Diszkó Petyával
A nyári diszkók sorozatában
ismét várja a fiatalokat DJ
Petya. A következő buli idő
pontja július 6-a, este 9 óra,
helyszíne a Kemenesaljái
Művelődési Központ. A be
lépőjegy ára 400 forint.

A segítségnyújtás
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Vers, muzsika és virág köszöntöt
te a városi Semmelweis-napon,
június 28-án azokat az egészség
ügyi és szociális dolgozókat, akik
kitüntetésben részesültek munká
juk elismeréseként.
Makkos István polgármester
ünnepi beszédében kiemelte, hogy
az egészségügyi és szociális szfé
rában dolgozóknak munkájuk, a
betegekkel és rászorulókkal való
bánásmód, a gyógyítás, a mások
nak való segítségnyújtás egy más
fajta lelkületet kölcsönöz, mint a
többi embernek. Utalt arra, hogy
(Folytatás a 2. oldalon) Az egészségügyi és szociális munkájukért kitüntetettek

Pályázat lakásokra
A képviselő-testület egy korábbi ülésén el
fogadta a Sági utca és a Hunyadi utca sarkán
építendő' SPAR áruház és költségelvű bérla
kások építési programját. Az építési engedély
megszerzése után a Széchenyi-tervre nyújtják
be a pályázatot. A júniusi testületi ülésen a
beruházás összköltségét 130 millió forintban
jelölték meg, ehhez az önkormányzat 91 millió
forint támogatást igényel, a többi saját forrás
lesz, amiből hétmillió forint az ingatlan értéke.
Eló'zetes tájékoztatásként elmondták, hogy az
átlagosan 52 négyzetméter nagyságú lakások
bérleti díja körülbelül 24 ezer forint lesz ha
vonta. Döntöttek a képviselők arról is, hogy a
Ság hegy körüli és az azt megközelítő' utak
építésének következő szakaszára is pályázatot
nyújtanak be. Az alsó körút két szakasza után
most a Hegyi utca ATI raktártól a buszfordu
lóig tartó rész a soros.

Fesztivál

Fotó: M. Gy.

Újra temetik
a szovjet hősöket
A katolikus temetőbe telepíti át az önkor
mányzat a szovjet hősi temető sírjait, döntött
a június 26-ai ülésen a képviselő-testület. Ci
vil kezdeményezésre a szovjet hősi temető
helyére szeretné áthelyeztetni a turulmada
ras szobrot, és ezzel együtt egy park kialakítá
sát is tervezi az önkormányzat. A sírok áthe
lyezését a Honvédelmi Minisztérium Hadtör
téneti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó
Irodájánál kezdeményezték. Az engedélyek
megszerzése után exhumálják a sírokat, az
újratemetéshez az orosz kormány hozzájá
rulását is kell kérni. A sírok exhumálása más
fél millió forint körül lenne, az újratemetés
költsége pedig attól függ, hogy egy közös vagy
külön sírokban temetik el a földi marad
ványokat.
T. G.

Nyan
akadémia
Harmadszor rendezte meg az
Apáczai Kiadó a Tanítók Apáczai
Nyári Akadémiáját, amelyen ma
gyarországi, délvidéki, erdélyi,
kárpátaljai és szlovákiai pedagó
gusok vettek részt. Az egyhetes
továbbképzésen a tanítás tartal
mi és módszertani kérdéseivel
foglalkoztak a tanítók. Az ese
mény részletes beszámolója az 5.
oldalon.

m fi.

Olvasótábor
gyerekeknek
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Semmelweis-napi kitüntetések

Művészeti fesztivált rendez a
Soltis Lajos Színház és a KMK
július 13-20-áig. A programot
lapunk 3. oldalán olvashatják. A
rendezők várják azoknak a cso
portoknak, baráti társaságoknak
ajelentkezését, amelyek szívesen
részt vennének a Csepűrágók
felvonulásán. Július 10-éig je
lentkezhetnek azok a kézműve
sek és népművészek, akik a Nép
művészek utcájában szeretné
nek kiállítani.
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másfajta lelkületet

ARA: 28 FORINT

A határon túli régiók és az
anyaország kapcsolatát eró'sítik
azzal az olvasó- és üdüló'táborral,
amely június 30-án kezdó'dött.
Erdélyből és Kárpátaljáról fogad
nak húsz-húsz gyereket celldö
mölki családok, hogy két hetet
közösen töltsenek el. Erdőszent¬
györggyel testvérvárosi kapcso
lata van Celldömölknek, a kár
pátaljai Asztéllyal pedig a refor
mátus egyházközség tart fenn
kapcsolatot. A határon túli ma
gyar gyerekek és felnó'ttek kirán
dulásokon ismerhetik meg Keme(Folytatás a 2. oldalon)

Telkek a templomnál
Tizenkilenc építési telek kialakítását ter
vezi az önkormányzat a romtemplom kör
nyékén. Első ütemben a Radnóti utcát és a
Pórdömölk utcát összekötve tizenegy, illet
ve a Koptik Odó utcában két telket alakíta
nak ki. A terület közművesítésének - vízés szennyvízvezeték, gázvezeték, csapadék
csatorna, aszfaltozás - költségbecslése
bruttó 80 millió forint. Ehhez 15 millió fo
rint a föld eredeti értéke, az így kialakult 95
millió forintos programnak ötven százalé
ka a Széchenyi plusz tervben megpályázha
tó. Az önkormányzat vállalta, hogy a telkek
kialakításának befejezését követő'egy éven
belül azokat lakóépület építése céljából ér
tékesíti. Az önkormányzat a saját erő meg
térülését szem előtt tartja, így az induló te
lekár 3,6 millió forint lesz.
T.
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Kitüntetéseket adtak át
Semmelweisre emlékezve
(Folytatás az l. oldalról)
Celldömölkön az egészségügy tör
ténete, a kórház 100 éves történe
te sikertörténet, hisz kiváló szak
emberek végzik a gyógyítást, és
ehhez rendelkezésre áll a megfe
lelő' gazdasági háttér is.
Köszöntőjét követően Makkos
István Celldömölk városért em
léklap kitüntetésben részesítette
Csizmazia Sándorné nyugalma
zott gazdasági nővért, aki mindig
szem előtt tartotta a betegek mi
nőségi ellátását, és az „intaiak
Emi nénijeként" munkába állásá
tól fogva fáradhatatlanul tevé
kenykedett a kollektíva közösség
gé formálásán. Szintén emléklap
kitüntetést kapott Csorba Jánosné műszaki csoportvezető, aki meg
bízható, pontos munkatárs, a Nép
jóléti Szolgálatnál sokszínű mun
kátvégez, így gazdasági, munkaügyi
és gondnoki, valamint gépjár
mű-ügyintézői feladatokat is ellát.
Dr. Gájer János nyugalmazott kör
zeti orvos is Celldömölk városért
emléklap kitüntetésben részesült.
Gájer doktor 1938-ban kezdte meg
egészségügyi munkáját, 1975-től
huszonkét éven át körzeti, majd
háziorvosként dolgozott. Rossz
egészségi állapota miatt felesége
vette át az elismerést. Major Tiborné anaesthesiológiai asszisztens
is emléklapot kapott, mint szorgal
mas, jó elméleti felkészültséggel,
nagy gyakorlattal rendelkező mun

katárs, aki 1978 óta dolgozik a
celldömölki kórházban.
Celldömölk városért érdem
érem kitüntetést adományozott
a képviselő-testület dr. Tamás
Antal nyugállományú szülész
nőgyógyász osztályvezető' főor
vosnak, aki 1953-ban végezte el
az orvostudományi egyetemet,
1969-ben városunk kórházában
adjunktusi kinevezést kapott a
szülészet-nőgyógyászati osztá
lyon, és még ebben az évben az
osztály főorvosa is lett. Nyugdíja
zásáig, 1985 decemberéig töltöt
te be ezt a posztot nagy szakmai
ismerettel, lelkiismeretes munká
val. Nyugdíjazása után, egészen
ez év márciusáig a celldömölki
rendelőintézetben nőgyógyásza
ti szakrendelést látott el.
A Semmelweis-napi ünnepi
műsorban az Ádám Jenő Zene
iskola és Művészeti Alapiskola
növendékei és a Koptik úti óvo
da óvodásai működtek közre.
Fonyó Roberta

Pontosítás
Lapunk június 27-ei Megkér
deztük - Válaszoltak rovatában
megszólalt Sükösd József, aki
kéri, hogy „a múzeum elég gyat
ra" megfogalmazást a múzeum
tárgyai szélesebb körűek lehetné
nek megfogalmazásra javítsuk.

Olvasótábor gyerekeknek

Erdélyből és Kárpátaljáról érkeztek Célibe a gyerekek

Fotó: M. Gy.

(Folytatás az 1. oldalról)
nesalja és Budapest nevezetességeit. Az első héten a városi könyvtár
ban előadásokon, vetélkedőkön, filmvetítéseken ismerkednek meg
az 5-6. osztályos diákok a magyarság történelmével, irodalmával. A
következő héten a város balatonrendesi üdülőtáborában pihenhet
nek együtt a vendégek és a vendéglátók.
T. G.

Kerékpárra fel!
Kerékpáros túrát szervez a Ke
menesaljái Művelődési Központ
augusztus 4-10-éig. Az úticél a
Dunakanyar. A túrázók Esztergo
mig vonattal utaznak, majd az ot
tani szálláshelyről csillagtúrákat
tesznek a környéken, Visegrádra,
Szobra, Szentendrére, Dömösdre. A részvételi díj nyolcezer fo
rintjelentkezni Szalóky Attilánál
lehet a KMK-ban július 10-éig.

RENAULT

Élvezze é l ő b e n !
áadás lóerők akár 220 000 Ft árelőnnyel:

L f l E Rfl
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jú t i us-aug usztus
Lóerő Ráadás akciónk keretében júliusban és augusztusban több erőt adunk, INGYEN! Például I.6-os, 16 szelepes,
1 10 lóerős Laguna és Laguna Grandtour áráért 1.8-as, 16 szelepes. 120 iócrős motorral felszerelt modellt adunk,
ami Önnek 220 000 Ft árelőnyt jelent. Az erösebb motoron kívül játékunkkal meg közelebb kerülhet a Fonna I vilá
gához, hiszen amennyiben júliusban tesztvezetésen vesz reszt. Forma 1 belépőjegyet nyerhet a Magyar Nagydíj
augusztusi futamára is! A részletekről és feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben! WWW.renau1t.nU

Molnár & Molnár Kft.
9500 Celldömölk, T ó u. 2. Tel./fax: 95/422-302
9600 Sárvár, Hunyadi u. 13. Tel./fax: 95/326-302; Tel.: 30/9979-170 (7-22 óráig)

Belső
szépítés
Felújítják a Kemenesaljái Mű
velődési Központ vizesblokkját.
Pálné Horváth Mária igazgató el
mondta, a harmincéves épület
re mind külsőleg, mind pedig
belsőleg ráfér a rekonstrukció,
azonban az önkormányzatnak
mindenre nincsen pénze. így lé
pésről lépésre haladva mindig
csak a legégetőbb problémákkal
tudnak foglalkozni. Tavasszal újí
tották fel a férfi mosdót, most a
női mellékhelyiséget szépítik.
A munkálatok során új csem
peborítást kap a két helyiség,
emellett új csapokat, mosdó
kagylókat, ülőkéket és csöveket
szerelnek fel. A WC-k rekonst
rukciójának költsége egyenként
1,8 millió forintra rúg. Pálné
Horváth Máriától azt is megtud
tuk, hogy a mosdókat a jövőben
már a mozgássérültek is hasz
nálhatják, ezáltal azok megfelel
nek az Európai Unió előírásá
nak. Az önkormányzat egyéb
ként újabb pályázattal szeretne
pénzt nyerni az épület belső ré
szének átalakítására, ezáltal a
mozgássérültek az épületen be
lül is akadálytalanul közleked
hetnének. Az igazgató még el
mondta, a következő lépésben az
intézmény Öltözőit szeretnék fel
újítani.
T. Á.
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,,Olyan k a l a n d r e g é n y e k e t akartam í r n i , melyek
valós történelmi, kulturális és néprajzi körülmények
között játszódnak."

Évi két könyvet ír a Kelet szerelmese

egységben van meg bennem e há
rom foglalkozás. Időnként persze
hol az egyik, hol pedig a másik
A népszerű író, kutató, tanár Ló'rincz L. László június 21-én látoga
kerül jobban előtérbe.
tott el Celldömölkre. Leslie L. Laurence a Média Tékában dedikálta
legújabb „Csöd" című könyvét, de nem mondott nemet régebbi regé
- Mi sikerének titka?
nyeinek szignálására sem.
- Jó, érdekes, izgalmas törté
neteket kell írni, és nem árt kita
lálni különleges szereplőket, fi
- Ha Tibetre gondol, szerelem ugyan, de azt véleményem szerint
csak nagyon kevesen olvassák.
gurákat. Csak Woody Allent tu
volt elsó" látásra ?
dom idézni, aki azt mondta: „én
- Nem, Tibet sem elsó', sem Legalábbis jóval kevesebben, mint
azokat a filmeket és könyveket
második látásra nem volt szere azt a műfajt, amit én kitaláltam.
szeretem, melyeknek van eleje,
lem. A Közel-Kelet nyűgözött le Olyan kalandregényeket akartam
közepe és vége, és ebben a sor
és fogott meg legeló'ször, erede írni, melyek valós történelmi, kul
rendben".
tileg ezt is szerettem volna kutat turális és néprajzi körülmények
ni. Sajnos azonban, mikor egye között játszódnak.
- Milyen körülmények között írja
temre kerültem ezt nem lehetett,
- Regényeit legtöbbször olyan
könyveit?
így mondhatnám azt is, hogy aktuális probléma ihleti, mely az em
- Van két 3600 forintos Erika
kényszerből lettem mongol sza berek többségét foglalkoztatja. így felajánlották az isteneknek. Az írógépem, ami szerintem a Né
kos. Később azonban annyira volt ez Csöd című könyvével is?
istenek természetesen nem sa met Demokratikus Köztársaság
megszerettem a Távol-Keletet,
- Nem. Sőt mondhatnám azt ját, hanem farkasok és keselyűk legnagyobb vívmányai közé tarto
hogy véglegesen itt ragadtam.
is, hogy a könyv története olyan képében érkeztek. Körülbelül eb zott. Ez elé ülök le reggelente, és
- Mi Ösztönözte Ont arra, hogy esemény körül bontakozik ki, ből állt a szertartás, amit ma már egészen délelőtt 11 óráig csépe
másokkal is megismertesse ezt a kü melyet csak nagyon kevesen is csak pantomimos formában ját lem a billentyűit, Erika pedig mernek. Azt azért elmondha szanak temetojátékokkor és tán igazi németként - kitart mellet
lönleges világot?
tem és tűri ezt. Délután csupán
- Ilyen vagyok. Arra gondol tom - anélkül, hogy a mű csat cokkor.
tam, ha már ennyi mindent tu tanóját lelőném - , hogy a re
- Több mindennel foglalkozik, kijavítom, amit írtam.
dok ezekről az országokról, azt gény címe egy tibeti szó, ami egy egyebek között író, kutató, tanár. Ön - Dolgozik-e új regényen?
kár lenne magamban tartani. El évezredekkel ezelőtti szertartást minek tartja magát?
- Mindig, évente „kötelezően"
határoztam, másoknak is bemu jelent. A csöd lényege a követ
- Mindennek, ami ebbe belefér. két könyvet írok. November vé
tatom a Föld e kevésbé ismert kező: mikor meghalt egy tiszte Szeretem Keletet, és komoly ku gén jelenik meg „A kicsik" című
részét. Ennek egyik módszere a letreméltó személy, a hulláját tatómunkát végeztem ott, azon művem folytatása „A kicsik nyo
tudományos népszerűsítés lett kivitték a temetőbe, itt feldara ban ugyanennyire közel áll hoz mában" címmel.
volna, mely érdekesnek érdekes bolták, végül pedig lakomaként zám maga az írás is. Úgy érzem, jó
Tömböly Ágnes

Művészeti fesztivál
Július 13. (szombat)
18 órától: Csepűrágók felvonulása Celldömölk központjában.
Fesztiválnyitó. Köszöntőt mond Makkos István polgármester. A
fesztivált megnyitja: Lengyel Pál rendező (a Színház és Filmművé
szeti Akadémia tanára). A General Harmony együttes koncertje.
„Vendégváró" - helyi művészeti csoportok műsora a KMK előtti
színpadon.
Július 14. (vasárnap)
15.00 Lengyel vásári komédiák a Soltis színház előadásában
(Ostffy asszonyfán).
18.00 Rettegi Fridolin: Csodafőzet című bohózat a PaThália Szín
ház előadásában a KMK előtti színpadon.
19.00 Rideg Sándor: Indul a bakterház című vígjáték a Garamvölgyi
Színpad (Léva - Szlovákia) előadásában (rendező: Czúth László)
a KMK színháztermében. Belépőjegy: 600 Ft.
21.00 A CRYSTAL együttes koncertje a polgármesteri hivatal
udvarán. Belépőjegy: 800 Ft (elővételben), 1000 Ft (a helyszínen).
Július 15. (hétfő)
10.00 Csukás-Ecsedi: Ágacska című mesejátéka a Soltis Lajos
Színház előadásában a KMK galériáján. Belépőjegy: 200 Ft.
19.00 A Veszprémi HEMO Musical Stúdió műsora a KMK előtti
színpadon.
21.00 Nosztalgiazene a KMK előtti téren.
Július 16. (kedd)
17.30 Romhányi-Ecsedi-Borsos: Hamupipőke című zenés mese
játék a Soltis színház előadásában a KMK színháztermében. Belépő
jegy: 200 Ft.

20.00 Lengyel vásári komédiák a Soltis színház előadásában
(Jánosházán).
21.00 Szabadtéri mozi - Csocsó c. film - a polgármesteri hiva
tal udvarán. Belépőjegy: 300 Ft.
Július 17. (szerda)
10.00 Bálnabál címmel szórakoztató műsor gyerekeknek a KMK
galériáján. Belépőjegy: 200 Ft.
19.00 Slágcrfesztivál - a Pápai Musical Stúdió műsora.
20.00 Opercttexpressz a Szeptim Operett-csoport műsora a KMK
előtti színpadon.
Július 18. (csütörtök)
9 órától Vásári komédiák a piacon a Soltis színház előadásában a
KMK előtti téren.
19.00 Bornemissza Péter: Magyar Elektra című játék a Soltis szín
ház előadásában a KMK színháztermében. Belépőjegy: 500 Ft.
21.00 Szabadtéri mozi - Valami Amerika c. film - a polgármes
teri hivatal udvarán. Belépőjegy: 300 Ft.
Július 19. (péntek)
19.00 Synge: A kolompár lakodalma című vígjáték a Vasvári Színi
Egylet előadásában a KMK galériáján. Belépőjegy: 500 Ft.
20.00-22.00 A „Kocsmaszínház" előadásai Celldömölk és Sitke
„kocsmáiban".
21.00 A JEKO Zenekar koncertje a KMK előtti színpadon.
Július 20. (szombat)
19.00 Fesztiválzáró - Örkény: Tóték című tragikomédia a Soltis
színház előadásában a KMK színháztermében. Belépőjegy: 500 Ft.
21.00 Utcabál a KMK előtti téren.
A fesztivál ideje alatt színházi jelmezek és kellékek kiállítása te
kinthető meg a KMK galériáján, az intézmény homlokzatán bemu
tatkozik a Győri Korszakváltó Csoport.
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Több mint száz előadás, három bemutató

-

Fesztiváldíjak

Évadzáró a Soltis színház társulatánál
A celldömölki Soltis Lajos Színház évadzáró
ülése a nyári évadot nyitó is volt. Nagy Gábor,
a színház igazgatója elmondta, hogy folyama
tosan dolgoznak. Életükben fontosak a nyári
szereplések, hiszen anyagi helyzetük nem en
gedheti meg a kihagyást. A színház önellátó,
nincs fix támogatójuk, és nem kapnak művé
szi támogatást. A nyári szezonban több meg
hívást is kapnak és örülnek, hogy van érdek
lődés a munkájuk iránt.
A 2001-2002-es évad a 22. évad, amit hu
szonkét felnó'tt, hét diák társulati taggal, ti
zenhárom diák- és hét gye re kstú dióssal jár
tak végig. A társulati tagok három bemutató
val készültek: a Vízkereszt, vagy amit akartok,
a Csalogány és a Hamupipőke című darab
bal, a stúdiósok pedig a Leláncolt Prométhe
uszt adták eló'. Nagy Gábor véleménye sze
rint kialakult az a szakmai vezetői gárda, ami
re számítani lehet a rendezés és a stúdió

A Hamupipőke volt az idei egyik premiereló'adás
működtetése szempontjából, de mindenkép
pen nyitottnak kell lenni az új iránt, nehogy
belterjessé váljanak. Ilyen volt életükben So
mogyi István is, akinek kezei közül kerül ki az
alternatív színészek kilencven százaléka. A
2001-2002-es évadra a Magyar Elektra című
darabot dolgozta át Herczeg Zoltán sérülése
miatt. Újításra szánják még a Tótékat is, ami
remélhetőleg a következő évadban is megáll
ja a helyét. Az Ágacska és a Magyar Elektra is
átkerül a következő szezonra, ezekre az anya
giak miatt is szükség van. A vásári komédiák
már régóta terítéken vannak, és még sokáig
ott is maradnak. A rövid és szórakoztató elő
adások mindig üdítőek és folyamatosan újul
nak. Az elmúlt évadban 122 előadásuk volt
itthon, nyolc külföldön és két előadás a stú
diósoktól. Az utánpótlást a tanulók jelentik,
ez elősegíti a gyökeresedést. A stúdió a kö
vetkező tanévtől a művészeti alapiskolához
fog kapcsolódni, közel negyvenen jelentkez
tek már az évadra.
A színház sok fesztiválon vett részt. A Ma
gyar Művészeti Fesztiválon a Tóték című da
rab fődíjas lett. Minden szereplőt Örkény Ist
ván könyveivel ajándékoztak meg. Celldömölk
a KMK-val együtt rendezte meg a Vasi Színját-

szók Megyei Találkozóját, ahol a Csalóka Pé
ter arany minősítést kapott. Hagyományt sze
retnének teremteni a rendezvényből, minden
ősszel, Celldömölkön lehetne ilyen találkozó.
A Kamaradarabok Országos Fesztiválján Odor
József, a Tóték Őrnagyáért elnyerte a fesztivál
színésze címet. A színház részt vett a Szegedi
Egyetemi Frangofán Fesztiválon is, ahol a
Hamupipőke című darabot játszották. A kö
zönség nagy tetszéssel fogadta az előadást. Az
Alternatív Színházi Szemle alkalmával a Ma
gyar Elektra dicséretet kapott a zsűritől. Itt az
52 próbálkozó közül négy nyert díjat. Az Or
szágos Diákszínjátszó Fesztiválon a Leláncolt
Prométheusz című darabot adták elő. A fesz
tivál dunántúli, ajkai fordulóján negyedik he
lyezést értek el, Benkó'Péter közönségdíjas lett.
Januárban először rendezték meg a Színészek
és színészbarátok bálját, ami elég jól sike
rült. Herczeg Tamás, a Tóték postása színészi
vizsgát tett a színészkamara előtt és elnyerte
a színész kettő fokoza
tot. Volt még színházi
világnap és a gyerek
stúdiósok bemutatko
zója. Megemlékeztek
Soltis Lajosról is egy
kiállítás keretében, ami
Zsámbékon is látható
lesz. Az évad legjobb
színésznője Ihász Csil
la, színésze Odor József,
az évad legjobb női epizódistája Ó. Kovács
Tímea, a legjobb férfi
Fotó: M. Gy.

Ihász Csilla, az évad legjobb színésznője
újra kezdődnek az előadások. A következő
évadban a Panden György című darab látha
tó, amit Lengyel Pál rendez, Katona Imrével
egy ádventi játék, a Székely betlehemes kerül
terítékre, valamint Ecsedi Erzsébet rendezi a
Békafalvy Béla mesejátékot, Arany János
nyomán pedig Nagy Gábor rendezésében a
Rózsa és Ibolya című darabot láthatjuk. A
stúdiósok képzésük részeként szeptemberben
adják elő az Ahogy tetszik című Shakespeare
művet. A gyermekstúdiósok is az ősz első hó
napjában adnak számot ismereteikből. A jövő
esztendőben a színház hét állandó taggal mű
ködik, teljes évadra nem szerződtetnek színészt
csak produkcióra.
Szigethy T.

Megújult
temetokerítés

epizódistája pedig
Bruckner Roland lett.
Nyáron fesztivált és
tábort rendeznek. A
Egy civil összefogás eredmé
fesztivál július 13-tól
nyeként megújult a celldömölki
20-ig tart. Más lesz,
középső temető kerítésének egy
mint a tavalyi, több lesz
szakasza, melyet rövid megem
benne a zenés darab,
lékezés keretében június 22-én
ami várhatóan na
szenteltek fel. A Szent Benedek
gyobb számban vonz
Katolikus Általános Iskola diák
za majd az embereket,
jainak és pedagógusainak műso
a színjátszótábor pe
rát követően Kustos Lászlóné
dig július 26-tól au
szólt a szervezők nevében. Mint
gusztus 4-ig lesz. A
elmondta, közel kétszáz ember
Savaria Fesztiválra
adományából 480 ezer forint
két új darabbal ké
gyűlt össze. A másfél millió fo
szülnek. Augusztus 5rint költségvetésű építkezéshez
én Toepler Zoltán
a hiányzó összeget celldömölki
drámaíró Ó, Moliere
cégek pótolták munkájukkal,
című művét mutatják
építőanyag-, illetve festék-hozzá
be Solténszky Tibor
járulásukkal. Kustos Lászlóné
rendezésében. A stú
ígéretet tett arra, hogy jövőre egy
diósok augusztus 6hasonló akció keretében a teme
tól indulnak útnak,
tő egy újabb szakaszán is meg
bejárják a megyét a
próbálják felújítani a kerítést.
pedálszínház kereté
Bár véleménye szerint a végső
ben. Augusztus 10-től

megoldás, hogy rendezetteb
bé váljon a temető, csak az le
het, ha az egyházak összefog
nak az önkormányzattal, és a
celldömölki temetők egy kézbe
kerülnek.
A celldömölki katolikus gyü
lekezet nevében Nagy Péter plé
bános mondott köszönetet a
munkálatokban résztvevőknek.
Kifejezte örömét, hogy a temetőaközelmúltban ilyen nagy vál
tozáson megy át, és hogy ez a
változás sok felelős, jó akaratú
ember összefogásával jött létre.
Majd a plébános felszentelte az
új kerítésszakaszt.
A szervezők szerint köszönet
illeti az Éder ikreket, Karáth Pé
ter tervezőt, Karáth Béla mun
kavezetőt, a Kemélyép Kft-t, a
Mávépcell Kft-t, a Jubcell Kft-t,
valamint a Cellszolg Kht-t és ter
mészetesen mindenkit, aki ado
mányával vagy munkájával hoz
zájárult a celldömölki temető
kerítésének felújításához.
,
Fonyó
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Nyári akadémia tanítóknak
A tanításról az Apáczai Kiadóban
Hazai és határon túli magyar pe
dagógusoknak tartott az Apáczai
Kiadó egyhetes továbbképzést jú
nius 24-étól. A harmadik alkalom
mal megrendezett nyári akadémi
án a szakmai programokon kívül
Vas megyét is megismerhették a
tankönyvkiadó vendégei.
A Tanítók Apáczai Nyári Aka
démiájának - a TANYÁNAK résztvevőit Makkos István polgár
mester köszöntötte az ünnepé
lyes megnyitón, amikor az okta
tásról mint a város egyik büszke
ségéről beszélt. Esztergályos
Jenó", az Apáczai Kiadó igazgató
ja a kiadó ars poeticáját a követ
kezőképpen fogalmazta meg: a
tankönyv legyen szép, jó, és kí
nálják elfogadható áron. A ma
gyarországi pedagógusokon kívül
idén először délvidéki, erdélyi,
kárpátaljai és szlovákiai tanítók
hallgatták a neves előadókat, fog

lalkoztak a tanítás módszertaná
val, és egy-egy napot a különbö
ző tantárgyaknak szenteltek. Dr.
Ranshburg Jenő' a tanulási és
magatartási zavarokról tartott
előadást. A pszichológus alapve
tő hibaként nevezte meg, hogy a

Bemutató tanításokon, óraclemzéseken a pedagógusok

Az aszály miatt
kevesebb a termés
Az eddigi évektől eltérően jó
val korábban indulhattak meg a
kombájnok a földeken. A káni
kula miatt a növények többsége
idő előtt beért, így a földtulajdo
nosok kénytelenek voltak elkez
deni a termény betakarítását.
Egyházashetyén múlt hét óta
aratják a búzát, öt kombájn dol
gozik közel nyolcszázötven hek
tárnyi területen. Keresztúri Csa
ba, a mezőgazdasági kft. elnöke
elmondta, a terménynek mind a
víz-, mind pedig a sikértartalma
jó, az elmúlt hónapok aszályos és
meleg időjárása inkább a termés
átlagon rontott. Hozzátette, a két
héttel ezelőtti forróság miatt kö
rülbelül hat-hét mázsát veszthet
tek. Az elnök szerint az őszi búza
betakarításával valószínűleg tíz
nap alatt végeznek, a learatott
termést azonban egyelőre még
magtáraikban raktározzák el.
Keresztúri Csaba szerint az érté
kesítés előtt érdemes megvárni,
hogyan alakul országos szinten a
termésátlag, és ennek megfe
lelően a búza tonnánkénti ára.
Az elnök úgy tudja, nemcsak
Kemenesalját, hanem az Alföl
det is szárazság sújtotta ez év
ben, így ott sem várható rekord
termés.

gyerekek többsége szituatív mó
don tanul, azaz rákészül a dolgo
zatra, de a megtanult anyagot
rövid időn belül el is felejti. A
dyslexiáról és a hiperaktivitásról
elmondta, hogy nem betegségek,
hanem genetikailag meghatáro-

A magtárakban tárolják már
az őszi árpát is, mennyisége
azonban nemcsak a hetyei, ha
nem a Sághegyalja Mezőgazda
sági Rt. számára is csalódást je
lentett. A termést még múlt
ősszel támadta meg a törpeví
rus, és az azt követő téli csapa
dékhiány sem kedvezett fejlődé
sének. A hetyei mezőgazdasági
vállalat földjeiről hektáronként
csupán két tonna őszi árpát
tudtak leszedni a gépek.
Megkezdték a betakarítást a
Sághegyalja Mezőgazdasági
Részvénytársaságban is. Kö
zel kétszáz hektárnyi földterü
letről az őszi árpa mellett már a
káposztarepcét is learatták.
PÖrneczi Károly elnök szerint az
elmúlt hetek forró időjárása,
valamint az aszály miatt a repce
apró szemű lett, nem tudott ki
fejlődni. A vállalat hat kombájn
ja most a búzát aratja, a rész
vénytársaságelnöke azonban azt
nem kívánta megbecsülni, hogy
milyen termésátlaggal zárhat
ják az idei évet. Annyit azonban
elmondott, a tavalyihoz képest
mindenképpen tíz-tizenöt szá
zalékkal alacsonyabb lesz ez évi
hozamuk.
Tömböly Ágnes

Fotó: M. Gy.

zott hibák. Véleménye szerint
sokkal több gyereket minősítenek
hiperaktívnak, mint amennyi va
lójában van. Fontos, hogy meg
különböztessék a hiperaktivitást
a gyerekkori depressziótól, ami

szintén megnyilvánulhat mozgé
konyságban.
Gál Ferenc, az Oktatási Minisz
térium főosztályvezetője a tan
könyvhelyzetről beszélt. A tan
könyvkiadók száma jelentősen
nőtt, míg 1989-ben négy műkö
dött, számuk mára mintegy száz
ra gyarapodott. Példaként emlí
tette, hogy a kicsik százfajta olva
sókönyvből tanulhatnak olvasni.
Hetedik osztályban tizenhétféle
földrajzkönyv közül lehet válasz
tani, s bár mindegyik ugyanarra a
tananyagra épül, jelentős különb
ségek vannak akár a terjedelmet
illetően is. Gál Ferenc hangsú
lyozta, hogy az oktatásban a lexi
kális ismeretátadáson kívül töb
bet kell foglalkozni a készségfej
lesztéssel.
Az előadók között volt még
Grétsy László, aki az anyanyelv
helyzetéről beszélt, és bemutat
koztak a kiadó tankönyveinek
szerzői is. Az előadások után a
hallgatók konzultációkon vettek
részt, bemutató tanításokat és
óraelemzéseket végeztek. Az ér
dekes szakmai programok után
Ság hegyi túra, borgátai, meste
ri, szombathelyi kirándulások,
strandolás, borkóstolás jelentet
ték a pedagógusok számára a ki
kapcsolódást.
Tulok G,

Esti tagozatú gimnázium
A Budakalász Gimnázium, mely országos
hálózattal rendelkezik, esti tagozatú gimnázium
indítását tervezi Celldömölkön
a Berzsenyi Dániel Gimnázium épületében.
A gimnázium 4 évfolyamos, érettségivel zárul.
Az iskola-fenn tartási díj 8000 Ft/tanév.

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

Apróhirdetés
• Celldömölk központjában,
Sági u. 11-ben 2 szoba hallos la
kás újszerű állapotban, reális
áron sürgősen eladó. Érdeklőd
ni: 06/30/386-6339.
• Celldömölk központjában,
tégla épületben 2 szobás lakás ki
adó. Érdeklődni: 95/421-457 az
esti órákban, 06/20/3310-190
egész nap.

• Celldömölk, Kodály Z. ltp.
1/C. szám alatt 3. emeleti, 2 szo
bás, konvektoros, erkélyes, fel
újított lakás eladó. Érdeklődni:
17 óra után 95/421-689.
• Szoba-konyhás, fürdőszobás
lakás bútorozottan kiadó. Ugyan
itt hídgyűrűk, ablakok, üveges
konyhaajtó eladó. Érdeklődni: 95/
420-721.
• EU raklapok felvásárlása.
Hívásra házhoz megyek. Telefon;
06/30/851-5982.
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Celldömölk Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2002. (III. 27.) sz. rendelete az önkormányzat
2001. évi költségvetésének végrehajtásáról
2. sz. melléklet
Kiadások
(Folytatás az előző számból)
2. Munkaadókat terhelő járulékok
Polgármesteri hivatal
35 336
42 801
Intézmények
265 391 276 911
Összesen:
300 757 319 712
3. Dologi és folyó kiadások
Polgármesteri hivatal
166 037
Intézmények
406 989
Összesen:
573 026
4. Társ. és szoc. juttatások
Polgármesteri hivatal
Intézmények
Összesen:

42 812
266 305
309 117

100
96,2
99,8

180 291 177 693
457 061 441158
637 352 618 851

98,6
96,2
97,1

46 245
34 225
80 470

41197
28 973
70 170

89,1
84,7
87,2

5. Működési célú pénzátadás
Polgármesteri hivatal
51 957
Intézmények
3581
Összesen:
55 538

71 372
180
71 552

74 294
495
74 789

104,1
275
104,5

B/ Felhalmozási kiadások
1. Felújítások
Polgármesteri hivatal
Intézmények
Összesen:

29 200
5749
34 949

28 718
5997
34 715

98,4
104,3
99,3

385 013

505 580
38 633
544 213

370 042
28 975
399 017

73,2
75
73,3

3000

4530

4860

107,2

4. Felhalmozási célú átadások
Polgármesteri hivatal
11 180
Intézmények
Összesen:
11 180

27 741
7488
35 229

28 158
7488
35 646

101,5
100
101,2

2. Beruházások
Polgármesteri hivatal
Intézmények
Összesem
3. Pénzügyi befektetések

29 200
385 013

Cl Hitelek törlesztése
1. Működési hitelek

80 000

80 000

451 213

2. Feji. hitelek
lakáshitelek
szennyvíztisztító
útépítés

800
13 863
5000

800
13 863
5000

800
13 063
5000

100
94,2
100

Feji. hit. törlesztése össz.

19 663

19 663

18 863

%

Hitel töri. mindössz.

99 663

99 663

470 076

D/ Kölcsönök folyósítása

18 367

38 442

34 773

E/ Tartalék

31 009

157 430

-

F/ Rövid lejáratú értékpapír vásárlása
Polgármesteri hivatal
Intézmények
Összesen:
G/ Kiegyenlítő' függő, átfutó kiadások
Polgármesteri hivatal
-

15 000
15 000

-

-

-

5058
450

Kiadások mindösszesen: 2 349 351 2 881 094 3 251 002
Mindösszesen folyószámla
-669 354
hitel és rövid lejáratú értékpapír
rulírozása nélkül
2 581 648

112,8 I

89,6

2/a. sz. melléklet
Intézmények kiadásainak alakulása
2001.évben

25 400
29 629
55 029

29 200

Intézmények
Összesen:

370 000
19 000
389 000

-4608

90,5
-

ezer Ft-ban
eredeti módosított teljesítés telj. %
előirányzat
Műszaki Szakközépiskola
Berzsenyi D. Gimnázium
K.aljai Művelődési Közp.
Töurinform Iroda
Kresznerics F. Könyvtár
Népjóléti Szolgálat
Vörösmarty u. Óvoda
Szalóky S. u. Óvoda
Koptik O. u. Óvoda
Gáyer Gy. Ált. Iskola
Ádám J. Zeneiskola
Eötvös L. Ált. Iskola
Berzsenyi L. Ált. Iskola
Alsósági Óvoda
Tábor
Kórház
Összesen:

65 115
92 638
82 252
74 538
so 451
81 840
33 755
25 984
33 966
2542
6382
6210
21 105
16 734
23 400
181 308 198 625 189 498
39 442
43 664
43 483
31 904
29 453
32 813
26 957
29 517
29 177
L38 897 154 576 144 896
32 886
31 001
30 926
96 642 103 916 102 810
88 514
74 720
88 223
22 820
24 734
24 273
337
569 315 594 998 556 500
1395 393 1540888 1467 456

88,8
98,3
100,6
97,3
90,2
95,4
99,6
102,8
98,8
93,7
94,3
98,9
99,7
101,9
93,5
95,2

2/b. sz. melléklet
Pénzeszköz átadások a polgármesteri hivatalban
ezer Ft-ban;
eredeti módosított teljesítés telj. %{
előirányzat
A/ Működési célú pénzeszköz átadások
Államháztartáson kívülre
szervezeteknek, egyesületeknek,
kiscsoportoknak
19 000
22 867
iparűzési adóról
11000
9879
CELLSZOLG-nak
20 457
38 026
CELLHÖ-nek
1500
egyéb vállalkozásoknak
200
egyházaknak
400
Összesen:
71 372
51957
Államháztartáson belülre
más önkormányzatoknak

-

B/ Felhalmozási célú átadások
Államháztartáson kívülre
Csatorna Társulatnak
KEMÉLYÉPNEK
11 180
lakosságnak közmű tám.
CELLHŐ
ÉDÁSZ (Sághegyi villany)
lakosságnak önk. lakásért
vissza nem térítendő tám.
Kórház Alapítványnak
ÉGÁZ
Összesen:
11 180
Államháztartáson belülre
Kincstárnak felújításhoz
Összesen:

-

11180
4004
3155
1940
1662
1800
4000
27 741

-

-

-

-

27 787
8171
36 873
3205
230
1130
74 191

121,5
S2.7
97
115.J
282,5
103,9

103

10 000
4004
3204
1724
1771
1800
4000
155
26 658
1500 '
1500

-

100
101,6
88,9
106,6
100
100
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A megyei I. osztályban a Kemenesalja
Vönöck labdarúgócsapata 1975 óta meghatározó szerepet játszott Vas
megye labdarúgásában. Sajnos a játékosokon kívülálló okok miatt a
megyei II. osztályban kellett a csapatnak szerepelnie. Ez az állapot szerencsére - csak átmeneti volt. A 2001/2002-es bajnoki szezonban
ismét kiharcolták a magasabb osztályban való indulás jogát. Záró
bankettjükön értékelést hallhattakajátékosokAbvíící Zo/tó«tó/ a sport
kör elnökétől, és elmondta a bajnoki szezonnal kapcsolatos gondo
latait Németh József edző' is. A falu vezetése részéről Horváth István
polgármester, a szponzorok nevében pedig Kovács Károly gratulált a
játékosoknak, vezetőknek a sikerhez. Németh József edzőt kérdeztük a
csapat szerepléséről, múltról, jövőről.

len - , idegenben pedig csak
harmincnégyet.
- Kik a siker kovácsai, hány já
tékos szerepelt a Kemenesalja szí
neiben?
- Huszonhárom fő szerepelt
az idei bajnokságban. Közülük a
kapusunk, Lampért valamennyi
mérkőzésen pályára lépett. Ez
2700 percet jelent. Őt Sebestyén
követi 2610 perccel. Sebestyén
lett a házi gólkirályunk is, 22 rú
- Milyen volt az indulás erre a
gott góllal. A bajnokság során 76
bajnoki szezonra?
edzésen, 12 edzőmérkőzésen és
- Sajnos szétszedték a csapa
30 mérkőzésen találkoztam a já
tot, nyolc játékos eligazolt a Ke
tékosokkal. Köszönöm vala
menesaljától. Nehéz volt tehát a
mennyiüknek a segítséget, a já
kezdés. A csapatszerkezet kiala
tékot, és remélem, jövőre a me
kításakor is adódtak problémák.
gyei I . osztályban is megálljuk a
Kevés volt a védó', a csatár és sok
helyünket.
a középpályás. Sajnos a munka
- A beszámolójában egy érdekes
helyi elfoglaltságok, az iskolai
ségre is felhívta a játékosok és a je
kötelezettségek miatt az edzés
lenlévők figyelmét...
látogatottság sem volt megfele
- 12 évvel ezelőtt, az akkori
lő. Ehhez még hozzájárult a sok
Kemenesalja szintén megnyer
sérülés is. Ilyen feltételek mel
te a bajnokságot, ugyanígy hu
lett az őszi szezont a 3. helyen
szonegy győzelemmel, kilencven
zártuk.
rúgott góllal. Akkor Ők az NB
- A tavaszi szezon sikeresebbnek
A bajnokcsapat tagjai és vezetői, álló sor: Kovács Zoltán sportköri elnök, Ill-ba kerültek fel. Mi most a me
mondható?
Németh József edző', Ló'rincz János, DÖbrönte István, Horváth Tamás, gyei I-be. Én szeretném kollégá
- Szerencsére tavasszal tá- Manganelli Attila, Szomorkovits Balázs, Hérincs Csaba, Nagy Károly alel immal együtt megköszönni
madószelleműbb játékosok érkez nök; guggolnak: Mórocz Róbert, Sebestyén Norbert, Princzes Zsolt, Lampért Vönöck és Kemenesszentmártek a csapathoz. Sikerült az ala Tibor, Hajós Gábor, Rúzsa Norbert, Lendvai Gábor, Tinka Attila szakosz ton önkormányzatának a támo
pozás, és keményebb edzések tályvezető'; a képről hiányoznak: Lutter Tibor, Hajós Szabolcs, Vass Gá gatást, és kérem őket, az idei
várták a játékosokat. Természe bor, Mórocz Tamás, Baranyai András, Lukács Tamás és Manganelli József bajnokság alatt is támogassanak
tesen a sérülések tavasszal sem elnökségi tag
minket, hogy tisztességesen helyt
kerülték el a csapatot. Az edzés
tudjunk állni a magasabb osz
látogatottság nem javult, ez az állóképesség rovására ment. Di 91 százalékos teljesítmény. Ide tályban.
csérendő viszont a játékosok aka genben már nem ment ilyen jól
Köszönöm a szponzoroknak
BALÁZSI N E G - BALÁZSI N E G
ratereje, küzdeni tudása, győzni a csapatnak. Nyolc győzelem, a segítséget, közülük is Kovács
akarása.
kettő döntetlen mellé öt vere Károlyt emelném ki, aki nagyon
AGRO 21
- A remek szereplést bizonyítja, séget szedtünk össze. Ez 58 szá sokat segített nekünk. Minden
mezőgazdasági
hogy 74 százalékos teljesítménnyel zalékos teljesítmény. Hazai pá szurkolónak köszönöm a bizta
gép-alkatrész szaküzlet
zárták a bajnokságot. Mit monda lyán ötvenhat gólt rúgtunk - a tást!
Celldömölk,
nak a számok, a statisztika?
legtöbbet, nyolcat Hegyfalu el
Vass Vera
N e m e s d ö m ö l k i u. 2.
?

- A bajnokság során har
minc mérkőzést játszottunk.
Huszonegy győzelem, négy dön
tetlen, öt vereség a mérleg. K i 
lencven gólt lőttünk és harminc
hetet kaptunk, 67 pontot sze
reztünk. A hazai mérkőzések
adatai nagyon szépek. Az itthon
lejátszott tizenöt mérkőzésből ti
zenhárom győzelmet arattunk
és két döntetlent értünk el. Ez

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
I

Ékszíjak minden méretben,
v¬
akkumulátorok, csapágyak,
olcsó dízelolajok, kéziszerszámok,
szántóeke tartozékok stb.
Nyitva:

hétfőtől péntekig 8.00-16.00
Telefon: 06/30/352-4829,
06/60/376-768
(hétvégi ügyelet is)
bfeinfemhBfeMBHBlSCTHaS

*

*

Újra együtt az öregfiúk

Balhási István szervezőmun
kájának köszönhetően május
ban újjáalakult a két évvel ezelőtt
megszűnt CVSE öregfiúk labda
rúgócsapata. Az alakuló ülésen
Szabó Ferencet és Pulai Istvánt
bízták meg a csapattal kapcsola
tos teendők intézésével. A fiúk
heti egy alkalommal tartanak
edzést a CVSE sporttelepén, és
havi egy, legfeljebb két mérkő
zést terveznek. Az első megmé
rettetés június 22-én volt, a Nagy

rákos csapatával játszottak. A
celli „öregek" 4:1 arányú fölé
nyes győzelmet arattak. Góllö
vők: Dobány L . (2), Dobány G.
és Horváth B. voltak. Munkahe
lyi és egyéb elfoglaltság miatt
akadtak ugyan hiányzók, de az
első mérkőzésen így is 18 fő volt
a keret létszáma. A „harmadik"
félidőben mindenki jóízűen fa
latozott a Molnár Ferenc által
készített vacsorából és a terített
asztal mellett hamar előkerültek

a régi sztorik. Szép volt fiúk, vár
juk a folytatást.
A mérkőzésen játszottak: Ba
logh Zsolt, Dobány Lajos, Balhási
István, Dobány Gábor, Sebestyén
Attila, Nagy Antal, Varga Csaba,
Varga István, Kazári József,
Lendvai József, Sebestyén Gábor,
Velencei Tibor, Horváth Béla,
Vincze Csaba, Horváth József,
Mészárics Zoltán, Nagy Lajos,
Gőcze Imre. Játékvezetők: Végh
Ferenc és Végh Szilárd.
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Mi lesz veled CVSE-Antók F C ?
Beszélgetés a celldömölki labdarúgás jövőjéről Ántók Zoltán klubtu működni, akkor három osztállyal ott nagyobb sikereket érhet el,
lajdonossal, Fehér László ügyvezető' igazgatóval és Makkos István pol minősítik vissza. Szüneteltethet ezt meg fogja tenni.
nénk egy évig, ami nem lenne sze
- Antók Úr, sokakban felmerült
gármesterrel.
rencsés, mert akkor Celldömöl a kérdés, befolyásolta-e önt a dön
- A CVSE közgyűlésén hetekkel
- Jelen pillanatban a kft. nem kön semmilyen mérkőzés nem tésben Pintér Attila edző?
- Pintér Attila személye a dön
ezelőtt arról volt szó, hogy a csapat támogatja a labdarúgást, mert lenne. Vagy lehetne még egy osz
háza táján minden marad a régi úgy értelmezem, hogy csak akkor tállyal kérni a visszaminősítést, tést nem befolyásolta, hiszen neki
ben, sőt új szponzorok neve is fel támogatták volna, ha személy sze akkor NB II-ben szerepelnénk. nem ez a feladata. Azért kapja a
merült. A közgyűlés után azonban rint azok a játékosok maradnak, De ezek mind kérdőjelek, hisz fizetését, hogy szakmailag minél
pár nappal már változott a helyzet. akik eligazoltak vagy el fognak iga ezek akkor következnének be, ha jobb eredményeket érjen el.
Antók úr azt mondaná, vége.
- Fehér Úr!Az utánpótláscsapa
Pintér Attila és a CVSE-Antók FC zolni.
kilenc meghatározó játékosa Pápán
- Pintér Attila edzővel a siker Mint lokálpatrióta, személy sze toknál játszóknak van-e lehetőségük
folytatja a labdarúgást. Antók Úr, kovácsai, a játékosok is Pápára tá rint én is el vagyok keseredve. Azt arra, hogy az itt maradt játékosok
mi a döntés oka?
voznak Kik maradnak itt, kik al is látni kell, ha a CVSE-hez visz- hoz csatlakozzanak?
szakerülne a labdarúgás, az or
- Június 24-én délelőtt talál
- Eló'ször is azt kell tisztáz kotják a celli csapatot?
- A célunk az, hogy a pápai szágos vezetéssel azt kellene tu koztak a labdarúgók. Körülbelül
ni, hogy azon a közgyűlésen az
hangzott el, lesz Celldömölkön csapat két éven belül kerüljön fel datni, hogy egy megyei vagy NB húsz játékos jelent meg. Volt négy
NB I/B-s csapat. Arról nem esett az NB I-be. Celldömölkön pedig III-as bajnokságot tudna vállalni ifjúsági labdarúgó is a keretben.
Az ifjúsági csapatok heti két-há
szó, hogy milyen játékosok alkot maradjon egy NB I/B-s csapat, az egyesület.
- Hogy áll a pályarekonstrukció? rom edzést tartanak. A profi csa
ják a csapatot. Ez a „pápai törté így a két város labdarúgócsapa
- Az első ütemben az épület patoknál napi két edzés van. Na
net" sok féléves beszélgetéseknek ta együtt tud munkálkodni. Most
a vége, hisz már látszódott, hogy azokat a játékosokat, akikre Pin felújítása befejeződött. A máso gyon nagy tehetségnek kell len
ez a futball a város nagyságrend tér Attilának szüksége van, Pápá dik lépésként a pálya felépítése is nie valakinek ahhoz, hogy heti
jét kinövi. Két hete Budapesten, ra igazoljuk. Ezáltal kilenc meg egy-két héten belül elkezdődik. két-három edzéssel oda eljusson.
az éves Labdarúgó Liga Közgyű határozó játékos távozik. Cell Azt már lehet tudni, hogy gyep Annak ellenére megvan az esé
lésen, ahol Fehér László ügyve dömölkön próbálunk egy olyan téglát nem tudnak rárakni, mert lye. A profi osztályban akarunk
zetővel voltunk, kiderült, hogy keretet összehozni, melyet alkal körülbelül 10 millió forintba ke szerepelni, de egy-két ilyen tudá
Celldömölk nem tudja az NB I-et masnak találunk arra, hogy ha a rülne, ezért fűmaggal vetik be. sú labdarúgóval ez nem nagyon
vállalni. Az országos vezetés el 6. helyre be tudna kerülni az NB Egy év múlva lehet használni. A valószínű. A szerencsés helyzet az
képzelései egészen mások. Olyan I/B-be, akkor sikeresnek mond csinosításhoz biztosan a városi lenne, hogyha lenne 15 szerződ
tetett labdarúgónk, akik vállal
profi csapatot nem is támogat ható a szereplésünk. Itt Cellben pénzekből kell hozzátenni.
nak, ahol nincs legalább 5000 fi most egy Összevissza lévő társa
- Polgármester Úr! A csapat a kozóként számlát adnak, és len
zető' néző. Ez az érem egyik olda ságot kell egységes csapattá for város labdarúgóéletében az eddigi ne öt amatőr. Lehet saját nevelé
la. A másik... Érdekes az embe málni. Ezért valószínűleg az első legnagyobb sikert érte el. Hogy éli sű vagy itt tanuló. Bízom benne,
rek véleménye. Tulajdonképpen, mérkőzéseken még akadozhat a meg Ön, és a város vezetése azt, hogy hogy helyi játékosok is be tudnak
épülni, de meghatározó labdarú
ha Celldömölkre jön egy jó cir gépezet, hiszen ez nem olyan egy ez a sikercsapat Pápára költözik?
kusz, eltart két napig, sohasem szerű történet.
- Csalódott vagyok, hogy a gók is kellenek ahhoz, hogy n<
reklamálnak a harmadik napon,
- Fehér Úr! Hogyan fogadta a csapat egy része átmegy Pápára. legyen kieső csapatunk.
hogy miért mentek el. Azok az CVSE vezetése Antók úr döntését? De tudni kell azt, hogy a város
- Önök szerint mennyire fo,
emberek még pénzt is kerestek
- Hetek óta a levegőben volt a nagyon sokat köszönhet Antók visszaesni a kilátogató nézők szá
vele. Mi viszont csak elindítottuk döntés. A vezetőség kicsit kese Zoltánnak. A sikeres szereplé ma ennek a döntésnek a következ
a labdarúgás fejlődését, hogy le rűen vette tudomásul. Amikor a sen túl vizsgálni kell azt is, hogy tében?
gyen egy egészséges utánpótlás gazdasági társulás létrejött, ak az, aki ezt a sikert elérte a csa
- Kíváncsiságból az első mér
lehetőség. Azok a labdarúgók, kor egyértelmű volt, hogy a város pattal, mit tett a városért. Az nyil kőzésekre még ki fognak menni
akik ezt a célt elérték, ők is mun nem tud betársulni, így alakult ki vánvaló, hogy az önkormányzat az emberek, utána azonban a mu
kavállalók, nekik is kellenek új az, hogy Antók Zoltán 95 száza nem tud több pénzt a labdarú tatott teljesítmény alapján el fog
célok. Én magam is úgy érzem, lékos tulajdonos, míg 5 százalék gásba fektetni. Megállapodás ják dönteni, kilátogatnak-e a
hogy céltalanul, elérhetetlen cé kal rendelkezik a sportegyesület. szerint az önkormányzat erejé mérkőzésekre vagy sem. Ha jön
lokat kergetve nem érdemes pá Ez a működés egy főtől függött hez mérten minden szakágat tá az eredmény - ez természetesen
lyára lépni. Ezek figyelembevéte és függ a mai pillanatban is. Egy mogat. A labdarúgásnál első a sorsolástól is függ - reméljük,
lével született meg a döntés.
kikötés volt, a kft. a jogot nem sorban az utánpótlást és az in a celldömölki szurkolók buzdíta
- Szó volt arról is, hogy esetleg a adhatja el, a városból nem vihe tézmények fenntartását. Antók ni fogják ezután is a csapatot.
- Köszönöm mindhármuknak a
Mávépcell Kft. is a szponzori kör tik el. Ha nem tudja működtetni, Zoltán üzletember, ha ő úgy
höz társulna. Mi a helyzet ebben az visszaszáll a sportegyesületre a dönt, hogy a vállalkozását átviszi beszélgetést!
jog. Ha egy ilyen csapat nem tud másik városba, ha úgy gondolja,
irányban?
V.V.
CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK HETILAPJA
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