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Kerékpártúra 

Nyolc felnőtt és nyolc gyermek indult 300 
kilométeres kerékpártúrára a millennium 
alkalmából hétfőn délelőtt Celldömölkről. 
A kerékpáros vándortúra résztvevői a vég
vári vitézek nyomában haladnak, számos 
nevezetességet tekintenek meg, s várható
an július 12-én térnek vissza városukba. 

A Tropicariumban jártak 
A Tourinform Iroda szervezésében több celli 
kisiskolás, ovis látogatott el a május 26-án 
Budapest egyik bevásárlóközpontjában meg
nyílt Tropicariumba. A modem állatkert a föl
dön eló'forduló édes- és sós vízi halakat, tró
pusi élőlényeket, valamint Magyarország ha
lait mutatja be. Részletek a második oldalon. 

Biztonságos ételkészítés 
Hazánkban - az utóbbi évek egészségügyi 
adatai szerint - évente mintegy 500 ételfer-
tőzéses, ételmérgezéses esemény és ezek 
kapcsán több, mint 5000 megbetegedés tör
ténik. A megbetegedések többsége hasme
néssel, hányással jár. Hogyan lehet mind
ezt elkerülni? Válasz a harmadik oldalon. 

A MAVEPCELL Kft, terve kapta a több szavazatot a bizottsági ülésen 

Egy Icpcsscl közelebb a Korona-sarok beépítéséhez 
Két beadott tervpályázatról döntött a vá

rosfejlesztési bizottság legutóbbi nyilvános 
ülésén, amikor a Korona-sarok beépítésének 
lehetó'ségeit tárgyalták. Az elhangzó vélemé
nyek után egyhangúlag azt a határozatot hoz
ták, hogy a képviseló'-testület elé a helyi be
fektetővel, a MÁVÉPCELL Kft-vel való tár
gyalás javaslata kerüljön. 

A hozzászólásokból kiderült, hogy a beépí
téssel kapcsolatos elképzelések hasonlóak, ke
reskedelmi funkcióra és lakások kialakításá
ra alkalmas épületet képzelnek el erre a hely
re a celliek. A kérdések azzal kapcsolatban 
vetó'dtek fel, hogy kell-e még egy nagy üzlet 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Iván-napi nyárköszöntö 
Június 24-én, Szent Iván nap

ján már hagyományosan nyárkö
szön tö ' f ú v ó s h a n g v e r s e n y t és 
mazsore t t -bemuta tó t rendezett 
a K M K a művelődési központ 
előtti t é ren . A nyári napforduló 
a lkalmából megtartott koncer
ten az idén fellépett a körmendi 
fúvószenekar Pataki Attila ve

zényletével, és a hazaiak képvi
sele tében az Á d á m Jenó' Zene
iskola fúvószenekara, vezényelt 
Bejczi Károly. Az egyórás ö röm
zenéhez a látványt a büki és a 
ce l ldömölki mazsorettek szol
gál tat ták. Vezetőjük Debreceni 
Attila, illetve Tulok Gabriella. 

kn 

Békejobb Cellben 
Az M D F celldömölki szerve

zete Békejobb 2000 elnevezéssel 
ta lá lkozót szervez július 6-án, 
csütör tökön este 6 órai kezdet
tel az Apáczai Kiadó dísztermé
ben. A találkozón részt vesz és 
e lőadás t tart dr. Dávid Ibolya 
igazságügy miniszter, az M D F 
e l n ö k e , dr. Kónya Imre, az 

M D N P alelnöke, Ekes József 
országgyűlési képviselő, a Vál
l a l k o z ó k P á r t j á n a k e l n ö k e , 
Viniczai Tibor, az M D F alelnö
ke, dr. Utassy Béla, a Kisgaz
da Szövetség főti tkára, Heré
nyi Károly országgyűlési kép
viselő. A találkozó után együtt
működési szerződést írnak alá. 

Bővítik a Szent Benedek iskolát 
Már májusban megkezdték a 

Szent Benedek Általános Iskola épü
letének lebontását, átépítését. Az 
épület egy részének tetőterét tavaly 
nyáron alakították ki. Czupor Attila, 
az iskola igazgatójának elmondása 
szerint az új szárny tervei másfél év
vel ezelőtt elkészültek Ez év tavaszán 
azonban már nagyobb kivitelezést is 
tudtak kezdeményezni. Az építkezés 
ezen részét nem lehet szakaszolni, így 
egyben készül el. Az iskola igazgató
ja azt is közölte, hogy az építkezés új 
épületek, illetve egy tornacsarnok ki-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Szünidei 
programok 
a HMK-ban 
Elkezdődött a várva várt nyári 

szünet, de sok diák - és legfőkép
pen talán s z ü l ő - nem tudja, hogy 
mivel töltse a hirtelen nyakukba 
zúdult szabadidőt. Pálné Horváth 
Máriától, a K M K igazgatójától 
kérdeztük, mit ajánl az intézmény 
a napsütésben is a tévé előtt „nya
raló" gyerekeknek. 

(Folytatás a 3. oldalon) 
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Egy lépéssel közelebb a Korona-sarok beépítéséhez 
(Folytatás az 1. oldalról) 
az eddigieken kívül Celldömölkre, ha igen, an
nak a városközpontban kell-e lennie. 

A két pályázó közül a szombathelyi befek
tetőcsoport elképzelése szerint az épület tömb 
földszinti részén a Plusz-üzlethálózat egysége 
kapna helyet, míg a celldömölki cég kisebb 
helyiségek kialakítását tenné lehetővé a föld
szinti részen, ahova a kereskedelem mellett 
más funkcióra is alkalmas helyiségek kialakí
tására is sor kerülhetne. Dummel Ottó, a pol
gármesteri hivatal műszaki osztályvezetője 
szerint mindkét terv alkalmas arra, hogy nyer
tesként továbbfejlesztésre kerüljön. Mindkét 
cég képviselője egyetértett abba, hogy az ala
kuló igények szerint változtatnak a terveken, 
a fő funkciót a földszinten meghagyva. Mivel 
a bizottsági tagok véleményei a celldömölki 
vállalkozó mellett szóltak, Nagy Kálmán bi
zottsági elnök megszavaztatta a két tervet. A 
városfejlesztési bizottság és az ülésen részt 
v e v ő pénzügy i b i z o t t s á g tagjai is a 

M A V E P C E L L Kft. beépítését tartották meg
valósíthatónak. 

Söptei Józsefné, a M Á V É P C E L L Kft. ügy
vezető igazgatója elmondta, hogy eddig Cell
dömölkön még csak néhány épületet hozott 
te tő alá a cég, hiszen fó' profiljuk a mély- és 
vasútépítés, de országszerte több létesítmény 
is az ő építményük. Az motiválta őket ebben 
az esetben: celldömölkiként a celliek tudják 
leginkább, hogy mik az itt élők igényei. Véle
ménye szerint nem arra van szükség, hogy a 
városközpontban négy sarkon négy nagy üz
let legyen. Nem biztos, hogy a multi cégeknek 
a városközpontban van a helyük. A földszinti 
részre nem csak üzleteket tervezhetnek, lehet
nek itt irodák, helye lehet például múzeum
nak, kávéháznak, olyan egységeknek, amelyek 
által kicsit barátságosabbá válhatna a város 
központja, ahova a celliek és az idelátogatók 
is szívesen betérnek. Elképzelhetőnek tartja, 
hogy a megvalósításban az önkormányzat is 
részt vegyen befektetőként, így a vállalkozás 

részesévé válna. Az alagsori garázsokra és 
emeleti lakásokra is szükség van, hiszen váro
sunkban mindkettőből kevés van. A kormány
zati döntések alapján a lakástámogatási lehe
tőségeket itt is igénybe lehetne venni. Várják 
azoknak a celldömölki szakembereknek a ja
vaslatait, akik a tapasztalataikat itt tudnák ka
matoztatni. A tervezés folyamatában lehetsé
gesek a változtatások. A lényeg az, hogy Cell
dömölk épüljön, szépüljön. Az itt lakó fiata
lok lássák, hogy igényesebbé válik a város, a 
fiatal szakemberek ne menjenek el, inkább 
jöjjenek haza. A városlakóknak az érdekeit 
szolgálja ez a beépítés. 

Hogy szám szerint hány lakás, üzlet- és 
egyéb helyiség lesz az épületben, hogy meg
jelenik-e a korona az épület homlokzatán, az 
még nem eldöntött . A képviselő-testület kö
vetkező ülésén azonban eldőlhet végre a Ko
rona-sarok beépí tésének évtizede is húzódó 
ügye. 

T. G. 

Bővítik a S z e n t Benedek iskolát 
(Folytatás az 1. oldalról) 
alakítását foglalja magába. 2000 nya
rán tető alá kerül minden, majd a 
következő évben folytatódnak az át
alakítások, hiszen nem csak új tan
termeket szeretnének nyerni, hanem 
egy kápolna építését is tervbe vették. 

A17-18 fős osztályok egy részét az 
építkezés és a tanítás ideje alatt az 

Ádám Jenő Zeneiskolában, illetve a 
Szent Márton Otthonban helyezték 
el. A terveket a MÁVÉPCELL Kft. 
valósítja meg. Czupor Attila köszö
netét fejezte ki a püspök úrnak, aki 
anyagilag támogatta a Szent Benedek 
Általános Iskola átépítését. Az isko
la tanulói a vakációt Szócén, kézmű
ves táborban töltik. 

Képeslaptömb Kemenesaljáról 
Képeslaptömböt készíttet a térségről a celldömölki Tourinform Iro

da. A Celldömölk és kistérségéről szóló képeslapok szabvány méretű
ek, egy tömbbe illeszkednek. Perforációval ellátva a lapok letépése 
után a felhasználónál marad egy spirál kötésű füzet, amely a képeslap
okon található képek kicsinyített változatait tartalmazza, hátoldalu
kon ismertető szöveggel. Ezáltal a tömb nemcsak üdvözlőlapokat tar
talmaz, hanem emléktárgyként is szolgál. Az irodában várják azoknak 
az idegenforgalomban érdekelt vállalkozásoknak a jelentkezését, ame
lyek szeretnének bekerülni a tömbbe tízezer forint ellenében. 

Ráját simogattak a celli gyerekek 

Kirándulás a Tropicariumba 
Június 21-én a Tourinform Iroda szervezé

sében több celli kisiskolás, ovis látogatott el a 
május 26-án Budapest egyik bevásárlóköz
pontjának külön látványosságaként megnyílt 
Tropicariumba. A modern állatkert a földön 
előforduló édes- és sós vízi halakat, trópusi élő
lényeket, valamint Magyarország halait mu
tatja be. A kirándulásról Horváth Melinda, a 
Tourinform Iroda vezetője, a program szer
vezője mesélt. 

- Áprilisban kaptuk a szórólapokat a főváros 
ezen legújabb látványosságáról, ezután kezdtük 
el megszervezni a csoportos látogatást, melyet 
hazafelé egy veszprémi körsétával is megtoldot
tunk. A gyerekek és szüleik egyaránt nagyon él
vezték a látványosságokat, ami nem is csoda, 
hiszen minden teremben újabb és újabb megle
petés várt ránk. Különlegesebbnél különlege
sebb hüllőket, kétéltűeket, kígyókat láthattunk. 
Megtalálhatóak a természetfilmekből ismert kü
lönböző madárpókok, gekkók, van olyan terem 
is, amely az esőerdők flóráját mutatja be. Agye-
rekek számára az egyik legérdekesebb a mini 
trópusi esőerdő volt, ahol szabadon röpködtek 
a félméteres papagájok, de szabadon közleked
hettek a selyemmajmok is. Akinek szerencséje 

volt, belekeveredhetett egy jó kis trópusi zápor
ba is, amely félóránként zúdult a látogatók nya
kába. Az amerikai filmekből jól ismert látvány-
alagút és cápaakvárium is nagy sikernek örven
dett: egy-egy gyereket alig lehetett elcsalni az 
üveg elől. A szülők akkor aggódtak talán leg
jobban, amikor csemetéik a rájasimogatóban 
könyékig elmerültek. A levelibékák és a lepkék 
mintha szabadságra mentek volna, mert egyet 
sem láttunk közülük. A gyerekek mindent na
gyon megfigyeltek, ha mi nem vettünk észre 
valamit, ők addig álltak és keresték a szemük
kel, míg végre fel nem fedezték. 

- Hazafelé Veszprémben tartottunk egy kis 
sétát és ismertetőt a városról a gyerekeknek 
gyerekszinten, és megnéztük egyebek mellett 
a várat, a ferences templomot, az érseki palo
tát stb. Mindenkinek tudom ajánlani, hogy ha 
teheti, látogassa meg ezt a különleges akvári
umot, mert valóban nagy élményben lehet ré
sze, ahogy a gyerekeknek is a mi kirándulá
sunkon. Kovács N. 

Terjesztőket 
keresünk! 

Jelentkezőket keresünk (diákokat is) 
az Új Kemenesalja című hetilap jutalékos 

rendszerben történő terjesztésére. 

Érdeklődni lehet a Kemenesaljái Művelődési Központban. 
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Szünidei programok a HMK-ban 
(Folytatás az 1. oldalról) 

- Már a tanév során meghirdet
tünk több tábort is a gyerekeknek. 
Június 28-án indult a KMK-ban a 
kézműves tábor, sajnos elég cse
kély számú résztvevővel. Július 3-
án keltek útra a millenniumi ke
rékpártúra résztvevői, akik bicik
livel követik a végvári vitézeket 
Mikosszéplaktól Somlóig 300 k i 
lométeren keresztül. A 15 túrázót 
Szalóky Attila vezeti. Július 3-7-
ig rokis edzőtábor van az intéz
mény épületében. Az edzéseket 
Koszogovits Norbert vezeti. A 
táncok kedvelői Balatonrendesen 
is hódolhatnak szenvedélyüknek: 
július 17-23-ig a rokisok táboroz
nak a Balaton mellett, a nyári szü
net utolsó hetében pedig - már 
hagyományosan - néptánc szak

tábor lesz a diáküdülőben - tud
tuk meg az igazgatótól. 

A táborokon kívül szervez egy
napos programokat is a K M K . 
Augusztus 9-én mindenkit szere
tettel várnak egy kis biciklis túrá
ra, a célállomás Mesteri. Indulás 
9 órakor a K M K előtti térről, ér
kezés pedig 19 órakor. A csoport
vezető Benke Csaba és Nagyné 
Tóth Andrea lesz, előzetes jelent
kezés nem szükséges. Talán nem 
kell mondani, hogy biciklit min
denki vigyen magával. Július 7-én 
reggel 9 ó r a k o r a K M K elő l 
strandbusz indul Borgátára. Rész
vételi díj 500 forint. Augusztus 1-
2-3-án Kedvenceink videón cím
mel videovetítés lesz a művelődési 
központban délelőtt 10-12 óráig. 
Előreláthatólag a Star Wars, a 101 

kiskutya és az Orosz lánk i rá ly 
című filmeket nézhetik meg a gye
rekek. A vetítés ingyenes. 

Az idősebbekre és a felnőttek
re is várnak programok a nyáron. 
A Kultúrával a nyugat kapujában 
című rendezvénysorozat gálája 
volt július l-jén Szombathelyen. 
A gálán több celldömölki és ke-
menesaljai csoport is fellépett: a 
Tücsök Bábcsopo r t , az Á d á m 
Jenő Zeneiskola Reneszánsz Ka
maracsoportja, Makkos Lilla szó
lóénekes, az ostffyasszonyfai és 
magasi citerazenekar. 

A K M K idén hagyományterem
tő szándékkal augusztus 25-én 
este 7 órától nyárbúcsúztató kon
certet rendez az intézmény előtti 
téren. A koncert résztvevői egy
előre még ismeretlenek, de annyi 

biztos, hogy a buli gyerekeknek, 
felnőtteknek és fiataloknak egy
aránt szól majd. 

Külön kell szót ejteni az au
gusztus 19-20. között megrende
zésre kerülő Szent István-napok
ról. Augusztus 19-én este 6 órá
tól kiállítás-megnyitó a K M K ga
lériáján, 20-án este 8-tól ünnepi 
műsor a művelődési ház előtt : 
ökumenikus istentisztelet, majd 
ünnepi kenyérszentelés és áldás. 
Az ü n n e p i m e g e m l é k e z é s t 
Rozinán László állítja össze. A 
műsort koncert követi majd ün
nepi hangulatban. 

Remélhetőleg mindenki talált 
kedvére valót a K M K kínálatából, 
és minél többen vesznek részt a 
rendezvényeken. A programok
ról, táborokról élménybeszámoló
kat is olvashatnak majd későbbi 
számainkban. 

Kovács Nóra 

Balatonrendes az idén is népszerű 
Balatonrendesen sok éve szerveznek üdü

lőtábort az általános iskolások számára, eb
ben az évben sincs ez másképp. Elsőként a 
Gáyer Gyula Általános Iskola egy csoportja 
töltött ott egy hetet június végén. Az Eötvös 
Lóránd Általános Iskolából a felsősök július 
3-ától 9-éig, az alsó tagozatosok pedig július 
10-étől 16-áig táborozhatnak it t . Az alsósági 
Berzsenyi Lénárd Általános Iskola táborai
nak időpontjai: augusztus 7-13., illetve au
gusztus 14-20. 

Ugyancsak Balatonrendes ad helyet a hor
gász- és tánctáboroknak. A Vas Megyei Hor
gász Szövetség június 26-átóí július 2-áig szer
vez tábort mindazon érdeklődőknek, akik ezen 
hobbinak hódolnak. A néptánctábor augusz
tus 21-étől 27-éig tart majd. 

Rosta Zsolt, aki immáron 13. éve szerve
zi és vezeti a balatonrendesi üdülő táboro
kat, elmondta, hogy az épüle tek jól felsze
reltek, néhány évvel ezelőtt új vizesblokkot 
alakítottak k i . Idén egyedüli gondot az üdü-

ló'csekk körüli p rob lémák jelentettek. Ezen 
a nyáron térségünkből közel 1400 fiatal töl
t i szünidejét a balatonrendesi üdülő táborok 
valamelyikében. 

A Gáyer Gyula Általános Iskola német nyel
vi tábort szervez alsó- és felső tagozatosok
nak szombatonként augusztus 5-étől kezdő
dően 26-áig bezárólag. Helye az iskola nyelvi 
labora lesz. 

Június 27-étól július 1-jéig cserkésztábort 
szervezett a Római Katolikus Plébánia. A 
Szent Benedek Általános Iskola szervezésé
ben pedig SzŐcén nyaralhatnak a diákok júli
us 27-e és 30-a között. 

Az evangélikus ifjúsági programok a követ
kezők: A frissen konfirmáltak július 9-étŐl 15-
éig Révfülöpön nyaralhatnak. A középiskolá
sok két révfülöpi tábor közül is választhatnak, 
az időpontok: július 16-22 és augusztus 6-12. 
Piliscsabán szintén a középiskolák számára 
szerveznek tábort július 16-a és 22-e között. 
Augusztus 13-ától 19-éig, illetve augusztus 20-

ától 26-áig a felnőtt ifjúságot várják a révfülö
pi táborok. 

Az Őrségben (Ó'rimagyarósd) négy egyház
megyei táborba várják a diákokat. Az alsó tago
zatosok részére július első hetében, 2-ától 8-áig, 
a felső tagozatosoknak pedig július 9-étől 15-éig 
tart tábort Garas Krisztina és Solymár Péter. 
Kovács Imre és Tóth Márta vönöcki lelkészek 
július 16-a és 22-e között várják szeretettel a 
középiskolás korosztályt Orimagyarósdra. Az 
őrségi zenei tábor - augusztus 6-ától 19-éig tart 
-vezetője Vetó'István lesz. 

Jó pihenést, diákok! 
Sipos Nóra 

m 
A biztonságos házi ételkészítés aranyszabályai (1.) 

Hazánkban - az utóbbi évek 
egészségügyi adatai szerint -
évente mintegy 500 ételfertő-
zéses, ételmérgezéses esemény 
és ezek kapcsán több , mint 
5000 megbetegedés tör ténik. 
A megbe tegedések többsége 
h a s m e n é s s e l , hányássa l j á r , 
enyhébb, súlyosabb lefolyású, 
de mindenképpen munkaké 
pesség-csökkenést és tetemes 
anyagi kár t okoz. Az esemé
nyek közül csaknem 400, a 
megbetegedések közül pedig 

közel 1400 háztartásokban fordul 
e lő - kellő higiénés elővigyáza
tosság nélkül készített é telek fo
gyasz t á sa k ö v e t k e z t é b e n . Az 
aranyszabályokban az egészség 
védelmét szolgáló legfontosabb 
ismeretek, i l letőleg tennivalók 
olvashatók. 

Élelmiszert csak megbízható 
helyről szerezzünk be! 

Csak élelmiszer-árusításra en
gedélyezett helyen vásároljunk. 

Házalótól élelmiszert - különösen 
gombát , nyers húst , húskészí t 
ményt - ne vegyünk, mert az meg
betegedést okozhat. 

Vadon te rmő (magunk szedte) 
gombából csak akkor készítsünk 
ételt, ha azt gombavizsgáló szak
ember fogyasztásra alkalmasnak 
minősítette. 

Ételkészítés előtt a nyersanya
gokat - valamint a nyersen fo
gyasztandó salátát , gyümölcsöt 
stb. - gondosan tisztítsuk, mossuk 
meg. 

Fogyasszunk pasztőrözött te
jet! Ha nyers-tejet vásárolunk, 
azt mielőbb forraljuk fel! 

Az előre csomagolt élelmiszerek 
vásárlásakor olvassuk el a címkén 
a tárolásra és a minőségmegőrzési, 
illetve fogyaszthatósági időre vo
natkozó tájékoztatást. 

Az élelmiszert a javasolt mó
don tároljuk és a jelzett határ
időig használjuk fel. 

(Folytatjuk) 
Bedy Zsoltné 

közegészségügyi felügyelő 
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Mi a vclcincnvc a eel 
szórakozási lehetősége) 

Boczkó Attila: Nagyon ke
vés Cellben a szórakozási le
hetőség. Több hely is meg
szűnt, például a pityervári 
diszkó. A KMK-ban szoktak 
diszkót szervezni, ahova a 
környékbeliek is járnak, de 
sajnos mindig vannak köte
kedők, akik miatt nem szívesen megyek oda. 
Inkább a környező falvakba járok diszkóba, 
nagyon hangulatos bulik szoktak lenni példá
ul Beledben, hol hab-partit, lufi-partit is ren
deznek. Néha bálokba is elmegyek, szeretem 
a jó báli zenét is. Fel lehetne Cellben is dobni 
az életet, sztárvendégeket kellene idehozni. 

Németh Lívia: Már elég régóta nem járok 
kifejezetten hétvégén szórakozni, de azt h i 
szem, ha szeretnék, akkor sem tudnék elmen
ni. A diszkókba inkább a tizenévesek járnak, 
más szórakozóhely pedig nem nagyon van. 
Nyáron talán lesz néhány rendezvény, Inkább 
a környékbeli városokba, Szombathelyre vagy 

a Balatonhoz megyek el . 
Gondoskodni kellene a szó
rakozásról Cellben is, ezzel is 
itt lehetne tartani a fiatalo
kat. Különböző alkalmakat 
kellene megragadni szabad
téri versenyek, sportverse
nyek rendezésére. 

Kiss Angéla: Nyíregyházá
ról jöt tem Sárvárra munkát 
betanulni, és itt lakom a tár- "jfc ; 
saimmal albérletben. Furcsa 
a kisváros Nyíregyháza után, 
a szórakozási l ehe tőség is 
jóval kevesebb. A művelődé
si házban szokott lenni disz
kó, de az is ritkán. Furcsa volt, hogy a városi 
rendezvényeken is nagyon kevesen voltak kint, 
érdekes az emberek hozzáállása. Ha szórakoz
ni akartunk, beültünk egy presszóba, vagy el
mentünk biliárdozni, de az is csak éjjel 11-ig 
van nyitva. Sárváron, Káldon voltunk diszkó
ban, azok tűrhetó'ek voltak. 

Molnár Veronika: Eléggé rossz a vélemé
nyem, jóformán semmi szórakozási lehetőség 
nincs. A diszkózós korszakból kinőttem, egy 
olyan hely kellene, amely nem tinikkel van tele. 
Jó lenne egy szabadidőcentrum, ahol lehetne 
biliárdozni például, és ahol nem az alkoholnak 
lenne fő szerepe. Szolid szórakozási lehetősé

gek kellenének, erre is van 
igény. Olyan hely, ahol lehet 
beszélgetni, zenét hallgatni. A 
nyári szabadtéri rendezvénye
ken részt szoktam venni, a 
szüreti mulatságon, a búcsún, 
jó ötlet a Cell-Cup is, ilyenkor 
legalább felbolydul a város. 

Molnár József: Nemes
k e r e s z t ú r o n lakom, ott is 
dolgozom, sok a munka, 
így kevés idő jut a szórako
z á s r a . Szeretem a foc i t , 
Cellben és a faluban is el
j á rok a meccsekre. Amiko r 
r áé rünk a csa láddal , a fe- _ 
l e s é g e m m e l és a kisgyerekemmel, elme
gyünk a Balatonhoz. Nem olyan rég cir
kuszban vol tunk. K ü l ö n ö s e b b e n nem já
runk sehova, nincs, ami vonzaná . A falu
ban sincs sok lehe tőség . 

Nemes Norbert: Budapesten tanulok, in
kább ott szórakozom. Ri tkán j á rok Cellben 
szórakozni, de a kulturális rendezvényeken 
részt veszek. El szoktam menni a szüreti ren
dezvényre, a Cell-Cup műsora i ra , de disz
kóba nem járok. Nyáron a Bala tonnál szok
tam munká t vállalni, azt összekötöm a szó
rakozással is. Hiányzik a főiskolás, egyete
mista korosztálynak a szórakozási lehetőség. 

M ű k ö d h e t n e fiatalok klub
ja, ke l lenének zenei estek. 
Egy kulturál t hely lenne jó , 
ahol össze lehetne j ö n n i 
szórakozni . 

Tulok G. 
Fotó: Völgyi L . 

Városkép 2000, kellenek-e emléktáblák? 

Néhány gondolat lapunk korábbi írásaihoz 
A közelmúltban két olyan írás jelent meg, amely hozzászólásra kész

tetett. Az egyik „Városkép 2000", a másik „Kellenek-e emléktáblák 
Cellben?" című. Az elsó' vitaindítónak készült, a másik véleményeket 
ad közre. Fontosnak tartom a közös gondolkodásra történó'felhívást, 
mert valóban rólunk, a közvetlen környezetünkről van szó. A tapasz
talat azonban azt mutatja, hogy a gyakran hangoztatott városféltési 
gondolatok elsikkadnak nem egyszer azért, mert amikor véleményt 
kellene mondani, elszáll a bátorság. Tapasztalható közömbösség is, 
utóbbinak oka lehet, hogy az illető -nem látja értelmét fellépésének. 

Fontos a lakosság megszólítá
sa, nyilvánvaló azonban, tömeges 
észrevételekre nem lehet számí
tani, ezért talán hasznosabb len
ne bizonyos esetekben azok felé 
fordulni, akik egy adott területen 
kellő felkészültséggel bírnak. E 
tekintetben komoly hátteret adhat 
két szerveződés is: a Kemenesal
jái Baráti Kör és az idén második 
alkalommal összehívott elszárma
zottak találkozója. Sok kiváló tu
dós, e tájhoz vonzódó szakember 
komoly szellemi tőke birtokosa. E 
szellemi tőkének a városunk javá
ra tör ténő kamatoztatásában je
lentős tartalékok vannak. Éljünk 
vele jobban. Legyen a város kez
deményezőbb irányukba. 

A város valóban é lő organiz
mus, mely folyamatosan változik. 
Kérdés az: mi a vá l toz ta tások 
mozgatója? Az emberek magatar
tása, gondolkodása, a működte tő 
szervezet, anyagi e rőfor rások? 
Mindegyik nagyon fontos, hiszen 
egymásra ha tó tényezőkről van 
szó, s kellő szintre hozásuk erő-

A romtemplom a század elején 

feszítéseket kíván. Hogy közülük 
mikor melyik kap nagyobb szere
pet, azt a kor szükséglete befolyá
solja. Egy biztos - ezt mutatja vá
rosunk előélete - , szerény mező
városunk a múlt század közepé
től a tőke megjelenésével indult 
fejlődésnek. 

A kerek évfordulók mindig le
hetőséget kínálnak történelmünk, 
távolabbi és közelebbi múltunk 
értékeinek, az ér tékeket kimun
káló intézményeknek, személyek 
tetteinek felmutatására. Ilyen al
ka lom vol t a k ö z e l m ú l t b a n 
Hollósy Juszt inián apá t emlék
táblájának elhelyezése. Ez az ese
mény motiválta a Megkérdeztük 
- válaszoltak rovat készítőit: Kel
lenek-e az emléktáblák Cellben? 
Mint az ügyben részben érintett , 
kíváncsian és megelégedéssel ol
vastam a 'közreadott véleménye
ket. Megerősítették azt az általam 
ís képviselt nézetet, hogy az em
léktábla egyszerre jelenti a múlt 
tiszteletét és az itt élők, ide láto
gatók tájékoztatását. Utóbbi ide
genforgalmi tényező is, ha tudunk 
vele élni. 

I t t s z e r e t n é k v i s s z a t é r n i a 
romtemplom ügyéhez. Ez a jobb 

(Folytatás a következő oldalon) 
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(Folytatás az előző'oldalról) 
sorsra é rdemes műemlék idén 
pályázati pénzből konszol idál
tabb körü lmények közé kerül . 
A m i t azonban az épüle t meg
óvásában az elmúlt 100 évben az 
egyház és a község elmulasztott, 
azt ma már pótolni nem lehet. 
De az épí tmény a jelenlegi álla
potában is komoly idegenforgal
mi lehetőség. Hogy ez mégsem 
így van, arra a romtemplom kö
rüli rendezetlen állapot, a foga
dókészség hiánya h o z h a t ó fel 
okként . 

A város részéről van akarat 
olyan program megvalósítására, 
mely tavasztól őszig ismétlődő, 
nagyobb közönséget vonzó és be
fogadó rendezvényeket jelentene. 
Tartok tőle, ha a pályázati pénzen 
kívül nem sikerül t ámoga tóka t 
találni, a romtemplom környeze
tének programot adni, néhány év 

múlva ismétlődhet a mai nem kí
vánt állapot. 

Az Árpád-kori romtemplomot 
sokan említik, mint a helyi törté
nelmi múlt jelzésértékű gyökerét. 
Ezzel kapcsolatban hadd hivat
kozzak Nádasdy Lajos cikksoro
zatára, adatgazdag, elemző, múlt
feltáró írására, amely segít utat 
nyitni, a középkori múlt szerte
ágazó elemeit a megértés irányá
ba terelni. 

I dőzzünk még egy kicsit az 
apátságnál , mivel annak az el
múlt évszázadokban meghatáro
zó szerepe volt v idékünkön. Be
folyásának fokmérője az apátság 
mindenkori ál lapota. Volt virág
zó és hanyatló korszaka, utóbbi 
mintegy kétszáz évig tartott. A 
talpra állításban fontos szerepet 
kap a köz tuda tban kevésbé is
mert személy, Lancsics Bonifác. 
A dömölk i apá t ság ez i dő tájt 

már nem önálló, hanem Pannon
halma filiája. A főapát a megújí
tás é rdekében Lancsicsot küldi 
ide kettős feladattal. Állítsa hely
re az apátság gazdaságát, és fej
lessze a hitéletet . Lancsics telje
sítette az elvárásokat. Ma i szó
haszná la t t a l élve felfelé ívelő 
pá lyára á l l í to t ta az apá t ságo t , 
nem véletlenül nevezik az apát
ság újraélesztői között a legkivá-
lóbbnak. 

A szombathelyi s z ü l e t é s ű 
Lancsics 1693-ban lesz a bencés 
rend tagja. Kezdetektől fogva ku
takodik a múlt eseményei iránt. A 
főapát megbízásából hozzákezd a 
bencések egyetemes történetének 
megírásához. Lancsics ideérkezé-
sekor már tudott a korábbi zarán
doklatokról, azt is tudta, hogy a 
hívek által tisztelt Mária-szobrot 
a törökök elől Dénesdre menekí
tették. 

A régi hagyományokra alapoz
va 1725. augusztus 15-én, Nagy
boldogasszony napján a kemenes-
aljai és a környékbeli falvak hívő
ivel újra indul a búcsúi zarándok
lat. 1737-ben hal meg, nagy pom
pával temetik el a templom krip
tájában. Nem tudni, hová fejlődik 
az apátság, ha a sors kegyesebb 
hozzá, azt viszont ismerjük, hová 
j u t o t t a t o v á b b f e j l e s z t é s b e n 
Koptik O d ó által. 

Idegenforgalmi tényező, érde
kesség lehetne, ha a Cellbe zarán
doklók a romtemplomot is felke
reshetnék, és Lancsics nyughelyé
nek köze lében éneke lnék el a 
m i n d m á i g n é p s z e r ű Boldog
asszony anyánk kezdetű éneket , 
melynek ő a szerzője. 

Visszajutottunk gondolatso
runkban a fogadókészség megte
remtéséhez. . . 

Káldos Gyula 

Szép szóval magyarul! 
Részletek a Hreszueries-verseny díjazott pályamunkáiból 

Korábbi számunkban az első' pályatétel egyik kiváló dolgozatából 
idéztünk, példaként állítva azt a hazaszeretetről és az anyanyelvről 
megfeledkezők elé. Ezt folytatjuk ez alkalommal is. 

„Szép szóval magyarul! - A pá
lyázó gyűjtsön 40-50 szót, kifejezést 
a közvetlen környezete nyelvhasz
nálatában előforduló negatív jelen
ségekből! Ajánljon helyette a nyel
vi igényességnek megfelelőt!" -
szólt a versenykiírás. Lacző Balázs, 
a balassagyarmati Balassi Bálint 
Gimnázium 8. a. osztályos tanuló
ja (sajnos) bőven talált hibákat. 

„.. .Lakásomtól az iskolám körül
belül 1 km-re van. Ezt a távolságot 
naponta kétszer megteszem. Köz
ben gyakran nézegetem a kiraka
tokat és a reklámfeliratokat. Meg
lep, hogy mennyi a helyesírási hiba 
bennük, és hányszor használnak 
idegen szavakat, pedig magyarul is 
le lehetne írni azt a szót, kifejezést, 

mondatot... .A közszemlére kitett 
plakátok és reklámtáblák meg kell, 
hogy feleljenek a magyar helyesírás 
szabályainak. Ezeket sokan látják, 
s nem csupán tudatosan hatnak...." 

Balázs Balassagyarmat főutcájá
nak hibás feliratait le is fényképez
te, a hibákat ezek alapján elemez
te. A 32 fotóból csak kettőt muta
tunk be, de ezekre is érdemes oda
figyelnünk, mert Celldömölk sem 
makulátlan e tekintetben. 

„Igazolványkép azonnal Garanci
ával" - A „Garanciával"-t vesszővel 
kellene elválasztani a mondat többi 
részétől, és nem kellene nagybetűvel 
ími. A mondat végére pedig pontot 
kellene tenni, vagy a „Garanciával"-t 
külön mondatba kellene tenni. 

„Reklámiroda Hangoshirdetés 
Névjegykészítés" - Vesszővel kelle
ne elválasztani a szavakat egymástól. 

Persze nem úszták meg a reklá
mozók Balázs kritikája nélkül. „Jól 
ki van találva ez a „szeretet ünne-

zetőnek. Persze a reklámozót nem 
érdekli a személyiséged, csak az, 
hogy nézd, s közben a hirdetőtáb
lák az agyadba égethessék a rek
lámjukat. Mert ez a cél, ez az egyet
len cél. Azt érzi az ember ebben a 
reklámkavalkádban, avégett va
gyunk a világon, hogy „shoping 
m á l l ó k b a n " , a „ p l a z á k b a n " , a 
„ shop ing centerekben" fo
gyasszunk, de nem akármit. Azt, 
amit a rek lám be lénk sulykol. 

pe", mert minden belefér: egy haj
léktalan kisded születése, a fenyő
ünnep, a hívő ünnepe, a nem hívő 
ünnepe, a rengeteg vásárlás. A rek
lám szigorúan terítve van az egész 
területen. Nem úszód meg intim
betét, hónaljspray, legújabb mobil
telefon-családok, legmodernebb 
autómárkák, mosóporok nélkül. 
Megmondják neked, mire költsd a 
pénzed , ami nincs. Azt persze 
megint csak reklámok útján tudod 
meg, hogyan kereshetnél pénzt. 
Szerencsejátékok űzésével, vagy a 
reklámozott termékek kupakjai
nak, vonalkódjainak gyűjtésével, 
sorsolás, kvíz útján. Néha a rend
őrség is kitűz vérdíjat a nyomrave-

Rendben van, tisztelt felnőttek, de 
nem lehetne ezt, ha már szükséges, 
„SZÉP SZÓVAL MAGYARUL'? 
(Lacző Balázs a verseny 2. helye
zettje lett és pályamunkájáért meg
kapta a „Kis nyelvőr" különdíjat is.) 

* * * 
Korábbi számunkban közöltük a 

verseny díjazottjainak névsorát, 
amelyből hiányosan jelent meg: 

A Kresznerics Ferenc Könyvtár 
különdíjasa: Horváth Zsolt (Alta
lános Művelődési Központ 7. o. 
Csákánydoroszló-Ivánc), a Mód
szertani Kiadó Celldömölk külön
díjasa: Lékai Dénes (Liszt Ferenc 
Ált. Isk. 8. o. Zalaegerszeg). 

Kovács Nóra 
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Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2000. (V. 3.) 
számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (2. rész) 

6 .§ 
(1) A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásban ré
szesülők érdekvédelmét szolgáló érdekvédelmi fórumot működtet az 
Szt,-ben meghatározott feltételekkel, melynek részletes működési sza
bályait az ellátást biztosító Népjóléti Szolgálat és a Kemenesaljái Egye
sített Kórház Szakosított Szociális Részlegének - a képviselő-testület 
jóváhagyásával megállapított - intézményi házirendje tartalmazza. 
(2) Tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézményekben az in
tézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást 
igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, melyet 
15 napon belül meg kell küldeni a Közigazgatási Osztályhoz. 
A megállapodásnak tartalmaznia kell: 
aj az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan idő
tartam megjelölését), 
b./ az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, 
cj a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 
d./ az egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hoz
zájárulás összegét, továbbá annak beszámítására teljes vagy részleges 
visszafizetésére vonatkozó szabályokat. 

7-§ 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások egyéb általános és rész
letes szabályait e rendelet V. fejezete tartalmazza, az ellátást biztosító 
intézményenként. 

I I . fejezet 
A szociális ellátás formái és feltételei 

M 
(1) Az önkormányzat a szociális rászorultságtól függően igénybe vehe
tő ellátások körét az alábbiakban állapítja meg: 
AJ Pénzbeli ellátások 

- munkanélküliek jövedelempótló támogatása, 
- rendszeres szociális segély, 
- időskorúak járadéka, 
- ápolási díj, 
- átmeneti segély (és krízissegély), 
- kamatmentes szociális kölcsön, 
- temetési segély, 
- lakásfenntartási támogatás (fűtési támogatás), 
- utazási támogatás. 

B./ Természetbeni ellátások 
- lakbértámogatás, 
- köztemetés, 
- közgyógyellátás, 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, 

CJ Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
I . Alapellátások: 

a. / étkeztetés, 
b. / házi segítségnyújtás, 
cj családsegítés, 

I I . Szakosított ellátások: 
aj nappali ellátás: (Népjóléti Szolgálat keretében) 

- Idősek Klubja, 
bj átmeneti ellátás: (Népjóléti Szolgálat keretében) 

- Gondozóház, 
c. / bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó (megyei feladatokat is 

ellátó) szociális ellátás: 
- Szakosított Szociális Részleg (Kemenesaljái Egyesített Kór
ház Intaházai Szervezeti Egysége keretében) 

I I I . fejezet 
Szociális rászorultságtól függó' 
A./ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

9 . § 
(1) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás - a (2) - (3) bekez
désben foglaltak kivételével kizárólag celldömölki lakóhellyel rendel
kezőnek, illetve a 2. § dj pontja értelmében megjelölt hajléktalan sze
mélynek nyújtható. 

(2) Ideiglenes intézkedésként - lakóhelytől függetlenül - a 2. § b./ pontjá
ban meghatározott, arra rászoruló is jogosult egyszeri átmeneti segélyre. 
(3) Ideiglenes intézkedésként nyújtott ellátás esetén a rászoruló lakó
helye szerinti illetékes önkormányzattól az átmeneti segély összegének 
a visszafizetése iránt haladéktalanul intézkedni kell. 

Rendszeres szociális segély 
10. § 

(1) Az önkormányzat rendszeres szociális segélyben részesíti azt a sze
mélyt, aki az Szt.-ben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel. 
(2) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 
(3) Amennyiben a jogosultság a tárgyhónap 16-át megelőzően szűnik 
meg, a megállapított segély összegének 50%-át, egyéb esetekben a meg
állapított segély havi teljes összegét kell folyósítani. 
(4) A rendszeres szociális segélyben részesülő részére kifizetett segély 
összegét a segélyezett halálakor hagyatéki teherként az illetékes köz
jegyzőnél be kell jelenteni, amennyiben haláláig rendszeres szociális 
segélyben részesült, feltéve, ha olyan vagyont hagyott hátra, amelyben 
az ellátás egészben, vagy részben fedezhető. 
A bejelentés tényéről a segély megállapításáról szóló határozatban ren
delkezni kell. 

11. § 
(1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személyekre vonatkozóan a 10. íj
ban foglaltak mellett a rendszeres szociális segélyezés feltételei az aláb
bi bekezdésekben foglalt rendelkezésekkel egészülnek k i . 
(2) Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjo
gosult, aktív korú nem foglalkoztatott személyek legalább 30 munka
nap időtartamú foglalkoztatásának megszervezésére a CELLSZOLG 
KHT.-t /a továbbiakban: Kht./ bízza meg. 
(3) Az Önkormányzat foglalkoztatási kötelezettsége alapján a Kht. szer
vezésében közmunkát, közhasznú munkát vagy a települést ér intő köz
feladat ellátására irányuló munkát - elsősorban az önkormányzat intéz
ményeiben, és a Kht.-ban - biztosít. 
(4) A Közigazgatási Osztály az igényjogosult kérelmének benyújtását követő 
első munkanapon jelzi a Kht. felé a foglalkoztatás szervezésére irányuló igényt. 
A Kht. a megkereséstől számított 10 napon belül tájékoztatja a Köz
igazgatási Osztályt a foglalkoztatás lehetőségéről (helyéről, időtartamá
ról, a munkajellegéről). 
(5) A Közigazgatási Osztály a Kht. által szervezett munkára a (2) be
kezdésben megjelölt személy foglalkoztatásának a lehetőségét az Szt 
37/a. § (9) bekezdésében foglaltak alapján megvizsgálja. 
(6) Amennyiben a foglalkoztatás feltételei fennállnak - a foglalkoztató 
megjelölésével a foglalkoztatás időtartamáról, a megjelenés időpontjáról 
értesítve - az igényjogosult kérelmezőnek felajánlja és biztosítja (kötelező 
foglalkoztatás lehetőségeként) a megjelölt munkát. Ha a jogosult kérelme
ző a felajánlott foglalkoztatásra a megjelölt időpontban nem jelenik meg, 
akadályoztatásáról - neki fel nem róható távollétet bizonyító - igazolást 
köteles a következő munkanapon belül a foglalkoztatónak benyújtani. 
(7) A foglalkoztató köteles a Közigazgatási Osztály felé jelentést tenni 
- az együttműködési és segélyezési feltételek vizsgálata miatt - a mun
ka teljesítéséről, a foglalkoztatás időtartamáról. 
(8) Ha az aktív korú nem foglalkoztatott személy a Kht. által szervezett 
foglalkoztatásban részt vesz - ide nem értve az alkalmi munkavállalói 
könyvvel történő foglalkoztatást - a rendszeres szociális segély folyósí
tása szünetel. 
(9) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális se
gély megállapításának, folyósításának feltételeként az önkormányzattal 
és a Vas Megyei Munkaügyi Központ celldömölki kirendeltségével (to
vábbiakban: munkaügyi központ kirendeltsége) köteles együttműködni. 
(10) Az együttműködés azt jelenti, hogy az aktív korú nem foglalkozta
tott személy 
aj az Önkormányzatnál nyilvántartásba veteti magát, 
b. / a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik, 
c. / az önkormányzat, illetőleg a munkaügyi központ kirendeltsége által 
felajánlott, és számára megfelelő munkalehetőséget elfogadja. 

(Foktatjuk) 
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1900 - SZÁZÉVES A CEIXI SPORT - 2000 
Celldömölkön 1900. november 11-én alakult meg az elsó'sportegyesület, 
a Kis-Czelli Korcsolyás Egylet. Ettől az időponttól számítjuk a város szer
vezett sportéletének létrejöttét. A közelgő jubileumra való tekintettel egy-
egy sporttörténeti szempontból jelentősebb esemény felelevenítésével 
kívánunk emlékezni a celldömölki sportélet első'évszázadára. 

1951. A központi állami irányí
tás létrehozta „az egységes rend
szerű szakszervezeti sportegyesü
leteket." Tíz országos sportegye
sület jött létre, s ezekbe sorolták 
be a működő egyesületeket. A vas
utas sportegyesületek az országos 
Lokomotív SE-nek lettek a tagjai, 
és sportkörként működtek tovább, 
így lett máról holnapra a CVSE 
neve C e l l d ö m ö l k i L o k o m o t í v 
Sportkör, amely 1954-ben a Vas
útépítő Egyesült Lokomotív SK, 
1955-ben a Vasutas Törekvés SK 
és 1956. december 18-án újra a 
CVSE nevet vette fel. De nemcsak 
a sportegyesületi irányítás, hanem 
az országos versenyrendszer is 
megváltozott. Ekkor vezették be a 
járási, városi és megyei bajnoksá
gokat. Csapatsportágakban orszá
gos és nemzeti bajnokság csak I . 
és I I . osztályú szinten működött. 
Ezért a celli labdarúgók is az NB 
I I I . helyett a megyei bajnokságban 
indultak, ahol azonban kötelező 
lett az ifjúsági csapat szerepelteté
se is. Az ifik már az első szezon
ban szépen mutatkoztak be, a má
sodik helyen végeztek. 

1952. Május 24-én remek színvo
nalú meghívásos atlétikai verseny 
színhelye volt Celldömölk. A ver
senyen a Győri Vasas ETO, a Nagy
kanizsai Bányász, a Szombathelyi, 
a Soproni és a Tapolcai Lokomotív 
Sportkörök, valamint a Szombathe
lyi Dózsa és a Vörös Meteor atlétái 
vettek részt. Sporttörténeti ese
mény volt, hogy kalapácsvetés is 

szerepelt a programban, melyen 
elindult Csermák József, a tapolca
iak fiatal olimpikonja. Csermák ez 
időben a celldömölki fűtőházban 
végezte átképzős szakmunkás-tan
folyamát. Nem akármilyen ered
ménnyel, 58 méteres dobással nyer
te a versenyt, ami bámulatosan jó 
eredménynek számított. Dobását a 
versenyre kilátogató 600 néző lel
kesen ünnepelte, talán előre meg
sejtve a dobóban a Helsinki Olim
pia, világcsúccsal győzedelmeskedő 
bajnokát. 

1953. A tiszavirág-életű egész
ségügyi sportkör, a Celldömölki 
Lendület és a megszűnt Sági Épí-

Tornászok. Alinak: Mihály Márta edző', Szombathelyi Klára. Ülnek: Mód 
Ágota, Kovács Erzsébet, Harabcsók Ilona, Tima Katalin, Sárvári Ilona, 
Schimmer Matild, Horváth Terézia, Ratich Irma 

Sportkört . Ezen belül a labdarú
gó és a női tornaszakosztály mű-

Bástya. Állnak: Balatoni Árpád, Zseli 
lós, Somogyi Béla, Kiss Lajos, Finta 
Födő' Kálmán, Havasi Jenő' 

tők sportolói, vezetői létrehozták 
a C e l l d ö m ö l k i Vörös Meteor 

Törekvés. Állnak: Kereki Jenó', Somogyi Kálmán, Udvardy Mihály, Vass Já
nos, Gyürüsi Zsigmond, Szabó László, Nagy Gyula, Kovács Miklós, Vajda 
József edző'. Guggolnak: Tormási Emil, Varga József, Hanzsér Ferenc, Né
meth József. Fekszik: Varga János 

Károly, Fekete Zoltán, Marton Mik-
Sándor. Guggolnak: Katona László, 

ködött. 1955-ben a Bástya SK ne
vet vette fel. Elnöke Varga Géza, 
a celldömölki Sütőipari Vállalat 
vezetője lett. Labdarúgói 1954-
ben a megyei I . osztályban sze
repeltek, és a 14. (kieső) helyen 
végeztek. 

1954. A Celldömölki Lokomotív 
SK augusztus l-jén egész napos 
sportrendezvénnyel ünnepelte 20 
éves fennállását. Délelőtt a volt 
Griff Szálloda tánctermében ünne
pi díszközgyűlésen elevenítették fel 
Nagy István elnök és dr. Kovács 
Ödön szervező titkár előadásaiban 
az eltelt húsz év történéseit, és há
lásan emlékeztek meg az alapítók
ról. Néhány alapító tagnak és volt, 
valamint aktív sportolónak adták át 
el ismerésként a Lokomotív SE 
márványtalpas jelvényét. A jubile
umi évben a Lokomotív labdarúgói 
jeleskedtek a legjobban, s először a 

megyei bajnokságban ezüstérme
sek lettek. 

1955. Szorgalmasan készültek a 
tornászok a versenyekre. Március 
12-én a Vasutas Törekvés SK és a 
Vörös Meteor SK tornászai közös 
dísztornát rendeztek. A tartalmas és 
szemre is szép gyakorlatok végén a 
közönség lelkesen tapsolta meg 
mindkét egyesület versenyzőit. A 
CVTSK tornászait Mihály Márta 
testnevelő tanárnő készítette föl, míg 
a Vörös Meteor lányait Gyürüssy 
Dezső tanár úr. A vasutas lányok a 
Törekvés SE által rendezett megyei 
és területi versenyen első helyezést 
szereztek, míg az országos döntőben 
a 4. helyen végeztek. 

1956. Az év eseménye: a Tatabá
nyai Bányász csapatában pályára 
lépett Celldömölkön az aranycsa
pat legendás hírű kapusa, Grosits 
Gyula. Augusztus 22-én délután 
megállt az élet Celldömölkön és a 
celli járásban. Vasúton, fogatokkal, 
traktor vontatta szállítóeszközök
kel, kerékpáron, motorkerékpáron 
és gyalogosan özönlött a nép a l i 
geti sporttelepre. A mérkőzés kez
detére 5000 néző fogta körbe a celli 
pályát, és árgus szemekkel lesték a 
„fekete párduc" minden mozdula
tát. Az első félidőben a Bástya, míg 
a második játékrészben a Törekvés 
vette fel a küzdelmet az NB l-es 
ellenféllel szemben. A két celli csa
pat csatárai néhányszor megpróbál
ták bevenni a kapusok királyának 
hálóját. A próbálkozás kétszer is 
sikerrel járt. A Bástya részről Finta 
Sándor, a Törekvés részről pedig 
Somogyi Kálmán volt, aki megold
hatatlan feladat elé állította a ma
gyar válogatott kapusát. így lett az 
eredmény 4:2 a Bányász javára. 

- tini -
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Sport 
A ©elli futballrajongók büszkeségei 

Június 17-én és 18-án rendezték 
meg a Góliát-McDonald's Gyer
meklabdarúgó Fesztivált. Az or
szág 51 körzetéből közel 600 isko
lából érkeztek a kis focisták, hogy 
összemérjék ügyességüket, gyorsa
ságukat, sporttudásukat. A verse
nyen Vas megye is képviseltette 
magát a korábban rivalizáló, ezút
tal azonban egy csapatot képvise
lő celldömölki és sárvári együttes 
által. A 7,8, illetve 9 évesekből álló 
labdarúgócsapat fantasztikus ered
ménnyel térhetett haza, hiszen első 
he lyeze t tkén t végzet t a M I N I 
EURO 2000 Bajnokságon. Felké
szítő edzőik Szemenyei Károly, 
Nardai Csaba és Kazári József 
voltak, akik az itthoni ünneplés 
során azt is e lmondták: nagyon 

fontosnak tartják a két, ez idáig 
egymás ellen versenyző együttes 

bajnokságon nyújtott remek csa
patmunkáját. 

A lelkes focicsapat tagjai - akikre 
joggal lehetünk büszkék - és edzőik 
június 22-én a H B H Sörözőben piz
zával és üdítővel ünnepelték a sikert. 
Gratulálunk! Sípos Nóra 

Amit az milB osztályról tudni kell 
Azt már mindenki természetesnek veszi, 

hogy a CVSE-Antók F C labdarúgói az NBI /B 
osztályban folytatják. Úgy gondolom, hogy ér
demes megismerkedni a futballreform követ
keztében a Hivatásos Labdarúgó Alszövetség 
oltalma alatt szervezó'dó' és működő' bajnok
ság felépítésével, az átmeneti kvalifikációs és 
az azt követő' bajnokság rendszerével is. 

Az NB 1/B osztály - és természetesen a töb
bi is - a 2000-2001. bajnoki évben két részből 
áll. Először egy átmeneti 2000. évi helyosztó 
bajnoksággal indul, majd ennek végeztével kez
dődik a 2000-2001. évi bajnokság. A 2000. évi 
NB I/B bajnokságban a Keleti és Nyugati cso
port 16-16 csapata az 1999-2000. évi bajnok
ságok alapján tevődik össze: professzionális NB 
15-17. helyezettjei: 3 csapat. Amatőr NB I . 3¬
13. helyezettjei: 11 csapat. Amatőr NB I I . 1-5. 
helyezettjei: 10 csapat. Osztályozó mérkőzések 
csoportgyőztesei: 8 csapat. Összesen: 32 csa
pat, őket felosztják 4x8 csapatos bajnokságok
ra, és így jön létre az NB I/B 2000. évi bajnoki 
rendszere, a kvalifikációs bajnokság. A csapa
tok oda-vissza alapon körmérkőzéssel, 14 for
dulóban döntik el a helyezések sorsát. A 2000. 
évi NB I/B osztályú bajnokság augusztus 6-án 
kezdődik, és október 22-én fejeződik be. 

A 2000. évi bajnokság végén a Keleti és Nyu
gati , A " és „B" csoportjainak 1-5. helyezett csa
pata kerül a 2000-2001. évi NB I/B osztályú 
bajnokságba, míg a 6-8. helyezett csapatok az 
NB I I . osztályú bajnokságban folytatják. 

A 2000-2001. évi NB I/B osztályú bajnok
ságban, kiegészülve az NB I . kvalifikációs baj
nokságaiból kieső 7-8. helyezett négy csapat
tal, a Keleti és Nyugati csoportban is 12-12 csa
pat lesz a résztvevő. A bajnokság őszi-tavaszi 
idényes lebonyolítással, 2x11 fordulós, oda-
vissza körmérkőzéses rendszerben kerül meg
rendezésre. A bajnokságból négy fordulót ját
szanak november 5-26. között , majd 2001. 
március 4-én folytatják, és június 24-én fejezik 
be. A bajnokság végén az NB I/B osztály Kele
ti és Nyugati csoportjának 12. helyezett csapa
tai kiesnek. A Keleti és Nyugati csoport 11. 
helyezett csapatai osztályozót játszanak, és a 
vesztes szintén kiesik. 

Az NB I/B osztályban szereplő sportszervek
nek a 2000-2001. évi utánpótlás bajnokságban 
egy ifjúsági és kettő serdülő csapatot kötelező 
jelleggel kell indítani az Amatőr Labdarúgó 
Alszövetség által szervezett korosztályos baj
nokságban. 

Röviden ennyit é rdemes tudni a szurkoló
nak a r ró l a bajnoki r endsze r rő l , ahol az 
Antók FC folytatja. Természetesen az MLSZ 
versenykiírásai még sok rendszabályt is tar
talmaznak, aminek megvalósítása nem kis 
áldozatot fog követelni. Ezért legközelebb 
megkérdezzük a csapat tulajdonosát, Antók 
urat arról, hogy mit gondol O az NB I/B osz
tályban való szereplésről, és mit várhatnak a 
csapat szurkolói a jövőt illetően. 

- tim -

Eötrös-CVSE 
Labdarúgó Kupa 

Négy korcsoportban 19 csapattal kilence
dik alkalommal rendezte meg az Eötvös is
kola az Eötvös-CVSE Labdarúgó Kupatornát, 
melyen a következő csapatok végeztek dobo
gós helyen: 
1-2. osztályosok: 1. Sárvár, Nádasdy, 

2. Celldömölk, Eötvös, 
3. Celldömölk, 

Szent Benedek. 
3-4. osztályosok: l .Nádasy , 

2. Eötvös, 
3. Gáyer. 

5-6. osztályosok: 1. Eö tvös i . , 
2. Eötvös I I . , 
3. Sárvár, Gárdonyi. 

7-8. osztályosok: 1. Jánosháza, Szent Imre, 
2. Gárdonyi, 
3. Berzsenyi Lénárd. 

Legeredményesebb játékosok: Stieber A . 
(Nádasdy), Kocsis T. (Nádasdy), Balogh Zs. 
(Eötvös), Bertha P. (Szt. Imre). 

Legtechnikásabb játékosok: Rácz X , Hor
váth D. (mindke t tő Nádasdy) , Pongor Zs. 
(Eötvös), Mosonyi (Gárdonyi) . 

Legjobb kapusok: Szinger P., Gó'cze G . 
(mindkettő Eötvös), Gazdag A . (Gárdonyi) , 
Bősze G. (Szt. Imre). 

A torna fő támogatója a CVSE és az Eöt
vös Szülői Munkaközössége volt. V. 

i. CELLDÖMÖLK VAROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK HETILAPJA 
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