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Választás 
előtti  

KÜLÖN¬
KIADÁS 

Várakozással tekint a helyhatósági 
választások elé mindenki, aki csak kicsit 
is felelősséget érez községe, városa, a 
Kemenesalja jövője iránt, mindenki, aki 
még nem fásult bele a 40 év után vég
re meggyorsult politikai élet történései
be. Bízhatunk abban, hogy itt, mifelénk 
a közönyössé fásultak kisebbségben 
vannak. A nyugati végeken sokszor 
mondogattuk jogos vagy jogosnak vélt 
büszkeséggel, hogy Nyugat-Magyaror
szág közelebb áll Európához, mint ha
zánk keletebbre eső tájai. Büszkén őriz
zük európaiságunk hagyományait, meg
mentett értékeit. Most a magunk érde
kében bizonyíthatjuk, bizonyítanunk kell, 
hogy politikai kultúránk nem balkáni. 

Tavasszal, Gyümölcsoltó Boldog
asszony napján voksolt annyi év után 
először szabadon az ország, most a 
Szent Mihály-nap másnapján választ a 
város, a község. A tavasszal az volt a 
tét, lehetséges-e békésen és közakarat
ból a rendszerváltás; milyen politikai 
erők, csoportosulások, pártok lesznek 
ennek a történelmi fordulatnak a bizo
mányosai. Akkor a tét mindannyiunk 
ügyeként, nemzeti sorskérdésként volt a 
mienk, a mostani tét miensége kézzel
foghatóbb: a magunk portáján alakithat
juk a jövőt. 

Hogy a tavaszi döntés mérlegét vala
ki most vonja-e meg magában fél év el
teltével vagy vár az ítéletalkotással, az 
kinek-kinek a türelmétől függ. Hogy va
laki elégedett-e vagy elégedetlen mind
azzal, ami március óta történt, annak a 
függvénye, hogy mit várt, mit remélt. 
Hogy valaki csalódott-e azokban, akikre 
akkor szavazott, vagy választottjai ma is 
bírják a bizalmát, azt ki-ki maga dönthe-

Vár a választási bizottság, vár a sza
vazóurna is... 

Várakozással 
ti el lelkiismeretében. Egy bizonyos: egy 
országos, nemzeti léptékű fordulatnak 
ennyi idő alatt közvetlen helyi hatásai 
alig lehettek. Még az esetleges csaló
dottaknak is józanul be kell látniuk, az 
alig több, mint 100 nap alatt a legjobban 
működő parlament erejét is lekötötték 
voina az országos, nemzeti problémák, 
a helyi közösségek gondjaival csak ki
vételes, sürgős intézkedést kívánó ese
tekben foglakozhatott. Örüljünk, hogy a 
mi szűkebb pátriánk nem küszködik eny-
nyíre égető gondokkal. 

De gondjaink, megoldásra váró prob
lémáink vannak, és ha nem is kerültek 
országos érdeklődés középpontjába, at
tól még fontosak, nekünk életbevágóan 
fontosak és részei a közös magyar gon
doknak. A mi gondjainkban dönteni, 
azokon felelősséggel elgondolkodni, 
megoldásukról gondoskodni azoknak 
kell majd, akiket szeptember 30-án 
megválasztunk. Hic et nunc, itt és most 
a mi választásunktól függ, végre attól és 
csak attól függ, hogy kik gondoskodnak 
közvetlenül rólunk. A vidéki tét elönye-
hátránya, hogy jól ismerjük azokat, akik 
között élünk, és most közülük kell vá
lasztanunk. A szinte testközeli ismeret
ség alapján ítélhetjük meg, hogy válasz
tottunk jelleme, erkölcsi feddhetetlensé
ge, tudása, hozzáértése, a község, a 
város, a lakókörzet közösségébe tarto
zása garancia-e választásunk helyessé
gére. 

Ezzel a lehetőséggel felelősen, meg- f4 
gondoltán élni kötelességünk; szeptem
ber 30-án politikai érettségünkből vizs
gázunk, ezen az érettségi vizsgán nem 
várhatunk, ne várjunk súgást. Mi taga
dás, kevés időnk volt készülni a vizsgá
ra, a magunk tanárai voltunk, vagyunk; 
a „nagy tanítók" bukását láthattuk. A tu
domány nagyjai között nem kevés az 
autodidakta, legyen bátorságunk követ
ni a példájukat, bízni a magunk szerez
te, nem könnyen megszerzett tudásunk
ban! 

Azokkal, akiket választunk, együtt kell 
majd készülnünk a következő vizsgák
ra, ha megbuknak, mi is velük bukunk. 

Fontos döntésekben a harag rossz 
tanácsadó, az indulat elvakít. „A harag
gal, kérlek, ne siessetek itt se!" - taná
csolja Brecht aggastyánja. Ne legyen 
indulatok, bosszúk, leszámolások vásá
ra ez az ősz! Rombolni könnyű, építeni 
nehéz. Ezt felejtették el azok, akik ép
pen a szabadság és a demokrácia je
gyében hordták szét több, mint 40 éve 
a kastélyok bútorait, vágták ki a parkok 
faritkaságait, számolták fel a helyi kö
zösségek, egyletek helyiségeit, szüntet
ték meg végül nem egy kis faluban a 
település létezésének szinte minden fel
tételét. Mi ne romboljunk, ne hordjunk 
szét semmit, ami használható, ami csak 
így, épen és széthordhatatlanul hasz
naiható. Sáfárkodjunk jó gazdaként ja
vainkkal; kevéske javainkat azokra bíz
zuk, akik értő jószágkormányzói lesz
nek azoknak! 

Léránt Ferenc 

Helyhatósági választások 
1990. szeptember 30. 

Sok szó esik manapság a közelgő 
helyhatósági választásokról, mégis úgy 
érezzük, néhány gondolattal hozzá kell 
járulnunk a kemenesaljaí választópolgá
rok jobb tájékozódásához. 

A községekben a szavazás az úgyne
vezett kisüstás választási rendszer alap
ján zajlik, ami azt jelenti, hogy valameny-
nyí település egy önálló választókerüle
tet alkot, amelyben a lélekszám függvé
nyében 3-13 tagú képviselőtestület jön 
létre. Kemenesalja településein a meg
választható képviselők száma 3-7 kö
zött mozog. Kivételt képez Jánosháza, 
ahol 11 tagú testület alakulhat. 

Celldömölkön 10 egyéni választókerü
leti képviselőjelöltre, valamint 9 listán 
megválasztható jelöltre voksolhatnak a 
település polgárai. 

Az egyéni választókerületek száma 
egynegyede a korábbi tanácstagi körze
teknek, ezért egy-egy helyi képviselő 
megválasztásához jóval több állampol
gári szavazat szükséges. Emiatt a ko
rábbi választásoknál esetleg már meg
szokott szavazóhelyiségek mindegyikét 
nem tudjuk a választók rendelkezésére 
bocsájtani, s lehetséges, hogy egyik
másik kicsit távolabb esik lakóhelyüktől. 
Ezért fontos, hogy mindenkinek figyel
mesen olvassa el az úgynevezett ko
pogtatócédulán feltüntetett szavazókör 
helyét. A pontos tájékozódás érdekében 
lapunk is közli a varos választókerülete
inek területi beosztását, valamint a sza
vazóhelyiségek címét. 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Helyhatósági választások 
(Folytatás az 1, oldalról) 
A községekben nem csupán a helyi képviselőtestület tag

jait választja meg közvetlenül a lakosság, hanem a község 
és a testület első számú vezetőjét, a polgármestert is. Cell
dömölkön - mivel lélekszáma a 10 ezer főt meghaladja - a 
polgármester megválasztására később, az újonnan megvá
lasztott képviselőtestület alakuló ülésén kerül sor. A celldö
mölki polgármester személyére a helyi képviselők tesznek ja
vaslatot, s a jelöltek közül titkos szavazással választják meg 
e fontos politikai és közigazgatási poszt betöltőjét. A polgár
mester nem csak a képviselőtestület tagjai közül kerülhet ki, 
viszont megválasztásával automatikusan annak tagjává válik. 

Sikeresen lezajlott a jelöltállítás folyamata. Valamennyi te
lepülésen elegendő számú helyi képviselőjelölt, illetve polgár
mesterjelölt indul harcba a szükséges számú állampolgári 
voks megszerzéséért. 

Szeptember 30-án a választópolgárok reggel 6 és este 18 
óra között adhatják le szavazataikat a kijelölt szavazóhelyisé
gekben. Mindenki két szavazócédulát kap kézhez személy
azonosságának megállapítása után. A községekben az egyi
ken a képviselőjelöltek, a másikon a polgármesterjelöltek név
sora látható, ABC-sorrendben feltüntetve. A szavazat leadá
sa úgy történik, hogy a választópolgár a jelöltek neve mellett 
található négyzetrácsba, (hétköznapiasan: kockába) ikszét 
vagy „+" (plusz) jelet tesz. A polgármester-választás szava
zócéduláján ez egy jel alkalmazását jelenti. A községi képvi
selőtestület azonban több tagból áll, tehát ezen a szavazó
cédulán annyi személyt kell megjelölni, ahány fős lesz a maj
dani testület. Nagyon lényeges: az a szavazat, amelyen a tes
tület tagjai számánál több jelöltet ikszeltek be, érvénytelen. 

Némiképpen eltér az előzőekben ismertetettektől a celli 
szavazók feladata. Ugyanúgy két szavazólap segítségével fe
jezhetik ki akaratukat a lakóterületet legjobban képviselő sze
mélyekre, ám mind az egyéni választókerületi, mind pedig a 
listás szavazócédulán csak egy-egy jelöltet, illetve pártot (tár
sadalmi szervezetet) választhatnak ki. Több jelöltre vagy szer
vezetre leadott szavazat érvénytelennek minősül, vagyis azt 
az eredmény megállapításakor figyelmen kívül hagyja a sza
vazatszámláló bizottság. 

Érdemes néhány megjegyzést fűzní a listás szavazás mód
szeréről, tartalmáról. A szavazásra jogosult ez esetben a pár
tok, társadalmi szervezetek között választ. Mivel a jelöltek a 
lista sorrendjében juthatnak mandátumhoz, azon módosítani, 
változtatni nem lehet. Ha valakit valamilyen oknál fogva töröl
ni kell, pl. azért, mert az egyéni választókerületben mandá
tumhoz jutott vagy utólag visszalépett, a következő személy 
eggyel előbbre lep. 

Sikeres önkormányzati választás csak akkor lehetséges, ha 
a választópolgárok minél nagyobb számban élnek szavazati 
jogukkal. Legalább 40 százalékuknak szavazni kell ahhoz, 
hogy érvényesnek bizonyuljon az első választási forduló. 
Képviselő az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot elnyerte, 
feltéve, hogy azok aránya több mint az összes érvényes sza
vazat egynegyede. Ha e két feltétel egyike nem érvényesül, 
második választási fordulót kell tartani, amelynek időpontja 
október tizennegyedike. Amennyiben a második választási 
fordulóra azért kerül sor, mert a választók 60 százaléka nem 
jelenik meg, az első forduló valamennyi jelöltje ismét indul
hat. A legtöbb szavazatot elérő három jelölt indulhat viszont 
akkor, ha - megfelelő állampolgári részvétel mellett - elegen
dő szavazat hiányában a képviselői mandátumot senki sem 
tudta elnyerni. Súlyos gondot okozhatna a helyhatósági vá
lasztások eredménytelensége. Meghosszabodna az átmene
ti időszak, testületi gazda nélkül maradnának a települések. 
Ujabb napoknak, heteknek kellene eltelnie ahhoz, hogy a ha
lasztást nem tűrő döntéseket végre meghozhassák az önkor
mányzatok. 

A választásokkal összefüggő, bonyolult döntéseket igény
lő munkát nem lehet demokratikus ellenőrzés nélkül végez
ni. Létrejöttek a választási bizottságok, amelyekben a pártok, 
társadalmi szervezetek delegáltjai is helyet kaptak. Feladatuk 
az Önkormányzati választások figyelemmel kísérése, a vitás 
ügyek és jogorvoslati kérelmek elbírálása. Megalakultak a 
szavazatszámláló bizottságok, amelyekre a szavazás napján 
a munka dandárja vár. 

Lehetetlenség arra vállalkozni, hogy az önkormányzati vá
lasztások minden részletkérdésére kitérjünk egy rövio írás ke
retében. Továbbra is szívesen állunk Olvasóink rendelkezé
sére, és kérdéseikre, felvetéseikre még a szavazás napja 
előtt választ adunk. 

dr. Tömbö ly Tamás 

Ezt mondja a Munkáspárt 
Ismét az urnák elé hiva

tott a magyar választópol
gár. Szeptember 30-án sor 
kerül a helyi önkormányza
tok megválasztására, ezzel 
úgymond Magyarországon 
befejeződik a rend
szerváltás. A sajtóban, tv-
ben, . rádióban hetek óta 
mást sem haliunk, mint 
hogy minden önkormány
zatba hiteles embereket kell 
választani. A régi rendszer 
híveit le kell váltani, el kell 
zavarni Egyes politikusok 
részérői újra előkerült a ko
rábbi választások alkalmá
val mái jól bevált szöveg, 
mindenki bolsevik, akinek a 
hivatalos állásfoglalástól el
térő véleménye van. Dörge
delmes ígérgetések Is újra 
elhangzanak, ezeknek a po
litikusoknak a szájából, nem 
zavarja őket az sem, hogy a 
parlamenti képviselők meg
választása előtt ezeket az 
Ígéreteket már mintha hal
lottuk volna. Ugyanakkor a 
választási kampányban 
ugyancsak keveset hallot
tunk arról, hogy az eltelt 
több mint száz nap alatt mit 

tett a kormány az Ígéretek 
teljesítése érdekében. Nos, 
ma már tudjuk. A választá
sok előtt tett demagóg ígé
retek az infláció megállításá
ra, az erős forint megterem
tésére, védőháló gyors ki
építésére - nem valósultak 
meg. Illúzió az az ígéret is, 
hogy a szabad piacgazda
ság - a szükséges feltételek 
nélkül - azonnal megvalósít
ható, s ez önmagában fogja 
megoldani az ország gazda
sági gondjait. 

Ma már viszont minden 
reálisan gondolkodó ember 
tudja és látja, az emberek 
jelentős része saját bőrén 
érzi is, hogy körülményeink 
között a piac csak növeli a 
különbségeket: még szegé
nyebbé teszi a szegényeket 
es gazdagabbá a gazdago
kat. 

A törvényhozásban és a 
kormányzatban hatalomra 
kerüt jobboldal elkezdte és 
a nyíít antikommunizmus 
légkörében, a „leszámolás", 
a politikai B-listák fenyege
tésével gyorsított ütemben 
folytatja a hatalomváltást a 

kormányhivatalokban, a 
fegyveres testületekben, a 
közhatalmi szerveknél, a 
gazdaság/ posztokon, a kü
lönféle oktatási, kulturális, 
egészségügyi intézmények
nél, és arra készül, hogy a 
helyhatósági választásokon 
és a közigazgatási appará
tus átszervezésévelteljessé 
tegye a jobboldali hatalom
átvétett. A parlamentben pe
dig feléledőben van és egy
re inkább polgárjogot nyert 
a Horthy-korszak es a fasiz
mus durva „antibolsevlzmu-
sa" amely ma a szélsősé
ges reakciós erők önigazo
lására és minden prog 
resszív hagyomány es tö
rekvés megbélyegzésére 
szolgál. Az antikommuniz
mus ma már nem egyszerű
en a kommunisták ellen irá
nyul, hanem az emberek 
megfélemlítésének, minden
féle ellenvélemény, ellenzé
ki álláspont elnyomásának 
eszköze lett. 

A Magyar Szocialista 
Munkáspárt celldömölki 
szervezete is igen nehéz 
helyzetben és légkörben 

végzi tevékenységét. A párt¬
vezetőség korábban már 
többször elhatárolta magát 
az MSZMP korábbi hibáitól, 
helytelen politikájától. 

Ilyen körülmények között 
készülünk a választásra. 
Esélyeinket reális mértéktar
tással ítéljük meg, de töret
lenül hisszük, hogy a dolgo
zók döntő többségének már 
elege van a be nem tartott 
ígéretekből, elege van a nap 
mint nap tapasztalt áremelé
sekből és igen sokan már 
nosztalgiával gondolnak 
vissza arra az időre, amikor 
lefekvéskor mindenki ponto
san tudta, mire ébred. Az 
MSZMP celldömölki szerve
zete higgadtan készül a vá
lasztásokra. Nem állunk be 
a másokat becsmérlők cso
portjába, senkit emberi joga
iban megsérteni nincs szán
dékunk. 

Ugyanakkor kérjük a vá
lasztópolgárokat, hogy a 
képviselőválasztás óta eltelt 
időszakot tegyék mérlegre, 
és aszerint szavazzanak 
személyekre is, meg pártok
ra is. 

A Munkáspárt 
(MSZMP) ce l ldömölk i 

szervezete 
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A celldömölki városi szavazókörök helye, címe w> 
és az odatartozó egyéni választókerületek 

területi beosztása 
1. sz. szavazókör: 
Tanácsköztársaság tér 17. 

(Volt nagyközségi tanács 
épülete.) 

1. sz. választókerület : 
Tanácsköztársaság tér, 

Gayer tér, Szomraky Z. u., 
Kisfaludy u., Wesselényi u., 
Király J. u., Budai N. A. u., If
júság tér, Sági u. 1-5. 

2. sz. szavazókör: 
Berzsenyi Dániel Gimnázi

um, Nagy S. tér 13. 
2. sz. választókerület : 
Vágány u., Vasút u., Zrínyi 

M. u., Móritz S. u., Zalka M. 
u., Vágóhíd u., Vörösmarty 
u., Nagy S. tér., Akácfa u., 
Balassi B. u Tompa M. u., 
Hársfa u„ Arvalányhaj u., 
Fűztői B. u., Riczinger D. u., 
Építők útja, Tátra u., Hunya
di u., Kodály Z. u. 

3. sz. szavazókör: 
Lázár-ház, Sági u. 20. sz. 
3. sz. választókerület : 
Vasvári P. u., Sági u. 2 -

68., Sági u. 7-69., Temesvár 
u., Hámán K. u. 

4. sz. szavazókör: 
Mikes K. u. Napköziottho

nos Óvoda. 
4. sz. választókerület : 
Gábor Á. u., Mikes K. u., 

Belovári u., Szalóky S. u., 
Csokonai u., Arad u., Május 
1. u.. Úttörő u., Április 4. u., 
Mesteri u., Kisdobos u., Gyár 
u., Sport u., Tó u. 

5. sz. szavazókör: 
Eötvös L. Általános Iskola 

József A. utcai épülete, Jó
zsef A. u. 1. 

5. sz. választókerület : 
Kassa u., Arany J. u., Ság

vári E. u., Kolozsvár u., Pór-
dömölk u., Lenin u., Uzsok 
u., Városmajor, Sándorháza, 
József A. u., Ady E. u., Bar
tók B. u., Kölcsey F. u., Szé
chenyi u., Dózsa Gy. u., Bat
thyány u. 1 1 - 4 1 . és 14-42. 
között, Petőfi u. 17-35. és 
20-40. között. 

6. sz. szavazókör: 8. sz. szavazókör: 
MÁV Szociális Épület, Rá

kóczi u. 1. sz. 
6. sz. választókerület: 
Batthyány u. 1-9. és 2-12. 

között, Petőfi u. 1-15. és 2¬
18. között, Kossuth u., Sza
badság tér, Rákóczi u „ Ár
pád u., Deák u., Berzsenyi 
u., Pápai u., Botond u., Ba
ross u., Esze T. u., Kinizsi u., 
Buza J . u., Bercsényi u., 
Bocskai u., Nemesdömölki 
u., Beloiannisz tér, Horváth 
E. u., Nagyvárad u., Radnóti 
u., Pozsony u., Béke-major, 
Marcal-major. 

7. sz. szavazókör: 
Bánytelepi Óvoda, Hegyi 

u. 
7. sz. választókerület: 
Sághegy, Vak B. u., Sikló 

u., Hegyi u. 52-66. és 19-31 . 
között, Kráter u., Bem J. u., 
Kankalin u., Kökörcsin u., 
Heiner K. u., Dobó K. u., Mó
ricz Zs. u., Martinovics u., 
Uzsabánya u., Kötörő u., 
Eötvös u. 

Művelődési Ház klubhelyi
sége, Sági u. 111. 

8. sz. választókerület : 
Kresznerics u., Újvilág u., 

Puskin u., Liszt F. u., Kertal
ja u., Vorosílov u,, Bajcsy-Zs. 
u., Sági u. 101-157. ós 102¬
182. között, Hegyi u. 2-42. 
és 1-15. között. 

9. sz. szavazókör: 
Berzsenyi L. Általános Is

kola, Sági u. 157. sz. 
9. sz. választókerület : 
Sági u. 159-215. és 184¬

202. között, Kismező, Marx 
u., Fazekas u., Somogyi B. 
u., Táncsics u., Barátság u.. 
Béke u. 

10. sz. szavazókör: 
Izsákfa utcai óvoda. 
10. sz. választókerület : 
Bokodi u., Hegyalja u., Bo-

kod-puszta, Izsákfa u., Kodó 
u. 

Ezt mondják a szocialisták 
„Szeretni a mindent 

adó hazát..." 
(Kölcsey) 

Számunkra Kemenesalja 
központjában ez a város je
lenti a szűkebb hazát, vá
rosunk népe ma á válasz
tások előtt egyszerre hallja 
a múlt harangzúgásos őszi 
Mária-búcsú hangjait, a 
múlt évtizedek vajúdó múlt-
hivásait és ma a holnapke
resés egybecsendülő szó
lamait, városunk történelmi 
múltja azt kivánja, hogy a 
holnap felé tekintsünk. 
Számba véve egy tízezer
nél is több lakost számláló 
városka különböző életkorú 
lakóit, különböző társada
lmi rétegeit: megélhetés, 
életmód, művelődés, er
kölcs és társasági élet kor
szerű formálódását. 

Gondolkodásunk külön
böző pillérekre épül: a vas
út ezernél is több dolgozó
jára, a helyi ipari üzemek 
és szövetkezetek munká
sainak százaira, a magán

gazdaság gyarapodó mű
helyeinek ugyancsak érté
ket termelő vállalkozóira. 

A jövőformálás gondjai 
kiterjednek a város érteimi
ségi és alkalmazotti rétege
ire. A jövőt csak egy egész
séges és műveit társada
lom képes formálni, ezért 
feltétlenül szükségesnek 
tartjuk az egészségügy te
rületén már elindított kór
házrekonstrukció kiteljesí
tését, a gyermekgyógyá
szat feltételeinek javítását. 

A nevelés és az oktatás 
területén a megoldandó fel
adatok szükségessé teszik, 
hogy a hivatásos tanítói-ta
nári karok mellett nyerjék 
vissza régi szerepüket az 
egykori egyházi, vagy 
egyéb egyesületi keretben 
működő, az ifjúság nevelé
sét és művelődését szolgá
ló szervezetek. 

Éledjen újjá a sport terén 
az az öntevékeny emberré 
formálódás, ami hajdan 
eredményes atlétákat, lab
darúgókat és más sportok 

eredményes versenyzőit 
adta a városnak. 

Szeretnénk, ha újjáéled
nének azok a művelődést 
közösségek, amelyek em
lékezetes színdarabaikkal, 
zenei és énekkari szereplé
seikkei meghatározói vol
tak a város közművelődési 
arculatának Szeretnénk, 
ha könyvtárunk korszerű 
eszközökkel biztosítaná a 
tájékozódás és ismeret
szerzés újabb lehetőségét. 

Szándékaink megvalósí
tását egy határozott és biz
tonságos gazdasági háttér 
nélkül nem tudjuk elképzel
ni. Támogatunk minden 
korszerű iparátalakítást és 
magánkezdeményezést. 
Szeretnénk tiszta, szép vá
rosi környezetben, kulturált 
szórakozóhelyeken hajdan
volt társasági életre emlé
kezni, korszerű üzletháló
zat kiépítésén magunk is 
fáradozni. Városunkban 
mindig meghatározó volt a 
kereskedelem, a jól műkö

dő üzlethálózat Amint az új 
szellem számára mindig 
nyitott volt ez a városka, 
hasonló módon nyitott volt 
gazdasága is. iparosok és 
kereskedők is hozták és 
közvetítették a korszerűb
bet és újat. 

Szeretnénk, ha városunk 
pezsdülő élete a különböző 
felfogású emberek közös 
cselekvésében összponto
sulna, és irányítaná a köz
igazgatás új szervezetét. 
Örömmel köszöntjük a szü
lőföldről elszakadt és távol 
élő kemenesatjaiakat, kér
ve támogatásukat és szel
tem/ energiájukat a város
történet újjáírásához is. 
Terveink megvalósulását 
csak ezzel a közös akarat
tal, az itt éíő lakosság 
és a tájhoz kötődő em
berek összefogásával ér
hetjük el. 

MAGYAR 
SZOCIALISTA 

PÁRT 
VÁROSI ELNÖKSÉGE 
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CELLDÖMÖLK EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEIBEN 

1. sz. választókerület 
Benkö Károly (MSZMP) 

Celldömölk, Gayer tér 9. (rak
táros) 

Kuthi László ( függet len) 
Celldömölk, Szomraky u. 1. 
(vállalkozó) 

Lukács György (függet
len) Celldömölk, Tanácsköz
társaság tér 8. (piacgondnok) 

Pozsonyi Mihály (KDNP) 
Celldömölk, Tanácsköztársa
ság tér 18. (ügyvezető igaz
gató) 

Süle Ferenc (MDF, 
SZDSZ, FKgP) Celldömölk, 
Tanácsköztársaság tér 18. 
(zeneiskola igazgató) 

Tima László (MSZP) Cell
dömölk, Nagy S. tér 13. (nyu
galmazott gimnáziumi tanár) 

2. sz. választókerület 
Dr. Ihász Judi t (SZDSZ) 

Celldömölk, Hunyadi u. 2/A. 
(körzeti orvos) 

Karvalics Imre (MSZMP) 
Celldömölk, Balassi B. u. 9. 
(boltvezető) 

Limpár József ( függet
len) Celldömölk, Tompa M. u. 
20. (tanácselnök-helyettes) 

A HELYI SZABADSÁG 
ESÉL YE! 

Szeptember 30-án SZA
BAD ÖNKORMÁNYZATOT 
választhat minden telepü
lés, igy Celldömölk is. Meg
szűnik a kormányzatot és a 
kommunista hatalmat ki
szolgáló tanácsi rendszer. 
Végre a MAGA URA tehet 
minden helyi közösség. Az 
ELLENZÉK legnagyobb 
pártja, a SZABAD DEMOK 
RA TÁK SZŐ VÉTSÉGE 
hosszú parlamenti vitákban 
megakadályozza a települé
sek szabadságát korlátozó 
kormányzati javastatok nagy 
részének elfogadását, hogy 
az államhatalom helytartói
ból - a tanácsokból - való
ban SZABAD ÖNKOR
MÁN YZA TOK legyenek! 

Az SZDSZ megakadályozta, 

- hogy a kormánypártok 
fönntartsák, sőt megerősít
sék a megyerendszert, 

- hogy a régi első titkár 
és a tanácselnök helyett 

Miklós Ferenc (függet
len) Celldömölk, Nagy S. tér. 
14. (főmérnök) 

Németh Dénes (FKgP) 
Ceíídömölk, Kodály u. 5/A. 
(kárszakértő) 

Dr. Tamás Endre (KDNP) 
Celldömölk, Vörösmarty u. 
34. (nyugalmazott főorvos) 

Dr. Varga Gábor (függet
len) Celldömölk, Tompa M. u. 
13/A. (ügyvezető igazgató) 

3. sz. választókerület 
Cságoly István (független) 

Celldömölk, Vasvári P. u. 
8/B. (BM-dolgozó) 

Dömötör Géza (MDF) Cell
dömölk, Sági u. 9. (ált. isk. ta
nár) 

Dr. Gruber Mária (függet
len) Celldömölk, Riczinger D. 
u. 3. (Kórház-Rendeiőintézet 
igazgatóhelyettes) 

Koncsik János (független) 
Celldömölk, Sági u. 18/C. 
(vonatvezető) 

Makkos István (KDNP) 
Celldömölk, Sági u. 11. (ag
rármérnök) 

Nagy András (MSZP) 

nagyhatalmú főispánokat 
nevezzenek ki, 

- hogy az egykori vb-k 
mintájára szűk körű választ
mányt aggassanak az ön
kormányzatok nyakába. 

- hogy a kormány dirigál
jon az önkormányzatoknak, 
beleszólhasson a helyi pén
zek elosztásába. 

Az SZDSZ eszménye a 
FÜGGETLEN ÉS ERŐS 
ÖNKORMÁNYZAT, amely 
lehetőséget ad arra, hogy a 
helyi döntésekben a telepü
lés MINDEN POLGÁRÁ
NAK érdekét figyelembe ve
gyék. Mi azt akarjuk, hogy 
sem az urak, sem az elv
társak Magyarországa ne 
jöhessen vissza. Mi azt 
akarjuk, hogy SZABAD, bé
kés POL GÁROK éljenek vá
rosunkban. 

VALLJUK, HOGY SZA
BADSÁG CSAK GAZDA
GODÓ POLGÁROK KÖ
ZÖSSÉGÉBŐL ÉPÜLHET! 

A SZABAD DEMOKRA
TÁK sehol sem törekszenek 
kizárólagos helyi hatalomra! 

Celldömölk, Sági u. 9. 
(ÁFÉSZ-eíőadó) 

Portschy Tamás (SZDSZ) 
Celldömölk, Szomraky u. 2. 
(építészmérnök) 

Velekey József (FKgP) 
Celldömölk, Ifjúság tér 2. (gé
pésztechnikus) 

4. sz. választókerület 
Baráth Mária (MSZP) Cell

dömölk, Ifjúság tér 6. (nyugal
mazott ált. isk. igazgatóhe
lyettes) 

Bedy Zoltán (FKgP) Cell
dömölk, Nagy S. tér 14. (nyu
galmazott MAV mérnök) 

Boros József (KDNP) 
Celldömölk, Mesteri u. 9. (gé
pészeti csoportvezető) 

Géczi József ( független) 
Celldömölk, Gábor A. u. 28. 
(Vasi Ifjúsági Szövetség al
kalmazottja) 

Dr. Horváth András 
(MDF, SZDSZ, FKgP) Cell
dömölk, Csokonai utca 66. 
(állatorvos) 

Nagy István (független) 
Celldömölk, Csokonai u. 19. 
(nyugalmazott MÁV-alkalma-
zott) 

Több választókerületben is 
indítottunk közös jelöltet, il
letve ha az elfogadható, tá
mogatjuk más pártok jelölt
jeit. 

Az országgyűlésben az 
SZDSZ elérte, hogy ne csak 
pártok, hanem minden be
jegyzett egyesület, a hely
béliek minden szervezete 
indíthasson jelöltet. Ezért 
tud jelöltet állítani városunk
ban pl. a Vöröskereszt. 

Mi, CELLDÖMÖLKI SZA-
BADDEMOKRA TÁK, nem a 
parlamenti politizáláshoz 
keresünk támogatást, ha
nem FELELŐS helyi politizá
lást szeretnénk. A mi jelölt
jeink nem pártpolitikusok, 
hanem SZAKEMBEREK 
Méghozzá fiatal, energikus 
szakemberek, akik a maguk 
bőrén érzik az elmúlt idő
szak kommunista hatalmi 
berendezkedések minden 
hátrányát. 

Aki a SZABADDEMÓK-
RA TÁKRA és jelöltjükre 
szavaz, az a helyi demok
rácia, a saját hatalmára is 

Somogy i Sándor (függet
len) Celldömölk, Csokonai u. 
15. (nyugalmazott ingatlan
nyilvántartó főelőadó) 
5. sz. választókerület 

Ábrahám Ferenc (MDF) 
Celldömölk, Temesvár u. 17. 
(nyugalmazott KVÜ igazgató) 

Csizmaziáné Hubert Má
ria (Mozgássérül tek helyi 
csoport ja) Celldömölk, 
Akácfa u. 70. (Területi Gon
dozási Központ vezető) 

Dénes Lajos Szilveszter 
(KDNP) Celldömölk, Ady E. 
u. 3. (nyugalmazott ált. isk. 
tanár) 

Kazári József (SZDSZ) 
Celldömölk, Sági u. 9. (ált. 
isk. tanár) 

Németh Gyula (FKgP) 
Celldömölk, Kolozsvár u. 17. 
(fafaragó - népművész) 

Dr. Oszkó Zoltán (MSZP) 
Celldömölk, Dózsa u. 18. (ált. 
isk. igazgató) 

Pethő Kálmán (függet
len) Celldömölk, Ady E. u. 
5 1 . (közterület-felügyelő) 

6. sz. választókerület 
Bedy Zsolt ( független) 

szavaz. A helyi közélet meg
tisztítása, az összefonódá
sok felgöngyölítése csak 
úgy lesz lehetséges, ha az 
eddigi hatalom kiszolgálói 
és haszonélvezői - bújjanak 
bár a függetlenség leple alá, 
vagy öltözzenek bármelyik 
párt jelmezébe - nem kap
nak lehetőséget működésük 
folytatására. Ehhez kínálnak 
alternatívát a SZABADDE
MOKRATÁK, jelöltjeik sze
mélyében. 

Jelöltjeink között van or
vos, építészmérnök, gé
pészmérnök, kohómérnök, 
kisvállalkozó, a vasút külön
böző területeiről egyszerű 
munkás és vasúti tiszt, ál
latorvos, zeneiskolai igazga
tó, valamint tanár stb. 

Ön választ! Hallgasson a 
szivére, de fontolja meg ér
veinket! 

Adjon esélyt a szakér
telemnek! 

Adjon esélyt a szabad
ságnak! 

"Válasszon GONDOLKO
DÓ, GONDOSKODÓ, HOZ
ZÁÉRTŐSZABADÖNKOR
MÁNYZATOT! 

SZDSZ 

Ezt mondják a szabaddemokraták 
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ÉS A LISTÁKON INDULÓ KÉPVISELŐJELÖLTEK NÉVSORA 

Celldömölk, Buza J. u. 2. 
(közlekedési főelőadó) 

Gasparics Sándor 
(MSZMP) Celldömölk, Nagy
várad u. 29. (gépkocsiveze
tő) 

Győrök István ( függet
len) Celldömölk, Kossuth u. 
15/A (főmérnök) 

Dr. Nagy János (FKgP) 
Celldömölk, Deák F. u. 2 1 . 
(főorvos) 

Rácz István (SZDSZ) Cell
dömölk, Pozsonyi u. 4. (vál
lalkozó) 

Dr. Szabó Lajos (KDNP) 
Celldömölk, Széchenyi u. 3. 
(nyugalmazott főorvos) 

7. sz. választókerület 
Boznánszky László 

(KDNP) Celldömölk, Móricz 
Zs. u. 15. (késes és köszörűs 
mester) 

Böcskei Ferenc (SZDSZ) 
Celldömölk, Sikló u. 1. (MÁV¬
alkalmazott) 

Döme István (Vöröske
reszt alsósági alapszerve
zete) Celldömölk, Vak B. u. 
11. (gépjármüoktató) 

Oszkó Imre (MSZP) CeJI-

m 

A megalakuló önkor
mányzat előtt az élet szin -
te minden területén sú
lyos gondok állnak, rész
ben helyi hibák, részben 
az ország általános hely
zete miatt. Ezek közül a 
szűk terjedelem következ
tében az alábbiakat említ
jük meg. 

1. A korábbi közigaz
gatási területrendezések 
kapcsán elkerült intézmé
nyek közül elsősorban a 
kormány előtt lévő tör
vényjavaslat alapján a he
lyi bíróság visszaállítását 
szorgalmazzuk. 

2. Az önkormányzat ke
resse meg a jövedelmező 
gazdasági vállalkozások 
lehetőségét. Törekedje
nek arra, hogy a gazda
ság minéf nagyobb terüle
tén az önkormányzati ré
szesedés is jelentős ma
radjon. A varos intézmé
nyeinek önállóságát gaz
dálkodási szempontból is 
meg kei! teremteni. A me
rev költségvetési felhasz
nálás helyett a célszerű, 
hosszabb távra tekintő 

dömölk, Eötvös u. 21 . (fiókve
zető) 

Varga László Csaba ( füg
get len) Celldömölk, Hegyi u. 
36. (ÉGÁZ kirendeltségveze
tő) 

8. sz. választókerület 
Erdélyi Antal (Vöröske

reszt alsósági alapszerve
zete) Celldömölk, Kreszne-
rics u. 18. (MÁV-gondnok-
engergetikus) 

Gruber. Sándor (MDF) 
Celldömölk, Vorqsilov u. 9. 
(nyugalmazott MÁV-alkalma-
zott) 

Hanzsér Gyula (FKgP) 
Celldömölk, Fazekas M. u. 2. 
(magángazdálkodó) 

Kiss Lajos (KDNP) Cell
dömölk, Sági u. 120. (nyugal
mazott MÁV-alka!mazott) 
9. sz. választókerület 

Balogh József (Vöröske
reszt alsósági alapszerve
zete) Celldömölk, Barátság 
u. 11. (kórházi portás) 

Hanzsér Elemér (KDNP) 
Celldömölk. Sági u. 205. 
(MÁV-alkalmazott) 

Józsa Ernő (FKgP) Cell-

gazdáikodás nyerjen te
ret 

3. A közműellátás fej
lesztése során a szükség
szerűen szaporodó vállal
kozások infrastrukturá
lis feltételeit messzeme
nően figyelembe kell ven
ni. A szolgáltató szervek 
szerepét vállalkozási 
alapra keli helyezni, hogy 
az önálló intézmények 
maguk dönthessenek a 
legmegfelelőbb megoldá
sokról A fiatalok és rá
szorulók lakáskörülmé
nyeinek javítását a támo
gatások rendszerének fe
lülvizsgálatával és a nyil
vánosság szerepének fo
kozásával keli biztosítani. 

4. Az egészségügy te
rületén támogatjuk a vá
rosi kórház szakmai fej
lesztését, és tárgyi-tech
nikai fettételeinek korsze
rűsítését. A szakorvosi és 
gyermekorvosi ellátás 
egy helyen történő meg
szervezését javasoljuk, s 
az integrált intézményt a 
Kossuth utcában jelenleg 
más célra használt épü-

dömölk, Fazekas M. u. 19. 
(nyugalmazott építésvezető) 

Minárcsik János (SZDSZ) 
Celldömölk, Vak B. u. 11. 
(MÁV-alkalmazott) 
10. sz. választókerület 

Deé Károly (SZDSZ, MDF) 
Celldömölk, Hegyalja u. 37. 
(MÁV-alkalmazott) 

Farkas Zoltán (független) 
Celldömölk, Bokodi u. 11. 
(tsz-háztáji agronómus) 
A FÜGGETLEN KISGAZDA 
FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁ
RI PÁRT LISTÁJA 

1. Szabó Endre Celldö
mölk, Tanácsköztársaság tér 
18. (nyugalmazott főállatte-
nyésztő) 

2. Horváth Gyula Celldö
mölk, Kodály Z. u. 1/C. (ké
miai ágazatvezető) 

3. Dr. Nagy János Celldö
mölk, Deák F. u. 2 1 . (főorvos) 

4. Süle Ferenc Celldö
mölk, Tanácsköztársaság tér 
18. (zeneiskotaigazgató) 

5. Velekey József Celldö
mölk, Ifjúság tér 2. (gépész
technikus) 
A VÖRÖSKERESZT ALSÓ-

letben kell elhelyezni. A 
kölcsönös érdekeltség és 
bizalom alapja a szabad 
orvosválasztás, amelynek 
lehetőségét meg kell te
remteni. 

5. Az iskola legfőbb 
döntéshozó szerve a szü
lők, iskolafenntartók, pe
dagógusok és diákönkor
mányzat képviselőiből ál
ló iskolaszék legyen. Az 
oktatási-nevelési mód
szerek, stratégiák beve
zetése ül. alkalmazása az 
önálló iskola szuverén jo
ga. (Pl. Zsolnay:féle ké
pességfejlesztő iskola, ol
vasástanítási és matema
tikatanítási eljárások stb.J 

6. A gyermek és a la
kosság egészséges élet
módjának, sportolásának 
felteteleit a meglévő léte
sítmények nyitottá tétele 
és a helyi úszásoktatás 
iehetőségénék megte
remtése jelentősen javít
hatja. Az utóbbihoz - vé
leményünk szerint - a la
kosság összefogására is 
lehetne számítani. 

7. Az önkormányza t 

SÁGI ALAPSZERVEZETÉ
NEK LISTÁJA 

1. Erdélyi Antal Celldö
mölk, Kresznerics u. 18. 
(MÁV-gondnok-energetikus,) 
2. Bíró Gábor Celldömölk, Új
világ u. 1. (BM-dolgozó) 

3. Balogh József Celldö
mölk, Barátság u. 11. (kórhá
zi portás) 
. 4. Csőre Imre Celldömölk, 
Kresznerics u. 33. (festőmes
ter) 

5. Döme István Celldö
mölk, Vak B. u. 11. (gépjár
mű oktató) 

6. Frank József Celldö
mölk, Kresznerics u. 15. 
(MÁV-alkalmazott) 

7. Dr. Csiszár Tibor Cell
dömölk, Bajcsy-Zs. u. 5. (jog
tanácsos) 

8. Imre István Celldömölk, 
Sági u. 175. (tsz-agronómus) 

A MAGYAR SZOCIALISTA 
MUNKÁSPÁRT LISTÁJA 

1. Benkö Károly Celldö
mölk, Gayer tér 9. (raktáros) 

2. Hajós Gusztáv Celldö-

(Foiytatás a 6. oldalon) 

mérje fel az igénybejelen
tés nélkül is valóban rá
szorulókat és a jelenlegi 
többcsatornás elosztás 
helyett a szociálpolitiká
ra rendelkezésre álló 
pénzeket ésszerűbben 
keli felhasználni. . 

8. A város közbizton
sága a vagyon elleni bűn
cselekmények kategóriá
jában az országos átlag
nál is romlóbb tendenciát 
mutat. A technikai-anyagi 
feltételek fejlesztése mel
lett ugyanakkor a közterü
leten végzett munka haté
konyságának javítását kö
veteljük, trre azért van 
szükség, mert - illeté
kesek tájékoztatása alap
ján - szakmailag s?m 
megfelelő a jelenlegi a'íio-
many. 

A Magyar Demokrata 
Fórum js főftpii úgy igye 
keztünk kiválasztani, 
hogy a felsorolt célokat és 
a város érdekeit Szaksze
rűen képviseljék. Xérjuk a 
Tisztelt Választópolgáro
kat, hogy szavazatukkal 
támogassák őket 

MA AZ ÖN KEZÉBEN A 
HOLNAP! 

MDF 

Ezt mondja a Magyar Demokrata Fórum 
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CELLDÖMÖLK LISTAS JELÖLTJEI 

(Folytatás az 5. oldalról) 

mölk, Sági u. 1. (nyugalma
zott rendőrkapitány) 

3. Szabó Lászlóné Celldö
mölk, Tanácsköztársaság tér 
8. (nyugalmazott kesztyű
megmunkáló) 

4. Kocsi Dezső Celldö
mölk, Szalóky S. u. 2. (nyu
galmazott munkásőr-
parancsnok) 

5. Gasparics Sándor Cell
dömölk, Nagyvárad u. 29. 
(gépkocsivezető) 

6. KarvaNcs Imre Celldö
mölk, Balassi B. u. 9. (boltve
zető) 

A SZABAD DEMOKRATÁK 
SZÖVETSÉGÉNEK LISTÁ
JA 

1. Dr. Ihász Judit Celldö
mölk, Hunyadi u. 2/a. (körze
ti orvos) 

2. Portschy Tamás Cell
dömölk, Szomraky u. 2. (épí
tészmérnök) 

3. Németh Béla Celldö
mölk, Ifjúság tér 4. (ált. isk. 
(tanár) 

4. Varga László Csaba 

Celldömölk, Hegyi u. 36. 
(ÉGÁZ kirendeltségvezető) 

5. Hetényi József Celldö
mölk, Kodály Z. u. 5/C. (MÁV¬
alkalmazott) 

6. Lampért Att i la Celldö
mölk, Batthyány u. 33. (vízmű 
munkavezető) 

7. Böcskei Ferenc Celldö
mölk, Sikló u. 1. (MÁV-alkal-
mazott) 

8. Kovács Endréné Cell
dömölk, Mikes u. 18. (kesz
tyűgyári varrónő) 

9. Imréné Moór Edit Cell
dömölk, Sági u. 9. (telefonke
zelő) 

10. Joó József Celldö
mölk, Ifjúság tér 4. (mozi
üzem vezető) 

11 . Deé Károly Celldö
mölk, Hegyalja u. 37. (MÁV¬
alkalmazott) 

A MAGYAR DEMOKRATA 
FÓRUM LISTÁJA 

1. Ábrahám Ferenc Cell
dömölk, Temesvár u. 17. 
(nyugalmazott KVÜ igazgató) 

2. Dömötör Géza Celldö
mölk, Sági u. 9.(.ált. isk. ta
nár) 

3. Németh József Celldö

mölk, Vasvári P. u. 5/C. (laka
tos) 

4. Benkő Pál Celldömölk, 
Széchenyi u. 10. (nyugalma
zott tímármester) 

5. Zala István Celldömölk, 
Kisfaludy u. 13. (ált. isk. ta
nár) 

6. Hanzsér László Celldö
mölk, Gábor Á. u. 23. (fog
technikus) 

7. Garai László Celldö
mölk, Sági u. 18. (műszerész) 

8. Dr. Horváthné Kőmű
ves Margit Celldömölk, Cso
konai u. 66. (ált. isk. tanár) 

A KERESZTÉNY
DEMOKRATA NÉPPÁRT 
LISTÁJA 

1. Pozsonyi Mihály Cell
dömölk, Tanácsköztársaság 
tér 18. (ügyvezetőigazgató) 

2. Makkos István Celldö
mölk, Sági u. 11 . (agrármér
nök) 

3. Pejkó Zoltán Celldö
mölk, Tanácsköztársaság tér 
8. (nyugalmazott tisztviselő) 

4. Dr. Szabó Lajos Celldö
mölk, Széchenyi u. 3. (nyu
galmazott főorvos) 

5. Gaszak Gerd Celldö

mölk, Wesselényi u. 3. (kór
házi csoportvezető) 

6. Dénes Lajos Szil
veszter Celldömölk, Ady E. 
u. 3. (nyugalmazott ált. isk. 
tanár) 

7. Hanzsér Elemér Celldö
mölk, Sági u. 205. (MÁV-al-
kal mázott) 

8. Harsányi Egyedné Cell
dömölk, Sági u. 5. (raktárve
zető) 

9. Balogh István Celldö
mölk, Zalka M. u. 25. (nyug
díjas festőmester) 

A MAGYAR SZOCIALISTA 
PÁRT LISTÁJA 

1. Tima László Celldö
mölk, Nagy S. tér 13. (nyu
galmazott gimnáziumi tanár) 

2. Oszkó Imre Celldömölk, 
Eötvös u. 2 1 . (fiókvezető) 

3. Dr. Oszkó Zoltán Cell
dömölk, Dózsa Gy. u. 18. (ált. 
isk. igazgató) 

4. Baráth Mária Celldö
mölk, Ifjúság tér 6. (nyugal
mazott ált. isk. igazgatóhe
lyettes) 

5. Nagy András Celldö
mölk, Sági u. 9. (ÁFÉSZ-elö-
adó) 

menyek (óvodák, iskolák) létre
hozásának lehetőségeit is. A 
hátrányos helyzetbe került em
berek érdekében az önkor
mányzat szociális szolgálata 
működjék együtt az egyházak 
és más segélyszervek munkájá
val. 

- A város életének, közér
zetének javításához a közbiz
tonság megszilárdítása elen
gedhetetlen. E téren is az ön
kormányzatnak mindnyájunk ér
dekében az illetékes szervnek 
segítséget kell nyújtania a meg
telelő személyi állomány és a 
műszaki feltételek megteremté
séhez. 

A fenti elképzelések csak ak
korlesznek konkrétabb tormába 
önthetők, ha az új önkormány
zat tisztában lesz majd anyagi 
lehetőségeivel is. A koalíciós 
pártok nevében a Tisztelt Váro
si Tanácshoz irt tevetünk, mely 
a költségvetés helyzetét, jelen
legi állapotát firtatja, sajnos nem 
talált megértésre, így válasz hí
ján a várható helyzet megítélé
se nagyon nehéz. 

Az önkormányzati választá
sok során mi továbbra sem pár
tok rivalizálását kívánjuk, ha
nem hiteles embereket akarunk 
a helyi önkormányzatba is. 

A KDNP vezetősége 

Ezt mondják a kereszténydemokraták 
Általános elvként kell leszö

geznünk, hogy a Keresz
ténydemokrata Néppárt keresz
tény világnézeti alapon áll, poli
tikáját ez motiválja. Elismeri és 
védi a magántulajdont, hirdeti a 
felebaráti szereteten alapuló 
társadalmi szolidaritást. 

Életképes önkormányzat ki
bontakozásához szükség van 
az önkormányzat működőké
pességét biztosító gazdasági, 
közigazgatási ós közszolgálati 
törvények megalkotására. 

Fzek megléte esetén a 
KDNP ? helyi önkormányzatra 
ráró feladatokat a következő
képpen tátja: 

- Segíteni a szociális piac¬
gazdálkodás létrejöttét a helyi 
viszonyok között is. Ösztönözni 
a vállalkozókészséget, a régi 
hagyományokat helyreállító kis-
ih 4 II kelteni hitel és 
adóké,., ^ányek nyújtásával 
is. Új a megteremteni a tisztes 
haszon fogaimát A város profil
ját nagyban meghatározó vasúti 
csomópont jellegből gazdasági 
hasznot kovácsolni. A külföldi 
tőke előnyös beáramlásának le
hetőségét megkeresni. Mindez 
új munkahelyek teremtésével a 

foglalkoztatási gondokat is eny
hítené. Meg kell szüntetni a ka
pun belüli munkanélküliséget, a 
bürokráciát. 

- A településpolitikán belül az 
infrastruktúra sürgős fejlesztése 
szükséges. A telefonhálózat 
korszerűsítése a gazdasági fel
lendülésnek is előfeltétele. Cell
dömölk és Ság arányos fejlesz
tésére van szükség az idegen
forgalmi, turisztikai lehetőségek 
maximális kihasználásával. Na
gyobb rendet szeretnénk váro
sunkban, a tisztaság, parkosí
tás, környezettel való törődés 
területén rengeteg a tennivaló. 

- A kereskedelemben a hi
ánykereskedelmet kell meg
szüntetni, itt is alakuljon ki ver
seny a kereskedők között. Sze
retnénk bővülő választékot, 
egyenletesen jó kínálatot, tiszta 
ízléses boltokat 

- Egyik legnehezebb (eladat 
a lakásgazdálkodás. Sajnos a 
kritikus lakáshelyzet gyors meg
oldásával nem számolhatunk. 
Itt is az anyagi lehetőségek szű
kös volta a meghatározó. Csak 
az igazságosabb lakáspolitika 
kialakítását szorgalmazhatjuk. 

- Az egészségügyet az or 

szágos elképzeléseknek meg
felelően kell megújítani, ahol 
cél a családi orvos intézmény
rendszerének kialakítása az 
emberközpontúbb egész
ségügyiszolgálatkeretein belül. 

- Olyan iskolákat szeretnénk, 
melyekben biztosítva van a vi
lágnézetek szabadsága, emel
kedik az oktatás színvonala és 
az oktatás mellett a nevelésre is 
van mód. A pedagógusok kap
janak több lehetőséget elképze
léseik megvalósítására, vá
lasszanak saját maguknak tet
sző vezetőket az iskolák élére. 
A hü és erkölcstan oktatása kö
rül egyesek által támasztott 
hisztériás vitában a múlt kísérte
tének feltámadását látjuk. 

- A fiatal nemzedék erkölcsi 
neveléséi kiemelten fontosnak 
tartjuk. Ebben a helyi egyházak
nak szerepe döntő, ezért műkö
désükhöz a legoptimálisabb fel
tételeket biztosítani kell. Hivatá
suk zavartalan teljesítése szük
séges ahhoz, hogy városunk 
visszanyerje önbizalmát, hely
reálljon a társadalomban a ke
resztény értékrend, és igy em
berformáló, személyiségalakító 
közösség jöjjön létre. Keresni 
keli az egyházi oktatási intéz-
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Polgármester- és képviselőjelöltek m 
(A nevek mögött zárójelben a jelöltet támogató párt rö

vidítése található, ahol i lyen megjelö lés nem szerepel, az 
illető függet len jelölt.) 

VONOCK 
Polgármesterjelöltek 
Buti Lajos, Csuka Gyula (FKgP), Horváth István, Palánki 

Gyula. 

Képviselőjelöltek 
ifj. Bakk Károly, Bognár Sándor, Burján Csabáné, Buti Ká-

rolyné, Buti Lajos, Buti Sándor, Enyingi Levente (FKgP), ifj. 
Horváth Ferenc, Hőbe Dezső (FKgP), Kovács Győző (FKgP), 
Kovács Lajos, Kosztolánczi József, Kurányi László, id. Lutter 
Tibor (FKgP), Molnár Imre, Molnár Istvánné, Nagy István, Ri-
czinger Attila, ifj. Tőke János (FKgP), Vargyai Sándor (FKgP). 

MERSEVAT 
Polgármesterjelöltek 

Beleznay László, Horváth Lajos (FKgP), Varga László. 

Képviselőjelöltek 
Borsits György, Csillag Albert, Csőrvári Benedek, Horváth 

Attila (FKgP), Katona Jenőné, Kiss Tivadar (FKgP), Kovács 
Pius (FKgP), Nagy Imre, Nagy Zoltán, Orbán László (FKgP), 
ifj. Papala Tamás (FKgP), Szabó Sándor, Varga László, Var
gyai Emil. 

KEMENESSZENTMARTON 
Polgármesterjelöltek 

Csete Kálmán, Kovács Sándor, Patyi László, Töke János. 

Képviselőjelöltek 
Bándoii László, Hencz Ernő, Németh Miklós, Tőke János, 

Varga Imre, Zseíi József. 

KENYÉRI 
Polgármesterjelöltek 
Csen Teréz, Fehér Imre, Pörneczi Norbert. 

Képviselőjelöltek 
Császár Gyula, Császár József, Csuka Leóné, Geiger Im

re, Lakatos Jenő, Máthé Gyuláné, Nemes Jenő, Orbán Imre, 
Dr. Pörneczi Károlyné, Pörneczi Norbert, Pörneczi Zoltán, 
Pusztai Géza, Hozmán Antal, Schwarcz Tibor, Takács Irén, 
Varga Imre, Varga Ottó, Virág Béla. 

PÁPOC 
Polgármesterjelöltek 

Pap Zoltán, Dr. Németh Szilveszterné, ifj. Bedö László. 

Képviselőjelöltek 
Császár Ferenc, Csiszár Lajos, Fehér Lajos, Fehér Péter, 

Figder Elemér, Horváth István, Horváth Tibor, Pap László. 

OSTFFYASSZONYFA 
Polgármesterjelöltek 
Vadász István, Vörös Istvánná. 

Képviselőjelöltek 
Ambrus József, ifj. Ambrus Zoltán, Bagicsné Sebestyén 

Zsuzsa, Földi Csaba, Ifj. Gecse József, Gömböcz István, Haj
ba Lajos, Horváth Gyula (FKgP), Horváth Imre (FKgP), Jákói 
István, Laki Sándorné, Németh József, Smidéliusz Béla, Sza
bó János (FKgP), Szenténé Bóka Lilla, Takács Gyula (FKgP). 

CSONGE 
Polgármesterjelöltek 
Baranyai Ernő, Tóth József. 

Képviselőjelöltek 
id. Csőre Lajos, Dombi Sándor, Hencz István, Molnár La

jos P., Németh Endre, Somogyi Gyula, Szabó Ernő. 

BOBA 
Polgármesterjelöltek 
Gyömörey László, Imre László, Kovács László, Kulman La

jos, Szabó Sándor, Szelestey László. 

Képviselőjelöl tek 
Baranyai László, Baráth Gyula, Fridrich János, Géczi Sán

dor, Kovács Miklós, Kulman Lajos, Móri László, Nagy Sán
dorné, Nemes Zoltán, Páli Sándorné, Szabó Sándor, ifj. Sza
bó Sándor, Szalay Károly, Szalóky Attila, Szelestey László, 
Vass György. 

NEMESKOCS • 
Polgármesterjelöltek 
Fülöp József, Hajós Zsolt, László Ervin. 

Képviselőjelöl tek 
Fülöp Dezső, Fülöp József, Györkös Géza, Hajós Géza, 

Hajós Zsolt, Laczi Vendel, Nagy Zsolt, Somogyi László, Pálffy 
Dánielné. 

SÖMJÉNMIHÁLYFA 
Polgármesterjelöltek 
Bincze Imre, Cseledi Jenő (MDF, FKgP), Csótár Gábor 

(FKgP), Kozák János. 

Képviselőjelöl tek 
Ambrus Géza, Árvái Zoltán (FKgP), Baranyai András, ifj. 

Borhy Ferenc (FKgP), Gellért József, Gosztola Józsefné, Ha
lász vilmosné, Hencz Sándor (MDF, FKgP), Kemendi Sán
dor (FKgP), Lampért Sándor, Macsotai Géza, Molnár József 
(FKgP), Mód Gyula (FKgP), Mógor Dénes, Orth Tiborné, Ta
kács Kálmán. 

KEMENESMAGASI 
Polgármesterjelöltek 

Balogh Ferenc, Böröndy Jenő, Kozma Béla. 

Képviselőjelöl tek 
Balogh Ferenc, Berghoffer Sándorné, Botló Ferencné, Bö

röndy Jenő, Budinszky Sándor Antalné, Csiszlérné Bokányi 
Piroska, Erős József, Guóth Emil, Horváth József, Hujber Er
nő, Jánossy Jenő, Koncz Ferenc, Kovács Zoltán, Kozma Bé
la, Márkus Aladár, Sebestyén Zoltán Gyula, Szuh István Ár
pád. 

SZERGÉNY 
Polgármesterjelöl tek 
Bokányi Imre Tamás, Búzás Miklósné. 

Képviselőjelöl tek 
Bendes József, Buda Károly, Búzás Imréné, Búzás Miklós

né, László Ferenc, László Miklós, Márkus Ferenc, Mező Zol
tán, Bokányi Imre Tamás, Szentgyörgyi Gyuláné. 

JÁNOSHÁZA 
Polgármesterjelöltek 
SchTőber Etelka, Szabó László (FKgP), Dr. Varga Iván 

(MDF). 

(Folytatás a 8. oldalon) 
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/ Polgármester-
és képviselőjelöltek 

(Folytatás a 7. oldalról} 

Képviselőjelöltek 
Bakó Béla, Bódis Zoltán (FKgP), Farkas Ferencné, Hermán 

Ottó (MDF, KDNP), Horváth Sándor (KDNP), Illés Sándor, Ja
kab Tibor (KDNP), Keresztes István (KDNP, MDF, FKgP), Ko
vács Sándor (MDF), Laczi Vendel (KDNP), Marton Ferenc, 
Molnár Géza (FKgP, MDF, KDNP), Németh László (FKgP), 
Perendi Ferenc (FKgP), Ponqrácz Lászlóné (FKgP, KDNP, 
MDF), Dr. Pödör Imre (SZDSZ), Pulay Mária (KDNP), Rába 
Tivadar (KDNP), Simon Gyula (SZDSZ), Szabó László 
(SZDSZ), Dr. Szenté Tamás (MDF), Ughy Attila (KDNP, MDF, 
FKgP), Varga Ferenc (MDF), Dr. Varga Sándor (FKgP), Var-
gyai István (MDF), Vincze Gyula, Wittinger Béla (KDNP), 
Zsoldos Ernő (FKgP, SZDSZ, KDNP, MDF). 

KISSOMLYO 
Polgármesterjelöltek 
Horváth József, Németh Gyula. 

Képviselőjelöltek 
Kiss Ernő, Kovács Gyula, Németh Géza, Varga Károly, 

Zsámboki László. 

KARAKÓ 
Polgármesterjelöltek 

Elekes János (SZDSZ), ríj. Németh Ottó (FKgP). 

Képviselőjelöltek 
Elekes János (SZDSZ), Horváth Ferenc (FKgP), Tolnai Im

re (FKgP). 

NEMESKERESZTUR 
Polgármesterjelöltek 

Marton Ferenc, Nagy Józsefné, Szép József. 

Képviselőjelöltek 
Haraszthy Lajos, Marton Ferenc, Molnár Miklós, Nagy Jó

zsefné, Szabó Ferenc, Szép József, Varga István, Zömbik Já
nos. 

DUKA 
Polgármesterjelöltek 
Boros Zoltán (FKgP), Kardos Árpád. 

Képviselőjelöltek 
Ágoston Lajos, Csirkovics Dezső, Farkas Kálmán (FKgP), 

Németh Marianna, Rosta Tibor, Tóth Imre, Varasdi Zoltán 
(FKgP). 

KELED 
Polgármesterjelöltek 
Feiler Ferenc, Laczi Gyula. 

Képviselőjelöltek 
Czigányné Tóth Rozália, Feiler Ferenc, Laczi Gyula. 

KEMENESPALFA 
Polgármesterjelöltek 
Kiss Sándor (KDNP), Szabó János. 

Képviselőjelöltek 
Bella Tamás (FKgP), Dömötör András, Németh Károly, Pá

li Árpád, Rosta Attila (FKgP, KDNP), Szabó Ernő (KDNP), 
Szatmári György. 

Négy meccs = ötven százalék 

Kézilabda
visszapillantó 

A CVMSE férfi kézilabdacsapata augusztus 25-én a Tolna 
megyei Iregszemcsén debütált az NB ll-ben. A helyi kutató
intézet csapata ellen lelkes és jó játékkal 23:22-re győzött. A 
győztes csapat így állt fel: Simon - Gulyás, Skriba 5, Schrenk, 
Márczi 9, Göcze 2, Fonyó 5. Cs.: Biczó, Szalóky 2, Szakács, 
Németh, Tóth. 

Az első mérkőzésen aratott szép győzelem után augusz
tus 31-én nagy érdeklődés nyilvánult meg a hazai bemutat
kozó mérkőzés iránt. A kitűnő képességű játékosokat felvo
nultató Székesfehérvári MÁV Előrét fogadta a CVMSE csa
pata. A szurkolók kitűnő hangulatot teremtettek a sportcsar
nokban. A színvonalas mérkőzésen jobb összpontosítással a 
győzelmet kellett volna a celüeknek megszerezni. Nagyon 
szoros mérkőzés volt, amit a kevés gól is bizonyít. Eredmény: 
15:15. A csapat így állt fel: Simon - Skriba 2, Göcze 2, Gu
lyás, dr. Pankó 2, Márczi 3, Schrenk 5. Cs.: Szakács 1, Sza-
lóki, Horváth, Gruber. 

Szeptember 8-án Ercsiben szerepelt a csapat. A helyi cu
korgyári együttestől is csak egy pontot sikerült begyűjteni a 
CVMSE játékosainak. Ezen a mérkőzésen kétszer is volt 
olyan előnyben a csapat, ahonnét nem lett volna szabad 
hagyni kiegyenlíteni az ellenfelet. A rutintalanságot egyre job
ban észre lehet venni a csapaton. Eredmény: 23:23. Akik el
érték: Simon - Skriba 5, Göcze 1, Szakács 2, Szalóky 5, 
Márczi 4, Schrenk 2. Cs.: Bíczó, Gulyás 4. 

A CVMSE veretlenül, a tabella 4. helyén állva fogadta szep
tember 15-én Celldömölkön a pécsi egyetemistákat, a PEAC 
kézilabdázóit. A találkozóra valamivel kevesebben voltak kí
váncsiak, mint az előzőre. Pedig izgalmakban bővelkedő 
mérkőzésnek lehettek tanúi a nézők. Sajnos, a helyenként 
idegesen, kapkodóan játszó CVMSE egy szoros mérkőzésen, 
mindössze egy góllal alulmaradt ellenfelével szemben. Most 
már végképp megerősödött az a vélemény, hogy időre van 
szüksége a csapatnak, hogy megfelelő rutinra tegyen szert 
az NB ll-ben. Eredmény: 21:20 a PEAC javára. CVMSE: Si
mon - Skriba 2, Göcze 3, Szakács, Szalóky 5, Márczi 7, 
Schrenk 1. Cs.: Biczó, Gulyás 1, dr. Pankó 1, Tóth. 

A lejátszott négy mérkőzés után 50 százalékos teljesít
ményt nyújtott a CVMSE. A bajnokság megkezdése előtt min
denki kiegyezett volna ezzel a teljesítménnyel. Viszont a lá
tottak alapján, akár 100 százalékos is lehetne a csapat. Hogy 
nem az, azt a szokatlan légkörre lehet fogni. Egy nagyon 
gyenge színvonalú megyei bajnokság után szokatlan még a 
játékosoknak az NB II. Bízunk benne, hogy nem sokáig, a 
csapat kulcsjátékosai rövidesen azt nyújtják majd, amit a 
szurkolók elvárnak tőlük. 

A csapat hátralévő mérkőzéseinek időpontja: 
Szeptember 29. 16.30: CVMSE-Zalaszentgrót 
Október 7. 15.30: Mecseknádasd-CVMSE 
Október 13. 16.30: CVMSE-Alap 
Október 20. 17.00: Csurgó-CVMSE 
Október 27. 17.00: Szentgottnárd-CVMSE 
November 3. 16.30: CVMSE-Keszthely 
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