
Nyári szünet 
Lapunk nyári szünetet tart. 
A szabadságolásokra való te
kintettel az Új Kemenesalja 
kővetkező'száma három hét 
múlva, augusztus 8-án jele
nik meg. Olvasóink és hir
detőink megértését kérjük. 
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Minőségi 
konyhák 

A jövő évtől életbe lépó'HACCP 
élelmiszer-biztonsági előírásoknak 
kell megfelelni a közétkeztetést 
szolgáló konyháknak. Az európai 
uniós csatlakozás miatt kötelező 
rendszer bevezetése vonatkozik az 
önkormányzat által fenntartott 
konyhákra is. Celldömölkön kilenc 
főzőkonyha és hat melegítőkony
ha működik. Ezekben ki kell építe
ni a rendszert, amely a konyhák 
teljes tevékenységét átfogja az áru 
átvételétől a tálalásig és a mosoga
tásig. A rendszer kiépítésére nyolc 
ajánlat érkezett az önkormányzat
hoz, ezekből választotta ki a képvi
selő-testület a győri Quint Tanács
adó Iroda ajánlatát. 

Az önkormányzat pályázatot ír 
ki a Gáyer Gyula Általános Iskola 
konyhájának átalakítására is. A 
tervek szerint egy 1200 adagos 
konyhát hoznak létre, amely al
kalmas lesz a városrész általános 
iskolásainak é tkez te t é sé re . Az 
Eötvös Loránd Általános Iskola 
konyhájából szociális étkeztetésre 
alkalmas konyhát szeretnének ki
alakítani, az étkezde külső étke
zőket is fogadna. T. G. 

KMENESAUA 
Kávéházi gondolatok 

ARA: 28 F O R I N T 

ê i: 

Fejlődik a város, sorra nyílnak 
az új üzletek, butikok, boltok -
mond ták nekem többen is. így 
van - helyeseltem, mégis úgy 
éreztem, ez nem az igazi, valami 
még mindig hiányzik. 

Nem hiszem el! - kiáltottam 
fel magamban szombat d é l e 
lőtt, mikor beér tem a belvárosba. 
Megnyílt a kávézó a Nagy A B C 
sarkán (mert nekem, kedves ol
vasó, az már csak Nagy A B C ma
rad). Nincs mese, ide be kell ül
ni - gondoltam, majd rövid töp
r e n g é s u t á n - k i t á r s u l h a t n a 
mellém - hívtam a húgomat, hol 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Interjú 
egy színésszel 

Németh Kristóf, a budapesti 
Kamaraszínház színésze és a Ba
rátok közt című sorozat Gézája 
jótékonysági rendezvényen lépett 
fel városunkban, és stílusával be
lopta magát a közönség szívébe. 
A színésszel készült beszélgetést 
a harmadik oldalon olvashatják. 

Dübörgő bandák 

**** ^91 

Nosztalgiazene és fiatal rockzenekarok koncertje fogadja a Ság hegyre 
kilátogatókat a nyár utolsó hónapjában. Augusztus 3-án (szombaton) 
este hét órától Újra dübörög a banda című koncerten a hatvanas, 
hetvenes évek slágerei csendülnek fel. Augusztus 19-én (hétfőn) szin
tén este hét órától Még mindig dübörög a banda koncerten fiatal zene
karok lépnek fel. Az est sztárvendége Varga Miklós rockénekes lesz. 

Új színfolttat gazdagodott a belváros Fotó: Mogyoróssy Gy. 

Művészeti fesztivál 
Második alkalommal rendezi meg a Kemenesaljái Művészeti Fesz

tivált a Soltis Lajos Színház és a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont. Az egy hétig tartó fesztivál július 13-án, szombaton kezdődik. 
A rendezvény fővédnöke Görgey G á b o r kul turá l i s miniszter, 
Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács Ferenc és Szabó Lajos ország
gyűlési képviselők. A művészeti hét részletes programját lapunk 
ötödik oldalán olvashatják. 

A legfontosabb a gyerekek szeretete 

Harminchat évig tanított 
Csizmazia Lászlónét, magyar-orosz szakos tanárnó't, aki a főiskola el
végzését követően nyugdíjba vonulásáig, közel negyven évig a vönöcki 
általános iskolában tanított, az oktatási miniszter Arany Katedra 
Emlékplakett kitüntetésben részesítette munkája elismeréseként, a 
kitüntetést a tanévzáró ünnepségen vehette át. 

Marika néni már gyerekkorában is mindig „tanító nénit" játszott 
testvéreivel. Később helyettes óvónőként ismerkedett a gyerekekkel, 
de aztán mégis úgy döntött, hogy a pedagógus pályát választja hivatá
sául. Harminchat évi tanítással a háta mögött nagy-nagy szeretettel 
beszél a diákokról, arról, hogy mindegyik más és más volt, mindegyiket 
másképp kellett „megszólítani", nemcsak pedagógusnak, de szülőnek 
és pszichológusnak is kellett egyszerre lennie. Nagyon jó érzéssel tölti 
el, hogy a gyerekek sokszor bizalmukba fo
gadták, megosztották vele a titkaikat, vagy 
éppen családi gondjaikat. A pályája egyik 
szépségét ez adja, a másikat talán az, hogy 
tudást „táplálhatott a palántákba", hogy 
tanítványai hasznosították az átadott isme
reteket. 

Csizmazia Lászlónénak, aki háromgyer
mekes családból származik, a gimnáziumi 
és a pécsi főiskolás évek alatt is saját ma
gának kellett megteremtenie a tanuláshoz 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Kávéházi gondolatok, 
a város új színfoltja 

(Folytatás az 1. oldalról) 
c s á m b o r o g , mikor e l ő t t ü n k a 
„nagy lehetőség". Persze megint 
vásárolt, de nem hagytam magam 
lerázni . Ne mozdulj! - mond
tam neki, és pár pillanat múlva a 
megadott butik ajtajában álltam. 
Meghívlak egy kávéra, kipróbál
juk ezt a kis helyet itt a sarkon -
közöl tem vele el lenvetést nem 
tűrő hangon. Nem kellett sokáig 
győzködni . Köze led tünk az új 
vendéglátóhely felé, bennem pe
dig egyre hangosabban e rősö
dött a kérdés: tényleg Celldömöl
kön volnánk? 

Az addigi füves területet ízlé
ses té rkő váltotta fel, két sorban 
három-három kerti asztalt helyez
tek el. Ahova a környező fák hűse 
már nem jut el, ott ernyő védi a 
vendégeket a káros napsugarak
tól. A székeken színes párnács-
kák csalogatnak: ülj ide, hova ro-
hansz(?), szombat van, pihenj egy 
kicsit! Egy ismerős arc zökkent 

vissza a valóságba: ó, igen, a szom
szédunk rohangál a placcon tál
cával a kezében, mégiscsak i t t 
hon vagyok. Ezt a tényt erősítet
te, hogy az asztaloknál üldögéiők 
többségét is ismertem, de mit szá
mított ez, hisz olyan jó volt kiülni 
kicsi t , b e s z é l g e t n i , ha l lga tn i , 
egyet-egyet kortyolni az előttünk 
lévő pohárból, és figyelni az em
bereket, hogy fogadják a változást. 

Tetszett nekik - ezt a követ
keztetést vontam le a kíváncsi te
kintetekből, egy új színfolttal gaz
dagodott a belváros. A legtöbbet 
viszont számomra az jelentette, 
hogy végre nyugodt körülmények 
között nézhe t tem körbe, és fe
dezhettem fel ismét az e lmúl t 
évek változásait anélkül, hogy va
laki rosszindulatúan megjegyez
te volna a hátam mögött: ez meg 
mit bámészkodik itt? Pedig csak 
éppen megál lapí to t tam: valami 
most már tényleg elkezdődött. 

T. Á. 

Egészségügyi szolgálat 
Központ i orvosi ügyelet 

Csontváry patika - Telefon: 95/423-742 
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36 évig tanított 
(Folytatás az 1. oldalról) 
szükséges anyagiakat. Megtanult küzdeni, megtanulta, hogy mennyi
re fontos a kitartás. Fiatalon, Celldömölkről bejáró, kezdő pedagó
gusként került Vönockre. Ekkor még be kellett kapcsolódniuk a taná
roknak a falu közéletébe, a kultúrházban is dolgozniuk kellett, ők 
„formálták a művelődést" a település kis közösségében egészen ad
dig, amíg meg nem jelent a háztartásokban a televízió, és így már ez 
kötötte le az emberek szabadidejét. 

A kezdetekkor mások voltak a diákok, nem érte őket ennyi külső 
hatás, megmaradtak saját kis környezetükben, a család nevelte Őket. 
Mint Marika néni mondja, könnyebb volt velük bánni, könnyebb volt 
az érdeklődésüket fenntartani, talán szófogadóbbak és tisztelettu
dóbbak voltak, mint a mai rohanó kor ifjúsága, akiket a környezetük 
nevel. Nehéz a mai kezdő pedagógusoknak, hisz a fegyelmezésre, a 
tanóra rendjének fenntartására sokkal több időt kell fordítaniuk, mint 
elődeiknek. A legfontosabb Marika néni számára a gyerekek szerete
te, amit a hosszú évek alatt mindig érzett, és ami megerősíti benne azt 
a hitet, hogy ma is újra ezt a szakmát választaná hivatásául. 

Nemcsak tanítványaira, de a tanári karra és a falu lakóira is jó 
érzéssel gondol, sokszor hívták máshova dolgozni, de maradt, mert 
visszatartotta a jó kollektíva, a falu lakóinak megbecsülése. Ezek a 
közösségek emberismeretet adtak számára, megtanították mások tisz
teletére. 

Marika nénit összetartó baráti társaság, szerető család veszi körül, 
akikre most a nyugdíjas évek alatt remélhetőleg még több idő jut. 
Nóra lánya, édesanyja nyomdokaiba lépett, a pedagógus pályát foly
tatja, jelenleg gyeden van, és két kisgyermeket nevel, így elkel a nagy
mamái segítség az unokák körül. 

Marika néni itt, az Új Kemenesalja hasábjain is szeretné megköszön
ni családjának a segítséget és támogatást, melyet a munkájához nyúj
tottak, a vönöckieknek, hogy befogadták, és kollégáinak, igazgatónőjé
nek azt, hogy olyan közösséget alakítottak ki, melybe szívesen ment nap 
mint nap tanítani, és amelyre szeretettel gondol mindenkor. 

Fonyó Roberta 

Művészeti napok 
Egyházashetyén 

Az egyházashetyei Múzsa Egyesü
let idén is megrendezte a Hetyei 
Nemzetközi Művészeti Napokat. 
Júniusban már tizenegyedik al
kalommal gyűltek össze a táboro
zók, a tanárok és a művészeti cso
portok, hogy egy hétig a művészet 
kerüljön a falu életének közép
pontjába. 

A népi és modern mestersé
gekkel ismerkedtek a művészeti 
tábor tagjai június 25-étől. Fog
lalkoztak textilezéssel, nemeze
léssel, gyöngyvarrással, agyago-
zással, készítettek alkotásokat fo
nalgraf ikából , fo l t technikával , 
megismerkedtek a szalmafonás 
és a szárazvirágkötés művészeté
vel, népi énekeket és játékokat ta
nultak. A modernebb játékokat 
is megtalálhatták, hiszen egy na
pig a t á b o r b a é rkeze t t a Vasi 
Logomobil, a „sárga busz", amely 
a Vas megyei településeket járva 
játékokkal és információkkal lát

ja el az ifjúságot az őket érdeklő 
legfontosabb témákról. 

A tábor programjai között es
ténként e lőadások, koncertek 
várták a falubelieket és a kör
nyezőtelepülések lakóit. Bemu
tatta legújabb, Egyházashetyé-
ről szóló könyvét Maj thényi 
László polgármester . Kiállítás 
nyílt Jánosházán és Sümegen, az 
elŐbbin Győrffy Ferenc tanár, 
festőművész festményei, az utób
bin Kovács Péter textiltervező 
iparművész, Sellyei Gábor bel
sőépítész iparművész és Sellyei 
O t t ó tervezőgraf ikus művész 
alkotásai voltak láthatók. A tá
bor művészeti csoportjai és ven
dégei koncertet adtak Bobán. 
Egyházashetyén második alka
lommal rendezték meg a Kodály 
Zoltán Emlékhangversenyt, ahol 
a bobai, a h á r m a s m a l m i , az 
ivánci, a káldi, a csesztregi, a 
zalaszentbalázsi és a hetyei da¬
loskörök szerepeltek. 
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A közhelyek adják az élet szépségét 
Németh Kristóffal a színészetről és a segítségről 

Az alsósági katolikus templom felújításáért 
szervezett jótékonysági műsor egyik szereplői
jeként érkezett Kemenesaljára Németh Kristóf. 
A Gödöllői Művelődési Központ ügyvezető' 
igazgatója, a budapesti Kamaraszínház szí
nésze és a Barátok közt című sorozat léhűtő' 
Gézája közvetlenségével, laza - a népszerű 
szappanoperában megszokhatott - stílusával 
azonnal belopta magát az itt élők szívébe. 

- Gyakran lépsz fel jótékonysági rendezvé
nyeken? 

- Igen, mondhatjuk ezt. Még fiatalember
ként a budapesti Baba utcában élö mozgás
sérül teket és légzésbénul takat lá toga t tam 
rendszeresen, s ez a kezdeti le lkesedésem 
mind a mai napig megmaradt. Úgy gondo
lom, színművésznek lenni óriási felelősség, 
ami nemcsak azzal jár, hogy eltűröm és élve
zem a sikert, hanem azt is, hogy valamit adok 
cserébe. Művészkollégáimmal most egy temp
lom felújításáért gyűltünk össze, és keresz
tény emberként azt kell hogy mondjam: azo
kért a talentumokért , melyeket a jóistentől 

kaptunk, elsősorban neki tartozunk köszö
nettel. 

- Filmekben és a színpadon is megtekintheti 
játékodat a közönség. Melyik közegben mozogsz 
otthonosabban? 

- Szokták mondani a kollégák, és ezzel 
egyet kell hogy értsek - pedig nem szeretek 
beállni semmilyen sorba - , a színpadon az 
igazi. Egyetemi tanulmányaim során szakmai 
gyakorlatomat a Vígszínházban töl töt tem, 
ahova közel ezer ember fér be egy előadásra. 
Akkor kiszámoltam, ha egy év minden esté
jén játszom, akkor is csak 365 ezren tekint
hetnek meg, míg abban a szappanoperában, 
melyben szerepelek, naponta ennek tízszere
se néz meg. Úgy gondolom, ha a televízióban 
meg lehet szerezni egy talán nem olcsó és 
nem értéktelen ismeretséget, akkor utána az 
a fontos, hogy ezt mire használjuk. Ha valaki 
ebből tovább tud építeni - jelen esetben ezt 
lehet szó szerint is ér
teni - , akkor minden 
rendben. 

- Fél éve egy új sze
repben is kipróbálod 
magadat a Gödöllői 
Művelődési Központ 
ügyvezető igazgatója
ként. Mennyire tudtad 
megszokni az igazgatói 
széket és az ezzel járó fe
lelősséget? 

- Megszoktam már, 
hiszen egyévnyi felké
szülés előzte meg pá
lyázatom beadását , és 
ez idő alatt egyebek kö
zött megismerkedtem a kulturális központ 
eddigi tevékenységével. El kellett gondolkod
nom még azon, mi lehet a szerepe, egy, a fő
városból az autópályán negyedóra alatt meg
közelíthető település kulturális központjának 
feladata, ahol megtalálható még a Grassal-
kovich kastély, egy filmszínház és egy múze
um is. Céljaink között szerepelt, hogy a fiata
lokat visszahódítsuk, illetve a gödöllői lakók 
igényeit kielégítsük úgy, hogy közben észre
vétlenül is formáljuk a közízlést. Ennek érde
kében próbáltunk olyan színvonalas műsor

tervet összeállítani, ahol a hazai művészeti élet 
neves alakjai jutnak szerephez. 

- Térjünk át egy könnyedebb témára: láttam, 
dohányzói, ezen kívül vannak-e más káros szo
kásaid, szenvedélyeid? 

- Vannak, erről ennyit. 
- Esetleg mondanád közülük egyet-kettőt? 
- Nem. (nevet) 
- Sok mindennel foglalkozok, hogyan tudod 

beosztani az idődet? 
- Úgy, hogy napi húsz ó rá t dolgozom. 

Nehéz világban, de egy csodálatos országban 
élünk, ahol rengeteg a tennivaló. S ez alatt 
nem azt értem, hogy az ember melózhat és 
pénzt kereshet, inkább azt, hogy ha ezt a 
munkát a mi generációnk nem végzi el, akkor 
senki sem fogja. Ha valaki átérzi ennek fele
lősségét, akkor rá kell döbbennie, hogy fia
talemberként nagyon sokat és keményen kell 
dolgoznia. Annak ellenére, hogy rengeteget 

Közösen gondoznák a temetőket 
Kérelmet nyújtott be a júniusi képviselő

testületi ülésre Nagy Péter plébános. Kérte, 
hogy az Önkormányzat vegye át a római ka
tolikus egyházközség tu la jdonában lévő 
temetőkert tulajdonjogát, azzal együtt a te
mető kezelését. A testület ülésein már ko
rábban felmerült az a lehetőség, hogy a Cell
dömölkön található egyházi temetők és a 
köztemető üzemeltetését közös irányítás alá 
vonnák, s erre a célra akár gazdálkodó szer
vezetet, illetve közhasznú szervezetet is lét
rehoznának. Az ügyben korábban nem si

került tárgyalni az egyházi vezetőkkel. A vo
natkozó kormányrende le t egyre magasabb 
követelményeket állít a temetők tulajdonosai 
és kezelői elé a fenntartás és üzemeltetés so
rán személyi és tárgyi feltételek terén, és nagy 
gondot kell fordítani a t emető kegyeleti mél
tóságának őrzésére is. A képviselők úgy dön
töttek, hogy az önkormányzat ismét vegye fel 
a kapcsolatot az egyházi temetők fenntartói
val a temetők működtetésének, esetleg a kö
zös irányítás feltételeinek kidolgozására. 

T. G. 

dolgozom, nem érzem úgy, hogy az elmúlt 
években ne jutott volna időm a kikapcsoló
dásra. Komolyan mondom, rég volt olyan él
ményben részem, mint előző éjszaka, mikor 
egy baráti társasággal a holdfényben füröd-
hettem a Marcalban. Az egész mérhetet lenül 
giccses, hihetetlen és közhelyes volt. Egy bölcs 
ember szerint azonban az, aki jól él, annak az 
élete arról szól, hogy minden közhelyet meg
tapasztal, s akkor boldog és szép dolgokat 
lát. így ez a település nekem egy csodával 
szolgált. 

Tömböly Ágnes 
Fotó: Mogyoróssy Gyula 

Csatlakozás 
Az önkormányza t rendeletet dolgoz k i , 

amelyben megjelölik, milyen feltételekkel le
het utólag rácsatlakozni a korábban elkészült 
víz- és szennyvízvezetékre. A javaslat szerint 
közműfejlesztési hozzájárulásként 160 ezer 
forintot kell fizetni a szennyvízvezetékre rá-
csatlakozóknak. Az ivóvíz esetében eddig nem 
volt lakossági hozzájárulás, ezért az üzemel
tetővel egyeztetve annak összegét 120 ezer 
forintban állapítják meg. 

T. G. 
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Erdélyi és kárpátaljai gyerekek voltak a vendégeink 

Három régió találkozása 
Városunk intézményei, egyházai, vállalkozói szinte egy emberként fog
tak össze, és támogatták Kusíos Lászlóné azon ötletét, hogy határon 
túli gyerekeket lássanak vendégül celldömölki családok, és így telepü
lésünkön keresztül ismerkedhessenek Magyarországgal, a magy ar kul
túrával. 

Június 29-én hetvenegy 11-13 
éves korú gyermek érkezett fel
nőtt kísérőkkel romániai testvér
városunkból, Erdó'szentgyörgyről 
és a celli református gyülekezet 
ukrajnai testvérgyülekezetéből, 
Asztélyról, hogy részt vegyenek a 
„Három régió művelődési tábo
ra" e lnevezésű ké the tes prog
ramban, melynek rendezői a Cell-

csorát, és az őgyermekeik is részt
vevői lettek a tábornak. 

A nyaralás első heti program
ját a Kresznerics Ferenc Könyv
tár szervezte, melynek részleteit 
dr. Bellérné Horváth Cecília igaz
gatónő és Kiss Zsuzsanna tanár
nő dolgozták k i . A „Mi világunk, 
helyünk a világban" olvasótábor 
célja az együvé tartozás érzésé-

Délutánonként szabadidős foglalkozásokat szerveztek Fotó: M . Gy. 

dömölki Református Egyházköz
ség, a Kresznerics Ferenc Könyv
tár, Cel ldömölk Város Önkor 
mányzata , a Berzsenyi Lénárd 
A M K és az Erdőszentgyörgyért 
és H a t á r o n Túli Magya roké r t 
Alapítvány. 

A gyerekek olyan celli családok
nál laktak egy hétig, akiknek ha
sonló korú gye rmekük van. A 
vendéglátók adtak reggelit és va-

nek tudatosí tása, megerősí tése, 
a különböző kulturális háttérből 
érkező' gyerekek közösséggé for
málása volt. A napi foglalkozások 
mentálhigiénés szakember által 
vezetett szociometriai játékokkal 
kezdődtek, ezzel is próbál ták a 
közösséggé formálódást elősegí
teni. Rendhagyó földrajz-, törté
nelem-, i rodalomórákon ismer
kedtek a gyerekek a X X . század 

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-fenntartási díj 8000 Ft/tanév. 

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

tör ténelmével , a magyar iroda
lommal, magyar népdalokkal, a 
világhálóval, az Európai Unióval, 
a globalizáció előnyeivel és hát-

tosításában fontos szerepet vál
laltak a celldömölki vállalkozók 
és cégek is, akik nemcsak pénz
zel, de élelmiszerrel, tejjel, egyéb 
tárgyi j u t t a t á s s a l , vagy é p p e n 
fagyizással és sü teményezésse l 
támogatták az erdélyi és kárpát
aljai gyerekek magyarországi tar
tózkodását . 

Rendhagyó tanórákon ismerkedtek a gyerekek a történelemmel 

rányaival, valamint a nyelvi azo
nosságokat , szokásbéli különb
ségeket j á tékos formában dol
gozták fel. Városnézésen vettek 
részt, kirándultak Kemenesalja 
történelmi és irodalmi emlékhe
lyeire, a Ság hegyre, Budapestre. 
Tanultak origamizni, szerveztek 
számukra játékos sportfoglalko
zásokat, kézműves já tszóházat , 
meseszínházat, táncházat. 

A t ábor megva lós í tásában a 
rendezők mellett fontos szerepet 
vállaltak a celldömölki iskolák, i l 
letve pedagógusaik, a Kemenes
aljái Művelődési Központ, a Nép
jólé t i Szolgálat . A programok 
nem jöhettek volna létre az Illyés 
Közalapítvány, az ISM támoga
tása nélkül. Az anyagi háttér biz-

Júl ius 8-ától m á r a balaton-
rendesi ifjúsági táborban nyaral
tak együtt román ia i , ukrajnai, 
magyarországi magyar gyerekek, 
és ha az ezt megelőző olvasótá
bor elérte célját, akkor a táboro
zás során már mint jó ismerősök 
és t a l á n min t b a r á t o k vol tak 
együtt. Nem számítottak az őket 
e lvá l a sz tó o r s z á g h a t á r o k , az, 
hogy k ü l ö n b ö z ő é le t fe l t é te lek 
közül, más és más szociális, kul
turális és civilizációs környezetből 
érkeztek. Csak remélni tudjuk, 
hogy az erdélyi, kárpátaljai, cell
dömölki családok, gyerekek és 
szervezetek közös megállapodás
ra jutnak, és ezt a programot év
ről évre megismétlik. 
* Fonyó Roberta 

Sikeres a sport 
A város és a városkörnyék alapfokú, illetve diákolimpiai versenyeit 

szervezi a Városi Diáksport Bizottság, amelynek beszámolóját a júni
us 26-ai ülésén hallgatta meg a képviselő-testület. A diáksport bizott
ság elnöke Szabó Lóránt, titkára Molnár Gábor. A tájékoztatóban szó 
volt arról, hogy Celldömölkön egy diáksportegyesület és öt iskolai 
sportkör működik. A tárgyi feltételek iskolánként különböző színvo
nalon és lehetőségekkel állnak a diákok rendelkezésére. A szabadtéri 
pályák és felszerelések kielégítő állapotban vannak, azonban a sport
telep labdarúgópályájának megszűnése esetén új futópálya kialakítá
sa válik szükségessé. Az iskolai sport szakmai háttere és jó színvona
lú, a sportkörök szakmai programokkal rendelkeznek, amelyek tar
talmazzák, milyen tevékenységi formában, mely sportágban lehet részt 
venni a sportkör munkájában. A Berzsenyi iskola labdarúgásban, bir
kózásban és asztaliteniszben, az Eötvös iskola kézilabdában és labda
rúgásban ért el kiemelkedő eredményeket. A Gáyer iskola a Nemzeti 
Atlétikai Program versenyein, a Szent Benedek iskola tornaversenye
ken szerepelt kiválóan. A középiskolai versenyeken a gimnázium atlé
t ikában, b i rkózásban és l abdarúgásban ér t el figyelemre mél tó 
eredményeket. T. G. 
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Művészeti fesztivál - Színház, mozi, zene 
Július 13. (szombat) 
18 órától: Csepűrágók felvonulása Celldömölk központjában. Fesz

tiválnyitó. Köszöntó't mond Makkos István polgármester . A feszti
vált megnyitja: Lengyel Pál r endező (a Színház és Filmművészeti 
Akadémia tanára) . A General Harmony együttes koncertje. „Ven
dégváró" - helyi művészeti csoportok műsora a K M K előtti szín
padon. 

Július 14. (vasárnap) 
15.00 Lengyel vásári k o m é d i á k a Soltis színház e l ő a d á s á b a n 

(Ostffyasszonyfán). 
18.00 Rettegi Fridolin: Csodafőzet című bohózat a PaThália Szín

ház előadásában a K M K előtti színpadon. 
19.00 Rideg Sándor: Indul a bakterház című vígjáték a Garamvölgyi 

Színpad (Léva - Szlovákia) előadásában (rendező: Czúth László) a 
K M K színháztermében. Belépőjegy: 600 Ft. 

21.00 A CRYSTAL együttes koncertje a polgármesteri hivatal ud
varán. Belépőjegy: 800 Ft (eló'véleiben). 1000 Ft (a helyszínen). 

Július 15. (hétfői 
10.00 Csukás-Ecsedi: Ágacska című mesejátéka a Soltis Lajos Szín

ház előadásában a K M K galériáján. Belépőjegy: 200 Ft. 
19.00 A Veszprémi H E M O Musical Stúdió műsora a K M K előtti 

színpadon. 
21.00 Nosztalgiazene a K M K előtti téren. 

Július 16. (kedd) 
17.30 Romhányi-Ecsedi-Borsos: Hamupipőke című zenés mesejá

ték a Soltis színház előadásában a K M K színháztermében. Belépőjegy: 
200 Ft. 

20.00 Lengyel vásár i koméd iák a Soltis színház e l ő a d á s á b a n 
(Jánosházán) . 

21.00 Szabadtéri mozi - Csocsó c. film - a polgármesteri hivatal 
udvarán. Belépőjegy: 300 Ft. 

Július 17. (szerda) 
10.00 Bálnabál címmel szórakoztató műsor gyerekeknek a K M K 

galériáján. Belépőjegy: 200 Ft. 
19.00 Slágerfesztivál - a Pápai Musical Stúdió műsora. 
20.00 Operettexpressz a Szeptim Operett-csoport műsora a K M K 

előtti színpadon. 

Július 18. (csütörtök) 
9 órától Vásári komédiák a piacon a Soltis színház előadásában a 

K M K előtti téren. 
19.00 Bornemissza Péter: Magyar Elektra című játék a Soltis szín

ház előadásában a K M K színháztermében. Belépőjegy: 500 Ft. 
21.00 Szabadtéri mozi - Valami Amerika c. film - a polgármeste

ri hivatal udvarán. Belépőjegy: 300 Ft. 

Július 19. (péntek) 
19.00 Synge: A kolompár lakodalma című vígjáték a Vasvári Színi 

Egylet előadásában a K M K galériáján. Belépőjegy: 500 Ft. 
20.00-22.00 A „Kocsmaszínház" előadásai Cel ldömölk és Sitke 

„kocsmáiban". 

21.00 A JEKO Zenekar koncertje a K M K előtti színpadon. 

Július 20. (szombat) 
19.00 Fesztiválzáró - Örkény: Tóték című tragikomédia a Soltis 

színház előadásában a K M K színháztermében. Belépőjegy: 500 Ft. 
21.00 Utcabál a K M K előtti téren. 
A fesztivál ideje alatt színházi jelmezek és kellékek kiállítása tekint

hető meg a K M K galériáján, az intézmény homlokzatán bemutatko
zik a Győri Korszakváltó Csoport. 

% - o t a S uzuki fizet! 

swift c r a » 
Wagon R+ 
Œ M D Ft-tól 

A Suzuki a 15%-os kezdőrészlet egyharmadát átvállalja, így- ö n n e k most e l é g a vételár 10%-ai befizetnie új wagon K + 
vagy Swiit vásárlása e se t én ! Ezzel új Suzukijának már csak a fennmaradó 85%-át kell törlesztenie 

• kedveaS Ifxtng* és huclítíxéaüek • gépkocu bcxzámftú! 
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Celldömölk Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

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

2/c. sz. melléklet 
Polgármesteri hivatal személyi juttatásai 

és dologi kiadásainak alakulása szakfeladatonként 
2001.évben 

ezer Ft-ban 
eredeti módosított teljesítés telj. % 

előirányzat 

451017 Magasépítő ipar 870 1670 881 52,8 
631211 Helyi utak fenntart. 26 241 34 575 28 922 83,7 
642024 Városi T V üzemeltetése 3852 3852 4825 125,2 
701015 Saját v. bérelt ing, 11 700 12 695 16 944 133,5 
751142 Területi igazg. tev. 165 255 190 301 188 376 99 
751153 Igazg. tev. 
751669 Tú'zvéd. tev. 9090 9716 10 250 105,5 
751670 Polg. véd. tev. 300 1048 961 91,7 
751779 Szakmai tev. 3227 3857 119,5 
751834 Vízkárelhárítás 5000 7780 5650 72,6 
751845 Város és községgazd. 8026 14 282 26 445 185,2 
751856 Tel. Vízellátás 300 300 388 129,3 
751867 Köztemető fennt. 200 200 208 104 
751878 Közvilágítás 24 000 24 088 22 282 92,5 
851219 Háziorv. szolg. 1300 1300 1481 113,9 
852018 Állateü. tev. 109 
901116 Szennyvízelvezetés 7300 11979 6231 52 
902113 Köztiszt. fel. 22 000 22 546 20 011 88,8 
921925 Egyéb szór. és kult. tev 12 566 4325 5906 136,5 
924047 Sportcélok és felad. 1169 1119 2160 193 
Összesen: 299 169 345 003 345 887 100,2 

2/d. sz. melléklet 
Beruházások 

ezer Ft-ban 
eredeti módosított teljesítés telj. % 

előirányzat 
Hollósy téri lakásépítés 12 
Vasvári u. lakásépítés 1650 
5 db bérlakás építése 32 000 32 000 30 077 94 
3 db bérlakás építése 21 756 21 756 - -
Útépí tés 22 000 28 446 28 062 98,7 
Útépítés Ság hegyen 40 000 43 500 41 705 95,9 
Csap. csatorna építése . 56 957 58 957 51 158 86,8 
Ipari park létesítése 5500 5500 5501 100 

Szoc. otthon építése 10 300 14 806 14 806 100 
Kórház rekonstrukció 62 000 62 000 7630 12,3 
Szennyvízcsatorna építése 62 000 85 900 96 050 1 1 1,8 
Lombfelszívógcp vás. 6500 6500 6500 100 
Sporttelep építése 66 000 66 000 704 1,1 
Termálkút - 40 952 47 094 115 
Földterület vásárlása - 16 794 16 729 99,6 
Igazg. eszk. vásárlása - 4040 3362 83,2 
Szoftverek vásárlása - 500 446 89,2 
Téglagyári tó - 2945 2990 101,5 
Romtemplom - 1500 262 17,5 
Szeméttelepvás. - 1500 1500 100 
Motocross ép. vásárlása 6166 6208 100,7 
Vízvezeték (Ság hegy) - 5818 5516 94,8 
Ravatalozó építése 113 
Berzsenyi isk. konyha bőv. 210 
Sági u. 6-8. parkolóép. 321 
Hivatali gépkocsi vás. 1523 
Összesen: 385 013 505 582 370 042 73,2 

Felújítások 
ezer Ft-ban 

eredeti módosított teljesítés telj. % 
előirányzat 

Vízhálózat felújít. 14 800 14 800 10 087 68.15 
Lakások felújít. 10 000 10 000 9223 92,23 
Gáyer iskola felúj. 4400 4000 5499 125 
Utak felújítása 3909 
Összesen: 29 200 29 200 28 718 98,34 

Intézmények Finanszírozása 
2001.évben 

eredeti módosított teljesítés telj. % 
előirányzat 

Műszaki szakközép. 61 965 65 725 65 725 100 
Gimnázium 67 541 72 541 72 541 100 
Népjóléti Szolg. 121 496 134 762 134 762 100 
K M K 18 187 23 193 23 193 100 
Tourinform Iroda 2412 3985 3985 100 
Könyvtár 15 428 17 384 17 384 100 
Koptik u. Óvoda 23 037 25 047 25 047 100 
Szalóky u. Óvoda 25 523 27 258 27 258 100 
Vörösmarty u. Óvoda 34 340 36 736 36 736 100 
Gáyer iskola 117 222 126 887 126 887 100 
Zeneiskola 29 548 31 108 31 108 100 
Eötvös iskola 77 507 83 792 83 792 100 
Berzsenyi Á M K 60 706 67 149 67 149 100 
Alsósági Óvoda 20 100 21316 21 316 100 
Kórház 10 058 11 855 11 728 98,9 
Összesen: 685 070 748 738 748 611 99,98 

Pénzkészlet Aktív, passzív 
X I I . 31. pügyi elsz. 

Műszaki Szakközép 10 593 210 
Gimnázium 1315 110 
Kern. Műv. Közp. - -211 
Könyvtár 2129 166 
Tourinform Iroda 1 -122 
Gáyer Gy. Ált. Isk. 2577 1317 
Zeneiskola 962 239 
Eötvös L. Ált. Isk. 1 211 
Berzsenyi L. Á M K 46S 152 
Alsósági Óvoda 43 -1660 
Vörösmarty u. Óvoda 522 -1453 
Szalóky u. Óvoda 183 -1555 
Koptik u. Óvoda 128 -140 
Népjóléti Szolg. 5886 -977 
Kórház 52 685 -22 314 
Polgármesteri hivatal 21 820 -12 140 
Összesen: 99 313 -38 167 

3. sz. melléklet - Intézményi pénzmaradvány elszámolása 2001. évben 
Váll. tev. Helyesbített Tartalék pénzforg. eredm. pénzmaradv. 

-117 

-15 208 

-15 208 

Korrekciók 
eFt 

Jóváhagyott ebből 
pénzmaradv. TB mar. 

-117 

10 803 -111 10 692 
1425 -107 1318 
-211 - -211 
2295 2295 
-121 -121 
3894 -2100 1794 
1201 1201 
212 -413 -201 
503 503 

-1617 -1617 
-931 -931 

-1372 -1372 
-12 -12 

4909 -1900 3009 -2173 
15 163 + 127 15 290 15 163 

9680 -5322 4358 
45 821 -9826 35 995 12 990 
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Népi és modern kultúrák találkozása 
Csoportos foglalkozásokon ve

hettek reszt a gyerekek júniusban 
a Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban. Kézműves foglalkozá
son fafaragásban, üvegfestésben 
és természetes anyagok megmű
velésében próbálhat ta ki magát 
mindenki. A fafaragást Németh 
Gyula népi fafaragó vezette. Az 
első' alkalommal egyszerű dolgo
kat készítettek: bodzasípot és tú
rabotot, második alkalommal v i 
rágkaróval és kis vitorlás hajóval 
próbálkoztak. Németh Gyula el
mondta, hogy olyan feladatokat 
próbált kitalálni, amelyekhez egy
szerű eszközök kellettek. Hozott 
magával faragókéseket, csiszoló
papírt, ollót és fúrót. Az elkészült 
alkotásokat a gyerekek örömmel 
és büszkén vitték haza. A munka 
mellett mindenki kipróbálhatta az 
esztergálást is. A résztvevők kö-

• 

Gyurmából készültek a gyerekek alkotásai 

zúl többen jár tak már fafaragó 
szakkörre, így ők segítették a töb
biek munkáját, és alkalmuk nyílt 

arra is, hogy saját, korábban fél
behagyott fafaragásaikat befe
jezzék. 

A gyurmázás t és a gyerekek 
számára újszerű üvegfestést Ko
vács Henrietta népi játszóházve
zető irányította. 

Táncolni is összegyűlhetett az 
ifjúság. A gyerekek Koszogovits 
Norbert táneoktató segítségével 
e lsa já t í tha t ták a rock and ro l l 
alapjait. Mindenkinek nagyon 
tetszett a foglalkozás. Kisebb-na
gyobb türelemmel hajtották vég
re a feladatokat, és alig várták a 
játékot. „Az ilyen foglalkozások 
inkább arra valók, hogy a gyere
kek szórakozhassanak és mozog
hassanak. Nem azért jönnek el, 
mert nagyon szeretnének megta
nulni táncolni, hanem sokat akar
nak nevetni, és jól érezni magu
kat", mondta Koszogovits Nor
bert. 

Szigethy T. 
Fotó: Mogyoróssy Gy. 

Hat napig tart 
a Cell-Cup 2002 

Hatodik alkalommal rendezik meg Celldömölkön a Cell-Cup kézi
labda-fesztivált. Az idei rendezvény augusztus 9-14. között lesz, a 
sporton kívül - az eddigiekhez hasonlóan - kulturális programok 
is várják az érdeklődőket. A hagyományokhoz hűen a második ver
senynapon, augusztus 10-én este lesz a sportolók és más csoportok 
felvonulása. Esténként helyi cs vendég művészeti csoportok lépnek 
fel a szabadtéri színpadon. 

A kézilabda-mérkőzéseket Celldömölkön, Sárváron, Ikerváron és 
Pápán játsszák a hazai és a külföldi csapatok. Városunkban köszönt
hetünk német, francia, lengyel, jugoszláv, bolgár sportolókat, és csa
patok érkeznek Algériából, Nigériából és Tunéziából is. Természete
sen a hazai klubok is képviseltetik magukat a fiatalabb korosztályú 
csapataikkal, így itt lesznek a Dunaferr, a Ferencváros, a Szeged és a 
Pécs ifjú kézilabda-játékosai is. Tavalyi felvétel a sportolók felvonulásáról Fotó: Mogyoróssy Gyula 

RENAULT 

Élvezze élőben! 
áadás lóerők akár 220 000 Ft árelőnnyel! 

jú l iu s -augusztus 

Lóerő Ráadás akciónk keretében júliusban és augusztusban több erőt adunk, INGYEN! Például 1.6-os, 16 szelepes. 
110 lócfós Laguna cs La (j ima Grandtour áráén !.8-as, 16 szelepes, 120 lóerős motorral felszereli modell! adunk, 
ami Önnek 220 000 Ft árelőnyt jeleni. Az erósebb motoron kívül játékunkkal még közelebb kerülhet a Forma I vilá
gához, hiszen amennyiben júliusban teszi vezetésen vesz részt. Forma 1 belépőjegyet nyerhet a Magyar Nagydíj 
auguszlusi futamára is! A részietekről és feltételekről érdeklődjön márkakeresked esünk ben! WWW, renault.hu 

M o l n á r & M o l n á r 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) 

Apróhirdetés 
• Celldömölk központjában, Sági u. 1 l-ben 

2 szoba-hallos lakás, újszerű állapotban sür
gősen eladó. Érd.: 06/30/386-6339. 

• Használt focicsukák, labdák újszerű álla
potban, egykezes, kétkezes súlyzók, haspad, 
bográcsállvány, ipari varrógép, 24-es női ke
rékpáreladók. Érd. telefonon: 06/20/567-3432. 

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

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

• Budapesten, a I V kerületben 1,5 szobás la
kás eladó. Irányár: 9 M Ft. Érd.: 06/70/213-1405. 

• Szoba-konyhás, fürdőszobás lakás búto-
rozottan kiadó. Ugyanitt hídgyűrűk, ablakok, 
üveges konyhaajtó eladó. Érd.: 95/420-721. 

• E U raklapok felvásárlása. Hívásra ház
hoz megyek. Telefon: 06/30/851-5982. 

http://renault.hu
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Kellemes gondok a csapat építésénél 
Az elmúlt hónapban csontig 

kopasztott celli csapat, Sebestyén 
Attila irányításával a bajnoki raj
tig remélhetőleg talpra áll. Ter
mészetesen, hogy ez megtörtén
het, abban Antók Zoltán adott 
szava is közrejátszik. A lényeg 
tehát, hogy továbbra is NB I/B-s 
mérkőzésekre készülnek Celldö
mölkön. Igaz, több mint egy csa
patra való kedvencet a „kismá-
gus" és a politika elvarázsolt a celli 
pályáról, de ennek ellenére van 
egy jó hírem a celli focirajongók 
számára: új és régi kedvenceknek 
tapsolhatnak hamarosan, olya
noknak, akik meg akarják és meg 
is fogják nyerni a szurkolók szim
pátiáját és szeretetét. Ak ik a pá
lyán nem csak lelkesedésből, aka
ratból, de játékból is jelesre fog
nak vizsgázni szurkolóik előtt. A 
szombati MATÁV elleni soproni 
előkészületi mérkőzés láttán ál
líthatom, hogy jó kis csapata lesz 
Celldömölknek. Ahogy ez a csa
pat n a p r ó l napra egybeková -
csolódik, okot ad arra, hogy szép 
eredményeket várjunk el a baj
nokságban a fiúktól. 

Ötnapos ismerkedési edzések 
után, június 29-én már pályára 
küldték Pápán a celli csapatot. 
Meglepetésre Hollósi és Csíkvár 
góljaival 2-0-ra győzött, a Baji -
Latyak (Sali), Bozsó (Baracskai), 
Dobos (Mesterházy), Szölló'si-
Csernák (Pintér) , Takács B., 
Gyó'rvári (Németh J.), Tóbiás (Já-
ger) - Takács Sz. ( H o l l ó s i ) , 
Marius (Csíkvár) összeállításban 
kiálló celldömölki csapat. Az első 
edzőmérkőzés után, július 3-án 
Csepregen, a Bakony-csoport 
bajnoka ellen mérkőzött meg Se
bestyén At t i la csapata. A Nagy 
Z. - Takács B. (Latyák), Bozsó 
(Dobos), Baracskai (Sali), Szöl-
lősi - Csernák (Oravecz), Jáger 
(Németh J.), Győrvári (Pintér), 
Lengyel (Tóbiás) - Marius (Hol
lósi), Takács Sz. (Mesterházy) fel
állásban, a háromszor 30 perces 
mérkőzés t 3-1 (0-0, l - l ) ered
ménnyel nyerte meg a celli együt

tes. A celliek góljait Takács Sz., 
Jáger és Hollósi szerezte. 

Szombaton, júl ius 6-án Sop
ronban, a felújítás előtti régi Ká
posztás úti stadion búcsúz ta tó 
felkészülési mérkőzésen ugyan 3-
0-ra kikapott a még csak két hete 
együtt készülő celldömölki csa
pat, de az összecsapásra kiláto
gató közel ezer hazai néző is taps
ra ragadtatta magát egy-egy kor
szerű celli t ámadás t köve tően . 
Meg is érdemelték az elismerést 
a celli fiúk, akik az eredménytől 
eltekintve a mérkőzésen remekül 
megáll ták a helyüket, s bizony, 
ha gólhelyzeteiket , amiből két
szer annyit dolgoztak ki , mint a 
MATÁV, ki tud ták volna hasz
nálni, akkor a felkészülés során 
megnyerhe t ték volna harmadik 
t a l á l k o z ó j u k a t is. M é g ö t - h a t 
előkészületi mérkőzés van hát
ra a bajnoki rajtig, s máris el
m o n d h a t ó , kellemes gondjai 
vannak az edzőnek a csapatépí
tést i l letően. 

A mérkőzésről: 
MATÁV Sopron-Celldömölk 

3-0 (2-0) 
Sopron, 1. félidő': Horváth T. -

F e h é r , Prazenica, Nagy Z s . -
Sifter Tibor, Sifter Tamás, Gyur-
csányi, Perger, Hadarits - Jav-
ruján, Bausz. 2. félidő': Farkas -
Horváth R., Szabados, Csiszár -
Pintér, Komódi, Somogyi, Tóth 
I . - Sira, Tóth M . , Tiber. Vezető
edző': Bognár György. 

Celldömölk, 1. félidő': B a j i -
Latyák, Bozsó, Baracskai, Szöl-
lősi - Oravecz, Takács B., Gyó'r
vári (Marius 38. p.). Lengyel - Já
ger, Takács Sz. 2. félidő': B a j i -
Oravecz, Bozsó, Baracskai (Do
bos 67. p.), Szöllősi (Németh J. 
77. p.) - Csernák, Takács B. (Pin
tér Z . 52. p.), Marius, Lengyel 
(Tóbiás 55. p . ) - J á g e r (Csíkvár 
61. p.), Hollósi. Vezetőedző: Sebes
tyén Atti la. 

5. perc: Jáger a bal oldalon egy 
pazar csellel játszotta át magát a 
hazai védőkön, középre adott, de 

Takács Sz. jobb sarokba tartó lö
vését Fehér a gólvonalról vágta 
ki szögletre. 

38. perc: Győrvári az ellenfél 
16-osánál ugrott fel fejelni, majd 
ütközött védőjével és olyan sze
rencsétlenül ért földet, hogy jobb 
könyöke kiugrott a helyéről. Kö
zel öt percig állt a já ték, mire 
hordágyat kerítettek és levitték a 
pályáról. Időközben a m e n t ő is 
megérkezett, és kórházba szállí
totta a megsérült játékost, akinek 
al tatásos beavatkozással te t ték 
helyre a könyökét, majd gipszkö
tést kapott, mert egy csontszilánk 
levált a könyökéről. 

41. perc: A kényszerű szünet 
nem tett jót a celli csapatnak. A 
hazaiak kaptak jobban lábra, a 
folytatás e lső perceiben Bausz 
játszotta át Latyákot, és lőtt la
posan a jobb sarokra. A közben 
kapujából kilépő Baji ugyan még 
megpróbál t egy gyors vetődés
sel tisztázni, de csak ujjheggyel 
érte a labdát, mely a kapufa élén 
irányt változtatva a hálóba gurult 
(1-0). 

45. perc: Az utolsó percben 
Gyurcsány i j á t s z o t t a át a bal 
oldalon a celli védőket, majd re
mekül lőtt a kapuelőtérbe, ahol 
Bausz érkezett , és senkitől sem 
zavarva három méterről a kapu 
bal oldalába fejelt (2-0). 

49. perc: Tóth Mihály futtából 
eltalált nagy erejű, közel húszmé
teres lövése vágódott a celli ka
puba (3-0). 

57. perc: A gól után jobban ját
szóvendégcsapat támadást táma
dás után vezetett a MATÁV ka
pujára, és egymás után dolgozta 
ki helyzeteit. Az első nagy hely
zetet Csernák hagyta ki . A félpá
lya közepén hagyta faképnél Csi
szárt és a 16-osra bevezetve, a 
jobbösszekötó'helyéről bődületes 
erejű lövést eresztett kapura, de 
a labda a felső léc alsó lapján vé
gigcsúszva az el lenkező oldalon 
kifelé pattant. 

59. perc: Pintér Z . labdájával 
Jáger lépett meg a bal oldalon, és 

a balösszekötő helyéről leadott 
lövése centikkel hagyta el a bal 
felső sarok fölött a játékteret . 

70. perc: Tóbiás balról kanya
rított a védők mögé, a labdára 
Csernák lépett ki a jobb oldali 
ötös sarkánál, de rosszul számí
totta ki a labda ívét. Fejes helyett 
lábbal próbálkozott , de a rosszul 
eltalált labda magasan kapu fölé 
perdü l t . 

71. perc: Csíkvár csípett el egy 
rosszul sikerült Szabados hazaa
dást, melyet a 1 l-es pontnál sen
kitől sem zavarva a kifutó Farkas 
kapusba lőtt. 

83. perc: Hollósi vett le egy be
adást a 16-oson belül és látványo
san, fordulatból egyből ballal ka
pura bombázott , de Farkas tisz
tázni tudott. 

Bíráskodás: Szabó György já
tékvezető általában jól vezette a 
sportszerű találkozót, de a má
sodik félidőben Marius ellen az 
ötösnél tö r t én t szabálytalansá
gért 1 l-est kellett volna ítélni, 
Győrvári sérülésénél pedig hatá
rozottabban kellett volna fellép
ni a rendezők felé. 

- tini -

Hu-mor-zsák 
A4-es típusú félfamentes rajz

lapomat e l c se ré lném ugyan
ilyen típusú Audira. 

Ukrán turisztikai h i rde tés : 
Jöjjön hozzánk nyaralni - az 
autója már úgyis itt van. 

Balatoni naplementére néző 
anyósomat elcserélném rotáci
óskapára. Jelige: Mama, szere
tünk! 

Ö s s z e c s u k h a t ó babakocsit 
szétnyithatóra cserélnék! 

A részeget leszólítja egy né
ger prostituált: 

- Szépfiú, nem akarsz haza
kísérni? 

- Mi . . . mi... mit csináljak én 
Afrikában? 
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