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NYÍLT LEVÉL - Tarczi István nyílt, állí
tólag minden celldömölki postaládába el
juttatott levele borzolta a kedélyeket az új 
év első napjaiban. Máris több reagálás ér
kezett szerkesztó'ségünkbe a leírtakkal 
kapcsolatban, ezekkel, valamint a levél tar
talmával - terjedelmi okok miatt - követ
kező' lapszámainkban foglalkozunk majd. 

P O F O N A Z ÖNKORMÁNYZATNAK -
Volt, aki az önkormányza t arculcsapása
ként é r téke l te a M Á V és a celldömölki 
képviselő-testület egyezségét a vasúti fe
lüljáró lebontásáról , illetve egy alagút k i 
ép í t é sé rő l . Leghevesebben a város rész 
képviselője, Szálai József fejezte ki nem
tetszését . 

SZÍNHÁZI ELŐZETES - Pécsi Ildikó és 
Gyarmati István Hármasban című zenés víg
játékát mutatják be január 19-én, szerdán este 
7 órakor a Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban. A főbb szerepekben Détár Enikői. 
Mihályi Győzőt, Kerekes Józsefet, Harmath 
Imrét, Pécsi Ildikót, Szilágyi Zsuzsát és Cs. 
Németh Lajost láthatja a közönség. 

Az évezred küszöbén n V 
A pár napja ünnepelt évforduló után valóban el

mondhatjuk, hogy az évezred küszöbéhez érkeztünk. 
Ha eltelik ez az év, akkor véglegesen bizonyossá vá
lik, hogy megkezdjük az évezredet, amely némikép
pen misztikus ködben és kiszámíthatatlan történé
sekkel vár ránk. Tudjuk, hogy semmi különös nem 
fog történni, amely alapvetően befolyásolja majd az 
emberiség és a mi életünket is, mégis él bennünk egy 
bizonyos félelem és bizonytalanság, amely ennek a 
2000-es évnek az eljöttét is megelőzte. Ez csak a mi 

ió'számításunk, a Teremtő mércéjével mérve egy nyúlfarknyi időszak telt 
sak el a világmindenség és a Föld történetéből, de minket mégis csak az 
z időszak érdekel, amelyből az emberiségnek emlékei vannak. 

Az ember sajátja a reménykedés, de nincs szüksége bizonyosságra. Ha 
Ivonatkoztatunk ettől az általánosságtól, akkor azon töprengünk, hogy 
iz elmúlt év mit hozott számunkra, voltak-e eredményeink, sikereink, 
nindent megtettünk-e saját sorsunk irányítása érdekében és hasznára 
'oltunk-e másoknak. A mérleget megvonjuk, megállapításokat teszünk, 
fs mindenki hite és meggyőződése szerint ítéli meg saját életét, és vet 
zámot tetteivel. Ezen sokat töprengeni nem érdemes, hiszen máris itt az 
íjév, itt vannak az új kihívások, az új tervek, remények, mert tudjuk, hogy 
•zek nélkül fabatkát se ér az életünk. 

Hajlamosak vagyunk külső tényezőket felelőssé tenni életünk alakulá-
áért, de mindnyájan tudjuk titokban, hogy magunk tehetünk legtöbbet 
nindazért, amit elérni kívánunk. Valóban közel van az évezred küszöbe, 
is éreznünk kell azt, hogy nagyon fontosak vagyunk a történelem alakitá-
ában, legyen az országunk vagy akár városunk története is, hiszen ezek a 
ds élettörténetek és sorsalakulások döntik el a közösség mindenkori lé
jét 

Ezt a felelősséget vállalnunk kell, és a többiekben bízva kell tennünk 
zűkebb közösségünkért is. Ez nem könnyű, de biztosan nemes feladat, 
űrihez kívánok mindenkinek erőt, kitartást és ebből fakadóan is boldog 
Hetet erre az immár 2000. esztendőre. Makkos István 

polgármester 

2000 első újszülöttje a celli kórházban 

Köszöntünk 
Vígh Loretta Anna! 

2000. j anuár elsején reggel 8 
órakor született meg a celldömöl
ki kórház szülészeti osztályán 3100 
grammal és 49 centiméterrel az új 
év első újszülöttje, Vígh Loretta 
Anna. Édesanyja Horváth Erika 
varrónő, édesapja Vígh Imre téesz
dolgozó, rábakecöli. 

A kis Loretta édesanyja elmond
ta: nem számítot tak arra, hogy 
gyermekük ilyen kiváltságos napon 

fog megszületni, hiszen valójában 
január 8-ára várták az új jövevény 
érkezését. Nem tudták róla előre, 
hogy fiú lesz-e vagy lány. Loretta 
elsőszülött a családban, s ahogy a 
fiatal anyuka boldog arcát nézzük, 
szinte biztosak vagyunk, hogy lesz
nek testvérei is. 

Vígh Loretta! Nójj nagyra egész
ségben és békességben szüleid és 
mindenki más örömére! Völgyi 

Szonismhárak közös óévbúcsúztatöja 
Űj hagyomány kezd kialakulni a 

tét szomszéd város, Celldömölk és 
Sárvár sportszerető ifjúsága és a két 
'áros vezetői körében. Sárvári kez-
íeményezésre 1998 végén a Rába-
larti városban, az elmúlt év végén 
3 lldömölkön, az alsósági tornacsar
nokban rendeztek hangulatos sport
vetélkedőt az óév búcsúztatására. 

Az NB-s sportolók - labdarúgók, 
vosarasok, kézilabdázók és atléták -
észvételével megrendezett szelle
mes sor- és váltó-, valamint ügyessé-

i versenyek mellett összemérte 

sportbéli jártasságát a két város pol
gármestere, Makkos István és dr. 
Dénes Tibor is. Vetélkedőjükön 
ugyan celli siker született, a végső 
győzelmet mégis Sárvár csapata sze
rezte meg 16:14 arányban. 

A rendezvényen a sportolók és 
sportkedvelők egyaránt jól szórakoz
tak, és úgy búcsúztak, hogy ez év vé
gén ismét találkoznak, mégpedig 
Sárváron. 

A Celldömölkiek pedig remény
kednek, hogy Sárváron is vendégsi
ker születik majd... 
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Nehézkes kezdés 
az okmányirodában 

A megye öt másik városához hasonlóan Celldömölkön is megnyílt 
2000. január 3-án az okmányiroda. Nehézségek adódtak az elsó'mun
kanapon, mert nem állt rendelkezésükre a szükséges számítógépes 
program. Ennek ellenére senkit sem küldtek el a hivatalból, hanem 
kézzel kitöltötték a szükséges adatlapokat, és azokat futárral Buda
pestre küldték. Az állampogár postán fogja majd megkapni a szemé
lyi kártyáját. A hivatal kérdése, hogy aki teheti, várjon az igazolvány 
megújításával, hiszen a jogszabály szerint a cserére hatvan nap áll ren
delkezésre. 

Gázlánggyújtás Szergényben 
Szergényben december 22-én 

ünnepé lyesen meggyújtot ták a 
gázlángot, ami azt jelezte, hogy a 
községben befejezó'dött a gázberu
házás. A községháza eló'tti téren 
Tompa Zsolt, a település polgár
mestere köszöntötte az egybegyűl
teket, köztük Szabó Lajos volt, i l 
letve Kovács Ferenc jelenlegi or
szággyűlési képviselőt, valamint 
Makkos Istvánt, a kistérségi tár
sulás elnökét és Zalka Ferencet, az 
Égáz Rt. üzemigazgatóját. A falu 

első embere köszöntőjében em
lékeztetett rá, hogy 1995 óta folya
matosan próbálkoztak a beruházás 
megkezdésével , de ez négyszer 
kudarccal végződött . Az ötödik 
vállalkozás azonban sikerrel járt. 
A polgármester köszönetet mon
dott mindazoknak, akik hozzájá
ru l tak a sikerhez, k ö s z ö n t e a 
szergényiek türelmét és kitartását. 
Az ünnepség idejéig 12 családnál 
történt meg a gázbekötés, de ez a 
szám folyamatosan emelkedik. 

Támogatás a Sitkei Színkörnek 
A Misztérium a Szent születéséről című darab színpadra állításához 

a Sitkei Színkör a millenniumi kormánybiztosi hivataltól 1 millió fo
rintos támogatást kap. A próbák Katona Imre rendező irányításával 
elkezdődtek, a Krisztus születéséről szóló misztériumjáték premierjét 
áprilisban láthatja a közönség. 

Drágábban utazhatunk 
Január elsejétől Celldömölkön 

is emelkedtek a helyi járatú autó
busz-közlekedés díjai. A teljes árú 
vonaljegy ára 70 forintról 74-re 
emelkedett. Az egyvonalas havi 
bérletért 1648, az összvonalasért 
2056, az összvonalas családi havi 
bérletért 2315, a nyugdíjasok és a 
tanulók bérletjegyéért 667 forin
tot kell fizetni. Reggel nyolc és 

délután egy óra között kedvez
ményben részesü lnek a vonal
jeggyel közlekedők, mert nekik 
csak hatvan forintért kell jegyet 
váltani. Az előre megváltott, fel 
nem használt régi vonaljegyek a 
Vasi Volán Rt. pénztáraiban 2000. 
február 29-éig az új értékű menet
jegyekre díjráfizetéssel becserél
hetők. 

Új orvosi rendelő 
Eemenesmagasiban 

Dr. Pánykó Magdolna kemenesmagasi vállalkozó háziorvos novem
ber elejétől fogadja a betegeket a családi házával közös épületben lévő 
korszerű magánrendelőben. A doktornő elsősorban a székhelyközség 
és Szergény betegeit látja el. Az új intézményben több mint hetven 
négyzetméteres alapterületen váró- és rendelőhelyiség, valamint la
bor és lézerszoba, emellett szociális helyiségek kaptak helyet. Napon
ta átlagosan negyvenöt beteg látogatja a rendelőt, ahol két asszisztens 
alkalmazott és korszerű műszerek segítik a dok tornő munkáját. 

Orgonakoncert 
a református templomba] 

A két előadóművész, Cziglényi László és Lakatos Júlia Fotó: v» 

December 17-én karácsonyi hangversenyt rendezett a reformé 
templomban a Kemenesaljái Művelődési Központ és a reformé 
egyházközség. A hangverseny vendégművésze Cziglényi László or 
naművész volt, aki Lakatos Júlia hegedűszólista közreműködési 
többek között Bach, Händel , Vivaldi és Gounod az ünnep hangul; 
idéző műveit adta elő. A műsorban fellépett még Kovács Ágneí 
Kovács Nóra is, akik Juhász Gyula és Dzsida J enő egy-egy karácsc 
versét mondták el. 

Szentpály-Juhász Imre református lelkész szerint a koncert al 
lom volt az ünnep előtti rohanásban a megállásra, a megpihené: 
ám sajnálatos, hogy a kiküldött több mint százötven meghívó ellen 
mégis alig huszonötén választották lelki feltöltekezésül ezt a gyöny 
koncertet. K 

Áldás a lapunkon? 
A karácsonyi nagytakarítás 

idején szinte egyidőben akadt a 
kezembe lapunk 100. és 200. 
száma. Leálltam a munkával, 
hogy összehasonlítsam a két ki
adványt. Igazi újságolvasóként 
az utolsó oldallal kezdtem. 

Az impresszumokat nézve 
szomorúan állapítottam meg, 
hogy a 4 évvel ezeló'tti szerkesz
tőbizottságból négyen hiányoz
nak. Horváth Lajos bácsi azóta 
eltávozott az élők sorából, de 
örökös tagként - jelképesen - to
vábbra is velünk maradt. Né
meth Tibor és Rozmán László 
munkahelyi elfoglaltság, illetve 
egyéb okok miatt vált meg tő
lünk. A múlt decemberi szer
kesztőségi ülésen pedig Dala Jó
zsefbúcsúzott a rendszeres szer
zői munkától. Mindnyájukat 
sajnáljuk, mert értékes munka
társai voltak lapunknak. Helyü
kön ott vannak olyan fiatalok, 

mint Tulok Gabriella tanárnt 
vagy a még középiskolás tehe 
ség, Kovács Nóra. 

A 100. Szám címlapján bt 
szélgetésre invitálja az olvasókt 
a szerkesztő, a 200-on pedig a. 
ról számol be, hogy januárit 
hetilap lesz az Új Kemenesaljt 

Érdekesség, hogy mindkt 
prominens szám címlapján eg) 
házi személyiségek láthatói 
egyiken amint ökumenikus kt 
polnát avatnak Kemeneskápo 
nán, a másikon az izsákfai imt 
ház szentelésén emeli áldást 
kezét D. Szebik Imre evangél 
kus püspök és Vető István espt 
res. 

Az áldásra lapunknak is szül 
sége volna, hiszen a heti reni 
szeresség nem kis kihívást jelet 
a lap megjelenésén fáradoz 
munkatársaknak. 

Kérjük az olvasók megértési 
és támogatását! Völgyi i 
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Hosszas szavazás a víz- és csatornadíjakról 
Az 1999. év utolsó döntései t 

,ozta a celldömölki képviselő-tes
tűét a december 8-i testületi ülé-

n. Elsőként a jövő' évi pénzügyi 
rv koncepcióját vitatták meg a 
stület tagjai. Makkos István pol-

jármester bevezetőjében elmond-
hogy a város pénzügyi helyze-
2000-ben sem lesz stabilabb az 

einél. Németh Dénes, a pénz-
gyi bizottság elnöke kiemelte, 
ogy évek óta többmilliós hitelt 
iörget maga előtt a város. A k i -
dások csökkentése érdekében át 
ell világítani az intézményeket, 
eg kell keresni a bennük lévő 
rtalékokat. Nagy Kálmán, a vá-
sfejlesztési bizottság elnöke a 
kásépítések elmaradására hívta 

bl a figyelmet. Ezek pótlását, a 
kociális otthon átadását, és az út

tá-Völ s járdarekonstrukció folytatását 
zorgalmazta. Erdélyi Antal és 

j rmát Jéczy Zoltánné képviselők a fia-
írmát ilok segítésére fiatal házasok ott-

ló org 
•désé^ét javasolták. Az intézmények át-

i l ág í tásá ra r eagá l t dr. Varga 
áborné, az alsósági általános is¬
ola igazgatója. A közoktatási tör-

igulat 
gnes 
'ácson 

onának, albérlők házának építé-

vény szerint szerkezetváltás, bár
milyen összevonás csak 2002 szep
temberében lehetséges. Egyúttal 
bejelentette, hogy az intézmény
vezetők munkaközösséget hoztak 
lé t re . Makkos István szerint az 
intézményvezetők közös munkál
kodásá ra szükség van, de nem 
helyeselné, ha ez az Önkormány
zattal való szembenállást jelente
né. A testület elfogadta a pénzügyi 
terv 2000. évre szóló koncepció
ját, amelynek részletes tárgyalása 
januárban lesz. 

Hosszas vitát váltott ki a már 
előző testületi ülésen is tárgyalt 
téma, a víz- és csatornadíj emelé
sének ügye. A képviselő-testület 
a november 24-i ülésen nem fo
gadta el az előterjesztett á reme
lési javaslatot. Ez 15 százalékos 
víz- és 27 százalékos csatornadíj
emelést jelentett volna. A pénz
ügyi, gazdasági bizottság decem
ber l-jén ismét tárgyalta az ügyet, 
és többség i szavazatot hozott. 
Eszerint a víz 15 százalékos eme
lése mellett a csatornadíjat 19,5 
százalékkal emelnék. Sütó' Péter, 
a CellVíz Kft. ügyvezető igazga

tója szerint a vezetékek felújítása 
miatt szükséges az áremelés. Vé
leménye szerint több településsel 
összehasonlítva a celldömölki dí
jak alacsonyabbak. Ezt az áreme
lést első lépésben 9 igen és 8 nem 
(vízdíj), illetve 9 igen, 7 nem, 1 
tartózkodás (csatornadíj) mellett 
a testület nem szavazta meg. 

Fehér László képviselő javasol
ta, hogy az önkormányzat előle
gezze meg jövőre a beruházást , 
így a lakosságot ér intő 13 száza
lékos emelés mellett a maradék 4 
százalékot a város egészítse ki . Ja
vasolta még, hogy a CellVíz Kft. 
is takarékoskodjon, hiszen helyi 
vezetővel és helybeni könyvelés
sel jelentősebb összeget lehetne 
megtakarítani. László Tibor kép
viselő a képviselői díjakkal vont 
párhuzamot, eszerint azok eme
lését bizonyára megszavaznák a 
képviselők. Hetényi László kép
viselő mindössze 8 százalékos 
emelést javasolt, ami megfelelne 
az országos tárca által ajánlott
nak. Véleménye szerint nem lehet 
minden emelést az értékcsökke
nésre fogni. Géczy Zoltánné sze

rint ez egy kényszerű lépés, az ön
kormányzat nem vállalhatja fel, 
hogy a forráshiány mellett továb
bi hiányt okoz. L i m p á r József 
képviselő személy szerinti szava
zást kért. 

A Baranyai Att i láné dr. jegy-
zőnő által lebonyolított szavazás 
a következő eredményt hozta. A 
15 százalékos vízdíjemelést és a 
19,5 százalékos csatornadíj-eme
lést 10 képviselő igen és 7 képvi
selő nem szavazatával a testület 
elfogadta. Igennel szavazott Er
délyi Antal, Farkas Zoltán, Géczy 
Zol tánné , László Tibor, Makkos 
István, Nagy Ká lmán , N é m e t h 
D é n e s , Somogyi Gyula, Szálai 
József és Tima László. Nem tá
mogatta a javaslatot D ö m e Lász
ló, Fehér László, Hetényi Endre, 
Hetényi László, Limpár József, 
Móger József és Pőcze Istvánné. 
A víz köbméterenként i díja tehát 
140 forint , a csatornadí j pedig 
köbméte renkén t 98 forint lesz. 

A 2000. évi e lső ülését a mun
katerv szerint j anuár 26-án tart
ja a képviselő-te stület. 

Tulok G. 
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Hanzsér Gyula: Két 
yermekem van, akik fel
ételi előtt állnak, tehát a 
ikeres felvételiben bízom. 

magánéle tben túl sok 
óra nem s z á m í t h a t o k , 
nyagi é r t e l e m b e n véve 
lem v á r h a t ó v á l t o z á s , 
elldömölkön dinamiku-

abb fejlődést szeretnék. 
4e csak mindig a pénzhiányról beszéljenek, 
enni is kellene annak megszűntetéséért. Az 
ddigi vezetés érte ezt el, korrigálják, hogy ne 
egyen hiány. Sokkal több lehetőséget szeret-
lék az ifjúságnak, hogy ne hagyják el a várost. 
Szellemileg, kulturálisan, a sport terén is több 
ehetőséget kellene adni. Cell holt város, moz-
lulni kellene. 

Szalóky Attila: Általá
nos dolgokat szeretnék: 
szerencsét, egészséget, a 
családomnak boldogsá
got és nyugalmat. A köz
életben szeretném, ha a 
város kicsit felemelked
ne. Rendkívül lent va
gyunk a többi Vas me
gyei városhoz viszonyít
va. Az utóbbi tíz évben 

tt látszik legkevésbé a fejlődés. Jó lenne a jövő 
vezredben egy dinamikusabb fejlődés, ha 

óbb jutna mindenre, mint eddig. Az is jó len
ié, ha az önkormányzat eldöntené, mit akar 
ÍZ intézményeivel. Ez a lebegtetés, a bizony-
aíanság nem vezet semmi jóra. 

Reczetár Szabolcs
úé: Elsősorban egész
séget szeretnék, ez ta
lán a legfontosabb. Jó 
lenne lakáshoz ju tn i , 
sajnos a fiataloknak, az 
ifjú házasoknak egyelő
re nem sok esélyük van 
az önálló életkezdésre. 
Ha nincsen megfelelő 
családi háttér, akkor a 
családalapításnál nem 
kedvezőek a kilátások. Talán a kormány mosta
ni intézkedései segítenek, de amennyire értesül
tünk, ez is az anyagi helyzettel függ össze. A mun
kavállaláshoz is több lehetőség kellene itt a vá
rosban. Nagyobb látóteret szeretnék a diákok
nak, a pályakezdőknek. Nem sok lehetőség van, 
hogy egy fiatal a jövőjét elindítsa. 

Fider Péter: Bo l 
dogságot, egészséget 
szere tnék főképpen . 
Ezen kívül biztos 
munkahelyet, biztos 
fizetést kívánok ma
gamnak. A városnak 
fejlődést kívánok, jó 
lenne, ha végre meg
mutatkozna a vál to
zás. Kulturális és spor
tolási lehetőségek te

rén szeretném a jobbítást, bár a mostani cél
kitűzések, mint például az uszoda, elég elér
hetetlennek tűnnek. Még több munkahely kel
lene, más cégeket is jó lenne idecsábítani. 

Tóth Attila: Minden
képpen egészséget kívá
nok elsősorban, és biz
tos állást magamnak. 
Minél kevesebb áremel
kedést, és azt, hogy ne 
legyenek anyagi gondja
im. Öt évig tanultam, de 
nem tudtam elhelyez
kedni a szakmámban , 
e zé r t fontos a biztos 
munkahely, a munkahelyteremtés. Jó lenne 
kulturált szórakozóhelyeken szórakozni, és ha 
ezzel együtt j á rna a közbiztonság javulása. 
Lassan már oda jutunk, hogy a tizenkét éves 
gyerektől ijed meg még a felnőtt is, hisz nem 
egy kicsi, de agresszív gyereket lehet látni. Na
gyobb biztonságot remélek a jövőben. 

Boda Zsuzsanna: Jobb 
munkahelyet és kereseti 
lehetőséget szeretnék. Jó 
lenne több munkalehető
ség közül választani, illet
ve tisztább körülmények 
között dolgozni. Szeret
nék a tanulásban is sikert 
elérni, most járok a gim
názium esti tagozatára. 
Kívánok még több sza

badidőt, több pihenést. Ezt persze csak úgy 
lehet kellemesen eltölteni, ha van lehetőség a 
szórakozásra. Ezzel Celldömölk sajnos nem 
dicsekedhet, tehát kulturált és e legendő szá
mú szórakozóhelyet is szeretnék. Tulok G. 

Fotó: Völgyi L . 
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Uj utcarész 
Tokorcson 
24 új építési telket alakított ki 

tavaly a tokorcsi önkormányzat, 
az Erzsébet utcát hosszabbítják 
meg Ujmihályfa irányába. Az ön
kormányzat az év elején két pá
lyázatot is beadott a kistérségi tár
sulaton keresztül a Vas Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz köz
művesítésre. Mindkét pályázatuk 
sikeres volt. 

Dömölki Lajos po lgármes te r 
elmondta, hogy a 24, egyenként 
400 négyszögöles telekből 11 már 
elkelt. Építések is kezdődtek az új 
utcarészen, sőt egy házba már be 
is költöztek. Az új telektulajdono
sok többsége celldömölki. 

Sfcólt a duda Alsóságon... 
Jól ismerik a celliek, milyen minőségű az úttest 

a csatornázás óta a Sági útnak a Mátyás király utca 
és a Hegyi utca közötti szakaszán. Nem véletlen a 
30 kilométeres sebességkorlátozás, de valójában 
csak lépésben lehet végigmenni, ha nem akarunk 
a gépkocsinkban komolyabb kárt előidézni. 

Ismerősöm és kocsija naponta szenvedi meg ezt 
az útszakaszt több autóstársával együtt. A minap 
is ezt tette, a megszokott módon haladt, amikor 
mögötte harsány dudaszó hangzott fel. Nagy, pót
kocsis teherautó sofőrje ösztökélte gyorsabb ha
ladásra ilyen módon. A hangos dudaszó mind
annyiszor felhangzott, amikor ismerősöm a ten¬
gelytörŐ mélyedések előtt a fékpedálra lépett . 
Lehúzta hát az ablakot, és intett a mögötte jövő
nek, hogy előzze meg. Ám az nem tette, hanem 
továbbra is a dudát nyomta. 

Amikor ismerősöm elérte úticélját és kiszáll 
hangos fékcsikorgással megállt mögötte a pótke 
csis. Fiatal suhanc vezetője kiugrott a vezetőka 
binból, és ordenáré szóözönt zúdított az egyét 
ként köztiszteletben álló úrvezető hölgy felé. i 
becsületsértő üvöltést többen hallották. Elgondol 
ható, mit érzett a sértett. A vesztes mégsem ó'vol 
hanem a magáról megfeledkezett pótkocsis, aki 
nek magatartásán egyöntetűen felháborodtak 
jelenet szemlélői. 

Azt már csak feltételezhetjük, mi történt voln? 
ha a személyautóból nem egy törékeny hölgy, ha 
nem egy szálfatermetű férfi száll k i . 

Valószínű, hogy a szitkozódó nagylegény a fé 
helyett a gázpedálra lépett volna... 

Völgyi Lászl 

Megyei második 
helyezés 

Novemberben, az egészségnevelés hónapjában az egészsé
ges életmóddal kapcsolatos vetélkedők zajlottak. A Gáyer Gyula 
Általános Iskola tanulói több alkalommal is sikeresen szere
peltek a versenyeken. Az iskolai verseny győztes csapata meg
nyerte a területi vetélkedőt, majd a megyei egészségnevelési 
versenyen második helyezést ért el. A csapat tagjai: Lukács 
Eszter, Majlinger Marietta és Szűrszabó Csilla, felkészítő ta
náruk Jankó Zoltánné. T. Lukács Eszter Majlinger Marietta Szűrszabó Csilla 

Schimmer Győző 
gyepmester 

Kóbor és elveszett, közterületen 
elhullott állatok, kutyák bejelentése. 

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

Egészségügyi szolgálat 
Központi orvosi ügyelet 

Cím: Csontváry-patika. Telefon: 95/423-742 
JANUÁR 

ELŐFIZETŐI 
MEGRENDELŐLAP 

Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című hetilapot, amely
nek előfizetési díja 2000-ben 

O egy évre 1104 forint, 
G fél évre 552 forint, 

negyedévre 276 forint. 

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel! 

Név: 

Cím: 

Dátum: Aláírás: 

A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttat-
L ni. Az előfizetésről ott adnak további tájékoztatást. 

12. szerda dr. Nagy János Kurányiné K. Szilv: 
13. csütörtök dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
14. péntek dr. Kassas Khaled Hajba Dezsőné 
15. szombat dr. Mesterházy Gábor Kurányiné K. Szilv 
16. vasárnap dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
17. hétfő dr. Bérdi Gusztáv Hajba Dezsőné 
18. kedd dr. Frommer Barnabás Kurányiné K. Szilv: 
19. szerda dr. Gayer Tatjána Horváth Katalin 
20. csütörtök dr. Pánykó Magdolna Hajba Dezsőné 
21. péntek dr. Szabó Ildikó Kurányiné K. Szilv 
22. szombat dr. Nagy János Horváth Katalin 
23. vasárnap dr. Pánykó Magdolna Hajba Dezsőné 
24. hétfő dr. Ádám Ilona Kurányiné K. Szilv 
2?. kedd dr. Frommer Barnabás Horváth Katalin 
26. szerda dr. Kovács Zoltán Hajba Dezsőné 
27. csütörtök dr. Pánykó Magdolna Kurányiné K. Szilv: 
28. péntek dr. Nagy János Horváth Katalin 
29. szombat dr. Kovács Zoltán Hajba Dezsőné 
30. vasárnap dr. Sükösd Éva Kurányiné K. Szilv 
31. hétfő dr. Szabó Ildikó Horváth Katalin 

Terjesztőket keresünk 
jelentkezőket keresünk az Új Kemenesalja című hetilap 

jutalékos rendszerben történő terjesztésére. 
Érdeklődni lehet a Kemenesaljái Művelődési Központban. 
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HÚT és 
egérke 

A felvételen látható „formaterve
zett" burgonyák Nagysimonyi-
ban termettek. Csizmazia Károly 
hozta be Őket szerkesztőségünk
be. Azóta mindkettő' áldozatul 
esett-

Fotó: Völgyi 

Ki írt be a pszichiáteremhez? 

Beszéljenek nyíltan! 
Kérem mindazok írásbeli nyi

latkozatát (névvel), akik a pszi
chiáteremhez beírtak, hogy zava
rom a lakókat. 

Kérem részletes leírásukat, mi
ben és mivel zavarom és zavar
tam meg a házban lakók nyugal
mát. 

Szerintem csak csend honol 
nálam, hobbim a rajzolás és az 

angol tanulás, amit a házimunká
kon kívül folytatok, és mindket
tő' csak csendben végezhető'. 

Ne suttogjanak, én nyílt, őszin
te, igaz ember vagyok. Kérem az 
őszinte megnyi lvánulásukat , és 
nem a mellébeszélésüket . 

Várom válaszukat: 
Tisztelettel: Németh Ilona 

Celldömölk, Kodály u. 5. fszt. 1. 

Postánkból 

Köszönet a gyerekek 
nevében! 

A Rába-Com Rt. az idén de
cember 10-én tartotta meg a ha
gyományosnak mondha tó kará
csonyi jótékonysági ünnepséget . 
A rendezvény támogatói a fent 
nevezett intézményen kívül Sár
vár és környéke vállalkozói, vala
mint vállalatok, intézmények vol
tak. A Népjóléti Szolgálat Család
seg í tő Csoportja másod ik éve 
szolgálja ezt a programot oly mó
don, hogy segít a szervezésben, a 
kísérésben. A meghívott gyerme
kek Sárvár és Celldömölk környé
kéről kerülnekki. Településünkön 
1999-ben Balogh Zsolt vállalko
zó támogatta ezt a nemes ügyet 

azzal, hogy a gyermekek és a sze
replők szállítását vállalta. Színes 
mú'sorösszeállítás szórakoztatta a 
jelenlévőket, melynek csúcspont
ja a Télapó ajándékosztása volt. 

A meghívott gyermekek mind
egyike kisebb egészségi problé
mával küszködik. Városunkból és 
a városkörnyékről 40 kisgyermek 
vehette át csillogó szemmel az 
értékes ajándékokat. 

A gyermekek és szüleik nevé
ben is köszönjük a szervezőknek 
és a támogatóknak a részvétel le
hetőségét. Arvay Imréné 

a Népjóléti Szolgálat 
családgondozója 

Módosított ügyfélfogadás 
A Celldömölki Rend

őrkapitányság értesíti a 
lakosságot , hogy az 
i g a z g a t á s r e n d é s z e t i 
osztály ügyfélfogadási 
időrendje 2000. január 
1-jétÖl az alábbiak sze
rint módosul! 

Hétfő: 

Kedd: 

Szerda: 

Csütörtök: 

Péntek: 

8.00-11.00 
13.00-16.00 

8.00-12.00 

13.00-17.00 

8.00-12.00 

8.00-11.00 

Eseménynaptár 
1740 260 éve 

Koptik Odó apát egy bencés akadémia tervéről tájékoztatja a pan
nonhalmi főapátot, és a segítségét kéri a megvalósításhoz. 

1745 255 éve 
Zichy Ferenc győri püspök vizsgálja a kápolna körül történt rend
kívüli jelenségeket. 

1750 250 éve 
Mária Terézia Koptik Odó apátot a göttweigi kolostorba küldi. 

1750 250 éve 
Épül a Szarvas vendéglő, mely később báljairól lett híres. 1940-
ben átépítik, utolsó tulajdonosa Domonkos Ignác. Hosszabb ideig 
itt működött a könyvtár, azóta ismét vendéglátóhely. A köznyelv 
„Füstösnek" becézi. 

1770 230 éve 
Született a Berzsenyit felfedező Kis János, aki 1802-1808 között 
nemesdömölki lelkész. 

1780 220 éve 
Szily püspök felszenteli a kegytemplomot, amelyet már 1748-tól 
használnak. 

1800 200 éve 
Nemesdömöík központtat az esperesség visszanyeri régi beosztá
sát, kemenesaljai elnevezését. 

1835 175 éve 
Edvi Illés Pál nemesdömölki lelkészt az M T A levelező tagjai sorá
ba választja. 

1855 145 éve 
A szüret közepesen bőséges eredményt mutat, de annál jobb bo
rokat adott. Az új bor ára a Ság hegyen 8 pft akónként. Időjárás: 
kies őszi napok, eső egyszer esett. A szárazság miatt a kutak kiszá
radtak. Október végén eső mennydörgéssel és villámlással. 

1860 140 éve 
Az újonnan alakult gazdasági egylet hangversenyt rendez. 

1870 130 éve 
Sárvár-e, vagy Kis Czell. Vita a létesí tendő törvényszék felállításá
nak helyéről. Alakuló közgyűlését tartotta a zsidó hitközség. 

1875 125 éve 
Halt meg Virághalmi Ferenc 48-as honvéd százados. A Kis Czelli 
temetőben nyugszik. Virághalmi Hollósy Jusztinián apát barátja 
volt. 

1885 115 éve 
Ipartestület alakul Kis Czellben. 

1890 110 éve 
József főherceg a hadgyakorlat megtekintésére Kis Czellbe érke
zik. 

1895 105 éve 
Az apátság épületében szállt meg Ferenc József. Az uralkodó had
gyakorlatra érkezett. 

1900. január 24. 100 éve 
Elhunyt Hollósy Jusztinián apát, az M T A levelező tagja. Utóda 
Wagner Lőrinc pannonhalmi teológiai tanár. Az utcák elhanya
golt állapotáról, a csatornázás hiányairól cikkezik a helyi sajtó. 
Az Erzsébet Nőegylet bálján a nyitó négyest 40 pár táncolta. 

1905 95 éve 
Megjelenik a Dinkgreve Nándor nevével fémjelzett, Kemenesalja 
című vegyes tartalmú hetilap, lapunk elődje. 

1910 90 éve 
Ostffy Lajos négy szavazattöbbséggel győzött a képviselő-válasz
táson. 

Összeállította: Káldos Gyula 
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Egy százasért 
megtanulja 

Pedagógus ismerősöm havat 
takarított a járdán a két ünnep 
között. Kisebb gyermekcsoport 
ment el mellette. Az egyik srác 
kivált a csoportból megállt a ta
nár előtt. A tanár jól ismerte a 
fiút, tanítványa volt, aki az órá
kon jobbára az ablakon néze
get kifelé, vagya padjában bab
rál valamivel. 

A fiú a tanár szemébe nézett, 
és fennhangon egy hosszú kö
szöntő-versbe kezdett. Mondta, 
mondta folyamatosan, egy szál 
baki nélkül, míg a végére nem 
ért. 

A tanár az „előadást" hallván 
úgy meglepődött, hogy elveiről 
megfeledkezve egy százast nyo
mott a gyerek kezébe. Mivel 
mégiscsak pedagógus, azt azért 
hozzátette: „Bezzeg az Anyám 
tyúkját nem tudod ilyen jól..." 

A gyerek ismét a tanár szemé
be nézett, és vigyorogva azt 
mondta: Azért legfeljebb egy 
Ötöst adna, ezért meg egy szá
zastkaptam... 

VL. 

Ikonokról - karácsonyi hangulatban 
December közepén Rozinán László, az Eötvös Ló

ránd Általános Iskola igazgatójának Ikonok című elő¬
adását hallgathatták meg az érdeklődők. A városi 
könyvtárban megrendezett előadás igazán karácsonyi 
hangulatban telt. A közönség a bemutatott érdekesebb
nél érdekesebb ikonokon keresztül végigkövethette az 
ikonkészítés technikáját, illetve alkotói módszerét és 
megismerkedhetett a világ leghíresebb ikonjaival is. Az 
előadást Bánhidi Eszter, az Ádám Jenő Zeneiskola ta
nárnője színesítette, aki korabeli énekeket adott elő. 

Sipos N. 

Ismét bálozott az énekkar 
December 18-án tartotta ha

gyományos é n e k k a r i bál já t az 
Ádám J e n ő Zeneiskola és a Liszt 
Ferenc Vegyeskar a M ű s z a k i 
Szakközépiskola aulájában. 

A bál az előző éveknek megfe
lelően idén is az énekkar szóra
k o z t a t ó műso ráva l k e z d ő d ö t t , 
melyben zongorán köz reműkö
dött Bejcziné Németh Tünde, ve
zényelt Süle Ferenc és Héra And
rea. Ezt követően Bánhidi Eszter, 
a zeneiskola magánének tanára 
lépett fel: mindenki számára jól 
ismert operett részleteket adott 
elő a közönség nagy örömére. Bár 

a szereplők közül többen is láza
san, betegen jö t t ek el, az idei 
műsor is nagyon színvonalasra si
került, és akkor még nem is szól
tunk a meglepetésről: Bejczi Bá
lint és Kiss Flóra rockiszáma igazi 
közönségsikert aratott. 

A bál következő részében a töl
tött csirkéké lett a főszerep, de 
csak addig, amíg a népes vendég
sereg el nem fogyasztotta vacso
ráját. 

A tombolahúzást követően az 
Oázis együttes zenéjére hajnalig 
ropták a táncot az énekkarosok 
és vendégeik. Kovács N. 

Fogadóóra 
Nagy K á l m á n , az 5. sz. 

egyéni választókerület önkor
mányzati képviselője január 
17-én (hétfőn) fél hattól fo
gadóórát tart a Zeneiskolá
ban. 

Apróhirdetés 
• Drapp, plüss franciaágy két éj
jeliszekrénnyel, újszerű állapot
ban, olcsón eladó. Érdeklődni es
ténként a 421-971-es telefonszá
mon lehet. 

r 

I 

Az Apáczai Kiadó egyetemi végzettséggel 

vezető közgazdászt keres. 
Feltételek: legalább 5-10 éves gyakorlat, maximális 

szakmai felkészültség, emberi megbízhatóság. 

Jelentkezés írásban: szakmai önéletrajz, oklevél 
fénymásolat, marketingterv a kiadó gazdálkodásáról. 

Cím: Celldömölk, Széchenyi u. 1 8. 

Érdeklődni: 06/30/9376-1 30-as telefonon. 

INGATLAN | 

Leendő 

munkatársunknak 

lakást j 
bérelnénk | 

Celldömölkön. 

Jelentkezés 
árajánlattal: 

06 /30 /9376-130 . I 

Celldömölk Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

42/1999. (XII. 8.) sz. rendelete a gépjárműadó mértékéről szóló, 
40/1998. (XII. 16.) sz. rendeletének módosításáról 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gépjár
műadó mértékéről szóló 40/1998. ( X I I . 16.) sz. rendelete az alábbiak 
szerint módosul: 

1. §. 
A rendelet l .§. (1) - (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) Az évi adótétel - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a tör

vény 6.§-ában meghatározott adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 
700 Ft. 

(2) A motorkerékpár, a lakópótkocsi, a lakóautó és a sátras utánfutó 
adója 2500 Ft/év. 

2. §. 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2000. 

január l-jétől kell alkalmazni. 
Celldömölk, 1999. december 8. 

Minden kedves betegemnek 
sikeres új évet kívánok, 

jó egészségben. 
Rendelésemet 2000-ben is szerdánként, 15-18 óra között 

előjegyzés nélkül a Hunyadi u. 18. alatt folytatom. 

Dr. Oblidál Zoltán 
reumatológus - belgyógyász szakorvos 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

41/1999. (XII. 8.) sz. rendelete a kommunális adóról szóló, 
módosított 26/1998. (V. 27.) sz. rendeletének módosításáról 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kom
munális adóról szóló, módosított 26/1998. (V. 27.) sz. rendelete az aláb
biak szerint módosul: 

1. §. 
A rendelet 5.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) Az adó évi mértéke a 2.§. a./-d./ pontjaiban meghatározott adó

tárgyanként 
- első adótárgy után, ha az lakás alapadó szemétszállítási díj 

1.600 Ft 3.200 Ft 
- első adótárgy után, ha az nem lakás 1.600 Ft 
- második és további adótárgyanként 1.000 Ft 

2. §. 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2000. 

január l-jétől kell alkalmazni. 
Celldömölk, 1999. december 8. 

Baranyai Attiláné dr. Makkos István 
jegyző polgármester 
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Mindenről ecmhanciú döntés született a CVSE küldöttgyűlésén 

Megalakult a CVSE - Autók Zoltán Futball Kft. 
A Celldömölki Városi és Vasutas Sportegye

sület december 14-én tartotta beszámoló és 
tisztújító küldöttgyűlését a polgármesteri hi
vatalban. Horváth Józsefnek, a CVSE társa
da lmi e l n ö k é n e k m e g n y i t ó j a u t á n dr. 
Smidéliusz Sándor, a küldöttgyűlés levezető' 
elnöke ismertette a jelenlévőkkel a napirendi 
pontokat, és megállapította, hogy megjelent 
68 küldött, a gyűlés határozatképes. 

Szponzorok főszerepben 
Az 1995. novemberében megtartott gyűlés 

óta eltelt időszakban végzett munkáról szá
molt be Fehér László, a CVSE ügyvezető el
nöke. A kézilabda-, a labdarúgás- és az aszta
litenisz-szakosztályoknak az elmúlt öt eszten
dőben elért eredményeit ismertetve az ügyve
ze tő elnök hangsúlyozta: az önkormányzat 
biztosította az alapszintű működés feltételeit 
minden sportágban, ez azonban megyei szint
hez lenne csak elegendő. Celldömölkön azon
ban négy NB Il-es csapat működik jelenleg. 
Abban, hogy ezek megfelelő körülmények 
között működhetnek, óriási szerepük van a 
mögöttük álló szponzoroknak. 

A labdarúgóknál Antók Zoltán főszponzor 
mellett Balogh Zsolt vállalkozó, az asztalite
niszezőknél a MÁVÉP-Cell Kft. és a Bakó Trex 
Kft. nyújt komoly anyagi támogatást. A kézi
labda-szakosztálynál a női vonalon a JUB-
Cell, míg a férfiaknál a Sághegyalja MTSZ a 
terembérlet fizetésével, ezáltal az edzéslehe
tőség biztosításával nyújt jelentős támogatást . 
Köszönet illeti Pozsonyi Mihályt, a CIKLOP 
Kft. ügyvezető igazgatóját azért a munkájá
ért, amellyel több kisebb vállalkozói csopor
tot összefogott, így jelentős támogatást nyúj
tott a férfi kézilabdacsapatnak. Összességében 
Fehér László szerint a labdarúgásban jó, az 
asztalitenisznél megfelelő, a kézilabda-szak
osztálynál azonban még így is csak gyengének 
minősíthető a szponzori háttér. A küldöttek 
egyhangúan elfogadták az ügyvezető elnök be
számolóját. 

Szabó Árpád főkönyvelő a számvizsgáló bi
zottság ötéves munkájáról tájékoztatta a kül
dötteket. Kihangsúlyozta, hogy a CVSE-nél a 
pénzügyi gazdálkodás, a működési feltételek 
megfelelőek. Ismertette a CVSE pénzügyi 
helyzetének alakulását az 1995. évtől kezdő
dően, kiemelve az 1998. évtől önálló gazdál
kodást folytató labdarúgó-szakosztályt. Ezután 
Tarrósy Imre előterjesztette az alapszabályra 
vonatkozó módosítási javaslatait, melyeket 
minden esetben megszavaztak a küldöttek. 

Egyhangú igen a kft.-re 
A küldöttgyűlés legnagyobb érdeklődést 

kiváltó napirendi pontja a labdarúgó-szakosz
tályt magába foglaló gazdasági társaság létre
hozása volt. Dr. Kövér István ügyvéd, jogta
nácsos tájékoztatta a jelenlévőket a társasági 

Szavazás a kft.-re a CVSE küldöttgyűlésen 

szerződésben foglaltak legfontosabb kitétele
iről. Ezek értelmében a kft. határozatlan idő
re, két taggal - Antók Zoltán 95%-os, a CVSE 
5%-os tulajdoni hányadot jegyez - jön létre. 
A kft. törzstőkéje 3 millió forint, legfőbb szer
ve a taggyűlés, melyet évente egy alkalommal 
össze kell hívni. A kft. ügyvezető elnökének 
Fehér Lászlót választották. A határozatot , 
melyet javaslatként szavazásra bocsátot t a 
küldöttgyűlés levezető elnöke, a küldöt tek 
egyhangú szavazással elfogadták. Megalakult 
tehát a CVSE - Antók Zoltán Futball Kft . A 
CVSE elnökségének és a számvizsgáló bizott
ság tagjainak a mandátuma lejárt. Sebestyén 
Atti la, a jelölőbizottság elnöke ismertette a 
küldöttekkel az előzetes felmérés alapján k i 
alakult jelöltnévsort. A küldöttek minden je
löltre külön szavaztak. 

Tisztújítás az egyesületnél 
A CVSE elnöksége és tagjai: 
Társadalmi elnök: Horváth József 
Elnökhelyettes: Dummel Ot tó 
Ügyvezető elnök: Fehér László 

Fotó: Völgyi 

Tagok: Makkos István polgármester 
dr. Pörneczi Károly Kazári József 
Németh Dénes Ambrus László 
Kovács Lajos László Tibor 
Bakó László 
dr. Smidéliusz Sándor Boros Gyula 
Ifj . Bakó László Szabó Ferenc 
Horváth József Söptei Józsefné 
Tarrósy Imre Lampér t Att i la 
Antók Zoltán Balogh Zsolt 
Baranyai Atti la Pozsonyi Mihály 
A számvizsgáló bizottság tagjai: 

_ Szabados Józsefné, Bóka Istvánné, Szabó 
Árpád 

Utolsó felszólalóként Palkó István, a Vas 
megyei sportigazgató helyettese gratulált a 
CVSE-nek az elmúlt öt esztendő sportsikere
ihez, és kívánt további jó munkát az egyesület 
vezetőinek és sportolóinak. 

A küldöttgyűlés sikeréhez nem férhet két
ség, hiszen a küldöttek minden napirendi pont
ban egyhangú szavazással döntöttek. Kívánjuk 
a CVSE-nek, hogy a 2000. jubileumi esztendő
ben, amikor is 100 éves az egyesület, még több 
kiemelkedő sportsikernek örülhessen. 

W 

Labdarúgás 
Megyei I . osztály 

1. S.Vasas ¡5 7 6 2 31:17 27 
2. Csörötnek 15 7 5 3 33:19 26 
3. Ják 15 7 4 4 26:17 25 
4. Uraiújfalu 15 7 4 4 20:11 25 
5. Tápián 15 7 4 4 21:19 25 
6. P.molnári 15 7 4 4 13:11 25 
7. Kemenesalja 15 6 4 5 20:16 22 
8. Rábatótfalu 15 6 4 5 14:13 22 
9. Körmend 15 6 3 6 21:17 21 
10. J ánosháza 15 5 5 5 15:15 20 
11. Nagyrákos 15 6 2 7 24:25 20 
12. Tanárképző 15 5 4 6 22:23 19 
13. Vép 15 5 1 9 20:35 16 
14. Máriaújfalu 15 3 4 8 19:36 13 
15. Gyöngyösh. 15 3 3 9 15:25 12 
16. Vasvár 15 3 3 9 20:35 12 

Labdarúgás 
Megyei I I . osztály 

1. Gérce 15 12 1 2 50:18 37 
2. K.magasi 15 9 5 1 32:12 32 
3. Mersevát 15 9 3 3 46:25 30 
4, Kőrismenti 15 9 2 4 30:19 29 
5. Rábapaty 15 8 4 3 27:16 28 
6. Pecöl 15 7 2 6 37:18 23 
7. Ikervár 15 5 5 5 22:30 20 
8. Szeleste 15 6 2 7 31:40 20 
9. Hegyfalu 15 5 4 6 24:26 19 
10. Simaság 15 5 4 6 30:38 19 
11. Cserhát 15 5 3 7 21:25 18 
12 Sitke 15 4 3 8 25:34 15 
13 Nagysimonyi 14 3 5 6 23:24 14 
14. B ő 14 2 5 7 24:38 11 
15 Jákfa 15 1 5 9 14:39 8 
16. Offa 15 2 1 12 17:51 7 
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Bemutatkozott és jó focit ígért Pintér Attila, az új edző 
November 13-án Pécsett a CVSE-Antók Nyomdacsapatának győzelmével ért véget a celldömölki csa
pat első NB I l-es szezonja. A mérkőzés etó'tt még „hétpecsétes" titokként kezelték a klubnál, hogy 
három nappal később Pintér Attila, a Sárvári FC vezetőedzője Celldömölkre teszi át székhelyét, és az 
Autók-fiúk levezető' edzéseit már ó' fogja dirigálni. Megtörtént tehát az, amit Celldömölkön már he
tekkel előbb minden focirajongó tudott, de a klub vezetői - betartva az etikettet - csak az edző'mun
kába lépése után jelentették be hivatalosan a szerződtetést. 

A fiatal, temperamentumos edző 1966. má
jus 7-én Salgótarjánban született. Elmondása 
szerint a labdarúgás az életeleme. A focitudo
mány elsajátításában az első lépéseket szülővá
rosa bányász együttesénél tette meg, majd 1980¬
84 között a helyi Síküveggyár és a Balassagyar
mat csapataiban kergette a labdát. Az utóbbi 
csapat játékosaként öltötte magára az ifjúsági 
válogatott címeres mezét, és tagja volt 1984-ben 
az EB-t nyert csapatnak. Ekkor figyelt fel a já
tékára a Ferencváros, és igazolta le. Hat bajno
ki idényt töltött el az Üllői úti zöld sasok csapa
tában. Közben 1990-ben Belgiumban idegenlé
gióskodott. 195 alkalommal lépett az NB I-ben 
pályára, ebből 166-szor az FTC-ben. Középhát
védként 18 góllal terhelte meg az ellenfelek 
hálóját, melyből 16 gólt az FTC, míg egyet-egyet 
a BVSC és ETO színeiben szerzett. 1991-ben 
tagja volt az MNK-győztes FTC csapatának, 
melyben két alkalommal ezüst-, egyszer pedig 
bronzérmes lett az NB I-ben. A magyar váloga
tottban 20 mérkőzésen Öltötte magára a címe
res trikót, és három góllal gazdagította a válo
gatott rúgott góljainak a számát. 

Gazdag, de rajta kívülálló okokból rövidnek 
tűnő játékospályafutását az edzői hivatással 
váltotta fel. Saját bevallása szerint már játékos 

korában tudatosan készült az edzői pályára. 
Nagy hatással volt rá Verebes József. Büszkén 
vallja magát Verebes-tanítványnak. A beszélge
tés során hálás szavakkal emlékezett a „Mágus
ra", akitől elmondása szerint edzésről-edzésre, 
mérkőzésről-mérkőzésre leste el a labdarúgás 
oktatásának tudományát. Verebesen kívül még 
Bicskei Bertalanról vallotta, hogy edzői közül 
kimagasló tudással rendelkezett, és szintén lel
kesítő, jó hatást gyakorolt rá abban az irány
ban, hogy az edzői mesterséget válassza. 

Pintér Attila négy éve Sárváron kezdte meg 
edzői pályafutását. Sokak előtt ismert, hogy 
amikor a csapatot átvette, az NB-III-ban kiesés
re álltak a sárváriak. Az együttest azonban nem
csak megmentette, hanem az NB II-be vezényel
te, ahol szép sikereket ért el. Elmondása sze
rint már Sárvárra kerülése óta figyelemmel kí
sérte a celli labdarúgást, amely Antók Zoltán 
megjelenése után rohamos fejlődésnek indult. 

Az edző véleménye szerint a magyar labda
rúgás jelenlegi helyzetében az országban kevés 
labdarúgó-csapatnál lehet olyan stabil feltéte
lek között dolgozni, mint Antók úr csapatánál. 
Örömmel döntött arról, hogy élni fog a felkí
nált lehetőséggel. Tisztában van azzal, hogy nem 
lesz könnyű feladat az első öt hely valamelyik

ének megszerzése. Ez vele szemben is jövőt 
meghatározó követelmény. Tudja azt, hogy 
Antók Zoltán hozta az egyesülethez, hogy az 
elvárásoknak eleget tudjon tenni a csapat. 
„Mindezért elmondhatom, hogy a játékosaim 
és edzó'társaim velem együtt minden tudásukat 
a cél elérésére fogják fordítani" - ígérte az edző. 

Pintér Attila esküként ható szavaiból érző
dött, hogy az elmondottakat nagyon komolyan, 
profi módon gondolja. A cél megvalósítása ér
dekében feladatának tartja, hogy egy támadó
játékot játszó, sokat futó csapatot alakítson ki 
a szezon kezdetére. Egy olyan csapatot, amely 
a korszerű labdarúgást tudja majd bemutatni a 
szimpatikus celli közönségnek. Biztosra veszi, 
hogy a pályára kifutó csapatban - ha kell - a 
center is szerel a 16-osnál, de utána fel is tud 
érni az ellenfél kapuja elé, hogy gólt rúgjon. 
Bízik a játékosaiban, hogy a pályán továbbra is 
csak a győzelmet tartják elfogadhatónak, és 
hogy ez így is legyen, az edzéseken sokat fog
nak dolgozni. 

Befejezésként még elmondta az új edző azt 
is, hogy a szurkolók igazi örömére kívánja cél
jait valóra váltani. Több mérkőzésen volt a celli 
pályán ellenfélnézőben, és azt tapasztalta, hogy 
a sportvezetőkön kívül a szurkolók is sportba
ráti szeretettel fogadták. A beszélgetések során 
a színeket félretéve tudott a fociról szót váltani 
mindenkivel. Rövid ittléte alatt is érezte a szur
kolók bizalmát, amit előre is megköszön. ígéri 
a csapat híveinek, hogy a bajnokságban jó já
tékkal hálálják meg a csapat iránti ragaszkodá
sukat, - t i m -

Szilveszter Kupa 
December 19-étöl 29-éig immár tizenegyedik alkalommal Celldömöl

kön a városi sportcsarnokban a Szilveszter Kupa elnevezésű kispályás lab
darúgótornát. 

Az 58 nevezett csapat hét korcsoportban kergette a labdát. A torna hét 
játéknapján 153 mérkőzést játszottak le. A legnagyobb érdeklődést kivál
tó korcsoport a felnőtt korosztályé volt, ahol négy csoportban 25 csapat 
mérkőzött egymással. 

A torna korcsoportonkénti helyezettei: 
I. korcsoport (1991.01.01. után születettek): 

„Kiscelli Patika Kupáért" 
1. Zöld Sasok 
2. Antók Nyomda 
3. Manchester 

II . korcsoport (1989.01.01. után születettek): 
„Ság-Trans Kupáért" 

1. CVSE-Antók Nyomda 
2. Berzsenyi Lénárd Általános Iskola (Alsóság) 
3. Ostffyasszonyfa FC Csodapók 

III. korcsoport (1987.01.01. után születettek): 
„Szent Márton Patika Kupáért" 

CVSE I . 1. 

2. Celli Villámok 
3. CVSE I I . 

IV. korcsoport (1985.01.01. után születettek): 
„CELLCOMP Kupáért" 

1. Berzsenyi Lénárd Általános Iskola (Alsóság) 
2. Nemesszalóki Általános Iskola 

VI. korcsoport (1981.01.01. után születettek): 
„RÁBA-COM Kupáért" 

1. ELENDER COMPUTER (Szombathely) 
2. Bogár FC (Celldömölk) 
3. SIBARIS BT. (Sárvár) 

VII. korcsoport (felnó'tt): 
„RITMO Kft. Kupáért" 

Almos Tikok és Kóbor Apácák 
Tar Csavar Csapágy - Sárvár Matróz Vendéglő 
Handball SE 
Bűvös Hatos 

VIII. korcsoport (1964.dec. 31-ig születettek, Öregfiúk): 
„Celldömölk Város Kupájáért" 

Mihályfa - Sömjén 
Celli Öregfiúk 
Sitke Tar Csavar 
Ság - Trans 

A szervezők köszönik a névadó szponzorok támogatását, melynek segítsé
gével érmeket sikerült adni a helyezetteknek. W 
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