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EMENESAIJA 
Megszűnő Városgondnokság 

Megszűnik a Városgondnokság, a feladatait 
a Celtszolg K h t látja el. Ez év májusában a 
Cellszolg Kft közhasznú társasággá alakult, 
melynek alaptevékenységi körébe illeszked
nek a Városgondnokság feladatai. Munkál
tatóijogutódként a Cellszolg Kht. a közalkal
mazottak továbbfoglalkoztatását vállalja. 

Bővítik az okmányirodát 
Bővül az okmányiroda feladatköre. Novem
ber l-jétől a személyi igazolványokon és az 
útleveleken kívül itt adják ki az egyéni vál
lalkozói igazolványokat és a gépjármű okmá
nyokat is. A képviselő-testület megállapodást 
köt a Belügyminisztériummal a bővítésről, 
ehhez 4 millió forintot kap. 

Önálló marad a KMK 
Önállóan működik tovább a Kemenesaljái 
Műveló'dési Központ és a Kresznerics 
könyvtár is. A képviseló'-testület szerint az 
intézmény-összevonás szakmailag nem meg
alapozott. A két intézmény jelentősen eltérő' 
feladatokat lát el, a költségek nagy része sem 
változna jelentősen az összevonással. 

Megkezdték a pityervári 
aluljáró építését 

Munkatársunk először szomba
ton délelőtt járt a Pityervárban a 
vasút alatt vezető alagút építésénél. 
A munka épp szünetelt, de a pápai 
közúti aluljáró és az állomás közötti 
rövid vasúti szakaszon komoly elő
készítő munka nyomai voltak lát

hatóak. A kétvágányú pályatest Pi
tyervár felőli oldala kibontva, a vo
natok a fővágányon Szombathely 
felől 10 kilométeres sebességgel ha
ladtak, mindez sejtetni engedte, 
hogy komoly munka készül. Hétfőn 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Két és fél hét múlva Cell-Cup 

Római katonák és tajvani 
sportolók találkozása 

Mikor találkoznak Celldömöl
kön római katonák tajvani spor
tolókkal? És mikor hullanak a 
meglepetések az égből? 18 nap 
múlva, augusztus 14-én, amikor 
kezdődik a Cell-Cup 2000. 

A nemze tköz i kéz i labda- és 
kulturális fesztiválon a sportélmé
nyekről a mintegy 800 versenyző 
közel 200 mérkőzésen gondosko
dik, a szórakozáshoz pedig a nyi

tó- és zárógála, a mindennapi esti 
programok járulnak hozzá. Színes 
kavalkádnak ígérkezik a felvonu
lás a sportolók részvételével, aki
ket többek között a Savaria Légió 
harcosai kísérnek. Folklór, musi
cal, vándorszínház, disco - cseme
gézhet mindenki a sokrétű kíná
latból. Kézilabdázik a parlamenti 
válogatott, és láthatnak az érdek-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Kisorsolt vérnyomásmérők 
Több mint hatvan olvasónk küld

te be megfejtését a Jó egészséget, 
Kemenesalja! című já tékunkra . 
Húszan mind a 14 kérdésre helyes 
választ adtak, így részt vettek a ve
télkedő fő támogatója által megtar
tott sorsoláson. A szerencse özv. 

Ipsics Józsefné és id. Mihók Tamás 
celldömölki, valamint Bódi Tibor 
mesteri olvasónknak kedvezett, ők 
egy-egy vérnyomásmérőt nyertek, 
amit szeptember elején nyilvánosan 
vehetnek majd át. Erről levélben 
kapnak értesítést. 

Lapunk következő száma augusztus 31-én jelenik meg. 

Új készülékek 
a celli kórházban 

A cel ldömölki kó rházban ünnepé lyes 
külsőségek között július 19-én adta át dr. 
Horváth Zsolt, az Egészségügyi Miniszté
rium politikai ál lamti tkára az intézmény 
két új diagnosztikai berendezését . 

A nagy értékű, minden szakmai igényt k i 
elégítő ultrahangkészüléket 12 millió forin
tért vásárolták, az összeg egyharmadát maga 
az intézmény, a többit a fenntartó városi ön
kormányzat fizette. A 30 millió forintba ke
rülő röntgengép beszerzéséhez 18,7 millió 
forint címzett támogatást adott az egészség
ügyi tárca, a celldömölki önkormányzat 4,4 
millióval járult hozzá, a kórház része közel 
7 millió forint volt. 

Ha szembejön 
velünk egy indián 

Nem kell megijedni. A címben szereplő in
dián harcos csak a Népjóléti Szolgálat Csa
ládsegítő és Gyermekjóléti Csoportja által 
szervezett indián tábor egyik résztvevője. An
nak a 20 bátor gyermeknek - óvodástól felső 
tagozatosig - egyike, aki vállalta, hogy június 
26—30-ig indiánbőrbe bújik, és változatos szel
lemi, gyakorlati próbákat is kiáll. 

Az első napon Winettou késői utódai kivá
lasztották indián nevüket, majd az indián kul
túrajellegzetességeivel ismerkedtek meg. Ez
után készítették el egyedileg tervezett fejdí
szeiket. A következő napon az öltözködési 
szokások bemutatása segített a saját készíté
sű ruhák megtervezésében. A k i gyorsan és 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Megkezdték a pityervári aluljáró építését 
(Folytatás az 1. oldalról) 
ismét meglátogattuk az építkezést. 
Mészárics Zoltán építésvezetőtől 
(MÁVÉPCELL Kft.) a következő
ket tudtuk meg: 

- Július 6-án kezdtük a munkát. 
15-én, szombaton délután 4 órá
tól 16-án, vasárnap hajnali 4 órá
ig egy 80 tonna teherbírású autó
daruval beemeltük az előkészített 
helyre az ideiglenes vasúti hidat, 
amely az alagútépítés idején a va
lamikori soproni vágány becsatla
kozását teszi alkalmassá a Celldö
mölk és Szombathely közti forga
lom lebonyolítására. E vágányt 
körülbelül 100-120 méter hossz

ban vesszük igénybe, ugyanis a 
közúti aluljáró után július 22-én 
és 23-án bekötjük a fővonalba. 
Utána kibontjuk a fővágány alat
ti pályatestet is, közben elvégzik 
a szükséges kábelezési munkákat. 
28 méter hosszú lesz az alagút, 
részben előregyártott vasbeton
szerkezetből épül. Alsó szintje 1 
méterrel lesz a közút felett. 

- A következő munkafázis az 
alagúttest szigetelése lesz - folytat
ta nyilatkozónk - utána a kábelek 
végleges e lhelyezésével együt t 
megkezdjük a föld visszatöltését a 
pályatestbe. Ezt követően a vasúti 
pályát - mindegyiket külön - egy-

egy szombatról vasárnapra virra
dó éjszaka, forgalommentes idő
ben ráhelyezzük a kész pályatest
re. Mindaddig, míg ezzel el nem 
készülünk, a vonatok csak tíz kilo
méte res ó ránként i sebességgel 
haladhatnak a munkálatok helyén. 
A munkát a villamosítást végző 
SIEMENS cég rendelte meg. Az 
alagút városi oldalán 30-40 méter 
hosszú és másfél méter széles gya
logjárda készül, a végén gyalogát
kelőhellyel fejeződik be. A pityer
vári oldalon mintegy 300 méter 
hosszan épül meg a gyalogjárda 
egészen a fűtőházi bejárati útig -
tudtuk meg az építés vezetőjétől. 

M u n k a t á r s u n k k a l egy időben 
volt a helyszínen Szálai József 
ö n k o r m á n y z a t i képv i se lő , aki 
ugyancsak a m u n k á l a t o k eddi
gi e l ő r e h a l a d á s á r ó l t á j ékozó
dott. 

- Választóim 80/20 százalékos 
arányban az alagút megépí tése 
mellett döntöt tek. A városnak is 
ez az olcsóbb megoldás. Személy 
szerint én, velem együtt sokan 
mások is sajnálják a gyalogos vas
úti felüljárót, de a fejlődés, a v i l 
l a m o s í t á s , mely nagyon sok 
előnnyel jár, ezt hozta magával -
mondta a képviselő. 

Mihók Tamás 

Gépésznap Alsóságon 
Csendes vasutasnap volt az idén 

Celldömölkön. Nem fűződött hoz
zá semmi jelentős esemény. Min
den főnökség a maga módján ün
nepelt. Kedves szokás honosodik 
meg a Gépészeti Főnökségen (fű
tőház): saját maguk rendeznek szó
rakoztató összejövetelt családias 
módon. Most gépész vasutasnapi 
partit tartottak. Horváth József gé
pésze t i főnök a k ö v e t k e z ő k e t 
mondta: - Az 50. vasutasnapon a 
„gépészpartit" hagyományosan a 
sági sportcsarnokban és a füves pá
lyán tartottuk, július 14-én. Volt 
köszöntő, női vetélkedő tréfás ver

senyszámokkal, férfiaknak kispá
lyás labdarúgótorna, és mivel ki-ki 
hozta a családját is, a gyermekek
ről is gondoskodtunk, nekik rajzo
lás, színezés, kivágós já tékok és 
szintén foci volt a program. Szeren
csénkre jó időt fogtunk ki, minden 
eseményre, amit beterveztünk, sor 
kerülhetett. Nagy derültséget és vi
dám hangulatot teremtett a nők 
ötös „száraz" síbajnoksága (képün
kön). Finom volt az ebéd, alkalmas 
a hely a vetélkedésre. Köszönet a 
sági Berzsenyi Lénárd Általános Is
kola dolgozóinak, vezetőinek és a 
sági részönkormányzatnak! 

Végül az eredmények: a női ve
télkedőt a Tavirózsák csapata, míg 

Fotó: Németh László 

a férfiak versenyét az Alváz-csa
pat nyerte. MiTa 

Ha szembejön velünk egy indián 
(Folytatás az 1. oldalról) 
ügyesen dolgozott, ékszereket és 
orvosságos zacskót is készíthetett 
bőrből, gyöngyből, fonalból. Ez
után a tollgyűjtőfeladatok követ
keztek. Másnap az indiánsátor 
elkészítése várt a résztvevőkre, 
amelyet közös daltanulás és ének
lés követett. Az erőnlét és kitar
tás próbájaként sorverseny zárta 
ezt a napot. 

A tábor fénypontja a pápai k i 
rándulás volt, ahol a lovasiskolá
ban gyakorolhattak a kis indiá
nok, a f á r a d a l m a k a t pedig a 
strandfürdőben pihenhették k i . A 
tábor zárásaként nagyszabású ve
télkedőn bizonyíthatták alkalmas
ságukat a résztvevők, majd az 
ügyesség próbá ja következe t t . 
Speciális számháború, ahol a fej
revalókon indián jelképek szere
peltek. A harcosok az indiánok 
jelbeszédével kommunikáltak, és 
a támadók egyik társuk életének 

megmentésére a másik törzs fő
n ö k é n e k orvosságos zacskóját 
próbálták megszerezni. Talán ez a 
sok-sok játékkal és alkotómunká
val teli hét is hozzájárult ahhoz, 
hogy a résztvevők tartalmasán tölt
sék a vakáció napjait, és újabb nyá
ri élményekkel gazdagodjanak. 

Az érintettek köszönetet mon
danak Celldömölk Város Önkor
mányzatának a tábor anyag- és esz
közszükséglete, valamint a gyer
mekek étkeztetési és utaztatási 
köl tségeinek f inanszírozásáért , 
Fekete Andreának és Bonczók 
Évának pedig a daltanításért. 

A program folytatódik. Július
ban a mesék birodalmába, augusz
tusban pedig Mátyás király udva
rába kalauzolják el a résztvevőket. 
Ezért senki se lepődjön meg, ha 
egy hónap múlva királyokkal és ki
rá lykisasszonyokkal ta lá lkozik 
majd a celldömölki utcákon. 

V.Y. 

Római katonák és tajvani sportolók 
(Folytatás az 1. oldalról) * 
lődők extrém sportbemutatót is. 
Ráadásként megérkezik a Pepsi 
Cola, az RTL Klub és a Danubius 
Rádió roadshow-ja is. 

A részletekről az augusztus ele
jén megjelenő műsorfüzetek tájé
koztatnak, amelyeket többek között 
aTourinform Irodában, a Média Té
kában, a főtéri és a vasúti pavilon
ban is megvásárolhatnak. Ezek a fü
zetek tartalmazzák azokat a nyere
ményszelvényeket is, amelyekkel a 

záróünnepélyen értékes tombolatár
gyakat nyerhetnek a szerencsések. 
A dobogó nem csak a sportolókat 
várja. A helyieknek is lehet jelent
kezni a hagyományos gulyásfőző-
versenyre, a jelmezes felvonulásra és 
a Tiéd a színpad című produkcióra. 
Ezenkívül a szervezők kiadó laká
sokat is keresnek. (Jelentkezni: Fax: 
95/420-180 Tel.: 06/20/3135-235 és 
06/20/9859-862.) 

Számoljunk vissza, és kezdődjön 
a játék! Jó szórakozást! T. G. 

AfiRfl 91 m e z ő9azdasági gép-alkatrész szaküzlet 

HUIIU L I Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. Tel.: 06/60/376-768 

BÁLAZSINEG KAPHATÓ! 
Kör és kocka bálához egyaránt, kedvezményes áron. 

IFA, MTZ, ZETOR, T-Z-4-K, alkatrészek, csapágyak, ékszíjak, 
hidraulika tömlők, simmeringek, szűrök, motorolajok. 
ELECTRIC POWER akkumulátorok 44 Ah-210 Ah-ig. 

Ny.: hétfőtől péntekig 8-16-ig. Hétvégi ügyelet telefonon: 06/60/376-768 
m BÁLAZSINEG - BÁLAZSINEG - BÁLAZSINEG - BÁLAZSINEG ° 
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Egy csapat kerékpáros a vitézek nyomában 
Biciklire pattanva gyorsan odaérünk a boltba, vasparipán száguld

va érezzük a szabadságot, drótszamáron kerekezve hagyjuk magunk 
mögött a kilométereket. Tíz napon és 300 kilométeren át volt hűséges 
társa és úti eszköze a kerékpár 16 celldömölkinek, akik a végvári vité
zek nyomába eredtek. M i k o s s z é p l a k o n , Z a l a s z e n t g r ó t o n , 
Gyenesdiáson, Nagyvázsonyon keresztül tették meg útjukat Celldö
mölktől Celldömölkig. Kerekezés közben megnézték az érintett hely
ségek nevezetességeit, és élvezték a természet közelségét. Iskolákban 
szálltak meg, saját maguk főztek, és nap mint nap útra keltek. 

Szalóky Atti la, a Kemenesaljái 
Mú'veló'dési Központ munkatár
sa, a kerékpártúra szervezője sze
rint a lelkes szervezést nagyfokú 
érdektelenség fogadta a város
ban. - Nem használják ki a gye
rekek a kerékpárok által nyújtott 
iehetó'ségeket. A szülők megve
szik a drága és jól felszerelt bica
jokat városi használatra. Szeren
csére ez nem mindenhol van így, 
utunk közben sok kerékpáros és 
gyalogtúrázóval találkoztunk. Ez 
a barát i társaság jövó're is útra 
kel, csatlakozhatnak mások is -
mondta a szervező. 

A kerekezők között nyolc fel
nőtt és nyolc gyerek volt, a gye
rekek közül hárman még csak a 
kerékpár hátsó ülésén tették meg 
ezt az utat, de a többiek hősie
sen végigbiciklizték a távot. Az 

utolsó napi, esőben megtett 15 
kilométer után is vidáman haza
té rő csapat örömmel beszélt az 

é l m é n y e k r ő l . Bejczi Bál int a 
nagyvázsonyi vitézi j á t ékok ró l 
mesélt, amiben édesapja is részt 
vett, és mint rendes apukához i l 
lik, győzött is. Öccse, Máté - aki 
még csak első osztályos lesz - a 
focimeccsekre és a hancúrozá-
sokra emlékezett szívesen. Kiss 
Flóra a dombokon való fárasztó 
biciklizéseket és a viccelődéseket 
említet te, Pál Léni a közös bog-
rácsozásokat, beszélgetéseket és 
j á t é k o k a t i déz t e . A még ovis 

Ipsics Áron szavai - „elfáradtam, 
de jó vol t" - valószínűleg min
denkire igazak voltak a megérke
zés után. A vidámságot és a ba
ráti hangulatot látva a szemlélő 
is azt gondolja: a fáradság elszáll, 
de az élmények megmaradnak. 

A túra támogatói voltak: Ön
kormányzat (Ce l ldömölk) , Vas 
Megyei Sportigazgatóság, K M K , 
M Á V A U T Kf t . , F E R R O S Ü T , 
Kiscelli Patika, Manna Zöldség
bolt, D e ó Ervin, László Tibor és 
Szálai Zsolt vállalkozók. 

T. G. 

Syortcentenárium 

A MÁV Rt, 
már nem 
támogat. 
Fennállásának 100. évfordulóját 

ünnepli 2000. november 11-én a cell
dömölki sportegyesület. A jeles ese
ményt a 100 éves a celli sport című 
rendezvénysorozattal kívánják em
lékezetessé tenni. A sportesemé
nyek között szerepel vasutas kispá-

Apróhirdetés 
Celldömölk központjában 1+2 
fél szobás lakás eladó vagy csa
ládira cserélhető. Cím: Celldö
mölk, Király I . u. 2. 

lyás labdarúgókupa, nemzetközi lab
darúgótorna, Európa Bajnoki Szu
per Liga asztalitenisz-mérkőzés. A 
sporton túl ünnepi rendezvények ke
retében jutalmazzák az elmúlt évti
zedek k iemelkedő sportolóit és 
sportvezetőit, illetve A celldömölki 
sportegyesület 100 éve címmel 
sporttörténeti könyv megjelenteté
sét tervezik. A rendezvények finan
szírozását az egyesület mellett 
szponzorok vállalták, illetve az egye
sület a városi önkormányzat segít
ségét is kérte. Éveken keresztül a 
MÁV is komoly szerepet vállalt az 
egyesület működésében és támoga
tásában, de ebben az évben a M A V 
Rt. semmilyen formában nem támo
gatja a Celldömölki Városi és Vas
utas Sportegyesületet. Lehet, hogy 
a MÁV Rt. igazgatósága kivonul a 
klub támogatásából. Vajon a helyi 
szerveknek sincs módjuk a nagy múl
tú egyesületet segíteni? 

Schimmer Győző 
í t^^L gyepmester 

a^V^t^i Kóbor és elveszett, közterületen 
\ J elhullott állatok, kutyák bejelentése. 

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 21. 06/20/9247-873 

RENAULT Safcgp 

Ne égesd magad 
más autóval! 

Az idei nyár nagy slágere a Renault Twingo Beach House, egy modell a 
nyár szerelmeseinek. A már alapban is kiemelkedő felszereltségű speci
ális Renault Twingo Beach House széria rádiómagnóval és könnyűfém 
felnivel rendelkezik, és most Coca-Cola ajándékcsomag is jár hozzá. 

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

Sárvár, Hunyadi u. 13. 
Tel./fax: 95/326-302 
Mobil : 30/9979-170 
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Békejobb 2000 megállapodás Vas megyében 
A Celldömölkön aláírt 

dokumentum teljes szövege 
1. A Kisgazda Szövetség Vas Megyei Szervezete, a Magyar Demok

rata Fórum Vas Megyei Választmánya, a Magyar Demokrata Néppárt 
Vas Megyei Szervezete és a Vállalkozók Pártja Vas Megyei Szervezete 
felismerve, hogy a megye lakossága igényli a hasonló ér tékrendet kép
viselő' pártok és szervezetek összefogását, együttműködési megálla
podást köt. 

2. A négy párt Vas megyei szervezetei - hangsúlyozva a felek egyen
jogúságát és egyenrangúságát - kinyilvánítják azon szándékukat, mi
szerint a már megkezdett együttműködési folyamatot gyorsítják és 
erősítik. 

3. A négy párt célja, hogy a 2002-es választásokat követően is fenn
maradjon a nemzeti-polgári kormányzás Magyarországon, melynek 
érdekében a felelős jobbközép erők összefogását szorgalmazzák. 

4. A négy párt megyei vezetői az érdemi döntési és információs 
együttműködés érdekében elhatározzák, hogy ezután rendszeresen ta
lálkoznak, egyben egyeztetőbizottságot hoznak létre a közös munka 
koordinálására. 

5. A Békejobb pártjai nyitottak az együttműködés további bővítésé
re mindazokkal a politikai erőkkel, akik egyetértenek az alapítók cél
kitűzéseivel. 

A pártok közös örökségüknek tartják az Antall József nevével fém
jelzett kormány tevékenységét, és ezen közös é r t ékekés programpon
tok alapján kívánnak együtt politizálni. 

Celldömölk, 2000. július 6. 
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A kórház bús gerlicéje 
A kórházi élet külön felvoná

sa a sorsunknak. Az egyik haj
nalon azt hallom: „Ha a minden
kori egészségügyi miniszter fel
venné az igazságos király (Má
tyás) álruháját, és időközönként 
egy-egy kórházban fogyasztaná 
el napi étkét , sok mindent meg
tudna, látna, tapasztalna." Talán 
a mindenkori kormányok felelős 
egészségügyi vezetői nem ijeszt
ge tnék ágykor l á tozásokka l és 
sok mással az egészségügyet. 

Hajnal van. A madarak termé
szetük szerint kezdik éneküket 
a gyönyörű parkban a k ó r h á z 
épületei körül. Az éjszakás nő
vérek bevégzik, ami éjjelről rá
juk hárult . Takarítás, reggeli ro
bogás, kedves szó a csüggedők-
höz, ellátás az előírások szerint. 
Nagyvizit: elöl az igazgató-főor
vos, az osztályos főorvos, kissé 
há t rébb a többiek, a főnővér és 
mások. Zajlik a kórházi élet. A k i 
ilyenkor a sorban há t rább van, 
az a munkája közben ál ta lában 
mindig e lőbbre . 

A mi száz évnél régebbi intéz
m é n y ü n k b e n mozgalmas é le t 
lüktet , az elismerést fokozni i l 
lene! Mindenkit soro lha tnánk , 
akik teszik fáradságos dolgukat. 
A betegek kényesebbje, ingerlé

kenyebbje sem mond félreérthe
tő szót. Végighallgat tam a véle
kedéseke t . Megmentettek egy 
kórházat . M i lenne nélküle? A 
r o h a n ó , ágyról lebukó beteget 
„fel támasztó" nővér erőfeszíté
se né lkü l? Megf i ze the tő -e ez, 
vagy megfizetik-e? 

S a l á toga tók? Jönnek , ked
vesek, akarnak segí teni mind
nyájunknak. Pestről elhozta (D . 
GY.) a Trianoni emlékkeresz t 
re (az emléknapon , június 4-én) 
a feliratos szalagját a bá tyám, 
t i sz te le tadás véget t , de nélkü
lem nem vitte fel a csonka hegy 
csúcsára. H á r o m mesebeli „po
gácsá t" nyújtott át: 1. Hetven
éves vagy, i l l i k t udomásu l ven
ni . 2. Ne tegyél magad ellen, 
megteszik azt mások. 3. Fogadd 
el a jó t . Mindezek u tán eltelik 
a nap, a dolgukat teszik szorgos 
ó rákon át az e lkö te leze t t kór
háziak , a százévesnél i dősebb 
kórházban . 

Mátyás nem jár á l ruhában, ma 
már naivság lenne ennek az el
lenkezőjét hinni. Hajnal van, s 
kezdi monoton hangján, mégis 
biztatóan, megszokott éneké t a 
kórház udvarán lakó bús gerli-
ce, 2000 nyarán. 

Dala József 
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Készülődés eQu nevezetes napra 

Köcsk, a földillatú falu 
A központoktól távoli faluról, Köcskről csak 

néha olvashatunk, de jelenléte a kemenesi táj 
középpontjában létező, története a köztudat
ban felmulátottnál sokkal gazdagabb. Napja
inkban csendes készülődés zajlik a kiemelke
dő évfordulóra. Miért írhatom földillatúnak 
Köcsköt? Hisz ez minden más faluról is el
mondható. Egyszerűen azért, mert ragaszko
dom hozzá, szeretem és valami megejtó'en szé
pen szeretnék szólni, írni róla. Szülőfalum! 

Azonban az úgymond kedveskedő „becé
zés" valós tartalmat takar, amit már elődeink 
szorgalma megteremtett. Nézem régi és nap
jaink relikviáit, nevezetesen a falu címerét. 
Baloldali mezejében a földművelésre utaló 
ekevas; ragaszkodás az életet adó földhöz. A 

röghöz. Továb
bá egy neves 
személy i ség a 
történelmi múlt 
messze távolá
ból ugyancsak 
e m l é k e z t e t a 
földet műve lő 
szorgalomra. A 
falu nevét vise
lő Köcsky Sán
dorcsaládjának 
c í m e r é b e n a 
g a b o n a k é v é t 
felmutató mar
káns ember raj
zolata lá tható . 

Köcsky Sándor Róber t Károly ragaszkodó 
híve, kiről a következőket jegyzik: „ - mint édes 
hazai nyelvünk oly szépen mondja - a szent 
korona jobb ágai közé méltán soroljuk Köcski 
Sándort , ki az ország egysége és nyugalma 
helyreállításáért vérét ontotta, a magyar név 
dicsőségét messze földön terjesztette, végre 
mint országbíró tudományával s erős jogérze
tével a nép legfőbb érdekeit híven szolgálta." 
(Lehetne ezen idézet napjaink példaadója is.) 

A történet természetesen ennél sokkal gaz
dagabb. És ha folytatnám azzal, hogy belete
kintek Köcsk község földrajzi névtárába, ak
kor a következőkre bukkannék. Még ma is lé
tező, emlékidéző aratóházról tudunk, a gaz
dagságról tanúskodik a sajtárrét, amiről úgy 
szól a krónika, hogy az itt legeltetett tehenek 
naponta egy sajtár tejet adtak. Ennek ellen
kezőjéről bizonyít a kódis-telek nevű mező-

rész, ahol nyilván nehezebb volt a mezei szor
galom (Berzsenyitől kölcsönözve), de az ott 
termelt búzából is illatos falusi kenyeret vará
zsoltak anyáink a minden háznál megtalálha
tó kemencében. A földillatú falu említése te
hát nem túlzás. 

bekopogtatnak Köcskre, és nem távoznak csa
lódottan, így beteljesülhet a neves költőnőnek, 
a szeretett és tisztelt Gazdag Erzsinek a kér
désfeltevése: a Levél egy kis barátomhoz című 
verséből idézve: „Édes, kedves Öcsköm, /vol
tál e már KöcskÖn?"/ Megjelent a Mézcsor
gató című kötetében 1981-ben, és lejegyezte 
nekem egy beszélgetésünk alkalmával. 

Most joggal érezhetem, hogy a földillatú falu 
kiegészül a méz édes illatával is, hiszen hajda
ni tanítónk, a szépemlékű vitéz Horváth László 
mindannyiunkat megtanított a méhészkedés-
re. Ha beteljesül a kis falu akarata, és látható
vá válik a falu tör ténetének kiállítása, látogas
sanak el majd Köcskre is. 

Dala József 

És most, a millenniumi zászló átadásának 
ünnepére készülve az említetteknél is többről 
van szó. Az írásos dokumentumok tanúsága 
szerint joggal nevezhetjük Köcsköt Szent Ist
ván királyunk falujának! Ennek bizonyítása 
egy szerényen meghúzódó település esetében 
nagyon is aktuális. Hogy mennyire megtehet
jük, szóljon erről a köve tkező bizonyítás: 
„Köcsköt 1237-1272 (Hazai okmánytár IV. 
51.) a szent király ( I . István) jobbágyai lakják. 
Várjobbágyok, ezeknek is a legelőkelőbbjei^!) 
akik még Szent István idejéből bírják privilé
giumaikat." Mindezeket szeretnénk az ünnep
ség során (2000. október 23-a, majd 2001. 
augusztus 20-a) egy kiállítás megteremtésével 
bemutatni. Sőt, bizakodunk abban is, hogy az 
idegenforgalomtól távol a látogatók mégis 
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Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2000. (V. 3.) 
számú rendelete a szoeiális igazgatásról és szociális ellátásokról (5. rész) 

Lakbértámogatás 
22. § 

(1) Lakbértámogatás állapítható meg annak a családnak vagy személy
nek, aki a módosított 30/1993. ( X I I . 15.) számú önkormányzati rendelet
ben elismert lakásnagyságot legfeljebb fél szobaszámmal meghaladó ön
kormányzati bérlakásban lakik, és a családban az egy fó're jutó havi jöve
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze
gének 125%-át, feltéve ha lakáshasznosításból származó jövedelemmel 
nem rendelkezik. 
(2) A támogatás összege a lakbér Összegének 30%-a. 
(3) A támogatást a kérelem benyújtását követő' hónaptól kell megállapí
tani a tárgyév végéig. 
(4) A lakbértámogatás természetben nyújtott szociális ellátás, melyet ne
gyedévenként kell utalni a bérbeadónak. 

Köztemetés 
22. § 

(1) Köztemetést a Szt.-ben meghatározott feltételek mellett - közköltsé
gen - a városban szokásos legegyszerűbb módon, az elhunyt emlékének 
tiszteletben tartásával kell megrendezni. 
(2) A köztemetés költségének megtérítését az elhunyt személy utolsó ál
landó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól igényelni kell. 
(3) A köztemetési költségeket hagyatéki teherként a közjegyzőnél be kell 
jelenteni, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költsége
inek megtérítésére kötelezni kell. 

Közgyógyellátás 
23. § 

(1) Az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 
kiadásainak csökkentésére egyedi elbírálás alapján méltányosságból 
közgyógyellátási igazolvány adható annak a szociálisan rászorult személy
nek, akinek rendszeres havi jövedelméhez képest a gyógyszerköltsége olyan 
magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül viselni nem képes. 
(2) Az ellátás megállapításánál szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt, aki
nek családjában az egy főre jutó havi jövedelme a havi gyógyszer-, gyógyászati 
segédeszköz költség levonása után nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 125%-át, egyedülállók esetén a 150%-át, feltéve, 
ha a közgyógyellátási igazolványra kiváltható gyógyszerköltség egész évre a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 75%-át meghaladja. 
(3) Amennyiben az egészségügyi és szociális bizottság úgy ítéli meg -
rendkívül indokolt esetben - közgyógyellátási igazolvány adható annak 
is, akinek, illetve családjának a havi jövedelme a (2) bekezdésben megha
tározott értékhatárt legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 10%-ávaI meghaladja. 

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság 
24. § 

(1) A polgármester szociális rászorultság alapján legfeljebb egy évi érvé
nyességi időre hatósági bizonyítványt ad ki a társadalombiztosítás egész
ségügyi szolgáltatásainak igénybevételére való jogosultság céljából, 
amennyiben a törvényi feltételek fennállnak. 

V. fejezet 
C./ SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

25. § 
(1) Celldömölk Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások körében valamennyi alapellátási és egyes szakosított (a bentla
kásos ápolást, gondozást nyújtó - Szakosított Szociális Részleg - szociális 
ellátást kivéve) ellátási formákat a Népjóléti Szolgálat útján biztosítja. 

Általános szabályok 
(a Népjóléti Szolgálat által biztosított ellátásoknál) 

26. § 
(1) A személyes gondoskodás intézményi ellátásának körébe tartozó el
látási formák igénybevétele önkéntes - a családsegítés kivételével - , írás
beli kérelem alapján történik. A kérelmet a Népjóléti Szolgálat vezetőjé
hez kell benyújtani. 
(2) A jogosultak részére egyszerre több ellátási forma is biztosítható. 
(3) Az ellátásokért - ha a vonatkozó rendelet ettől eltérően nem rendel
kezik - térítési díjat kell fizetni. A térítési díjra vonatkozó szabályokat 
külön rendelet határozza meg. 

(5) Az ellátást meg kell szüntetni, ha: 
a. / az ellátás megállapításának feltételei már nem állnak fenn, 
b. / a jogosult a személyi térítési díj megfizetésével önhibájából legalább 
három hónapja késedelembe esett. 
(6) Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője 
értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét 
a. / a személyes használati tárgyak, és a megőrzésre átvett értékek, va
gyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről, és feltételeiről, 
b. / az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről, 
c. / az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigény
ről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról. 
(7) Az igénylő felvételéről, a fizetendő személyi térítési díj összegéről, 
valamint megszüntetéséről a Népjóléti Szolgálat vezetője dönt. 
Különös méltánylást érdemlő esetekben a rendeletben meghatározott 
térítési díj kategóriáktól az intézmény vezetője eltérhet. 
(8) Az ellátásra jogosult hozzátartozója vagy törvényes képviselője az in
tézményvezető jogszabálysértőnek vélt intézkedése ellen, illetve intézke
désének elmulasztása miatt a polgármesternél felülvizsgálatot kezdemé
nyezhet. 
(9) Az (5) bekezdés (b./) pontjába foglaltak esetén az intézményvezető az 
elmaradt térítési díj behajtása iránt köteles intézkedni. 

Alapellátások 
Étkeztetés 

27. § 
(1) Étkeztetésre jogosult az a szociális helyzete, vagy kora, illetve egész
ségi állapota miatt rászorult személy, aki önmaga, vagy önmaga és eltar
tottja részére átmeneti, vagy tartós jelleggel a napi meleg étkezésről nem 
tud gondoskodni. 
(2) Szociális helyzete miatt rászorultnak kell tekinteni különösen azt a 
személyt: 
- akinek az egy fó're jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át, 
- aki életkora miatt saját ellátásáról gondoskodni képtelen, 
- akinek ellátásáról hozzátartozója, vagy a vele közös háztartásban élő 
családtagja gondoskodni nem tud. 
(3) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki: 
- mozgásában korlátozott, 
- krónikus vagy akut betegségben szenved, 
- fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni nem tud vagy 
csak részben tud. 
(4) A szociális helyzet miatti rászorultságot jövedelem-nyilatkozattal, 
az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi igazolással kell iga
zolni. 
(5) Az étkeztetés meleg ebédet jelent, melyet a Népjóléti Szolgálat biz
tosít. 
(6) Az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja, ismételt eset
ben pedig megszüntetheti az étkeztetés biztosítását, ha az ellátásra jogo
sult 
- az étkeztetési hely házirendjét megsérti, vagy a közösségre nézve ag
resszív, fenyegető magatartást tanúsít, 
- a közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be. 
(7) A (6) bekezdésben foglaltakról az intézményvezető jegyzőkönyvet 
köteles készíteni. 

(Folytatjuk) 

Képeslapokat várnak 
A Vas Megyei Mozgássérül

tek Egyesületének celldömöl
ki csoportja kéri a tisztelt ol
vasókat, hogy a számukra feles
leges, már felhasznált képesla
pokat csoportunknak á tadn i 
szíveskedjenek. Az üdvözlőla

pokat a j á n d é k k é s z í t é s é r e 
használnánk fel. Kérem, a la
pokat j u t t a s s á k el c í m ü n k r e 
(Celldömölk, H á m á n K. u. 2.) 
a délelőtti órákban. 

Holpert Jenóné 
a celli csoport vezetője 
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I n © r í 
Mérlegen a megyei I-ben szereplő kemenesaljai csapatok 

Gyengébb kezdést követően bravúros 2« hely 
Pártli János, a vönöckiek játékos-edzője az 1999/2000-es bajnok

ság kezdetére érkezett a csapathoz, eInt te 10 évig Ausztriában ker
gette a labdát. 

- Nehéz helyzetben vett át a csa
pat irányítását, hiszen több új játé
kos érkezett Vönöckre a bajnokság 
kezdetére. 

- Igen, köszönet ér te Borhy 
Ferencnek, K e m e n e s m i h á l y f a 
polgármesterének. Az ő közre
m ű k ö d é s é n e k is k ö s z ö n h e t ő , 
hogy sok tehetséges játékost si
került a csapathoz szerződtetni. 
Természetesen sokat segítette a 
munkámat az is, hogy a rutinos 
és gólerős játékos, Németh Zsolt 
szintén velünk kezdte a bajnoki 
idényt. Az első 7 mérkőzésünk 
nem sikerült úgy, ahogy szeret
tük volna. Az új já tékosokat be 
kellett építeni a csapatszerkezet
be, el kellett dönteni , ki melyik 
poszton tud a legtöbbet nyújta
ni. A játékosok hozzáállásával, az 
edzés lá toga tássa l meg voltam 
elégedve, és a közös munka meg
hozta az eredményt. Az előzete
sen kitűzött célt - az első 10 hely 
valamelyikének megszerzése -
teljesítette a csapat. Az őszt a 7. 
helyen zártuk. 

- A téli felkészülés alatt is érkez
tek új játékosok a csapatához, akik 
a tavaszi mérkőzéseken megbízha
tó teljesítményt nyújtottak. 

- Rúzsa Norbert, Szálai Zsolt 
és Varga Norbert érkezett hoz
zánk, és vált meghatározó játékos
sá a csapatban. A téli felkészülé
sünk remekül sikerült, hisz sokat 
edzettünk teremben, tudtuk fej
leszteni az erőnlétet és az állóké-

Helyesbítés 
Lapunk ez évi 20. számá

nak 8. oldalán az asztaliteni-
szczőknél helytelenül Jolán
nak írtuk Csönge Erzsébet 
keresztnevét, valamint a 26. 
lapszámban ugyancsak a 8. 
oldalon a Bástya labdarúgó
inak fényképe alatti felirato
zásból lemaradt Fekete Imre 
neve, aki Somogyi Béla és 
Kiss Lajos között áll. Az érin
tettektől elnézést kérünk. 

pességet is. Sokat gyakoroltuk a 
rövidpasszos játékot, mivel ezek
nek a játékosoknak ez a játékstí
lus „fekszik". Csapatjátékban és 
a védekezésben fejlődtünk, de k i 
emelném a remek csatárjátékot is, 
főleg a széleken vezetett támadá
sok után voltak eredményesek a 
csatáraink. A tavaszi teljesítmé
nyünk alapján nyer tük volna a 
bajnokságot, hiszen 2 döntet len 
mellett mindössze 1 veresége t 
szenvedtünk. 

- Kikkel volt elégedett? 
- Berta Roland, Bíró Tibor, 

Huszár Tamás, Kolonics Ferenc, 
Németh Zsolt, Sebestyén Norbert 
és Varga Norbert nyújtott egyen

letesen jó teljesítményt, de elége
dett vagyok az egész csapattal, 
hiszen a bajnokság mellett Ma
gyar Kupában is „állva marad
tunk". 

-A sorsolás után milyen esélye
ik vannak? 

- A Hévíz és a Beremend együt
tesével kerültünk össze. Szerintem 
a Beremend verhető, de ne szalad
junk annyira előre. Sajnos számos 
meghatározó játékos távozott a 
nyáron a keretből, így jelentős vál
tozásokat kell végrehajtani, főleg 
a középpá lyán . Berta Roland, 
Kolonics Ferenc és Németh Zsolt 
Ausztriában folytatja, Fűzfa Ro
land pedig Uraiújfaluba igazolt. 
Nehéz lesz őket pótolni, de három 
játékos már érkezett a csapathoz: 
Kovács Balázs középpályás Sárvár
ról, Dávid Norbert szintén közép

pályás Pecölből és Mórocz Róbert 
védő Celldömölkről. 

- A második hely megszerzése 
után bizonyára magas a mérce a 
bajnoki nyitány előtt... 

- Az első' 5 hely valamelyike a 
cél. Az első két hely pedig az NB 
III-ba feljutást jelenti. Mindent 
meg te szünk ennek e l é r é s é é r t . 
Hetente két edzést tartunk, és 
edzőmérkőzéseke t já t szunk. A 
C V S E - A N T Ó K FC csapa tá tó l 
7:0-ás ve re sége t s zenved tünk , 
Csepreg együt teséve l 3:3-mas 
döntetlent értünk el, míg Gércét 
3:1 arányban győztük le, és remél
jük, folytatódik ez a sor még szá
mos győzelemmel. 

A Kemenesalja- Hévíz Magyar 
Kupa mérkőzést július 26-án ját
szották. 

Edzőváltás után biztos benn maradás 
A megyei I . osztályban szereplő'jánosházi csapatnál a tavaszi 

szezon elején Scheyly Józseftói Balhási Imre vette át a stafétabotot 
az edzól poszton. Tőle kérdeztük, hogy az ó'szi menetelés után mi 
történt a csapattal. 

- Az őszi mérkőzésekről csak kí
vülállóként, mint szurkoló tudok 
szólni, hiszen ekkor még Scheyly 
József volt a Jánosháza trénere. 
Való igaz, hogy remekül kezdtek a 
fiúk. Az első 6-7 mérkőzésen 1-2 
kivétellel győztesen hagyták el a 
pá lyá t . Majd köve tkeze t t az 
Uraiújfalu elleni bajnoki mérkőzés, 
ahol vereséget szenvedett a csapat. 
Innentől kezdődött a mélyrepülés, 
egészen a 12. helyig zuhant vissza a 
csapat. A tavaszi szezon első négy 
mérkőzése után vettem át az együt
test. Sajnos egy hitehagyott, szár
nyaszegett társaságot kaptam. Fi
zikailag és erőnlétileg is talpra kel
lett állítani őket. Arról nem is be
szélve, hogy fegyelmezési gondok 
is voltak, ezt mutatta a rengeteg sár
ga lapos figyelmeztetés is. 

- Hogyan sikerült felkészíteni a 
csapatot a hátralévő tavaszi mérkő
zésekre? 

- He t i 2 edzésse l , valamint 
edzőmérkőzésekkel készültünk, 
és a Magyar Kupa küzdelmeiben 
is érdekeltek voltunk, így ott is ját

szottunk számos meccset. A ve
zetésem alatt lejátszott első négy 
tavaszi mérkőzésen a játék már 
javult, az e redmények azonban 
még nem jöttek. Az azt követő 7¬
8 mérkőzésen zsinórban ötször si
került győzni, és ez visszahozta a 
játékosok kedvét is, mindössze a 
Sárvári Vasastól kaptunk k i . így 
az addig szerzett 23 pont 40-re 
emelkedett. Míg az őszi mérkő
zések után a kiesés fenyegette a 
csapatot, addig a bajnokság végé
re a 9. helyet sikerült megszerez
nünk, kevéssel lemaradva a 8. 
helytől, ami előzetesen a cél volt. 

- Több játékos távozott télen a 
csapattól. Hogyan sikerült őket pó
tolni? 

- Két játékos, két csatár, Pécz 
Károly Ausztriából és Barta Zol
tán Csáb rendekről érkezett a tá
vozók helyére. Mindkét játékos 
teljesítményével elégedett vagyok. 

- Rajtuk kívül kiket emelne még 
ki a csapatból? 

- A jobbhátvéd Tóth László, a 
középhátvéd Takács Tamás és két 

k ö z é p p á l y á s , Bors T i b o r és 
Balhási Szabolcs nyújtott egyen
letes, jó teljesítményt. Sokat fej
lődött a támadójátékunk, ezt bi
zonyítja a mérkőzésenkénti átlag 
3 rúgott gól is. 

- Összességében hogyan értékeli 
azt a 11 mérkőzést és a Magyar 
Kupa meccseket, amelyeket az Ön 
irányítása alatt játszottak a fiúk? 

- Örülök annak, hogy sikerült 
fegyelmileg, fizikailag helyreállíta
ni a csapatot. 3-4 mérkőzés kellett, 
mire újra játékba lendültek a játé
kosok. Sajnálom, hogy a Magyar 
Kupában a Répcelak legyőzése 
után a Bük ellen nem sikerült a 
bravúr. Szeretném megköszönni 
támogatóinknak és a jánosházi ön
kormányzatnak azt a segítséget, 
amit a csapatnak nyújtottak. 

-Elkezdték a felkészülést a 20001 
2001-es bajnokságra. Mit vára csa
pattól? 

- Sajnos még nem tudom meg
mondani, kik távoznak és kik ér
keznek a csapathoz, és a megyei 
mezőny összetétele sem ismeretes 
még, így előre nem szeretnék jó
solgatni. Egy biztos, én maradok 
az edző, és remélem, szurkolóink 
mellettünk állnak az előttünk álló 
bajnokságban is. Vass Vera 
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Érdemes lesz továbbra is kilátogatni a csapat mérkőzéseire 

A futballreform profi együttest szült Celldömölkön 
A labdarúgó 2000. évi bajnokság rajtja előtt kerestük fel Autók Zoltánt, 

a Futball Kft. tulajdonosát, és arra kértük, hogy a hagyományoknak 
megfelelően tájékoztassa olvasóinkat a CVSE-Antók F C csapatának 
történéseiről, jövőjéről. Elöljáróban megkérdeztük, hogy elégedett volt¬
e csapata elmúlt évi bajnoki szereplésével? 

- Az NBII-ben végezhettünk vol
na jobb helyen is, de végűi a célt, 
amely az 1-5. helyezés volt, elértük. 
Ezért a kérdésre igennel kell válaszol
nom. Köszönöm a szakmai gárda 
munkáját, a játékosok hozzáállását és 
jó játékát. Elégedett vagyok azzal, 
hogy a feltételekkel élni tudtak, mun
kájukat jól végezték. Természetesen 
a jó munka, a jó játék számukra kö
telesség. Tőlük elvárható volt, hogy 
legjobb tudásuk szerint tegyenek meg 
mindent a cél megvalósításáért. 

- Ön mindig amatőrbajnoksági sze
replésrőlszólt, most azonban professzi
onális bajnokságba került a csapat. Mi 
erről a véleménye? 

- Való igaz: az eredeti elképzelés 
az volt, hogy a legmagasabb amatőr-
bajnokságban szerepeljünk. Mikor 
azonban céljainkat meghatároztuk, 
akkor a versenykiírás szerint a két
csoportos NB I . amatőrbajnokság 
következett volna. S úgy gondoltuk, 
hogy az Antók Nyomda hírveré
sének ez az osztály megfelelő, hiszen 
a csapat szereplése egész Nyugat-
Magyarországra kiterjed. A nyom
da pedig elsősorban e területen sze
retné gazdasági pozícióját növelni. 
Számításunk bevált, hiszen egyenes 
felkerülés útján érkeztünk volna az 
NB I-be. Igen ám, de időközben az 
ISM javaslatára az MLSZ átszervez
te a bajnoki rendszert. Ennek követ
kezményeként az amatőr NB L he

lyett a profi NB I/B osztályban talál
tuk magunkat. Nos, mivel ez az osz
tály felel meg legjobban gazdasági 
céljainknak, úgy döntöttünk, hogy 
vállaljuk a professzionális bajnok
ságban való szereplést. Ebben csak 
azt tartom kissé furcsának, hogy egy
szer már kvalifikáltuk magunkat az 
NB I-be, de a gyorsított futballre
formnak köszönhetően most egy 
újabb bajnokságban kell megint kva
lifikál tatni magunkat, ha azt akarjuk, 
hogy céljainkat elérjük. 

- Ezek szerint a csapat mára köze
li jövőben professzionális alapokon 
működik? 

- Igen, az augusztus 6-án induló 
és a Hivatásos Labdarúgó Alszö-
vetség által működtetett NB I/B osz
tályú bajnokságra neveztünk. Neve
zésünket - néhány apró adminiszt
rációs hiba kiigazítása után - elfo
gadták. De hát ezt természetesnek 
is tartom, hiszen a szakosztálynál 
rend van. Az sem titok, hogy az 
Antók FC-nél már a megyei bajnok
ságtól kezdve „profi" módon szer
vezzük és menedzseljük a labdarú
gást. Természetesen mindenkor tisz
teletben tartottuk a törvényeket, mű
ködésünket a mindenkori szabályo
zásnak megfelelően fejtettük ki . 
Nem lehet ez másként a jövőben 
sem. Meggyőződésem, hogy nem 
attól lesz profi valami, hogy arra azt 
ráfogjuk, hanem attól, hogy a tevé-

Két vidéki mérkőzéssel kezd a CVSE-Antók FC 
A C V S E - A n t ó k FC mérkőzései: 
Augusztus 6., vasárnap: Pápai SE-CVSE-Antók FC 
Augusztus 13., vasárnap: Veszprémi FC-CVSE-Antók FC 
Augusztus 20., vasárnap: CVSE-Antók FC-Rákospalo ta i EAC 
Augusztus 27., vasárnap: szabadnapos 
Augusztus 30., szerda: B K V Előre-CVSE-Antók FC 
Szeptember 2., szombat: CVSE-Antók FC-Siófoki FC 
Szeptember 10., vasárnap: M O T I M TE-CVSE-Antók FC 

Antiik Zoltánt 

kenység körül rend van. Mindenki 
a beosztásának és az elvárásoknak 
megfelelően végzi a feladatát, és ha 
ennek megfelel, akkor a munkájá
ért ellentételezésként anyagilag sem 
járhat rosszul. Az Antók FC-nél ez 

eddig is így 
volt, és ez
után is így 
kell , hogy 
l e g y e n . 
Igaz, mi 
nem beszél
tünk arról, 
hogy profik 
leszünk, de 
ha egyszer 
az élet ezt 

így hozta, akkor az elvárásoknak a 
profiligában is meg kívánunk felel
ni. Itt szeretném elmondani: a fut-
ballbajnokságban való nevezést ille
tően óriási szerepe volt annak, hogy 
a város önkormányzata - élén Mak
kos István polgármesterrel - nem
csak erkölcsileg állt a labdarúgócsa
pat mellé, hanem megértette célja
inkat, és megépítette az új labdarú
gópályát. Ennek hiányában nem tud
tunk volna az NB I/B-ben indulni. 
Nagyon lényegesnek tartom azt is, 
hogy az utánpótlás-neveléshez anya
gilag is hozzájárul a testület. Úgy ér
zem, ezzel demonstrálja, hogy a vá
rosnak szüksége van a minőségi fut
ballra, ígérem, hogy a csapat Cell
dömölk városnak is jó hírnevet sze
rez. Továbbá bízok abban, hogy fo
kozatosan tovább tudjuk közösen 
fejleszteni a sporttelepet, és olyan 
környezet alakul majd itt ki, amely
re büszkék lesznek a város polgárai, 
és szívesen jönnek szórakozni ren
dezvényeinkre. 

-A 2000. évi kvalifikációs NB I/B 
bajnokságban milyen szereplést vár 
el csapatától? 

- Nem lesznek könnyű ellenfelek, 
már csak azért sem, mert vala
mennyi csapat október után is eb
ben az osztályban szeretné folytat
ni. Az Antók FC labdarúgócsapatá
tól az elvárásom az, hogy a 2000-

2001. évi NB I/B-be való szereplés
hez szükséges kvalifikációs helyen 
fejezze be az alapbajnokságot. Ter
mészetesen ehhez a feltételeket és 
az ösztönző rendszert biztosítjuk a 
szakmai stábnak és a csapatnak. 
Részemről az is természetes, hogy 
az elvárásnak meg kell felelni. Ezért 
a csapattól azt várom, hogy tudása 
legjavát adja a munkában, a célhoz 
profi módon álljon hozzá, és jó já
tékkal, szép eredményekkel szóra
koztassa a mérkőzéseinkre kilátoga
tó közönséget. 

- Hogyan sikerük a csapat tervezett 
fiatalítása és erősítése? 

- Az elmúlt évi bajnokság értéke
lésekor elhatároztuk, hogy jó képes
ségű labdarúgókkal megfiatalítjuk a 
csapatot. Úgy érzem - és az edzé
sekre, a felkészülési mérkőzésekre 
szép számban kilátogató nézők er
ről meg is győződhettek - , hogy ter
veink megvalósulnak. Eddig nagyon 
tehetséges, fiatal játékosokkal kötöt
tünk szerződést, és néhány támadó¬
játékossal még tárgyalásban va
gyunk. Az már biztos, hogy Cseke 
László (Dunaferr), Viszt Péter (Pé
csi VSK), Várszegi László (Taksony), 
Horváth Lajos (Répcelak), Marian 
Marius ( P á p a ) , Rajki Tamás 
(Csepreg), G e r m á n Ferenc 
(Gyirmót) a jövőben a CVSE-Antók 
FC csapatában folytatja. 

Végezetül Antók Zoltán köszöne
tet mondott a csapattól eltávozott 
labdarúgóknak, akik megtették vál
lalt kötelességüket, de be kell látni
uk, hogy a fiatalításra szüksége volt 
a gárdának. További életükben sok 
sikert kívánt Bognár Zolinak és a 
többi távozónak. Megköszönte azon 
futballbarátok segítségét, akik az új 
pályakerítés és labdafogók felállítá
sában társadalmi munkában közre
működtek. A szurkolóknak pedig 
ígérte, hogy jó csapat lesz az Antók 
FC, olyan, amelyiknek a mérkőzé
seire megéri kilátogatni, és a belé
pőjegyet megvenni. Kérte, hogy a to
vábbiakban is buzdítsák szívből a 
celli csapatot. - tim -
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