 727-essel! 

Torony: Ön most egy Airbus 
320 vagy 340? 

Pilóta: Egy 340 természetesen! 
Torony: Akkor ebben az esetben 

lenne szíves a start előtt a másik 
két hajtóművet is bekapcsolni? 

Torony: Magasság és helyzet? 
Pilóta: 1.80 m vagyok, és bal ol

dalt elöl ülök. 

Torony: Van elég üzemanyaguk 
vagy nincsen? 

Pilóta: Igen. 
Torony: M i igen? 
Pilóta: Igen, Uram!!! 

'Torony: Adja meg, legyen szí
ves, várhatóan mikor érkeznek. 

Pilóta: Hmm... A kedd jó lenne. 

Hu-mor-zsák 
Kisebbség 

A kisebbségi uralom tökéletes 
példája, ha kisbaba van a háznál. 

Hízeigések 
- Olyan senki vagy, ha elmen

nél, azt hinném, többen lettünk. 
- Szeresd önmagad, más úgy

sem szeret! 
- Mikor legutóbb valami hoz

zád hasonlót láttam, lehúztam a 
WC-n. 

- Olyan ronda vagy, hogy az 
etióp kisgyerek nem meri elvenni 
kezedből a rántotthúst . 

- Miért nem változtatsz a ha
jadon? Például megmoshatnád! 

- Akkora paraszt vagy, ha elő
rehajolsz, kiesik a föld a szádból. 

- Olyan vagy, hogy maszk nél
kül mehetnél a busójárásra. 

- Adsz egy fényképet magad
ról? Meg akarom ijeszteni a hú
gomat. 

- Kevés vagy, mint STOP-táb¬
lán a szófordulat. 

Repülőgépen 
Felszállás előtt az utasok már 

benn ülnek a gépben, amikor el
hűlve látják, hogy a kapitány és 
első pilótája egy-egy vakvezető 
kutyával, fekete szemüvegben, 
fehér bottal botladoznak a p i 
lótafülke felé. Persze először min
denki arra gondol, hogy biztos 
valami tréfa van a dologban, de 
amikor elindul a gép, az utasok 
egyre nyugtalanabbá válnak. A 
hangulat egyre kétségbeesettebb, 
ahogy közeledik a kifutópálya 
vége. Mikor már csak néhány mé
ter van hátra, az összes utas egy
szerre felsikolt. Ám ekkor a gép 
hirtelen felemelkedik és megkez
di a repülést. Bent a pilótafülké
ben megszólal a másodpilóta: 

- Tudja, kapitány, mindig attól 
félek, hogy egyszer későn kezde
nek sikoltozni, aztán mind meg
halunk... 

Büntetés 
Én sosem verem meg a kisku

tyámat. Ha büntetni akarom, száj
kosarat teszek rá és bezárom a 
kolbászok közé. 

Kérdés - felelet? 
- Ha a folyóba ugrom, meg

mentesz, drágám? 
- Ha azt mondom, igen, a fo

lyóba ugrasz? 
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