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FELHÍVÁS 
A gépjárműadóról szóló 

I991. évi L X X X U . törvény 
alapján egyszeri gépjármÖ-
udó-bevalhUt kelt adni 1992. 
február 29. napjáig az 1992. 
január hó 1. napján fennál
lott állapotnak megfelelően 
minden belföldi forgalmi en
gedéllyel és rendszámmal el
látott gépjárműről a tufajdo* 
nos (üzemben tartó, gazdál
kodó szervek ts) lakcíme, 
székhelye szerint Illetékes ön
kormányzati adóhatóság szá
mára. 

A lejárt forgalmi engedély 
esetében ts kell bevallást ad
ni, ha az engedélyt és a rend
számot a hatóság nem vonta 
be, illetőleg a hatóságnak 
nem adták vissza. 

A korábbi gépjúrmfladó-
rendelet alapján az adóható
ságnál már nyilvántartott 
gépjárművekről Is újólag be
vallást kell adní. 

A bevallási nyomtatvány 
az adócsoportnál átvehető. 

Gondenyhítő tudnivalók 

Ha év eleje - akkor ADO 
Ha találós kérdést akarnék fel

tenni, akkor így kezdeném: sokat 
beszélünk róla, nagyon nem szeret
jük, morogva mégis kifizetjük, mi 
az? Hát az adó, amelynek befize
tése egyre inkább esedékes lesz. 
Hogy ez minél kevesebb gondot je
lentsen az adózóknak, hasznos in
formációkai kérve felkerestük Mó-
ger Józsefet, az IPOSZ helyi szer
vezetének titkárát, aki készséggel 
sorolta is a hasznosabbnál haszno
sabb tudnivalókat. 

- Kinek kell adóbevallást készí
tenie? 

- A korábbi évekhez hasonlóan 
minden egyéni vállalkozónak és 
kisiparosnak be kell nyújtania az 
adóbevallást, függetlenül a tevé
kenység jellegétől és az elért jöve
delem nagyságától. Tehát akkor is, 
ha a vállalkozói tevékenység vesz
teséges volt, s az egyéni vállalko
zónak máshonnan sem származott 
jövedelme. Nem befolyásolja ezt 
az sem, hogy valaki a vállalkozói 
tevékenységet fő- vagy mellékfog

lalkozásban, esetleg nyugdíjasként 
gyakorolja. 

- Tehát mi a teendő? 
- Mivel az adóhatóság külön fel

szólítása nélkül a vállalkozó köte
les saját magának az adókötelezett
séget megállapítani, bevallani és 
befizetni az adót, ehhez a postán 
megkapott nyomtatványokat kell 
felhasználnia. Ha ezeket mégsem 
kapta volna meg az adóhatóságtól, 
vagy hiányosan kapta meg, köteles 
azokat külön beszerezni. 

- Mit kell konkrétan tennem, ha 
mondjuk egyéni vállalkozó va
gyok? 

- A következőkből áll az adó
bevallás. Az 52. sz. nyomtatvány 
a személyi jövedelemadó beval
lására szolgál. A 7. sz. nyomtat
ványon kell a vállalkozói tevé
kenységgel kapcsolatos kötele
zettségeket és juttatási igényeket 
feltüntetni, s ezt kell az 53. sz. 
nyomtatvánnyal együtt február 
28-ig az illetékes adóhatósághoz 
benyújtani. Semmiképpen sem 

szabad elfeledkezni a megfeleld 
helyeken való aláírásról, és arról 
sem, hogy a személyi adatok kö
zött az 1991. december 31-én ér
vényes állandó lakcímet, telep
helycímet - ha van, adószámot és 
a tevékenység pontos megnevezé
sét kell feltüntetni. 

- Köszönjük a felvilágosítást, re
méljük, segítettünk vele. 

- Egészen biztosan, s végül hadd 
mondjam el még azt is, hogy mivel 
a szabályok nem egyszerűek, szer
kesztettünk táblázatokat és leveze
téseket, amelyek lépésről lépésre 
haladva megkönnyítik a munkát. 
Két kiadvánnyal is tudjuk segíteni 
a bevallás elkészítését: a Járművek 
költségelszámolása az egyik, a Ta
nácsok és útmutató az 1991. évi 
adóbevalláshoz című kiadvány a 
másik. Ezek az Ipartestületnél 
megvásárolhatók, s ugyanott, az 
Ipartestület székházában bárkinek 
szívesen nyújtunk segítséget reggel 
8-tól 16 óráig. 
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Megalakult a Kemenesaljái Vállalkozói Szövetség 
1992. január 25-én mintegy hetven, már 

regisztrált, valamint harmincöt jelenlévő 
taggal megalakult a Kemenesaljái Vállalko
zói Szövetség. A megalakulást kimondó ülé
sen lapunk munkatársa is jelen volt. 

A kezdeményezés Kuthy László személyé
hez fűződik, akinek közel kétéves elképzelései 
valósultak meg, természetesen úgy, hogy lel
kes segítőkre és szervezőkre talált. A szövet
ség szervezeti és működési szabályzatában 
benne foglaltatik, hogy csak és kizárólagosan 
érdekvédelmi szerveződésről van szó, amely 
a következő területeken kíván tagjainak segít
séget nyújtani. Teljes körű jogi biztonságot és 
védelmet kíván teremteni a tagok számára, 
tanácsokkal kíván szolgálni a közgazdasági, 
számviteli, társadalombiztosítási, valamint 
adó- és elszámolási ügyekben. Legfőbb érték
nek az emberi egészséget tekintik, s ennek 
megfelelően a létrehozandó egészségügyi és 

szociális bizottság segítene a rászoruló tago
kon. 

A szövetség természetesen figyelemmel kí
sérné a piacgazdaság alakulását, s a tagok
nak segítséget nyújtana akár a szükséges pro-
fúváltáshoz, akár a piackutatási és marke
ting- munkában való eligazodáshoz. 

Ahogy azt köszöntőjében Kuthy László el
mondta, a szövetség tagjai nem politizálni 
akarnak, hanem dolgozni, de azt nyugodtan. 
Kizárólagosan gazdasági céllal alakult a szö
vetség, de emellett elsődleges az is, hogy mi
nél többet tegyenek Celldömölkért és környé
kéért, hiszen bőven van tennivaló. A tagok 
sorában mindenkire számítanak, meg akarják 
nyerni a kreatív értelmiséget is, hisz előbb-
utóbb ők is vállalkozók lesznek, mert nem lesz 
más választásuk. 

A szövetség nem kíván politikai párttá szer
veződni a későbbiekben sem, bár elképzelhe

tő, hogy támogat esetleg olyan pártokat, ame
lyeknek a célkitűzéseivel egyetért. Nem a he
lyi önkormányzat ellen jött létre a szövetség, 
nem kérdőjelezi meg annak legitimitását, hoz
záértését, sőt, minden olyan dologban mögéje 
akar állni, ahol segítségre lehet szükség. 

A szövetség legfelsőbb szerve a taggyűlés, 
amely az alapító és a szervezeit tagságból áll. 
Még egy érdekesség: ha bármely kérdésben 
szavazásra kerül a sor, nem lehet tartózkodni 
- vagy igent, vagy nemet kell mondani. 

A Kemenesaljái Vállalkozói Szövetség első 
ülése a 11 tagú elnökség megválasztásával 
ért véget. A tudósító azzal az érzéssel távo
zott, hogy jó volt tenni akaró emberek között 
eltölteni több mint négy órát, és itt is csak 
sok sikert tud kívánni céljaik megvalósításá
hoz, amely szervesen összefügg városunkkal 
és környékével. 

RL 
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Tudósítás a képviselő-testületi ülésről 
Celldömölk város önkormányzata 1992. évi első ülését január 29-én 

tartotta. Baranyai Attiláné dr. jegyzőnő a két ülés közötti eseményekről 
szólva elmondta, hogy a tejjegyek kiadása jegyzői hatáskörbe került, 
felhasználásukra a rászorultság mértékétől függően kerülhet sor. Ismer
tette, hogy a „Casanova" Kft. játékterem kialakítására nyújtott be kérelmet 
a Géfin tér 7. szám alatti épületben. Helyi megbízottjuk Németh Dezső 
és 5 fő foglalkoztatását tervezik a nyitás után. Varga László Csaba 
alpolgármester közölte, hogy a „Novomatic-Hungária" Kft. szintén játék
termet keres automatáinak üzemeltetéséhez. 

Korán örült a VOLÁN 
Makkos István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az előző 

ülésen hozott döntésük után levelet kaptak a Pénzügyminisztériumból, 
amelyben a VOLÁN áremelési szándékainak óvatos kezelését javasolták. 
20—22 százaléknál magasabb emelést nem tartottak indokoltnak és így a 
helyi (celli) rendeletet sem fogadta el a minisztérium. Ajanuári egyezte
tések után a tanuló- és nyugdíj asbérletek 135 helyett 125 forintba, az 
összvonalas bérlet pedig 540 helyett 500 forintba kerül február l-jétől, s 
ezzel az emelés mértéke 20 százalék alatt marad. 

„Hol sírjaink domborulnak..." 
A temetkezés helyzetéről szóló előterjesztés szerint a helyszükséglet 

kielégítésére két változat lehetséges. Az első a jelenlegi temetők bővítése. 
E mellett szólnak az érzelmi megközelítések. Természetes vágy, hogy 
szeretteink közelében legyen saját nyugvóhelyünk. Ugyanilyen emberi 
azonban az az igény is, hogy a temetkezés körülményei ne legyenek 
kegyeletsértőek, a szertartás és a későbbi temetői látogatások katartikus 
élménye töretlen maradjon. E feltételek jelenleg nem biztosítottak. A celli 
városrész temetőjének megközelítése nehézkes, olykor balesetveszélyes. 
A megemlékezéseket kegyeletsértŐen zavarja a közlekedési zaj. A kicsi 
ravatalozók, a temetők zsúfoltsága és a parkosítás szinte teljes hiánya 
visszatükröződik a temető sivár hangulatában. A sági városrész temetőire 
ugyancsak érvényesek ezek a megállapítások. 

Mindkét városrész esetében elképzelhető a helyben történő bővítés. A 
fejlesztés számos problémát feloldhat, de megmaradnak a zavaró környe
zeti hatások. A temetkezés színvonalának elvárható szintű megoldása elő
zetes számítások szerint meghaladja a 25-30 millió forintot. 

A másik változat a Marx utca végi ravatalozó és temető megnyitása. 
Az épület távol esik mindenféle településfejlődést gerjesztő tényezőtől. 
Kialakítása, megjelenési formája speciális, a más irányú felhasználást 
akadályozza. A terület legnagyobb problémája - az érzelmi motiválatlan
ságon túl - a megközelítés lehetősége. Kényelmes megoldást a helyi 
járatú autóbusz egyes járatainak ráfűzése jelenthet e területre. A jelenlegi 
2 hektár több évtizedre, de a későbbi területbővítéssel évszázadokig teret 
adhat a kulturált temetkezésnek. 

Űjtemető: a celli Bős-Nagymaros 
A vita kezdetén Ihász Judit arra hívta fel a figyelmet, hogy - tudomása 

szerint - a celli termálvíz sokkal jobb minőségű, mint a sárvári vagy akár 

a büki. E természeti érték kiaknázásának lehetősége befolyásolhatja a 
temetők kérdését is. Portschy Tamás a két temető (régi és új) együttes 
működése mellett foglalt állást. Az új temetővel kapcsolatban hangsú
lyozta, hogy néhány millió forint ráfordítással „közép-kelet-európai" szin
tű temetkezés alakítható ki, és pár év múlva a közlekedés lehetősége is 
jelentősen javulni fog. Ihász Judit szerint ezt a pénzt a régiek bővítésére 
kell fordítani, és az új építményt más célra (pl. fürdő) hasznosítsák. 

Pejkó Zoltán jelezte, hogy év végéig elfogynak a katolikus sírhelyek. 
Sürgősen bővíteni kell a régi temetőt, az új részeket azonban már nem 
kívánja működtetni az egyház. Varga László Csaba erre úgy reagált, 
hogy ez a kivonulás etikátlan a részükről, mert csak erősödtek a rend
szerváltás óta. Szabó Lajos az új temető kédését a celli ,3ős-Nagyma-
ros"-nak nevezte. Portschy Tamás javasolta, hogy addig ne vessék el az 
új temető használatának lehetőségét, amíg az emberek nem győződhettek 
meg annak előnyeiről. Utalt arra, hogy az építmény nem felel meg für
dőnek, amelynek az építési költsége egyébként 300 millió forint lenne... 
Dénes Lajos Szilveszter kiemelte, hogy Celldömölk történele márvány-
táblákon, csontokban, emlékekben a régi temetőkben található. Megje
gyezte: félő, hogy a két, erőszakkal egyesített városrész külön fog válni, 
s ez azért végiggondolandó, mert az új temető még a gigantikus város
tervezés jegyében épült. 

Makkos István a vita zárszavában ígéretet tett arra, hogy plusz terület 
felhasználásával meg fogják teremteni a sírhelyvásárlás lehetőségét és az 
új temető hasznosítására újabb pályázatot írnak ki. 

Ezt követően megtárgyalták a városfejlesztés és a közszolgáltatások 
szervezésének legfontosabb kérdéseiről szóló programtervezetet. A Ság
hegy hegyközséggé nyilvánításának lehetőségével a testület egyetértett, 
a gyakorlati intézkedésekre a hegyközségi törvény kihirdetése után ke
rülhet sor. A képviselők az alsósági városrészben a részönkormányzat 
teendőinek segítésére február 1 -jétől kirendeltséget hoztak létre, amelynek 
vezetője heti 20 órában ügyfélfogadással foglalkozik és további 20 órában 
helyszínelést, illetve szervezési feladatokat végez. 

Németh Tibor 

Az ostffyasszonyfai népfőiskolai 
foglalkozások programja 

Február 12. Változások az oktatásügyben (oktatási törvény
tervezet, nemzeti tanterv, kimeneteli vlzsgasza-
bályozás, a közoktatás szerkezetének alakulá
sa, ellátási kötelezettségek). 
Előadó: Dr. Szabó László, a Vas Megyei Peda
gógiai Intézet igazgatója. 

Február 19. Állategészségügy a kisgazdaságokban (megelő
zés, tünetek, változások u szolgáltatásban). 
Előadó: Dr. Molnár Rezső megyei föállatorvos. 

Február 26. Közigazgatás a rendszerváltás után (önkor
mányzatok szerepe és hatásköre, önkormány* 
zat és a lakosság kapcsolata, önszerveződő cso
portok, alá-fölérendeltség, a jogállamiság és a 
demokrácia összefüggése). 
Előadó: Dr. Tömböly Tamás. 

Március 4. Vállalkozás, piac, piackutatás (a kistermelők 
lehetőségei és érdekvédelmük, az értékesítés 
szervezésének kilátásai). 
Előadó: Fentős Lajos. 

Március 11. Az átalakuló falu (településfejlesztés, település
politika, falukép alakítása). 
Előadó: Fazakas Péter megyei főépítész. 

A népfőiskola foglalkozásai minden szerdán este 19 órakor 
kezdődnek a művelődést házban. A szervezők minden érdek
lődőt szeretettel várnak. 



3 ÚJ K E M E N E S A L J A 

Vásárlói szemmel 

Az átalakult Berzsenyi könyvesboltban 
Vannak üzletek, amelyeket ösztönösen elkerül 

az ember, és vannak üzletek, amelyekbe akkor 
is betér, ha éppen nem is akar venni semmit, 
éppen csak szemlélődni kíván. Azt hiszem, a 
Berzsenyi könyvesbolt azok közé tartozik, ahová 
szívesen tér be a vásárló, ám januárban azt ta
pasztalhatta, hogy a megszokott kínálat átala
kult, s a könyvek mellett feltűnt a papír és az 
írószer, az ajándéktárgy, a kerámia és termé
szetesen maradt a hanglemez- és a kazettavá
laszték. 

A profilváltásról Rozmán Ferencnét, az át
alakult üzlet vezetőjét kérdeztük. 

- Megtartják az üzlet régi nevét? 
- A Berzsenyi név csodálatos és jó is így, de 

mégis a PREMIER név mellett döntöttünk, hi
szen ha tartalmában új, akkor legyen nevében is 
az. 

- Csak egyedül a könyvvet nem érte volna 
meg foglalkozni? 

- Sajnos nem Kevés vásárló jött volna be, 
így viszont olyan arcokat is látok, akik korábban 
nem jártak itt, most a papír vagy az írószerek 
miatt jönnek be, de aztán körülnéznek és sok 
esetben vesznek könyvet is. 

- Honnét támadt az ötlet, hogy ezt a formát 
válasszák? 

- Már régen gondolkodtam, hogy jó lenne sok 
mindent másképpen csinálni, de meg volt kötve 
a kezUnk. Most például a könyveket ott szerzem 
be, ahol jónak látom, akár a magánkiadóktól is, 
akik fölismerték, hogy a piac kötelez. Példának 
tudom felhozni az iskolai kötelező olvasmányo
kat, amelyeket az állami kiadók nem adtak ki, 
de megjelentek magánkiadásban, szép, mara
dandó könyvekként 

- Most milyen érdekeltségű az üzlet? 
- A kikiáltási áron vettük meg a bérleti jogot. 
- És a profilmódosítás? 
- Az önkormányzat öt évre kikötötte a könyv-

árusítást. 
-Hogyan tudja beszerezni az árut? 
- Ami nagy változás a korábbiakhoz képest, 

hogy csak készpénzért, még akkor is, ha régi 
ismerőshöz, korábbi üzleti partnerhez fordulok. 

- Tehát nincs bizalom? 
- Nincs. Ez a rákfenéje a mostani üzleti élet

nek, pedig a bizalom elengedhetetlen lenne. Még 
egy hétre sem lehet sehol sem hitelt kapni. 

- A papír- és az írószerkínálatban sok olyan 

áruféleség van, amelyekkel csak nyugati üzletek
ben találkozhattunk eddig. Azokat hogyan szerzi 
be? 

- Budapesti kis kft-ktől, s így sikerült ár alá 
menni. A szokványos árut a PIERT-től szerzem 
be. Nagy kár, hogy a papírgyárak nem állnak 
velem szóba, hisz nekik csak akkor lennék part
ner, ha ötszázezer forint felett vásárolnék, amit 
én nem tudok megtenni. Pedig az lenne az igazi, 
ha tőlük vennék árut, mert akkor még olcsóbban 
lehetne adni. 

- Milyen tervei vannak a jövőre nézve? 
- Több is van. Közvetlen kapcsolatot sze

retnék teremtem az iskolákkal, hogy nagyke
reskedelmi áron szolgálhassuk ki őket, helyük
be szállítva az árut. Könyv terén hétről hétre 
járjuk a kiadókat, hogy a legfrissebb újdonsá
gokat tudjuk adni, ugyanakkor engedményes 
értékesítési akciókat is fogunk rendezni, na
gyobb ünnepek, névnapok előtt. Röviden 
összefoglalva: becsületes üzletpolitikát aka
runk, becsületes árakkal, az igényeknek meg
felelő bővítéssel, úgy, hogy a vásárlók megelé
gedése legyen az első. 

- r -

Alapítványi körkép a. rés/) 
Lassan már mindennapi életünk részévé válnak az alapítványok, s min

den alkalommal, ha egy új alapítványról számolhatunk be, örömmel 
tesszük azt, mert a létrejötte mindig jó szándékról tanúskodik, s egyben 
lehetőséget is hordoz magában. 

Most induló sorozatunkat két új alapítvány bemutatásával kezdjük. 
A „CELLDÖMÖLKI TEHETSÉGEKÉRT" alapítványról Vinter 

Józsefet, a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatóját kérdeztük. 
- Kik létesítették az alapítványt? 
- A Kemenesaljái baráti Kör tagjai - akik már a korábbiakban is 

támogatták a tehetséges tanulókat pályázatok kiírásával - , tizenketten 
hozták létre az alapítványt azzal a céllal, hogy támogassák anyagilag a 
gimnázium tanulóit, segítsék iskoláztatásukat minden összefüggésben, se
gélyezéssel, jutalmazással vagy egyéb módon. 

- Kik csatlakozhatnak az alapítványhoz? 
- Teljesen nyitott az alapítvány, csatlakozhat bármely magyar vagy 

külföldi, természetes vagy jogi személy, akik a célokkal egyetértenek és 
akiknek adományát a kuratórium elfogadja. 

- Kik döntenek az alapítványi vagyon felhasználásáról, és milyen célok 
jöhetnek szóba? 

- A felhasználásról a kuratórium dönt, szóba jöhet egyetemi, főiskolai 
továbbtanulásra előkészítő tanfolyamokon részt vevő tanulók eseti segé
lyezése, tanulók külföldi tanulmányútjainak pályázat alapján történő ese
tenkénti támogatása, tanulmányi Ösztöndíjak kiírása, pályázatok meghir
detése, a pályaművek díjazása. 

- Természetesen az alapítványi vagyonból kell fedezni az annak keze
lésével, működésével, fejlesztésével kapcsolatban felmerült minden rá
fordítást és kiadást, 

- Az alapító tagokon kívül járult már hozzá más is az alapítványhoz? 
- Igen, az alaptőke mintegy a kétszeresére nőtt, s ezúton mondunk 

köszönetet minden adakozó szándékú magánembernek és intézményve
zetőnek, aki szívén viselte, viseli a celldömölki tehetségek sorsát. Őket 
segítette vagy ezután fogja segíteni. Az alapítvány csekkszámlaszáma: 
471-15006-7100, melyet a Kereskedelmi Bank Rt. celldömölki Fiókja 
kezel. 

Az oktatás területéről térjünk át egy sokkal inkább szélesebb tömegeket 
érintő témára, ez pedig a közbiztonság. 

A „KEMENESALJA KÖZBIZTONSÁGÁÉRT" alapítvány létrejötté
nek körülményeiről és annak céljairól Molnár Lajos városi rendőrkapi
tányt kérdeztük. 

- Kik hozták létre az alapítványt és milyen céllal? 
- Tizenegyen alapították, magánszemélyek, vállalkozók, polgármesteri 

hivatalok, Celldömölkről és környékéről. A célok közt - mint ahogy 
nevében is benne van - Kemenesalja és Celldömölk közbiztonságának 
javítása szerepel, valamint az itt élő polgárok, gazdasági és jogi egységek 
védelme. 

- Hogyan vélik ezt megvalósíthatónak? 
- Csak azt mondhatom, ahogy az alapító okirat is fogalmaz: megpró

báljuk megelőzni a vagyon elleni bűncselekményeket, olyan járőrszolgá
latot akarunk biztosítani amely lehetővé teszi, hogy az állampolgárok 
félelem nélkül jól érezhessék magukat a közterületeken és otthonaikban, 
örömmel mondom el, hogy hat rendőrünk jelenleg iskolán van, három 
főt pedig most vettünk fel. Tényleges erősítés lesz majd a hat rendőr az 
iskola elvégzése után. Természetesen növelni kell technikai eszközeink 
számát, emelni azok színvonalát. Bizalomra épülő jó kapcsolatot kell 
kiépíteni a lakossággal a különböző szakmai előadásokon, megbeszélé
seken. Szakmailag és erkölcsileg támogatni kívánjuk a polgárokból ala
kult vagyonvédelmi csoportokat. Az alapítvány biztosítani fogja azoknak 
a rendőröknek a javadalmazását is, akik emberileg és szakmailag ezt 
tevékenységükkel kiérdemelték. Ebben a kérdésben persze ki kell kérni 
a lakosság véleményét is. 

- Térjünk röviden vissza a polgárőrségekre, hiszen ők tudnak igazából 
együttműködni önökkel. Hogyan támogatják őket? 

- Sok lehetőség van. Együttműködési megállapodást kötöttünk, amely
nek értelmében szaktanácsadással, iralmásolási lehetőség biztosításával, 
tanácskozóterem használatával, rendszeres tájékoztatással segítjük a mun
kájukat, a parancsnokuk számára lehetővé tettük a telefonhasználatot, 
adatokat szolgáltatunk a városi, városkörnyéki bűnözésről és a bűnmeg
előzési feladatokról. 

- Mennyi az alapítvány vagyona? 
- 230 ezer forint. Itt mondanám el, hogy számos felhívást küldtünk el 

a nagyobb vállalatoknak és magánszemélyeknek is, s ezek eredményesek 
is voltak. Minden, már megkapott és ezután érkező támogatásért itt mon
danék köszönetet. Bármilyen összegű befizetést szívesen veszünk, ha 100 
forint, akkor is, mert az is a segítő szándékot jelzi, az pedig azt fogja 
eredményezni, hogy a kitűzött célok mielőbb megvalósulhatnak. Emellett 
szól az alapítvány létrejötte is, hiszen teljességgel kívülállók szervezték, 
bizalmukat kifejezve a rendőrség iránt. 

Végezetül álljon itt a „Kemenesalja közbiztonságáért" alapítvány bank
számlaszáma, mely az OTP celldömölki fiókjánál kerül megnyitásra: 854¬
1117. 
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A rendszer bevezetése már elkezdődött 

A szabad orvosválasztásról 
Minden túlzás nélkül állítható: 

katasztrofális a magyarság egész
ségügyi állapota. A különböző ha
lálozási statisztikák élmezőnyében 
tanyázunk, s gyors javulásra aligha 
van esély. Tennivaló tehát akad bő
ven, elsősorban a megelőzés terén. 
A gyógyítás megreformálásának 
első lépéseként az alapellátás rend
szerének átszervezése kezdődött el. 
Mindez miként érinti a lakosságot? 
Kérdéseinket dr. Szabó Lajosnak, 
a Celldömölki Képviselő-testület 
Szociális és Egészségügyi Bizott
sága elnökének tettük fel. 

- Az Egészségügyi Minisztéri
um egy cselekvési programot dol
gozott ki, amelyben megfogalmaz
ták a legfontosabb tennivalókat. 
Ennek értelmében elsőként kell ki
alakítani a szabad orvosválasztás 
és a háziorvosi rendszer intézmé
nyét. A feladat azonban nem old
ható meg egyik pillanatról a má
sikra, így valószínű, hogy csak a 
második félévben kezdődik el a 
gyógyításnak ez a formája. 

- A beteg számára mit jeleni a 
változtatás? 

- Mint mindennek, így az egész
ségnek is értéke van, tehát azt meg
őrizni legalább olyan fontos fel
adat, mint visszaadni. Ez idáig ál
lampolgári jogon járt az egész
ségügyi ellátás, a jövőben a bizto
sítás jogán illet meg mindenkit. A 
munkavállalók társadalombizto
sítási járulékot fizetnek, a köz-
gyógyellátottakról pedig a helyi 
önkormányzatok gondoskodnak. A 
munkanélküliek a segélyalapokat 
vehetik igénybe. Tehát aki után 

nem fizetnek biztosítási járulékot, 
annak ingyenes egészségügyi ellá
tás nem jár. 

- Az orvosok milyen lehetőségek 
közül választhatnak? 

- A társadalom szempontjából a 
leghasznosabb megoldás az lenne, 
ha vállalkozási alapon szerveződne 
meg az alapellátás. Az induláskor 
kétfajta lehetőség képzelhető el: 

1. Az ellátó orvosok szerződést 
körnek az önkormányzatokkal, s 
ily módon munkavállalók lesznek. 

2. Az ellátó orvosok csak a Tár
sadalombiztosítási Igazgatóságok
kal kötnek szerződést. Az önkor
mányzatoktól bérük a jelenlegi 
rendelőintézeteket, ahol az alapel
látást végzik. 

- Hogyan történik a szabad or
vosválasztás a gyakorlatban? 

- Minden állampolgár kap egy 
társadalombiztosítási kártyát, 
amellyel felkeresi azt az orvost 
(körzeti orvost), akit választani 
szeretne. Az orvos nem szelektál
hat, a körzetbe tartozókat kötelező 
elvállalnia. 

- Ily módon az egész családnak 
- gyerekeket is beleértve - lehet 
egy háziorvosa? 

- Nem. Ahol gyermekorvosi el
látás van, ott külön gyermek házi
orvost is kell választani. 

- Milyen előnyei vannak a rend
szernek? 

- A beteg szempontjából min
denekelőtt az, hogy adott a vá
lasztás lehetősége, ily módon ki
csit bizalmasabb viszonyba kerül 
orvosával. Köztudott, az egész
ségügyi dolgozók bére alacsony. 

s bizony munkakörülményeik sem 
optimálisak sok esetben. Az eddigi 
rendszerben nem volt lényeges kü
lönbség a többet és a kevesebbet 
teljesítő orvos között. Aki lelkiis
meretesen, nagy hozzáértéssel vé
gezte munkáját, nem élvezett lé
nyeges előnyöket. Akit viszont 
ezek után többen választanak, azt 
magasabb járandóság illeti meg. 
Természetesen egy bizonyos lét
szám fölött már degresszív lesz a 
bérezés, hiszen az orvosok teljesí
tőképességének is van felső hatá
ra. Tehát a teljesítmény szerinti f i 
nanszírozás így oldható meg -
azaz, akit többen választanak, az 
többet is keres. 

- Ha fejkvóta szerinti bérezés 
lesz, akkor a vidéken, kisebb tele
püléseken dolgozó orvosok hátrá
nyos helyzetbe kerülnek. 

- Természetesen ezeket az eltérő 
sajátosságokat figyelembe kell 
venni (de még mást is). Például a 
szakképzettséget. Nem mindegy, 
hogy az orvos mennyi szakvizsgá
val rendelkezik, helyben meg tud
ja-e gyógyítani a beteget, vagy to
vább kell küldenie. A beteg a jövő
ben is csak akkor fordulhat ingye
nes kezelés céljából szakorvoshoz, 
ha beutalóval rendelkezik. Tehát 
választott háziorvosával a kezelés 
módját meg kell beszélnie. 

- Mit tehet a beteg, ha elégedet
len a háziorvosával? 

- Úgy gondolom, ilyen eset túl 
gyakran nem fordul elő, mert arra 
a jövőben sem lesz lehetőség, hogy 
valaki hetente új orvost válasszon. 
Egy év után lehet változtatni. A ter
vek szerint 1993-tól a szabad in
tézményválasztást is bevezetik. 
Mindenki elhatározásától függően 
gyógykezeltetheti magát bárme
lyik kórházban. 

- Milyennek mondható az orvosi 
ellátás Celldömölkön? 

- Városunkban öt felnőtt és két 
gyermekkörzet van. A szakorvosi 
ellátottság megfelelő, sajnos a lé
tesítményeink terén már nem 
ilyen optimális a helyzet. A ren
delők zömében kis alapterületű-
ek, túlzsúfoltak, de a kórház épü
letének rekonstrukciója ugyan
csak aktuális feladat lenne. Re
ménykedünk abban, hogy minél 
előbb beindul a vállalkozó jelle
gű alapellátás, s ily módon ren
delők szabadulnak fel. A házior
vos ugyanis saját lakásában is 
rendelhet, s a kórházi szakorvos 
szintén megoldhatja a járóbeteg
ellátást magánrendelőjében. Saj
nos még félbemaradt beruházása
ink is vannak, s még azt sem tud
juk, ezek befejezésére lesz-e 
pénz. Egy gondozóház is műkö
dik a városban. Lakóik azok a be
tegek, akik már nem szorulnak 
kórházi ápolásra, de egyedül még 
nem tudják ellátni magukat. 
Szakképzett ápolók segítik a mi
előbbi gyógyulásukat. 

- Várhatóan 1992-ben növeked
ni fog azoknak a száma, akik szo
ciális támogatásra kényszerülnek. 
Lesz elegendő pénz az igények ki
elégítésére? 

- Valószínű, hogy növekedni 
fog a munkanélküliek, ezzel párhu
zamosan a létminimum alatt élő 
családok száma is. Igyekszünk se
gíteni a rászorulókat, de nem min
dig azok igényelnek támogatást, 
akiknek a legnagyobb szükségük 
lenne rá Nehéz esztendő vár ránk, 
de bízok az emberek tűrőképessé
gében. 

- Köszönöm a beszélgetést. 

VT/Pannon press 

Januárban 32 esetben rendelt el nyo
mozást a városi rendőrkapitányság. Kö
vetkezzék a hónap kivonatolt bűnügyi 
krónikája. 

Egy celldömölki lakos tett bejelentést 
ismeretlen tettes ellen, aki szilveszter 
délutánján lakása előszobájából 8200 fo
rintját ellopta. Az elkövetőnek nem volt 
nehéz dolga, mivel a bejárati ajtó nyitva 
volt. A nyomozás folyamatban van. 

Egy celldömölki ittas járművezetőt ért 
tetten december 4-én a Zalaegerszegi 
Rendőrkapitányság járőre. Az ittas jár
művezető vezetői engedélyét a helyszí
nen elvették, ellene az eljárás folyamat
ban van. 

Egy celldömölki lakos tett feljelentést 
egy másik celldömölki lakos ellen, aki 
barkácskészletét kölcsönkérte, majd azt 
eladta. A Jóindulatú kölcsönadó 8000 fo
rintban jelölte meg a kárt. 

KÉK-hírek 
Egy sárvári tanuló tett feljelentést ja

nuár 22-én, hogy egy ismeretlen elkövető 
a celldömölki szakmunkásképző iskolá
ból eltulajdonította a bördzsekijét és az 
iratait. A feljelentő a kárt tízezer forint
ban jelölte meg, a vizsgálat folyamatban 
van. 

Február 2-án, az esti órákban Szer-
gényből tettek bejelentést, hogy egy ot
tani illetőségű férfit a lakásán bántal
maztak. A kiérkező ügyeletes orvos meg
állapította, hogy a sértett elhalálozott. 
Az elkövetőt a rendőrség elfogta, az ügy
ben az eljárást a Vas Megyei Rendőr-fő
kapitányság vizsgálati osztálya folytatja. 

Megnézve a hónap mérlegét megálla
pítható, hogy továbbra is a vagyon elleni 
bűncselekmények, a személyek sérelmé
re elkövetett lopások a dominánsak. Po
zitívumként értékelhető, hogy több mint 
egy hónapig, azaz tavaly karácsonytól 
január végéig nem volt egyetlen betörés 
sem. 

Jó lenne itt és így lezárni a híreket, ha 
nem lenne a végén az utolsó hír, amely 
emberélet kioltásáról tudósít. A szakér
tők majd megvizsgálják a tényeket, az 
igazságszolgáltatás is majd teszi a doi-
gát, de az erőszak attól még erőszak ma
rad, bármennyire is szeretnénk azt kire
keszteni életünkből, a világból. A tudó
sító is tudja persze, hogy ez lehetetlen, 
de legalább szeretné, ha minél kevesebb 
ilyen hírt kellene lekopognia az írógé
pén. 

RL 
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A polgármesteri hivatal - átszervezés után (1. rész) 
Lapunk rendszeres olvasói a város képvi

selő-testületének üléseiről szóló tudósítások
ból részben már értesülhettek a megszűnt ta
nácsi apparátus átszervezéséről, a polgármes
teri hivatal egységes szervezetének kialakítá
sára tett lépésekről. A hivatali átszervezés -
az intézményeket is beleértve - mára jórészt 
befejeződött. Baranyai Attiláné dr. segítsé
gével - mostani számunktól kezdve néhány 
folytatásban - megpróbáljuk bemutatni az új 
szervezeti felépítést. 

- Néhányan talán a szemünkre vetik, hogy 
Celldömölkön kissé későn fejeződött be a hi
vatal átszervezése, bár ezt én nem így érzem 
- kezdte a tájékoztatást a város jegyzője. -
Egy évvel ezelőtt arról nyilatkoztam, hogy 
mindenképpen célszerű megvárni a feladat-
és hatáskörök kialakulását, s ehhez kell iga
zítani a szervezeti változtatásokat. Mostanra 
mindez megtörtént, ugyan pontot még nem 
tehetünk a folyamat végére, hiszen az élet 
kíván még időnként bizonyos változtatáso
kat. Itt van például egy mostanában előkerült 
probléma: nincs a hivatalban az egész
ségüggyel foglalkozó szakember, holott az e 
területen tervezett szervezeti változtatások 
nem nélkülözhetik a polgármesteri hivatal 
konkrét közreműködését. Még valamit előre 
kell bocsátanom: a korábbi tanácsi apparátus 
a kisvárosi modellnek megfelelően egységes 
hivatal volt, s mint ilyen, úgynevezett szűkí
tett szervezetet működtetett, így lényeges lét
számleépítés a polgármesteri hivatal létrejöt
tével sem vált szükségessé. 

- Volt valamilyen központi ^elképzelés a 
polgármesteri hivatalok megszervezésére? 

- Nem volt ilyen, csupán az önkormányzati 
törvényre támas zkodhattunk, amely egységes 
hivatal létrehozását szorgalmazta. A korábbi 
szakigazgatási szervek hatáskörét a jegyző 
vette át, egyébként teljesen szabad kezet kap
tunk a hivatal megszervezésére. A képviselő
testület október 9-i ülésén döntött arról, hogy 
négy szervezeti egységet hoz létre. Ezek a 
következők: a titkárság, a közigazgatási osz
tály, a pénzügyi osztály, valamint a műszaki 
és vállalkozási osztály. 

- Kérem, mutassa be röviden az egysége
ket, különösen az állampolgári ügyek tekin
tetében! 

- A titkárságon tizenketten dolgoznak, kü
lönböző szervezési, személyzeti és munka
ügyi feladatok tartoznak ide. A titkárság vé
gez minden olyan szervezési tennivalót, ami 
a képviselő-testület és a bizottságok munká
jával kapcsolatban felmerül. Ezek közül az 
egyik a testületi anyagok elkészítése. Ugyan
csak a titkársághoz tartozik a gondnokság. A 
nyolcfős közigazgatási osztály foglalkozik 
sok más egyéb mellett a szabálysértésekkel, 
a lakásügyekkel, a népességnyilvántartással, 
az anyakönyvezéssel, a gyámüggyel és a szo
ciálpolitikával. Az ugyancsak nyolc személyt 
foglalkoztató pénzügyi osztály korábbi fel
adatai az adóügyekkel egészültek ki. Tízen 
dolgoznak a műszaki és vállalkozási osztá
lyon, ahol még egy félmunkaidős státuszt tar
tunk fenn. Ide tartozik mindenféle vállalko
zás, továbbá az önkormányzati vagyonkeze
lés, illetve a legtöbb lakossági ügyintézés -
mint mondtam, az adó kivételével. Az emlí
tett fél állást egy revizor tölti be - erre ko

rábban azért nem volt szükség, mert az ilyen 
feladatokat a megye látta el. 

- Melyek azok a lényeges változások, ame
lyeket az ügyfelek tapasztalhatnak? 

- Megszüntettük a korábbi ügyfélszolgá
lati irodát, a lakossági ügyekkel foglalkozó 
ügyintézőket a hivatal épületének föld
szintjén helyeztük el. A telefonközpont a 
jövőben információs szolgálatként is mű
ködik, ügyfélfogadási időn kívül itt lehet 
információkhoz, különböző adatlapokhoz 
jutni. A képviselő-testület döntése értelmé
ben az alsósági városrészen kirendeltséget 
hoztunk létre, a legsürgősebb ügyeket ott 
helyben intézik. 

- Hány új dolgozója van a most 39 fős 
hivatalnak, terveznek-e további személyi vál
toztatásokat? . 

- Öt személyt vettünk fel az önkormány
zat létrejötte óta az új feladat- és hatáskö
röknek megfelelő igények alapján, ugyan
ezen idő alatt kettővel csökkent az összlét
szám. Senkit nem küldtünk el, többen 
nyugdíjba mentek. Jelenleg két-három 
olyan személy dolgozik a hivatalban, akik
től magatartásbeli, mentális és ebből adódó 
munkaügyi problémák miatt valószínűleg 
hamarosan meg kell válnunk. Kimondott 
célunk: legyen megfelelő tekintélye a hiva
talnak a városban, ezért nem engedhetjük 
meg, hogy a tekintélyt bármely módon 
romboló személy dolgozzon nálunk. 

Legközelebb a polgármesteri hivatal in
tézményeinek átszervezésével folytatjuk. 

BL/Pannonpress 

Gyermekálmok gyöngyei 
Terítők, díszpárnák, szőttesek 

és gyöngysorok láthatók január 
19-e óta a zeneiskolában a 
gyermek díszítőművész kör ki
állításán, melynek vezetője dr. 
Dora József né. 

Most a kiállításról kellene ír
nom, mégis fontosabbnak érzem, 
hogy ennek kapcsán magukról az 
alkotó gyerekekről írjak. 

Eletünk hétköznapi jelensé
ge, hogy a gyerekeket zeneis
kolába küdjük, idegen nyelve
ket tanulnak, sportolnak. Ezek 
a tevékenységek nem a 
szabadidő eltöltésének módjai 
lesznek számukra, hanem las
sacskán kényszerű köteles
séggé válnak, és hasznukról 
majd csak évek múltán győ
ződhetnek meg. 

Amikor ceruzát, ecsetet 
vagy tűt, cérnát és gyöngyöt 
vesznek a kezükbe, vagy oda
ülnek a szövőszék mellé, bir
tokukba veszik a világot, és a 
maguk módján alkotnak. 
Nincs olyan gyerek, aki ne 
vágyna erre, aki ne szeretné 
megmutatni önmagát. 

De erre mi többnyire nem fi
gyelünk, mert nekünk sincs 
időnk, inkább kész és drága 
ajándékokkal halmozzuk el 
őket. Pedig az alkotás örömét 
nem lehet semmivel sem pótol
ni. 

Ebben a díszítőművész kör
ben tevékenykedő gyerekek 
megízlelték ezt az örömöt. Mun
káik apró gyöngyszemek, a 
gyermekálmok gyöngyei. 

Elképzelhetetlenül színes és 
tág a gyermeki fantázia, de a 
kibontakozásához a mi segít
ségünkre is szükség van. Le
hetőséget kell adni nekik, biz
tatni őket. Lesz, aki majd raj
zolni, hímezni akar, aki verset 
mondani, aki énekelni vagy 
táncolni. 

Egy a fontos, hogy észreve
gyék az önmagukban rejtőző 
értékeket, és akaratlanul is 
megtanulják Őket kibontakoz
tatni. Nem azért, hogy művé
szek legyenek, hanem, hogy 
boldog és teljes értékű embe
rekké váljanak. Most, napja
inkban még lényegesebb meg
értetni velük, hogy nem a pén
zen múlik a boldogság, hanem 
azokon az apró gyöngyszeme
ken. 

Mindezt azért írtam le, mert 
10 évvel ezelőtt én is tagja vol

tam egy képzőművész szakkör
nek, amelynek szintén Dora ta
nár néni volt a vezetője. Azóta 
is féltett kincseim közé tartoz
nak az ottani élményeim, és a 
munkám jutalmául kapott 
könyv. 

Fonyó Roberta 

DR. BELLÉR FERENC 
fül-, orr-, gégeszakorvos 

magánrendelőjét 
megnyitotta 

Celldömölk, 
Ady Endre u. 13. sz. alatt. 

Rendelési idő: 
hétfő, szerda, csütörtök 

du. 5-6 óráig. 

Sürgős esetben 
rendelési időn kívül is 

várom a betegeket. 
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Celldömölk város  
1992. évi pénzügyi tervének koncepciój a 

Városunk ez évben 455 millió Ft bevétellel számolhat, amely közel 
20%-kal több az 1991. évinél. A bevételek mintegy 41%-át teszi ki a 
normatív alapon biztosított állami hozzájárulás, mely összegében 21,7 
millió Ft-tal, 13,4%-kal több az előző évinél. A személyi jövedelemadó 
bevételek összege dinamikusan nőtt, mintegy 57%-kal. Ennek következ
tében az ezt kiegészíti állami támogatás - amely azokat a településeket 
illeti meg, ahol nagyon alacsony a SZJA - 7 millió Ft-tal kevesebb a 
múlt évinél, összességében a növekmény (személyi jövedelemadó + ki
egészítő állami támogatás) 12,5 millió Ft 

Új, központosított adó - a gépjárműadó - került bevezetésre, melynek 
prognosztizált, az önkormányzatot illető összege 3,5 millió Ft. 

A saját bevételek számbavételénél az alábbi körülmények figyelembe
vételére került sor: 

- Nem tervezi az önkormányzat a gyermekintézmények térítési díjának 
emelését az új tanév megkezdéséig biztosan, de ha az infláció a tervezett 
mértéket nem haladja meg, akkor év végéig sem. 

- Az ár és díjbevételek közül csak azoknak a növelését tartjuk indo
koltnak, ahol erre a piaci lehetőségek megvannak. 

- A vállalkozási bevételek óvatos tervezése indokolt. Csak a biztos 
bevételi források kerültek a tervjavaslatba. Év közben, ha többletbevétel
hez lehet jutni, a bevételi terv növelésével újabb kiadásokra fedezet biz
tosítható. 

- Önkormányzatunk kétféle helyi adót vezetett be. Az iparűzési adó 
fizetésének már van féléves tapasztalata. A kommunális adó fizetése ez 
évben indul. A várható bevételt itt is óvatosan terveztük. 

- Pénzeszközátvételt a városkörnyék önkormányzataitól várunk. Egy
részt kérjük, hogy a kórház gép- és műszerellátásához járuljanak hozzá, 
másrészt az igazgatási társulások, gyermekintézmények igénybevétele 
után adnak át pénzt az érintett községek. 

Előző évi pénzmaradványunknál csak az elmaradt fejlesztési feladatok 
maradványát és a Hollósy téri eladott lakások árát vettük figyelembe, 
mint felhasználható forrást. 

A kiadások tervezésénél elsődleges, hogy a már létrehozott, üzemelő 
intézmények működési feltételei biztosítva legyenek. 1991-ben a képvi
selő-testület jóváhagyta az intézmények férőhelycsökkentését. Az ebből 
adódó megtakarításokat az 1992. év induló terve már követi. A működési 
költségvetés tervezett adata 10% bér- és 5% dologi növekményt tartalmaz. 
Ennek fedezetét - a Művelődési Központ kivételével a képviselő-testület 
valamennyi intézménynek biztosítja. 

A dologi kiadások 5%-os növekedése rendkívül kevés, ezért az intéz
ményeknek a működés biztosításához hatékony intézkedéseket kell ten
niük. A működési kiadásoknál a segélykeretek szűkössége valószínűleg 
feszültséget jelent év közben, ezért e célra is megfelelő tartalékkeret 
képzése indokolt. E téren központi megsegítés is várható év közben, de 
annak mértéke még nem ismert. 

A kiadások között további meghatározó a hiteltörlesztési és kamatfi
zetési kötelezettség, valamint az 1991-rŐl áthúzódó számlák kifizetése. 
Az egyéb működési költségvetést, felújítást és beruházást érintő igények 
közül több már az 1991. évben is szerepelt, a képviselő-testület 1992. évi 
megvalósulásáról döntött. így pl. várhatóan beindul a hatosztályos gim
názium. Gondozási Központunk bővíti tevékenységi körét, pszichológus, 
családgondozó beállítására kerülhet sor. Nagyobb mértékben - a minden
kori gépjárműadóval egyenlően-- nő az utak fenntartására fordítható keret. 

Terveztetni kell a szennyvíztisztító-művet, mely beruházás a vezeték
hálózat bővítésével a következő évek gerincét alkothatja. Igény van a 
gázellátás további fejlesztésére. A temetők kérdésének végleges megol
dása is további pénzeszközöket igényel. Intézményeinknél jelentős a fel
újítási, karbantartási igény. 

Az egészségügyi ellátásban várható az alapfokú orvosi ellátás átszer
vezése. Ez az önkormányzattól is nagyobb pénzügyi támogatást igényel. 
Izsákfán, Alsóságon orvosi rendelőt szeremének építeni, a gép- és mű
szerellátottságnál színvonalbeli javulást kell elérni. A kórház felszereltsé
gének javítását céltámogatás igénybevételével biztosítjuk. 

Régi óhaja Celldömölk lakosságának, hogy uszodája legyen. Ennek 
eldöntése esetén sok egyéb feladat végrehajtása kérdésessé válhat, mivel 
nagy összegű beruházásról lenne szó. A testület az indításhoz szükséges 
feladatokhoz 3 millió Ft jóváhagyását, és e célra alapítvány létrehozását 
javasolta. 

Növekedett az egyházak, az öntevékeny társadalmi csoportok, egyesü
letek támogatásigénye is. Tervezi az önkormányzat átfogóan értékeim az 
intézmények elhelyezési körülményeit, a tulajdonba került épületek, 
egyéb ingatlanok hasznosításának lehetőségeit. 

A lakásügyi jogszabályok módosulása után a lakásállomány tulajdoni 
felülvizsgálata is sokba kerül, várható egy részének értékesítése. Az ön
kormányzat támogatni kívánja a fiatalok lakáshoz jutását, a nehéz anyagi 
helyzetben lévők lakástöriesztd hiteleinek kamatfizetését. A kamattámo
gatás feltételeiről csak a pénzügyi lehetőségek későbbi ismeretében tud 
az önkormányzat dönteni. 

A gazdálkodás biztonságát - főképp a szociális jellegű igények növe
kedése miatt - indokolt megfelelő tartalékalappal is alátámasztani. 

A képviselő-testület 1992. február 5-i ülésén megtárgyalta a terv kon
cepcióját. A szabad rendelkezésű pénzösszeg felhasználására, amely 33 
millió Ft körüli összeg, a következőt határozta: A keret lakosságarányosan 
kerüljön felosztásra Celldömölk-Alsós ág-Izsákfa településrészek között. 
Az elosztás után minden városrész önállóan dönthet arról, hogy milyen 
feladatok megoldását helyezi előtérbe. 

A képviselő-testület jóváhagyta azokat a feladatokat, melynek megva
lósítását együttesen támogatja. Ezen belül kell a végleges terv elkészíté
séig a rangsort kialakítani, melyhez várja a lakosság javaslatait, támogató 
véleményny ilv ánítását. 

Bevételek (1992) 
(ezer Ft) 

Normatív állami hozzájárulás 183 609 
SZJA 56 243 
SZJA-kiegészítés 19 093 
Gépjárműadó 3 500 

262 445 
TB-támogatás 110 212 
Önkormányzati támogatás értékű 

(működési) bevételek 31 855 

önkormányzat és intézményei saját bevételei 
- ár- és díjbevételek 10 280 
- működési célú átvett 555 
- fejlesztési célú átvett (telefon) 2 690 
- vállalkozási bevételek 

- ingatlaneladás 7 600 
- bérlőkijelölési jog Oakás, üzlet) 1 000 
- közműépít. befizetés (gáz) 1 000 

Helyi adók (iparűzési 4000 E Ft, 
kommunális 5000 E Ft) 9 000 

Önkormányzatok egymás közötti pénzeszköz átv. 3 509 
Ifjúsági kölcsön visszatérülés 1 200 
ÁFA-visszatérülés 1 600 
Tárgyévi bevételek 442 946 
Előző évi pénzmaradvány 13 000 

455 946 
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Kiadások (1992) 
Intézmények működési kiadásai: 
1. Művelődési GAMESZ-hez tartozó intézmények: 

Hirdetmény 

(ezer Ft) 

- Koptik úti óvoda 6 977 
- Szalóky S. úti óvoda 7 674 
- Sági úti óvoda 2 972 
- KŐtörő úti óvoda 1 540 
- Vörösmarty úti óvoda 8 374 
- Gayer Gy. Ált. Iskola 34 811 
- Eötvös L. ÁlL Iskola 27 404 
- Berzsenyi L. ÁlL Isk. 18 513 
- Zeneiskola 6 209 
- Városi könyvtár 4 303 
- Alsósági klubkönyvtár 1 609 
- Üdülőtábor 1 366 

Művelődési GAMESZ 5 805 127 557 
2. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola 25 333 
3. Berzsenyi D. Gimnázium 19 102 
4. Területi Gondozási Központ 27 736 
5. Kemenesaljái Művelődési Központ 8 128 
6. Városi Kórház-Rendelőintézet 113 807 
7. Polgármesteri Hivatal 52 746 
8. Házkezelőség 14 600 

389 009 

CeSdómófc Város Qnkamányzatfnak képviselő-testülete az 1992. évi pénzügyi terv 
konwpckSjö! közmeghallgatásra bocsátja. A közmeghallgatás időpontja: 
• alsósági városrészben s Művelődési Otthonban: 1992. február 17-én 17Ű0 óra, 
- izsíkbl városiászbon az óvoda épületében: 1992. február 18-án 18D0 ára, 
- cefldómöfti városrészben s Széchenyi u. 18. sz. Blatt: 1992. február 19-én 1700 óra. 
Kérjük * lakosságot, hogy t közmeghallgatáson minél többen jelenjenek meg. 

CeMőmök Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

A képviselő-testület javaslata 
a jelentkező többletfeladatok 

megoldására 
1. Hiteltörlesztés, kamatterhek 
2. 1991-től áthúzódó feladatok: 
- Lakáscélú támogatás 
- Altatógép 
- Mosodai centrifuga 
- Hollósy J. téri 2 lakás 

460 
2400 
410 
800 

9400 E Ft 

4070 E Ft 
3. Céltámogatással pályázott gépműszerbeszerzéshez 
saját erő 

4. Fiatalok lakásépítési támogatás 
5. Telefonfejlesztéshez hozzájárulás 
6. Gazdálkodási és céltartalék 
7. Útfelújítás, belvízelvezetési feladatok 
8. n. világháborús emlékmű 
9. Sági egészségház 

10. Izsákfai faluház 
11. Szennyvíztisztító terve 
12. Művelődési Központ tetőzet felújítása 
13. Egyéb egészségügyi fejlesztések 
14. Rendezési terv módosítása 
15. Gólyafészkes ház felújítása 
16. Gimnázium külső tatarozása 
17. Vágány utca vízellátása 
18. Villamos hálózati felújítások 
19. Eötvös iskola gázfűtés H. ütem 
20. Polgármesteri Hivatalban házasságkötő terem, 

tanácsterem kialakítása 
21. Családsegítő központ, 6. o. gimnázium 

működési többletkiadása 
22. Politechrdkaépület felújítási terve 
23. Egyesületek, önszerveződő csoportok, 

rendezvények támogatása (ezen felül 1000 E Ft 
a működési költségvetésben szerepel) 

24. Egyházak támogatására 
25. Volt munkásőrség-épület megvásárlása 
26. Uszodaépítés 
27. Gázhálózat-építés a várható lakossági hozzájárulás szerint később 

eldöntendő mértékben. 

2500 E Ft 
5000 E Ft 
2820 E Ft 
6500 E Ft 
3500 E Ft 
800 E Ft 

5500 E Ft 
1000 E Ft 
2000 E Ft 
3000 E Ft 
5000 E Ft 
2000 E Ft 
200 E Ft 

2000 E Ft 
400 E Ft 

1000 E Ft 
800 E Ft 

1200 E Ft 

1000 E Ft 
100 E Ft 

2000 E Ft 
1000 E Ft 
3600 E Ft 
3000 E Ft 

A Cel ldömölk i ÁFÉSZ 
20 é v e s Lakberendezés i Áruháza 
t isztelettel k ö s z ö n t i Vásárló i t ! 

Az évforduló a lka lmából 
e n g e d m é n y e s vásárt r e n d e z ü n k 

február 10-22. k ö z ö t t . 
Televíziók, mikrohullámú sütők, hűtőszekrények, mélyhűtők 2000-5000 forint engedménnyel. 
Lakástextíliák 10-50 százalékkal, 
a Zala Bútorgyár termékei 5-20 százalékkal olcsóbban kaphatók. 
Román étkezőbútorok már 47 000 forinttól, román háló szobabútorok bama és fehér kivitelben 51 000 forinttól, 
fenyő sörözőgamitúra 3990 forinttól vásárolható. 

Előleg lefizetése nélkül hitellehetőséget biztosítunk. 

Keressen fel bennünket, 
meglátja, Önnek is üzlet a mi Üzletünk! 
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„... mindig vágyódtunk a Dunántúl után" 

Bemutatjuk dr. Bellérné Horváth Cecíliát, 
a Városi Könyvtár új igazgatóját 

Szinte jelképesnek is felfogható az a gesztus, hogy az Új Kemenes
alja előző" számában köszöntünk el Káldos Gyulától, a könyvtár nyu
galomba vonult igazgatójától, most pedig utódjával ültünk le egy kis 
bemutatkozó beszélgetésre, azt sugallva, hogy a munkának mennie 
kell, a régi szakemberek helyett újak jönnek, akik folytatják az elődök 
megkezdett művét. 

- Igazgatónő! Adna egy rövid keresztmetszetet eddigi pályájáról? 
- A szakmával kezdeném. 1976-ban végeztem a debreceni tanítóképző 

főiskola népművelés-könyvtár szakán. Az eddig eltelt időszakban min
denféle közgyűjteményben dolgoztam. Első munkahelyem a Pest Megyei 
Levéltár nagykőrösi osztálya volt, ahol kutatói felügyeletet láttam el, ami 
egy speciális terület, speciális rendben számon tartva annak a régiónak a 
kutatási anyagait. Nagyon szerettem azt a munkát, de mégis úgy éreztem, 
hogy nem az én profilom, mert nem vagyok búvárkodó alkat. Egy vál
toztatás eredményeként a szolnoki megyei könyvtárban dolgoztam, ami 
egy nagy, A-kategóriás könyvtár. Úgy hívtak oda Szolnokra, de mivel 
lakásproblémáink voltak, így csak egy évet maradtam ott, s onnan Tá-
piószelére kerültem. Ott volt egy kis régi, nemesi kúria, melynek beren
dezését csodával határos módon nem hordták szét sem a szovjet katonák, 
sem a helyi lakosok. Ebben az épületben volt egy kisgaléria, ahol kiállí
tásokat rendeztem, s munkám inkább a közművelődés felé hajlott. Nagy 
becsülete volt ennek a helynek más művelődési intézmény híján. Mivel 
a lehetőség adta magát, egy centrumot akartam létrehozni, s elértem azt, 
hogy egy-egy kiállítás megnyitóján megtelt a nagyterem, az emberek 
ünneplőbe öltöztek, szokássá vált eljönni oda. Ez öt évig tartott, majd 
ismét Nagykőrös következett, ahol három évig voltam feldolgozó könyv
táros, egy, az ittenihez nagyon hasonló könyvtárban. Aztán a városi mű
velődési osztályon dolgoztam, ahol operatív munkát végezve a nagyren
dezvényekkel foglalkoztam. Különösen szívesen emlékszem vissza az 
országos balladamondó versenyre, melyet már a kinti nyelvterületekre is 
sikerült kiterjeszteni. Aztán következett Celldömölk. 

- Nagykőrös mán elég éles váltás lehetett. Hallhatnánk ennek hátte
réről is? 

- A száraz tényekhez tartozik, hogy férjem állásváltoztatása révén jöt
tünk ide, de mindig vágyódtunk a Dunántúl után. Férjem szokta mondani, 
hogy ez mégiscsak Pannónia. Sokat laktunk az Alföldön, de mégsem 
éreztük igazán jól magunkat. Ami pedig szintén a tényekhez tartozik, 
hogy megpályáztam az igazgatói állást és bizalmat kaptam. 

- Áttérve a szűkebb értelemben vett szakmai részre, jelenleg milyen 
helyet foglal el a helyi könyvtár a saját kategóriájában? 

- Jól megválasztott könyvtárnak tartom, sajnos korlátokat szab az ala
csony beszerzési keret. Úgy látom, hogy nem jobb és nem rosszabb, mint 
a többi könyvtár. Ami viszont sokat számít, az a dolgozók személyisége. 

A kollégáim nagyon törekednek az olvasók igényeinek kielégítésére, 
igyekeznek, hogy senki se távozzon Üres kézzel. Az esetleges hiányos
ságokat mintegy 90 százalékban ki tudjuk elégíteni a könyvtárközi köl
csönzés segítségével. 

- Frissíteni kell azonban az előfizetett újságok, folyóiratok terén, mert 
rengeteg új lap jelenik meg, azokat egyre kevésbé tudják megvenni az 
emberek, hát akkor legalább itt legyenek meg. 

- A meglévő könyvállományról elmondható, hogy kiváló feltártságú, 
ez azt jelenti, hogy szinte lexikonszerűen mindenféle információ megvan 
a könyvekről, s ez tényleg magas szintű. Rendelkezésre állnak szakkata
lógusok, a zenéről és a helytörténetről nem is beszélve. 

- A könyvkölcsönzés mellett még mit tud nyújtani a könyvtár? 
- Kiváló a helytörténeti anyag, az összes régi helyi lap olvasható 

mikrofilmen és ezeket használják is. Kétezer darabos a hanglemezgyűj
teményünk, lehetőség van a meghallgatásukra, de tudunk felvételeket is 
készítem. Szerény készletünk van videofilmekből, ezt nem nagyon tudjuk 
bővíteni, bár törekszünk arra, hogy színvonalas, klasszikus filmjeink le
gyenek. Tudunk fénymásolást is vállalni, öt forintba kerül oldalanként, 
azt hiszem ez a legolcsóbb a városban. 

- A könyvtár ez idáig a megszokott profüja mellett egyfajta kultúrcent-
rum szerepét is betöltötte. Meg akarják ezt továbbra is tartani? 

- Természetesen. Továbbra is helyet adunk a régóta működő honisme
reti körnek, mely egy zártabb közösség, és a Berzsenyi-társaság helyi 
csoportjának, amely kiválóan működik, gondosan szervezik meg havonta 
programjaikat és nyitottak, hiszen bárkit szívesen látnak rendezvényeiken. 

- Milyen elképzelésekkel látott munkához? 
- Először szeretném megismerni a várost, annak történetét, hagyomá

nyait, hogy azokhoz kapcsolni tudjuk tevékenységünket és ha tudunk, 
akkor újakat teremtsünk. Szeretném, ha az itt működő kisközösségek 
tovább működnének, felfrissülnének. Nagyon fontosnak tartom, hogy az 
ifjúságot bevezessük a könyvtárhasználatba, ha sikerülne elémi, hogy az 
általános iskolások is tudjanak kisebb kutatásokat végezni, a gimnazisták 
pedig a mélyebb forráskutatást, egy-egy kisebb bibliográfia elkészítésé
nek módját elsajátítanák, persze nemcsak irodalomból, de más tudo
mányágakban is. Ehhez minden segítséget megadunk neki. Szeretnék 
figyelni olyan dolgokra is, mint például a Magyar Kultúra Napja volt, 
amelyet január 22-én rendeztünk meg. 

- Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha egy munkatársamnak jó ötletei 
vannak, akkor azokat a saját neve alatt, szabadon valósítsa meg, s ehhez 
kapjon meg minden lehetőséget. 

- Köszönöm a beszélgetést, kívánom, hogy céljait sikerrel valósítsa 
meg és érezze jól magát Pannóniában. 

Rozmán 

Kulturális 
programok 

Ádám Jenő Zeneiskola 
Február 15. (szombat) este 6 órakor; A Cell

dömölki Zenebarátok Köre negyedik hangver
senye. Közreműködik: Rácz Aladár zongora
művész. 

Február 17. (hétfő) este 6 órakor: Németh 
Mihály sárvári szobrászművész grafikai kiállí
tásának megnyitása a kamarateremben. 

Február 26. (szerda) este 6 órakor: Az Ádám 
Jenő Zeneiskola tanulóinak harmadik növen
dékhangversenye. 

Február 27. (csütörtök) délután 2 órakor: 
Harmadik ifjúsági hangverseny. Közreműköd
nek: a Veszprémi Zeneművészeti Szakközépis
kola növendékei. 

Február 29. (szombat) este 6 órakor: A Ke

menesaljái Alkotók Körének irodalmi estje. 
Közreműködnek: az Alkotó Kör tagjai, valamint 
a zeneművészeti szakközépiskolába járó celldö
mölki tanulók. 

Kemenesaljái 
Művelődési Központ 

Március 3-ig tekinthető meg BÁLÁS ESZ
TER szobrászművész kiállítása. 

Február 21. (péntek) este 6 órakor: Kabaré 92. 
címmel szórakoztató műsor. Fellépnek: Ihos Jó
zsef, Bach Szilvia, Katona János, Lerch Ferenc. 

Február 22. (szombat) este'7 órától: A Ke
reszténydemokrata Néppárt Celldömölki Szer
vezetének zártkörű jótékonysági bálja. 

Március l-jén: Utaztató színházlátogatás 
Győrbe, a Kisfaludy Színházba a Lili bárónő 
című operett délután 5 órai előadására. Indulás 
Celldömölkről autóbusszal 3 órakor. Részvételi 
díj: személyenként 300 Ft. 

Március 6. (péntek) este 7 órakor: Bérletes 
színházi előadás - Eisemann-Szilágyi: Én és a 

kisöcsém című zenés bohózatát a Zalaegerszegi 
Hevesi Sándor Színház mutatja be a művelődési 
központ színháztermében. 

Március 6. (péntek) délután 5 órakor: KIS 
CSOMAG címmel Makki Mari és Soós Katalin 
iparművészek kiállításának megnyitása. Meg
nyitja: Torday Aliz művészeti író. A kiállítás 
megtekinthető március 31-ig. 

Városi Könyvtár 
Február 17. (hétfő) este 6 órakor: ,A szivár

vány beszéde" - Szécsi Margit emlékest az 
Ádám Jenő Zeneiskola kamaratermében. A ver
seket elmondja: Pálfy Margit színművész. 

Március 2. (hétfő) este 6 órakor: A könyvtár 
és a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti 
Társaság közös rendezésében Papp János szín
művész élménybeszámolója kéktúrás gyaloglá
sairól a Városi Könyvtárban. 

Március 9. (hétfő) este 6 órakor: „Celldö
mölk a magyar településpolitika tükrében" -
Lenner Tibor gimnáziumi tanár előadása.. 



9 ÚJ K E M E N E S A L J A 

Mecénásokat keresünk! 
A következő' tanévtől új típusú történelemoktatást szeretnénk bevezetni 

a Gayer Általános Iskolában. Igyekszünk kiszűrni azokat a gondokat, 
amelyekkel a korábbi időszakban a történelemoktatás kénytelen volt 
együttélni. 

E tárgy sajátosságaiból adódóan mindig is erősen az uralkodó ideológia 
befolyása alatt állt. Emiatt a korábbiakban néha még a tényeket sem 
tartották kellő tiszteletben. Olyan történelemtanítást szeretnénk, amelyben 
a történelmi tények és események tárgyilagos bemutatása történik, s emel
lett a különböző ideológiai áramlatok pluralitása is megvalósul. 

Emellett - a gyerekek életkori sajátságainak megfelelően - inkább a 
mindennapok történelmét, a mentalitástörténetet kívánjuk az oktatás során 
előtérbe állítani. Ehhez a jelenleg használatos - egyébként 1979-ben ké
szült tankönyv helyett a nemrégiben megjelent „Hogyan éltek hajdaná
ban" című sorozat köteteit szeretnénk használni. Ezek a könyvek szem
léletesen, sokrétűen és a történelemtudomány jelenlegi állása szerint -
hitelesen mutatják be az emberiség történetét. Sajnos rendkívül magas 
ára miatt (kötetenként 265, illetve 350 forint) a szülők mindegyike nem 
tudja megvásárolni. Ezért szeretnénk az iskolai könyvtár számára ezeket 
megszerezni, hogy a tanulók onnan is kölcsönözhessék. Ezen kívül az 
ismeretelsajátítás folyamatában többször akarunk beiktatni tematikus ta
nulmányi kirándulásokat. Például arómai kor tanulmányozása idején Gor-
sium felkeresése, régészeti feltárások látogatása. Ezek költsége sem ter
helheti kizárólag a szülőket 

Ezért fordulunk kéréssel városunk vállalkozóihoz, munkahelyi vezető
ihez! Áldozzanak az oktatás korszerűsítésére, élményekben való gazda
gítására! A műveltebb, jobban felkészült iskolások a holnap jól képzett 
szakembereivé válnak. Ezúton köszönjük meg azt a támogatást, amit 
városunk önkormányzati testülete nyújtott ahhoz, hogy elindulhasson a 
kísérletünk. 

Reméljük, hogy felhívásunk visszhangra, újabb támogatókra talál, és 
pénzadományaik birtokában a következő tanévtől új, korszerű és élmény
szerű történelem oktatás folyhat iskolánkban. 

Támogatásukat tanítványaim nevében is előre köszönöm! 
Bene Csilla történelemtanár 

Egyházi hírek 
Az ÖKUMENIKUS imahetet a 

többéves gyakorlatnak megfele
lően januárban is megtartották az 
egyházak az alsósági, a bobai és 
a celldömölki gyülekezetekben. 
A katolikus templomban a refor
mátus és az evangélikus, a refor
mátus templomban a katolikus és 
az evangélikus, az evangélikus 
templomban pedig a katolikus és 
a református lelkészek szolgál
tak. Ebben az évben az imahét 
fundamentális témáját. Krisztus 
missziói parancsa - Máté 28:19¬
20 - adta: „Menjetek el, ... én ve
letek vagyok." A lelki ébredés 
nyilvánvaló jelei itt is megmutat
koztak, ugrásszerűen emelkedett 
a résztvevők száma minden alka
lommal, a nem éppen kedvező 
időjárás ellenére. Hazug tehát a 
sunyin és ügyesen adagolt állítás 
a tv-ben, a rádióban és a sajtóban, 
hogy nincs érdeklődés az egyházi 
rendezvények (vagy éppen műso
rok?!) iránt. A különböző feleke
zetek kifejezték még érthetőbben 
a világ előtt a Jézus Krisztusban 
való belső egységüket. Ehhez 
persze az ébredést munkáló 
SZENTLÉLEK Úristen ereje is 
szükséges. S az, hogy beépítse az 
ember a hallott igét a mindennapi 
életébe: Erősödjetek meg az Úr
ban és az ő hatalmas erejében 
(Ef. 6:10.). A feltámadott Krisz

tus misszióra küldőparancsa a mai 
tanítványoknak is szól: menjenek 
el abénává lett és tett lelkekhez és 
mondják nekik, rakjuk meg már 
máglyáját a szeretetnek, hogy me
legedjünk, mondják küldőjük, Jé
zus nevében, hogy keljenek fel és 
járjanak, azaz gyógyuljanak meg. 
És ki fognak gyógy ülni mindenfaj
ta bénaságukból, mertrajtunkkeíl 
az Ümak cselekednie, hogy álta
lunk cselekedhessék! Vállaltuk 
egymást Urunk kegyelme által 
testvéreknek, és így együttesen 
megyünk és munkálkodunk az új 
esztendőnek mindenben jóra való 
szolgálatában. 

A REFORMÁTUS GYÜLEKE
ZETBEN 1992. február 15-én, 
szombaton este 6 órakor Pándy 
Szekeres Dávid (Kanada-Sárospa
tak) fotóművész erdélyi diaporá-
máinak vetítésére kerül sor szere
tetvendégség keretében. A minden 
bizonnyal komoly élményt nyújtó 
előadásra szeretettel hívják az ér
deklődőket. 

Legutóbb január 26-án Pálfai 
László tartott vetítettképes előadást 
az Ormányságról. Az egyházi élet, 
az ormánysági táj néprajzi, föld
rajzi és biológiai képeiben gyö
nyörködhettek az élvezetes előadás 
kapcsán a megjelentek. 

Az Alfától az Omegáig 
Talán már Ön Is lemondott róla, hogy valaha is olyan autója legyen, amely Önt megilleti, amelyre oly régóta vágyik. 
Talán nem sejti még, hogy egy egyszerű, mindenki számára nyitott vásárlási módszer, amely végre nálunk Is meg

honosodott, milyen elérhető közelségbe hozta e régi vágya teljesülését. Ahogy, mint azt világszerte milliók teszik, ma 
már idehaza Ön Is vásárolhat vadonatúj nyugati gépkocsit anélkül, hogy annak teljes vételárát egyszerre kellene 
kifizetnie. A reménytelen várakozási idők kora lejárt! 

Bizonyosodjék meg róla: 
Csak akarnia kell, s az Ön álmát is valóra váltja egy modern varázsszó: 

Promo-lndra Consorcio! 
A Jelentkezőket a Promo-lndra Consorcio 120 fős vásárlói klubokba sorolja. A klubtagok egységesen 60 havi rész

lettörlesztést vállalnak. 
A befizetett részletek összegéből minden egyes klub legalább két gépkocsit szerezhet be havonta. Ezek a követ

kezőképpen találnak gazdára. 
Sorsolás révén az egyik gépkocsit mindenkor az a klubtag kapja, akinek a klubtagsági számát havi klubgyűlésen 

nyilvánosan kisorsolják. 
Licitálással az a további egy, esetenként több klubtag juthat gépkocsihoz, aki az adott hónapban a legmagasabb 

számú havi részlet készpénzben történő megelőlegezését vállalja. 
A kisorsolt vagy licitgyőztes klubtagok - a szükséges formaságoknak eleget téve - haladéktalanul átvehetik gép

kocsijukat. 
A klubtagság csoportos életbiztosítást köt, amely garantálja a klub folytonos működését, és halál vagy rokkantság 

esetén az igényjogosultak kártérítését. 

Kérjen bővebb felvilágosítást az alábbi helyeken: 
Központ: 1088 Bp., Rákóczi út 1-3. Tel.: 252-0130 
Szombathelyi Iroda: Szombathely, Rózsa F. krt. 2. Tel.: 94/13-751/11; 35 

CELLDÖMÖLK, DOBÓ K. U. 13. 
Ügyfélszolgálat: naponta 17-20 óra között. 

P r o m o - l n d r a 
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Kemenesalja 
konyhájából 

Pácolt csirke , 
Pác: 1 csokor zöldhagyma vagy 1 fej vörös

hagyma apróra vágva, 3-4 gerezd fokhagyma 
összepréselve, 2 citrom leve, 1 kávéskanál piros 
arany és gulyáskrém, kevés kakukkfű, őrölt 
bors, kevés só (lehet fűszerezett is). 

A feldarabolt csirkét a páccal bekenve, lég
mentesen becsomagoljuk és 1 napig a hűtőszek
rényben állni hagyjuk. Másnap a húsdarabokat 
megvajazott fóliára vagy tűzálló tálba helyez
zük, lazán lezárjuk és forró sütőben 35-40 per
cig, majd a fóliát kinyitva további 10 percig 
sütjük. (Ha tűzálló tálban van, akkor hideg 
sütőbe kell tenni, hogy a tál nehogy elpattan
jon!) Burgonyapürével, kompóttal, vagy sava
nyúsággal tálalhatjuk. Hidegen is jó. Ideális 
vendégváró étel. 

(Beküldte: Góczán Zoltánné) 

Hasznos tanácsok háziasszonyoknak 
Egyre több asszony gyúrja ismét otthon a 

tésztát úgy, mint régen nagymamáink is tették. 
Az a különbség, hogy a háztartások legtöbbjé
ben ma már van mélyhűtő. 

Simonné I l i nem szárítja meg a tésztát. Ha 
többet gyúr le, mint amennyit elhasznál, tál
cán megfagyasztja. A megfagyott tésztát 
zacskóba teszi és a mélyhűtőben tárolja. így 
szinte mindig van a háznál „frissen" gyúrt 
tészta. 

Hasonlóan készít előre, több adagban leves
betétnek májgombócot is. 

Továbbra is szívesen fogadjuk hasznos ötle
teiket, receptjeiket. 

Februári szólások -
közmondások 

Január - Február. Itt a nyár. 
2. Gyertyaszentelő Boldogasszony. 

Első ízben találkozik a tél a nyárral. 
Másodízben a 40 vértanú napján, 
március 21-én. 
Harmadszor Gyümölcsoltó 
Boldogasszonykor, április 6-án, 
amikor a nyár teljesen legyőzi 
a telet. 
- Ha a kakas gyertyaszentelőkor 
nem ihatik vizecskét, György-napkor 
az ökör nem ehetik fűvecskét. 
- Gyertyaszentelőre havacska, 
Sok eső lesz tavaszra. 
- Ha e napon a hó reggel esik, • 
úgy a korai, 
ha délben esik, akkor a nyári, 
ha délután, akkor az őszi termények 
adnak bő termést. 
- Gyertyaszentelőkor a Bakonyban 
élő emberek a borzot figyelik. 
Ha kijön és kint marad, hamar 
kitavaszodik, de ha visszabújik 
a lyukába, még negyven napig 
tart a tél. 

19. Ha Zsuzsannakor szól a pacsirta, 
itt a tavasz a kertek alatt. . . . 

N. L. . 

Mit vegyek fel? 
Szinte minden nő felteszi ezt a kérdést nap 

mint nap tanácstalanul megállva a ruhás
szekrény előtt, és ez a kérdés még fontosabbá 
válik, ha valamilyen különleges alkalomra ké
szülünk. Farsang van, báli szezon. Mi, nők 
ilyenkor szereménk egy fokkal, két fokkal, 
szóval a lehető legszebbek lenni, a legjobb 
formánkat hozni. 

Az örök kérdésre Varga Józsefné női sza
bómestertől, a celldömölki Ipari Szakmunkás
képző Intézet szaktanárától kapunk néhány 
megszívlelendő tanácsot 

Ünnepi alkalmakkor, bálban mindig le
gyünk elegánsabbak, mint a hétköznapok
ban, de törekedjünk arra, hogy ekkor is az 
egyéniségünkhöz illő ruhát viseljük. Külön
ben egészen biztosan rosszul érezzük majd 
magunkat. Fontos, hogy nőiességünk kap
jon hangsúlyt. Emeljük ki azt, ami szép 
rajtunk, keressük meg a legelőnyösebb fa
zont. Hiszen választék van: divat a mini, a 
térdet takaró szoknya, a nadrág egyaránt. 
A lényeg a harmónia a külső és belső adott
ságaink (egyéniségünk, hajszínünk, alakunk 
stb.) és a megválasztott ruha (annak színe, 
fazonja, díszítése) között. 

Legdivatosabb anyag a nyomott bársony, 
amely kötött, hurkolt rugalmas kelme. Tu
lajdonságánál fogva jól követi az alakot, 
ezért fiataloknak és karcsú termetűek részé
re ajánljuk. Készülhet belőle feszes nadrág, 
általában sötét színben, amelyhez miniszok
nya hosszúságú selyemblúz (élénk vagy 
pasztellszínű) viselhető. A blúz követi a test 
vonalát, hátul rakott, fűzött, vagy loknis is 
lehet, ez adja a bőségét. Készülhet belőle 
miniruha is. Nagyon divatos a szövött bár
sony, amely sötétebb alapon mintázott, a 
minta széle aranyszállal kiemelt. A 30 fö
lötti korosztálynak és a teltkarcsúak részére 
a szövött kelme ideálisabb (nem nyúlik). 
Divatos a nagyon kivágott, sokszor ujjatlan 
ruha, a kivágott rész csipkével pótolt a 
nyakkörig és a ruha ujja is csipkéből készül. 
A csipke oldja a sötétszínű bársony komor
ságát. 

Egy - a lehetséges sok közül. 

Jól használható a sima, hátul hasított, egye
nesvonalú, fekete szoknya, amelyhez kazakos 
(a deréktól kb. 30 cm hosszú), selyemből 
készült blúz illik. 

A válltömés szerencsére még mindig divat, 
bátran hordjuk, különösen a szélesebb csípő 
esetén jól korrigálja az alakot. Elegáns és 
majdnem minden alakra jó a kétrészes, se
lyemből készült ruha. A kétrészes ruhát „fel
dobja" például egy lurexbŐl készült pántos 
blúz. 

Széles, rövid nyakú nőknek a keskeny, V-
alakú kivágás előnyös, a hosszú nyakú aknák 
a váll felé szélesedő. Magas, karcsú nőknek 
nagyon szép a muszlinból készült ruha. A 
bélés szűk, pánt nélküli, a könnyű muszlin 
bőségesen redőzött. Jól mutat rajta, kedves és 
fiatalos a saját anyagból készített nagy masni, 
amely középre vagy asszimetrikusan is elhe
lyezhető. 

Beszélni kell még a kiegészítőkről. Az üz
letekben nagyon sokféle bizsu kapható, ki-ki 
válogathat ízlése és pénztárcája szerint. De 
törekedjünk feltétlenül ebben az esetben is a 
harmóniára. 

Farsangi smink 
Az arc bőrének színezése több évezredes hagyományon alapszik. Napjainkban a színezés 

technikáját tekintve kendőzésrŐl, festésről és „kikészítésről", sminkelésrŐl beszélünk. Kendőzésen 
általában a szépséghibák eltüntetését, palástolását értjük. Kendőzni szoktuk a szeplőket, májfolto
kat. Az arc festése már más igényeket elégít ki. Javítani lehet vele a keskeny arcot, korrigálni az 
orr vagy az áll vonalát A smink eredetileg az arckifejezést segítette elő. Szépségversenyeken olyan 
sminkeket készítenek, mely hétköznapi használatra nem alkalmas. Mindig az egyéniségünk dönti 
el, hogy milyen smink illik hozzánk. 

A sminkelés folyamata: 
Legelőször a bőrtípusnak megfelelő arctejjel letöröljük a szennyeződést az arcról, majd a 

bőrtípusnak megfe'lelŐ hidratáló krémmel bekenjük. Ezután az arcszínünkkel megegyező, vagy 
esetleg egy árnyalattal erősebb alapozót kenünk fel egyenletesen (minimális mennyiséget). A szem 
festése nagyon összetett. Ahol ki akarjuk emelni a szemet, oda világosabb színt, ahol mélyíteni 
akarjuk, oda sötétebb színt tegyünk. A színeket próbáljuk meg egy kicsit összesatírozni. Fontos a 
szempillák festése, mert ezzel is ki lehet emelni a szem szépségét. Divatszínek: barna, lila, zöld, 
arany, sárga. 

Az ajak rúzsozása 
1. Szőlőzsírral, majd alapozókrémmel bekenjük az ajkakat. 
2. Vékony rétegben bepúderozzuk, így majd jobban megtapad a rúzs. 
3. A száj formáját hegyes kontúrceruzával rajzoljuk körbe. A kontúrceruza és a rúzs színe mindig 

azonos legyen, esetleg a ceruza lehet egy árnyalattal sötétebb. 
4. Rúzsozás közben az ajkakat kissé nyissuk szét és a festéket mindig középről a szélek felé 

haladva kenjük fel. (Ecsettel lehet a legszebben rúzsozni.) 
5. A felesleges rúzst úgy távolítjuk el, hogy ajkunk közé egy pillanatra papírzsebkendőt teszünk. 
6. Most fessük át ismét az ajkakat, így egészen fényes, csillogó felületet kapunk, a rúzs színtelen 

szájfénnyel is helyettesíthető. 
A rúzs szülét úgy válasszuk meg, hogy összhangban legyen a szem sminkjével, arcbőrünk, 

hajunk színével és természetesen öltözékünkkel. 
Golda Regina 
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K&H Klasszikusan mai bank K&H 
É Z Z E E 1 l * F i i : i H 

Egy igazi bank legfontosabb szolgáltatása mindig is a számlavezetés, 
a jövedelmező termeléshez szükséges forgótőke-hitelezés, a fejlesztések 
hiteligényének kielégítése és az ehhez szükséges forrás gyűjtése volt. 

A Kereskedelmi Bank ilyen bank. 
Kamat és Hitel. Klasszikus pénzügyi fogalmak. 
A Kereskedelmi Bank már nevében is jelzi, hogy rászolgál a valódi 

bank iránt megnyilvánuló bizalomra. 
Ön itt nemcsak pénzt, hanem jó tanácsokat és a vállalkozás sikeréhez 

szükséges széles körű szolgáltatásokat is kap. 

I -¥±m : • ; i 9500 Celldömölk, Kossuth u. 18. I V * ' II q 

* csavar * csapágy * gumiáru * fitotéka * 

„A gyógyteától a csavarig" 
a KUTHYKER ÜZLETHÁZ 

a régi, már jól ismert termékek mellett állandóan bővülő választékkal 
várja KEDVES VÁSÁRLÓIT. 

Hétfőtől szombatig 8-18, vasárnap 14-18 óra között. 
Utazási költségeit is csökkentheti, ha nálunk vásárol! 

Vétel, ajándékozás a gondja? 
Majd a KUTHYKER megoldja! 

Érdeklődjön, keresse fel üzletházunkat, rendeljen nálunk, VÁRJUK! 

* videotéka * barkácsáru * híradástechnika * 
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Sikeredző, sikercsapata Celldömölkön 
A labdarúgásban a tavalyi év felfedezettje 

Csank János edző és csapata, a Váci Izzó. A 
nagyon tehetséges edző csapatával az első he
lyen várja az NB I-ben a tavaszi folytatást. For
tuna jóvoltából a Magyar Kupa nagydöntő első 
fordulójában a váci sikercsapat Celldömölkön 
vendégeskedik. Váci labdarúgók még nem sze
repeltek Kemenesalján. A CVMSE labdarúgói
nak nagy erőpróbája e mérkőzés az NB UI ta
vaszi rajtja előtt. A csapatot a tisztes eredményre 
és helytállásra kötelezi a kupamérkőzések múlt
ja-

Magyarországon az egyre népszerűbbé váló 
váci csapat csodálatos évet zárt. Az 1990/91. 
évi bajnokságban a Honvéd, az FTC és a Pécs 
mögött a negyedik helyen végzett. Az 1991/92. 
évi bajnokság őszi szezonjában sikerült Csank 
edzőnek ászt húznia, ennek eredményeként a 

csapata legfelülrŐl nézhet le az NB I mezőnyére. 
Természetesen a siker a játékosoké, de nem va
lószínű, hogy Csank edző nélkül is siker lenne 
a siker! Ugyanis két évvel ezelőtt a kieső helyen 
voltak a váciak, majd egy évre rá a harmadikok 
és most az elsők. A jelenlegi bajnokságban min
den törekvésük az, hogy felérjenek a csúcsra. 
Ennek érdekében a játékosok vállalják a ke
mény edzéseket, mert hisznek edzőjükben, hisz
nek a munka sikerében. A csapatra nem jellem
ző, hogy egy pillanatra is kiengedjen, minden 
tétmérkőzését komolyan vesz. így vannak ők a 
Magyar Kupa mérkőzéseivel is. A celldömölki 
mérkőzésre érdemes lesz minden focirajongó
nak kimenni, hisz nem minden évben adatik 
meg, hogy az NB I . listavezetőjét fogadják a 
ligeti sportpályán. Verebes után egy újabb edző-
mágust ismerhetnek meg a nézők, Csank János 

személyében. Élőben láthatják a brazil Luis Car¬
los, a válogatott Koszta, Orosz és Zombori, va
lamint a nagy jövő előtt álló Nagy játékát. 

A kilátogató szurkoló sporttörténen" mérkő
zésnek lesz szemtanúja. Celldömölkön lép elő
ször tétmérkőzésen pályára Vác város első fut
ballklubja, a VÁC FC-SAMSUNG. Február 5-
én írták alá a szponzori szerződést a váci piros
kékek vezetői és a dél-koreai világcég, a Sam
sung. E naptól szűnt meg a Váci Izzó MTE azzal 
a céllal, hogy a kis városban a Váci FC-Sam¬
sung a szponzor által „nagycsapattá" váljon. Kí
vánjuk, hogy céljaikat elérjék. 

A Magyar Kupa labdarúgó-mérkőzést 1992. 
március l-jén délután kettő órakor Celldömöl
kön, a ügeti sportpályán rendezik. A mérkőzésre 
a pályabelépők érvényesek. A sportirodán a pá
lyabelépők árusítása február 3-án megkezdő
dött. Az éves bérlet ára 400,- Ft, nyugdíjasok
nak 250,- Ft. 

* A 410. Sz. Szakmunkásképző V. korcsopor
tos fiú kézilabdacsapata veretlenül nyerte meg 
a Vas megyei diákolimpia döntőjét. A csapat 
bekerült az országos döntőbe. A győzelmet az 
alábbi játékosok harcolták ki: Harkály Tibor, 
Szilágyi Balázs, Vida András, Csefkó József, 
Bakonyi Szabolcs, Darabos Szabolcs, Kiss Zol
tán, Tóth Róbert, Sebestyén Norbert, Németh 
Tibor, Kovács Endre. Testnevelő tanár: Tamás 
Gábor. Gratulálunk a csapatnak és további si
kereket kívánunk! 

* Januárban Veszprémben a hagyományos 
kézilabda Dunántúli Kupán vett részt az Eötvös 
Altalános Iskola 7-8. osztályos leánycsapata. A 
népes mezőnyben - kitűnő játékkal - korosztá
lyukban az első helyezést szerezték meg Molnár 
János edző leányai. A csapatból kitűnt: Bella 
Nóra, Geiger Szilvia, Kocsis Anita és Parádi 
Zsuzsanna. 

* Január 25-én került megrendezésre Celldö
mölkön a sportcsarnokban az általános ikolák 
D-IJI. korcsoportos terematíétikai bajnoksága. 
Eredmények: Leányok: 30 m-es futás: 1. Bakó 
Beáta (C. Gayer) 5,4 mp. 2. Mészárics Anikó 
(C. Berzsenyi) 5,5 mp. 3. Hanzsér Barbara (C. 
Berzsenyi) 5,6 mp. 6 körös futás: 1. Bakó Be-

Vállalkozók 
a sportért 

A Celtép, a Kwthyker, a Szltaró és áz 
Apáczai Könyvkiadó Kft-k tovább 
növelték jó hírűket Celldömölkön. 
Most a sportot segftéíféfc A február 
2-án rendezett tcremJahdarúgö-torna 
megrendezését szponzorállak. A 
CVMSE labdarugó-szakosztálya kö
szöni a segítséget A tornán a helyi 
csapaton kívül a Herend és Kapuvár 
NI* Ul-as együttesei, valamint a me-
[íyci I . osztályban szereplő Pápai Va
sas vett reszt A tornát a CVMSIC 
uyerte meg a Hercnd, a Kapuvár és 
a Pápai Vasas elfltt. • 

Diáksport 
áta 1:44, 1 p. 2. Mészárics Anikó 1:44,9 p. 3. 
Balogh Bibiána 1:45,6 p. Magasugrás: 1. Mé
száros Anikó 110 cm. 2. Szálai Anita (C. Ber
zsenyi) 110 cm. 3. Hanzsér Barbara 110 cm. 
Ötösugrás: 1. Bakó Beáta 9,84 m. 2. Hanzsér 
Barbara 9,75 m. 3. Szálai Anita 9,45 m. Súly
lökés: 1. Mészárics Anikó 8,66 m. 2. Bakodl 
Szilvia (C. Gayer) 8,36 m. 3. Finta Klaudia 
(C. Gayer) 8,00 m. Fiúk: 30 m-es futás: 1. 
Németh Szabolcs (C. Gayer) 5,0 mp. 2. Czlrók 
Norbert (C. Eötvös) 5,1 mp. 3. Büki Balázs 
(C. Berzsenyi) 5,1 mp. 6 körös futás: 1. Né
meth Szabolcs (C Gayer) 1:53 p. 2. Kormos 
Tamás (C. Gayer) 1:57 p. 3. Somogyi Ferenc 
(C. Berzsenyi) 1:59. Magasugrás: 1. Németh 
Szabolcs 130 cm. 2. Nováki Károly (C. Gayer) 
125 cm. 3. Kormos Tamás 115 cm. Ötösugrás: 
1. Németh Szabolcs 10,53 m. 2. Horváth Dá
niel (C. Berzsenyi) 10,46 m. 3. Katona Gábor 
(Vönöck) 10,28 m. Súlylökés: 1. Sebestyén Fe
renc (C. Berzsenyi) 10,53 m. 2. Talabér Árpád 
(Kemenesmagasi) 10,40 m. 3. Kormos Tamás 
10,10 m. m . korcsoport leány: 30 m-es futás: 

Labdarúgás 
Tavaszi menetrend 
- március 8. 14.30 
- március 15. 14.30 
- március 22. 15.00 
- március 29. 16.00 
- április 5. 16.30 
-április 12. 16.30 
-április 19. 17.00 
- április 26. 17.00 
- május 3. 17.00 
- május 10. 17.00 
- május 17. 17.00 
- május 24. 17.00 
-május 31. 17.00 
- június 7. 17.00 
-június 13. 17.00 
Az ifjúsági csapatok 

- N B i n 
CVMSE-Gyón Bcika-MÁV DAC 
Sárvár Cukorgyár-CVMSE 
CVMSE-Ganz Hajó Balatonfüred 
Hévíz SK-CVMSE 
CVMSE-Motim TE 
Ajkai Hungalu-CVMSE 
CVMSE-Herendi Porcelán 
Győri Dózsa-CVMSE 
CVMSE^Cöimendi Dózsa MTE 
CVMSE-Zala Volán 
Keszthelyi Haladás Honvéd-CVMSE 
CVMSE-Hegyeshalom VSE 
Répcelaki Bányász-CVMSE 
CVMSE-Tapolcai Bauxit ISE 
Kapuvári SE-CVMSE 

mérkőzését két órával előbb rendezik. 

1. Blndics Katalin (C. Gayer) 5,2 mp. 2. Nyári 
Katalin (C. Berzsenyi) 5,3 mp. 3. Bödör Ve
ronika (C. Berzsenyi) 5,8 mp. 6 körös futás: 
1. Kovács Judit (C. Eötvös) 2:02 p. 2. Németh 
Rita (C. Gayer) 2:09 3. Boznánszky Katalin 
(Kemenesmagasi) 2:11 p. Magasugrás: 1. Nyá
ri Katalin 120 cm. 2. Czékman Ildikó (C. Ber
zsenyi) 120 cm. 3. Fogszllnger Csilla (C. Gayer) 
115 cm. Ötösugrás: Csupor Andrea (C. Gayer) 
1034 m. 2. Czékman Ildikó 10,05 m. 3. Blndfcs 
Katalin 10,00 m. Súlylökés: 1. Fogszllnger Csil
la 8,05 m. 2. Lada Éva (C. Berzsenyi) 7,04 m. 
3. Bödör Veronika 6,68 m. ÜL korcsoport fiú: 
30 m-es futás: 1. Lukács András (C. Gayer) 4,8 
mp. 2. Soós Gábor (C. Gayer) 4,9 mp. 3. Kus-
tánczi Jácint (C. Eötvös) 5,0 mp. 6 körős futás: 
1. Lukács András 1:48,1 p. 2. Kiss Csaba (C. 
Gayer) 1:49,8 p. 3. Farkas József (C. Berzsenyi) 
1:51,1 p. Magasugrás: 1. Farkas József 135 cm 
2. Venczel Gábor (C. Gayer) 135 cm. 3. Prlnczes 
Zsolt (Vönöck) 130 cm. Ötösugrás: 1. Nagy Sza
bolcs (C. Berzsenyi) 11.26 m. 2. Farkas József 
11,15 m. 3. Bácskai Szabolcs (C. Gayer) 10.90 
m. Súlylökés: 1. Nagy Szabolcs 10,78 m. 2. 
Berghoffer A. (C. Gayer) 9,97 m. 3. Somogyi 
László (C. Berzsenyi) 9,97 m. 
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