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Ma, a 20. század végén mi magyarok nem csupán átéljük, hanem 
csináljuk is a világtörténelmet, és ilyenkor nem foglalhat el ben
nünket annyira saját sorsunk alakítása, hogy ne tudnánk, vagy 
éppen ne kellene visszatekinteni nemzeti történelmünk nagy alak
jaira. Ismét belekerültünk, mint már annyiszor, a történelmi idők 
forgószelébe, amikor szitne minden óra, minden nap előre nem 
látható meglepetéseket hozhat. Ismét sorsdöntő események előtt 
aktuális tehát, ha országalapító királyunkra, Szent Istvánra emlé
kezünk, hogy élete, működése ko
molyan figyelmeztessen bennün
ket. Szükségünk van arra, hogy 
bölcsessége, jellemszilárdsága, 
puritán fegyelmezettsége bátorítsa 
és üdítse fel elernyedt, elfáradt, 
anyagias, egymást nem becsülő, emberségünkben megcsökött lel
künket és szellemiségünket. Félelmetesen igaz, amit Keresztúri 
Dezső írt egyik költő barátjának születésnapi ünnepére: „Itt élünk, 
ahol mindenki mindent jobban tud. Barátságot színlelve harapják 
át torkod, kifordítják szavaid a hívek." Megrázóan, roskasztóan 
igaz ez, társadalmi életünkben, a polgárok mindennapi életében is. 

Amikor István a nemzet vezére lett, a magyar államiság még 
csírájában is alig létezett. Válaszút előtt állt, a Kárpátok koszorúzta 
földön választania kellett az európai létforma, az ELET és a J Ö V Ő , 
valamint az előd népek sorsa között. Tragikuma abban van, hogy 
ezen a válaszúton szembe kellett kerülnie saját véreivel, csak azért, 
mert messzebbre tudott látni mindazoknál, akik körülvették. M é g 
halála óráján is aggódott, nemzetét féltve hunyta le látnoki szemeit, 
hiszen jól tudta: magyarok veszik körül, akiktől féltenie kell a 
bimbózó keresztyénséget, és keresztyének, akiktől félteni kell a 
magyarságot. Döntésében az motiválta, hogy átérezte egyedülva
lóságunkat, és józanul mérte fel helyzetünket. Nyugatra nem me
hetett tovább, mert hatalmas országok állhatták útját, keletre v i 
szont nem akart egyáltalán visszatérni. Hogy a valóság kegyetlen 
komolyságát mennyire jól érezte és milyen mély bölcsességgel 
mérte fel, s mennyire óvakodott az egyirányú elkötelezéstől, annak 
van egy érdekes, különös ténye: a magyar király számára olasz 
földről, francia pápa ajándékaként, német püspök hozta a királyi 
koronát. 

I s t v á n - a k i r á l y 

Reformer, de nem forradalmár: az IGE, az isteni kijelentés, 
Krisztus szellemében próbálta átnevelni népe gondolkozását, lel
kületét és az idegenből átvett eszméket idomítgatta át a magyar 
viszonyokra. Nem szakadt el ridegen az ősi múlttól, nem vágta el 
teljesen a gyökérszálakat, de nem zárkózott el a nyugatról érkező 
termékeny gondolatoktól, s nem is olvadt fel ezek választóvizében. 
Mert más dolog meggazdagítani értékes eszmékkel a nemzeti 
kultúrát, és megint más az idegent szolgailag másolni. Az értelem 

világosságával, a hit fényével, az 
e rő öntudatával beleakasztja az 
eszmény és a lélek horgonyát 
megismert Istenébe, Urába, aki
ben feltétlenül, megingathatatla-
nul hisz, akitől erőt kap jövőt épí

tő harcaiban és munkájában. Nemzete, népe sorsát évezredekre 
szabja meg: megszületik a keresztyén magyar állam! És öldöklő 
sorscsapások ellenére is él! 

A magyar nép ma is az európai kultúra gens fidelissimája, és 
arculatát nem tudta átformálni a nyugati hálátlanság ezer keserű
sége, sem a keleti ideológiai erőszak lélekölő, szellemet csonkító 
botor kísérlete. A krisztusi gondolat ebből a sok vérrel és könnyel 
áztatott országból és népéből soha k i nem veszhet. 

Ma is hozzá kell fognunk államszervezetünk, társadalmunk és 
gazdasági életünk újra- és átszervezéséhez, és ezt minden nehézség 
ellenére el kell végeznünk. Ehhez k i kell küszöbölnünk a nemzet 
életéből mindazt, ami akadálya a nemzeti összefogásnak. A jelen 
jövőt építő, sok keserűséggel járó, áldozatokat követelő munkájá
ban valós lelki egységre van szükségünk, amit egy akarat kovácsol 
Össze, az, hogy ebből az áldozatból a nemzet úgy erősödhessék, 
hogy az ország minden lakója élvezhesse nyugodt békességben a 
családi otthon melegének örömét, a mindennapi biztos kenyér j ó 
ízét, tisztességes munkájának hasznos gyümölcseit. Legyen ez az 
ország ismét az igazság és a belső béke, a fegyelem és az egymást 
elhordozó szeretet országa, hűségesnek maradva az országépítő 
István király szelleméhez, és lehessen élő hordozója a szebb 
jövendőnek, ne pedig koporsója a magyarságnak. 

Nádasdy Lajos 

Celldömölk Város Önkor
mányzatának Képviselő-testüle
te 1992. augusztus 17-én (hétfőn) 
16.00 órai kezdettel ülést tart a 
Széchenyi u. 18. szám alatt. 

Napirend: L Döntés céltámo
gatási pályázatok benyújtásáról. 
2. Kárpótlással kapcsolatos föld
rendező bizottság tagjainak 
megválasztása. 3. Folyó ügyek. 

A tartalomból 
Kétoldalas képes riportot 
közlünk Vas megye 
„utolsó" településéről, 
Mersevátról, ahol a rend
szerváltás meghozta a fa
lu önállósodásának lehe
tőségét. Hogyan!tudnak 
élni ezzel a mersevátiak? 

Fókuszban az adó 

Hova gurulnak forintjaink? 
Az hiszem, a cikk elején máris leszögezhetünk egy alaptételt, 

miszerint nem szeretünk adózni. Hajlamosak vagyunk viszont 
elfeledkezni arról, hogy az adó egyidős a társadalmi berendezkedés
sel, s az eltelt hosszú évszázadok, évezredek során csak jogcíme és 
formája változott meg. Nem szeretünk adózni, de kell adózni. Éppen 
ez adta az indíttatást, hogy jelen írásban keressek választ kérdéseimre. 
Hova gurulnak forintjaink? Mennyi is az a forint? Milyenek a 
tapasztalatok az új adófajták területén? Válaszolnak: a Polgármesteri 
Hivatal két szakembere, Kustos Lászlóné, a pénzügyi osztály, 
valamint Németh Béláné, az adócsoport vezetője. 

- Mennyiben hoztak változást az új adófajták, mennyiben könnyítik 
meg a költségvetés működését? 

- Kustos Lász lóné , a továbbiakban K. L.-né: Emlékeztetőül 
mondanám, hogy az új adófajták a következők: tavaly július l-jétől 
az iparűzési adó, idén január l-jétől a kommunális adó (mind 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Polgáriskolások 
Meghitt, emelkedett hangulatú 

találkozót tartottak a háborús idők
ben, 1944-ben végzett polgárisko
lások. Már csak egy tanárukat ül
hették körül, Németh Lajost. A 
Szombathelyi Tankerülethez tarto
zó iskola hivatalos neve: Celldö
mölki Gyömörey György M . Kir. 
Állami Polgári Iskola. Nagyszerű, 
rangos iskola volt, jól képzett, szi
gorú tanárokkal, élükön Reicher 
István igazgatóval. Ez az osztály 
ötévente találkozik. Ötvenegyen 
voltak, tizenhatan már nem élnek. 
A Sághegyen tartott összejövetelen 
két döntést is hoztak: az ötéves 
találkozót háromra rövidítik le, i l 
letve helyreállítják iskolájuk néva
dójának a márványtábláját, ame
lyet időközben megsemmisítettek. 

D.J. 
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Jegyzet Tudósítás képviselő
testületi ülésről 

Celldömölk Város Képviselő-testülete 
nyári szünet előtti utolsó ülését júl ius 8-án 
tartotta. Makkos I s tván polgármester a két 
ülés közötti eseményekről szólva elmondta, 
hogy Sólyom Miklós a I I . világháború áldo
zatai emlékművének elhelyezését végző épí
tész. A szobor árával kapcsolatban még ke
vés az információ, de minden valószínűség 
szerint túl fogja lépni a tervezett keretet. A 
temető kérdését érintve jelezte, hogy egybe-
nyitásuk nagy költségekkel járna, ezért csak 
oldalirányú terjeszkedés valósítható meg. 
í Egyetlen napirendi pontként a város álta
lános rendezési tervének felülvizsgálatát tar
talmazó előzetes programjavaslat szerepelt. 
Településszerkezeti célja, hogy javítson a 
város jelenleg rendkívül zavaros főúthálózati 
és csomóponti rendszerén és kiküszöbölje a 
belvárost terhelő nehézgépjárművek átmenő¬
forgalmát. A javaslat egyik legfontosabb ele
me, hogy a Pápa-Sárvár összekötő út számá
ra elsőbbséget kell biztosítani. Ez részben a 
vasút alatt átvezető közúti aluljáró űrszelvé
nyének mintegy 1 méteres növelésével rész
ben úgy oldható meg, hogy az összekötő út 
a Horváth Elek utca nyomvonalát felhasznál
va egy új szakasz kiépítésével csatlakozik a 
régi nyomvonalhoz a Sömjénmihályfa felé 
vezető út csomópontjában. A terv szerint 

foglalkozni kell a város térségében nagytel
kes farmergazdálkodásra is lehetőséget adó 
lakóterületek létesítésével. A javaslat támo
gatja Kiscell és Alsóság között szabadidő
központ létrehozását, valamint a balneológiai 
központtal kapcsolatos tervekéi; 

A Kemenesaljái Szüret megrendezését i l 
letően a közművelődési bizottság azt támo
gatta, hogy a program a Sághegyen legyen. 
A Kemenesaljái Művelődési Központ igaz
gatónője, K u t h i M á r t a szakmai indokok 
alapján úgy vélte, hogy a Sághegyről induló 
felvonulás a város központjában érjen véget 
műsorral és bállal. A testület az intézményt 
megbízta a rendezvény lebonyolításával. E l 
hangzott, hogy a Művelődési Központ éves 
feladattervben megjelölt tetőszigetelésére k i 
írt pályázatra 6 kivitelező jelentkezett. Az 
átlagosan 10 év garanciát tartalmazó pálya
művek 4,5-7 millió forintos beruházási 
összeggel számoltak. Dummel O t t ó a mű
szaki osztály részéről indítványozta a hőszi
getelés megoldását is, de mivel eredetileg 
csak 3 millió forintot javasoltak erre a célra, 
Kustos Lász lóné pénzügyi osztályvezető 
utalt arra, hogy az elkötelezettség átvihető a 
j ö v ő évi költségvetésbe. 

Németh Tibor 

A képviselő-testület elé került „Előzetes 
programjavaslat Celldömölk város általános 
rendezési tervének felülvizsgálatához" című 
előterjesztésből megtudhatjuk, hogy az Altalá
nos Rendezési Terv célja a „teleülésrendezés 
tervszerű előkészítése". M i lehet ez a település
rendezés: talán a videokonferencia magyar 
megfelelője? De mit keres itt, ahol a telefon is 
álomnak tekinthető?! Félre a tréfával, nézzük az 
előterjesztést néhány sorral lejjebb: „anyagunk 
arra a célra szolgál, hogy gondolatébresztőként 
alkalmas legyen a testület tagjai számára a 
témával kapcsolatos javaslataik megismerésé
re." Hűha! A képviselők tehát nemcsak megis
merhetik saját (meg sem fogalmazott) javasla
taikat, hanem még gondolatébresztőként is szol
gálhat számukra. Ez már nem semmi! 

Az igazság kedvéért megjegyezzük, hogy a 
hibák a 10 oldalas anyag első és második olda
lán találhatók. Talán szó nélkül elmehetnénk a 
leírtak mellett. Miért foglalkozunk mégis vele? 
Szerintünk nem csupán bosszantó az, hogy a 
város Altalános Rendezési Tervének elkészíté
sére megbízást nyert társaság stilisztikai hibák
tól hemzsegő anyagot ad a képviselők kezébe, 
hanem felületességet is tükröz. A stílus (maga) 
a vállalat? Természetesen ilyen következtetés 
levonása eszünkbe sem jut. Mindössze Hankiss 
Elemér találó meghatározását kívánjuk felidéz
ni, aki szépemlékű szociológus korában „pon
gyola társadalomról" írt. Úgy tűnik, hogy a 
diagnózis még mindig érvényes... 

N. T. 

Celli csütörtök 
( Hetente, a kis város életét figyelve, benne élve, latjuk az egyhangú 

mozgást, a keretek adta megszokott lüktetést. A hét közepén, csütör
tökön mindez megváltozik. Régtől így van ez, gyermekkorból is 
emlékezhetünk erre. Csütörtök a piaci nap, dinamikus pezsdülést 
teremt, hirtelen,egy táj valódi központját érhetjük tetten. A vidék 
lakói beáramlanak, a buszok túlzsúfoltsága külön gondot is jelent. A 
piac, amely a városka központjában van, mára már kinőtte magát. 
Nagy a forgatag, tapintható az érdeklődés és az is, hogy nincs 
arányban a kereslet és a kínálat, egyszerűen egyre kevesebb a vevők 
pénze. Mégis , rátekintve a csütörtöki piacra, amolyan ünnepies, 
emelkedett hangulatnak lehetünk tanúi. Ilyenkor él igazán a város. 
Külön színfoltja az egésznek, hogy ez a piaci nap az ismerősök, 
barátok találkozásának is lehetősége, a vendéglátók forgalma is 
nagyobb a szokottnál. A megnövekedett piacnak van árnyoldala is. 
Megszűnt Cellben a valamikori állatvásár, pedig manapság és a jövőt 
illetően is lenne igény rá. Más városokban létezik ilyen, kár, hogy 
ez nálunk kihalt. 

A legutóbbi csütörtökön óvatosan fotózni próbáltam a celli piacot, 
hogy felvillanthassuk a maradandó dokumentumokat lapunk hasáb
jain. Rögtön gyanússá váltam, de sikerült néhány mozzanatot rögzí
teni. A tömény szesz-forgalmazás látványosan szaporodik, a turkálók 
lehetőségei növekszenek, óra, bizsu lépten-nyomon. Érzékeny része 
az egésznek, amikor feltűnik egy-egy gyermekkorban lévő árus kis 
holmijaival. Amolyan társadalmi keresztmetszet jelenik meg, ha 
tüzetesebben nézi az ember. Végezetül idetartozik az is, hogy napja
inkban, amikor nincs valamiféle járási szintű közigazgatási szervezet, 
a tájra ható szolgáltatások, intézmények és a csütörtöki piac jelentik, 
hogy Celldömölk valóságosan is a Kemenesalja központja maradt. 

Dala József 
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Hova gurulnak forintjaink? 
(Folytatás az 1. oldalról) 

magánszemélyek, mind vállalkozók számára) került bevezetésre 
helyi döntés alapján, a gépjárműadót pedig állami utasítás írta elö. 
Visszatérve a kérdésre azt mondhatom, hogy amilyen megszűnő 
adókat és járulékokat az új adók kiváltottak, azokat másfélszeresen 
pótolják, így az 5-6 millió forintos bevételt 8-10 millióra növeltük. 

- Ez a pénz ittmarad? 
- K . L.-né: Igen. Ehhez jön még a gépjárműadó, melynek 50 

százaléka szintén az önkormányzatot i l let i , ez is megközelítőleg 3 
millió forint. 

- Ez a többlet jelentős könnyítés a költségvetésnek? 
- K . L . -né : Minden fillér az, ha többletfeladatot kell megoldani, 

itt pedig milliókról van szó. A képviselő-testület döntése alapján a 
kommunális adó csak kommunális beruházásra fordítható, jelen 
esetben az utak és a hidak felújítására szánt keretet növelte meg 
mintegy 4 millióról 7 millióra. 

- Ezek az adók ütemezve folynak be? 
- N . B.-né: Nagyjából igen. Talán az éves adó felét már befizették, 

de emögött az áll, hogy vannak, akik az egész évi adót befizették, 
míg vannak számosan, akik az első félévit sem. 

- Megtudhatnánk, hányan „adták össze" úgymond a fent említett 
összeget? 

- N . B.-né: Tájékoztató jelleggel elmondanám, hogy a 4108 
lakásból 1644 élvez mentességet, 1755 lakás pedig -adózik a 
bérlakásokkal együtt. Az 1535 garázs, 52 műhely, 47 üzlet, 329 
zártkerti építmény, 1 raktár és 3 mezőgazdasági épület összes 
adóvonzata 3 millió 220 ezer forint volt. (Magánszemélyekről van 
szó.) Ezt az összeget mintegy 4800 ember fizette be. 

- Mi a helyzet a vállalkozókkal? 
- K . L . -né : A vállalkozók a kommunális adót önadózás útján 

fizetik. Tehát mi nem szólítottunk fel, nem kerestük fel őket 
adatközléssel, saját maguk számolják k i és fizetik be az adóelőleget, 
év végén az adót. 

- N . B.-né: Úgy érezzük, erről a vállalkozóknak nincs tudomásuk, 
mert 68 vállalkozó fizetett az első félévre előleget, azok közül is a 
nagyobb egységek. 

- K . L . -né : Itt mondanám el, hogy az előleg befizetése mellett 
nagyon sokan a bejelentkezést is elmulasztották. (Ez vonatkozik az 
iparűzési adóra is.) Egyelőre nincs elégséges információnk arról, 
hogy kitől várjunk vállalkozói, kommunális és iparűzési előleget, de 
bejelentkezni azoknak is kell, akik mentességet élveznek, bármilyen 
jogcímen is legyen az. 

- Mit lehet tenni, hogy a mulasztóknak „eszébe jusson" a dolog? 
- K . L . -né : Szeretnénk, ha önként teljesítenék a befizetési 

kötelezettségüket, egyébként a szakapparátusnak az eljárási törvény 
szerint kötelessége eljárni a mulasztókkal szemben, s élni a tövény 
adta jogosultságával. 

- Ez mit jelent? 
- N . B.-né: Késedelmi pótlék, adóbírság, mulasztási bírság 

kiszabását attól függően, hogy adminisztratív jellegű, vagy konkrét 
befizetési mulasztásról, esetleg mindegyikről van szó. 

- Százalékos arányban mekkora lehet a bírság? 
- K . L . -né : Ez függ a mulasztás időtartamától (60 napon belül, 

vagy azt meghaladó), de lényegesen több lehet, mint az adó mértéke. 

„Turul" ajtók most olcsóbban. 
Betörés ellen védett a j tók • 

zárak • 
szerelvények • 

forgalmazása és szakszerű beépítése. I 

- Mi a helyzet a kommunális adó területén? Itt is sok a mulasztás? 
- K . L.-né: A határozatokat maguk az adósok kézbesítették, de ez 

csak másodlagos cél volt. A felmérés volt az elsődleges, s 
elmondhatjuk, hogy 99 százalékig fel is tudták mérni a helyzetet. 
Ezen felmérések során közel 200 ezer forintnyi adót tártak fel, azaz 
ennyien mulasztották el a bejelentési kötelezettséget. 

- Itt is bírságoltak? 
- K . L . -né : Az ellenőrzés során feltárt mulasztásokat a félév 

végéig még bírság nélkül pótolhatta a lakosság, de úgy gondoljuk, 
hogy ezen időpontig volt idő a kötelezettség megismerésére, s így 
július l-jétől alkalmazzuk a törvény által előírt szankciókat. 
Különösen vonatkozik ez a gépjárműadóra, hisz az állam számon is 
kéri, hogy megfelelően jártunk-e el a hiányosságok feltárásában. 

- Az ügyintézés során volt-e olyan kirívó eset, ami említést 
érdemelne? 

- N . B.-né: Többen megtagadták a határozat átvételét, nekik 
tértivevénnyel elküldtük postán. Olyan is volt, hogy előttünk 
összetaposták a határozatot, volt úgy, hogy vitatkozni kellett az 
épület jellegét illetően, és nagyon sokszor előfordult, hogy nerrí 
éppen kulturált hangnemben szidták az önkormányzatot és a városi 
vezetőket. Persze azért a je l lemző magatartás a kulturált elfogadás 
volt, s a személyes kézbesítés során sokszor adtunk felvilágosító 
tájékoztatást is. 

- Tervezik-e új adók bevezetését vagy a meglévő mértékének 
emelését? 

- K. L . -né : Én nem fogok javaslatot tenni új adófajta bevezetésére. 
Tudomásom van viszont arról, hogy az országgyűlés módosítani 
fogja a helyi alaptörvényt, s ez bizonyos mértékig maga után vonja 
a helyi adórendszer módosítását is. Példaként hozhatom fel azt az 
elképzelést, miszerint nem törvény mondja k i a korábbi 
házadómentességek továbbélését, hanem a helyi képviselő-testületre 
bízza azt. Ebben az esetben elképzelhető, hogy az előbb említett 1644 
háztulajdonos is kommunális adó fizetésére kötelezett lesz. 
Egyébként is az Önkormányzat pénzügyi kondíciójától függ, hogy 
szükség lesz-e a megállapított helyi adók Összegének növelésére. Ha 
már a j ö v ő került szóba, akkor elmondanám, hogy az iparűzési adó 
a tavalyi gyakorlat szerint ment és megy az útján, annyi azonban 
bizonyosra vehető, hogy növekedése nem lesz olyan dinamikus, mint 
gondoltuk, főleg a nagyobb gazdálkodóegységek árbevételének 
drasztikus visszaesése miatt. 

- A gépjárműadóról már tudjuk, hogy hova került. Mi lett a 
kommunális adóból befolyt forintok sorsa? 

- K. L . -né : A kommunális adó az alaptörvény szerint csak 
kommunális beruházásokra fordítható. így tehát ez az összeg a 
szennyvíztisztító terveztetésére, gázhálózat építésére, a temető 
bővítésére, valamint Alsóság városrészen egy ravatalozó építésére 
fordítódik. 

- Hogyan tovább a munkás hétköznapokon? 
- K. L . -né : Az a nagy munka, ami az adók bevezetésével járt, már 

lezajlott, ezután mód lesz újabb területek széles körű ellenőrzésére, 
ami arra irányul: a becsületesen fizető állampolgárok igazságérzetét 
ne sértse, hogy vannak olyanok, akik jogtalanul kivonják magukat 
az adófizetés alól. Ezen munka során a nagyobb eredményesség 
érdekében a többi adóhatósággal is együtt fogunk működni, 
mondhatnám példaként az APEH, a többi Önkormányzat, vagy akár 
a Vám- és Pénzügyőrség illetékes szerveit is. 

- Köszönöm a tájékoztatást. 
R ozmán László 

^ B o r o s s L á s z l ó , J á n o s h á z a , D e á k Ferenc u t ca 5/a . ) 

A Kemenesalja 
Ipartestület 

továbbra is vállalja 
tagjai gépi könyvelésének 

bonyolítását, 
és segítséget nyújt 

reklámtevékenységükhöz. 



Celldömölki kilátások 

Meleg a helyzet a VASTÁVHŐ-nél 
A kánikula napjait éltük július 

végén, augusztus elején, de ko
rántsem tűnik korainak arról 
gondolkodni, mit hoz a követke
ző tél, hiszen arra most kell ké
szülni, a késedelem pedig ko
moly gondokat eredményezhet. 
Meleg volt a nyár eddigi része, 
de meleg volt a helyzet a VAS-
T Á V H O háza táján i s . 'Cel ldö
mölkön mintegy hétszáz, távfű
téssel ellátott lakás var*í s azt 
hiszem, nem túlzás, ha a lakók 
kiszolgáltatott helyzetéről beszé
lek, hiszen télen fűtenek nekik, 
ha kell, ha nem s az átalányrend¬
szer is számos panaszra ad okot. 
A szükségszerű változások érez
tették hatásukat a VASTÁVHŐ-
nél is, hiszen a korábbi megyei 
vállalat megszűnt, s a városok 
helyben keresik a boldogulás út
ját. Első hallásra azt mondhatjuk, 
hogy szép az önállóság, egyéni 
perspektívák nyíllak és így to
vább, de azonnal felvetődik a 
karbantartás kérdése, fontos té
nyező az energia árának várható 
újabb emelése, s állandóan bor
zolja a kedélyeket az esetleges 
lakásonkénti mérés lehetőségé
nek megteremtése. Amint látha
tó, kérdés van millió. A válaszo
kért Makkos Is tván polgármes
tert kerestem fel. 

- Mi a helyzet jelenleg Celldö
mölkön? 

- A választ egy kicsit mesz-
szebb, a megyei vállalat átalakí
tásánál kell kezdeni. Ez két 
ütemben történt. Az első lépés a 
vagyon átadása volt a városok
nak. Ez a vagyon két részből áll. 
Az egyik a közművagyon, mely 
alatt a távhőszolgáltatást ellátó 
rendszer értendő, másik a mű
ködtető vagy vállalkozói va
gyon, mely a megyei vállalat 
működését szolgálta. A kérdés 

az volt, hogy a városok elfogad
ják-e a közművagyont, s milyen 
arányban részesedjenek a köz
ponti vagyonból. 

- A vagyonátadó bizottság le
hetőséget adott az önkormányza
toknak, hogy dolgozzanak k i 
megállapodást, jussanak egyez
ségre, s ennek megfelelően hozta 
volna meg döntését. 

- A feltételes mód bizonyára 
sikertelenséget takar. Mi tör
tént? 

- Részben sikertelenség, rész
ben nem. Megegyezés történt az 
arányszámok tekintetében, ame
lyek alapján az önkormányzatok 
részesednek a központi vagyon
ból. Ez áll ingatlanokból, tartoz
nak ide laboratóriumi felszerelé
sek, javí tóműhely és így tovább. 
Ennek csak egy része a vállalko
zói vagyon, s egy bizonyos 
mennyiségű készpénz. A közmű
vagyon területén a megye hét 
városából hat elfogadta azt, míg 
Kőszeg elzárkózott a vagyon át
vételétől, s így az önkormányza
tok között nem jöhetett létre a 
megállapodás. 

- Miért nem fogadta el a va
gyont Kőszeg? 

- Hivatkoztak elmaradt fej
lesztésekre, az ebből fakadó ked
vezőtlen körülményekre, s úgy 
gondolták, hogy az önkormány
zat így nem tudja vállalni a biz
tonságos szolgáltatást. Felmerül 
a kérdés, hogy ki fogja végezni 
náluk ezt, s az önkormányzat 
mennyire tud beleszólni - ha 
nem tulajdonos - a leendő szol
gáltató által diktált feltételekbe. 

- Kőszeg ezzel patthelyzetet 
teremtett a többi városnak is? 

- Szerencsére nem. Épp most 
döntött a vagyonátadó bizottság, 
s azoknak a városoknak, ame
lyek kérték, átadta a közműva
gyont, Kőszeg közművagyonát 
pedig az összes többi város kö
zös tulajdonába adta. 

- Mi van a működtető vagyon
nal? 

- Azt - Kőszeg kivételével -
arányosan elosztják a városok 
között. A vagyonátadó bizottság 
az önkormányzatok vagyonáról 
rendelkező törvénynek megfele
lően járt el. 

- Lássuk akkor Celldömölköt. 
Hogyan tovább? 

- Reménycink szerint létrejön 
a Celldömölki Hőszolgáltató 
Kft . mint intézmény, és az ön
kormányzatok tervezik egy kö
zös gazdasági társaság létrehozá
sát, amely szakmailag kiszolgál
ná a kisebb egységeket. 

- Újabb feltételes mód... 
- Ujabb tárgyalások váltak 

szükségessé, mert a fejlemények 

- gondolok itt Kőszegre - követ
keztében a közművagyont foga
dó hat önkormányzatnak kell a 
kőszegi távhőszolgáltatásért is 
felelősséget vállalnia. 

-Mi történik, ha nem jön létre 
egy közös szolgáltató társaság, 
amely mondjuk a nagyobb javí
tásokat végzi, vagy sürgős hely
zetben tud hathatós segítséget 
adni? Celldömölk meg tud bir
kózni egyedül is a komolyabb 
nehézségekkel? 

- Véleményem szerint - s ez 
megegyezik az önkormányzat 
véleményével - szükség van egy 
közös gazdasági társaság létre
hozására, hisz a kisebb városok 
nem rendelkeznek olyan feltéte
lekkel és szakemberekkel, ame
lyek, akik a biztonságos üzemel
tetést lehetővé tennék. Az Önálló 
próbálkozás nem is lenne éssze
rű, mert nagyon költséges. Még 
országos viszonylatban sincs 
olyan kialakult szolgáltató háló
zat, amelyre támaszkodni lehet
ne. Ezek leendő bázisai csak a 
megyei távhőszolgáltató már 
most meglévő szakapparátusa és 
már meglévő eszközei lehetnek. 

- Mit tesz lehetővé a helyi 
üzemeltetés? Avagy: beszéljünk 
pénzről! 

- Október l-jétől az önkor
mányzat állapítja meg a díjakat. 

- Mi várható? 
- Ez egy nagyon összetett kér

dés. Celldömölk előnyének 
mondható, hogy a felhasznált 
energiahordozó a gáz, ami még 
pillanatnyilag a legolcsóbb, s 
nem igényel előzetes beszerzést, 
mint az olaj vagy a szén. A jó 
hírek ezzel el is fogytak, mert 
várható az energiaárak emelése 
is, a rendszer pedig megyei szin
ten a legel avultabbak közé tarto
zik. Ez nem egy nyereség teremtő 
vállalkozás lesz, de azt is tudni 
kell, hogy szükség van bizonyos 
tartalék képzésére, amely a hibák 
kijavítására, a berendezések eset
leges fejlesztésére, cseréjére lesz 
fordítható. A költségek csökken
tésére csak akkor lesz lehetőség, 
ha a létrehozott szervezet alacso
nyabb ráfordítással tud működni , 
mint a most meglévő megyei 
vállalat. 

- Egy esetleges emelés azon
nal a lakosságra hárul, vagy az 
önkormányzat átvállal belőle bi
zonyos részt? 

- Ha emelés lesz, nem tartom 
elképzelhetőnek, hogy az önkor
mányzat ezt egy egységes támo
gatással próbálná kompenzálni , 
hisz ez igazságtalan lenne azok
kal szemben, akik más fűtési 
módot alkalmaznak. Reméljük, 
hogy a kormányzat továbbra is 

foglalkozik ennek a fűtési mód
nak a támogatásával, mivel ez a 
rendszer 1992 végéig érvényben 
van. Ennek megszűnése esetén a 
távhőszolgáltatást igénybe vevő 
családok nagy többsége kerülhet 
még nehezebb helyzetbe, ma
gyarán: esetleg nem tudják k i f i 
zetni a számlájukat. Ezzel persze 
az önkormányzat kerül szintén 
nehéz helyzetbe, mert eddig a 
megyei vállalatnak nem fizettek 
az emberek, most az önkormány
zat a szolgáltató, és meg kell 
találni saját költségvetésében azt 
a forrást, amely a hiány pótlására 
felhasználható, s ez így már az 
egész várost érintő ügy lesz. 

- Tervezik-e mérők felszerelé
sét lakásonként? 

- Épp a rendszer korszerűtlen
sége miatt a bekötött lakások 
nagy részénél hőmennyiségmé
rőt felszerelni vagy nem lehet, 
vagy pedig olyan költségekkel 
járna ez, melynek megtérülési 
ideje kétségessé teszi annak 
ésszerűségét, s így ez járhatatlan 
útnak tűnik. 

- Mit tesznek, ha valaki saját 
költségén kíván mérőt szereltet
ni? 

- Erre eddig még kidolgozott 
elképzelés nincs. Tömeges igény 
esetén megfelelő szakemberek 
bevonásával megvizsgáljuk a le
hetőséget. 

- Mi az előnye a helyi üzemel
tetésnek? 

- Közvetlen kapcsolat lehet a 
szolgáltató és a szolgáltatást 
igénybevevők között, azonnal k i 
lehet vizsgálni az esetleges pana
szokat, s ha kerül fejlesztésre 
pénz, akkor az azonnal mehet. 
De épp ennek érdekében az ön
kormányzat kénytelen lesz szi
gorúan eljárni a rendszeresen 
nem fizetőkkel szemben, termé
szetesen a szociális körülmények 
figyelembevételével. 

- Mi a helyzet a karbantartási 
munkákkal? 

- Ezeket a még működő me
gyei vállalat végzi. 

- Tehát úgy véli, hogy a huza
vona ellenére adottak a fellételek 
a biztonságos működéshez, per
sze figyelembe véve az ütemezés 
jelenlegi állását... 

- Minden működni fog és re
mélem, nem terjed el az az osto
ba pletyka, mint húsvétkor, hogy 
minden lakásban hideg volt, csak 
a polgármesternél fűtöttek... 

- A pletyka - azt hiszem -
nagyban minősít i kitalálóját. 
Bízva az enyhe télben, köszö
n ö m ezt a forró nyári beszélge
tést. 

Rozinán 

Fogadóórák 
a Polgármesteri 

Hivatalban 
Augusztus 13-án (csütörtö

kön) Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 9-től 11-ig, 14-től 16 
óráig, augusztus 19-én (szer
dán) Makkos István polgár
mester 9-tol 11-ig, 15-től 16 
óráig, augusztus 27-én (csü
törtökön) Varga László Csa
ba alpolgármester 15,30-tól 
16,30-ig, szeptember 10-én 
(csütörtökön) Baranyai A t t i 
láné dr. jegyző 9-től 11-ig, 
15-től 16 óráig fogadóórát 
tart. 



5 ÚJ K E M E N E S A L J A 

Panaszkodóknak -
okulásul 

Kemenesalja hazánk történelmének különböző korszakaiban számta
lanszor volt a hadak útja, amikor is a vas beszélt és ömlött a vér, 
tűzcsóvák röpültek a falvak nádfedelű házaira, s a nyomorult nép a 
Marcal nádasaiban rejtőzve mentette sanyargatott életét. Volt idő, amikor 
latár hordák nyilai süvöltőnek a légben, török martalócok lándzsái 
csillogtak a napfényben, vasas németek vértjei zörögtek útjain, Bethlen 
hajdúinak és Rákóczi kurucainak szabadságért küzdő kardjai villogtak e 
tájon. Az 1607-1648 közötti évek levelezéséből olvasott, szemléletes 
képet kifejező mondat jól jellemzi jóformán egész történelmünket, s így 
Kemenesaljáét is: „Mint a küszöb és ajtó között lévő ujj, úgy vagyunk 
mi az hatalmas császárok közöt t" Végig lehet gondolni a mondat 
évszázadokra, s így mára szóló igazságát is. Bizony ma is így vagyunk, 
élünk és így kell a holnapot építve a mában talpon maradni. 

E szorítás idejéből két adat került elém, melyeket szeretnék az olvasók 
okulására közzétenni. Ezek így következnek: „Itt az egész Kemenesallya 
rakva csavargó katonákkal, kik az szegénységnek barmát sereggel haj-
tyák el, és az egész földkárával gazdagulnak, némellyek maguk formál
nak úti levelet magoknak, s némellyeknek az vélek együtt csavargó 
hadnagyoknál vagyon levelek, de ha Nagyságod valami remediu-
mot (= megoldást, segítséget) benne nem talál és ha késnek, Nagyságod 
kömyül igen megkevesbedik az Nagyságod hada, és az egész föld úgy 

megfogyatkozik, hogy ha őfelsége hadai elérkeznek, nem leszen ezek 
miatt élések." 

Ezt a levelet Patai István pápai református lelkész és püspök írta 
Batthyány Ferenchez 1621. július 20-án. Ehhez a levélhez nem szükséges 
semmiféle kommentár, mindenki utánagondolhat a történéseknek, s meg
leheti az összehasonlítást mai korunkkal. 

BOKODOT 1646-ban török rabló portya rohanta meg. „Ezen faluból 
in anno 1646 hogy Köcsköt az Török el rablotta, akkor Bókodon egy 
itvaló Eözvegy Aszony találtatott s jóllehet megh atta az Török adót, 
mindazáltal az rabló Török el vitte Kanisára s mostis oda vagyon, az 
Aszonnak neve Eörse Molnár Gergelyné idős Aszony." Az asszony a 
többi szövegből következtethetően sági volt és valószínűleg éppen ven
dégeskedett Bókodon, amikor a sorsára nézve tragikus elrablása bekö
vetkezett. Ekkor az adatok szerint Bókodról 10 (tíz) házból összesen 32 
embert vittek el a törökök e rabló portya alkalmával. 

Kelet és nyugat között, különböző érdekek ütközőpontján, történelmé
nek különböző szakaszaiban csakis egyedül magára számíthatott népünk. 
Ebben a században szinte folyamatosan vívta meg és vívja a roppant 
ellentétek csatáját és keresi jövőjét kelet és nyugat. Közöttük a mi 
„kiegyensúlyozó" szerepünk is ugyanaz, hiszen a geográfiai helyzet nem 
változott. Kemenesaljáé sem! De a mindennapi élet és a nemzeti jövőn 
töprengő, saját sorsának kérdéseiben, próbatételes napjaiban megoldást 
keresőknek legyen erőt adó példa, kitartásra buzdító tanítás az egykor 
volt nemzedékek magatartása. Gondolkozzunk és értsünk! 

Nádasdy Lajos 

Alsósági apróságok 
Ha lenne 
telefon... 

Ha Korda György volnék, akkor bizonyára 
azt énekelném, hogy „dolgaimból hazafelé sie
tek a napsütötte körúton", de mivel nem az 
vagyok, csak azt mondhatom: fáradtan ballagok 
hazafelé úgy este fél 9-kor a Sági utca legfor
galmasabb kereszteződésében, ahol elfordul a 
hegy felé az út, idős néni álldogál, s ijedten 
tekintget körül. Hirtelen felrévedek gondolata
imból, olyan, mintha egy másik bolygóról top
pant volna elém. ő s z haja zilált, épp csak 
magára kapott valamit. 

- Segíthetek? Hová tetszik menni? - kérde
zem. 

- Kedvesem, nem találok haza. Kísérjen el! 
Amikor jobban megnézem, rájövök, hogy 

látásból ismerem is. 
- De hát hol tetszett járni ilyenkor? - kérde

zem. 
- A papa nagyon rosszul van. Telefonálnom 

kellett orvosért. De hát a mi utcánkban nincs 
telefon. Be kellett jönni a központba. Úgy félek, 
mert a párom egyedül van. Jaj, csak ne legyen 
nagy baj! - sóhajtozik, miközben belém karol. 

Elindulunk. Magam elé képzelem a rémült, 
férjéért aggódó nénikét, amint fél órája, vagy 
már egy órája is lehet, hogy a telefonhoz sietett. 
Járása lassú, összeszedte minden erejét, pedig 
nem kis távot kellett megtennie. Amint lépege
lünk, érzem, egyre nehezebben tud jönni. S 
megállunk: hátha jön az orvos. S néhány perc 
várakozás után már indexel is a jól ismert kocsi. 
Leintjük. A doktornő és sofőrje nagyon kedve
sek: elviszik magukkal a nénit, megmentve Őt 
a körülbelül egy kilométeres gyaloglástól. 

Hát igen. Ha lenne telefon. Ha nem is minden 
házban, ö a kis nyugdíjából már biztos nem 
fizetné elő. De legalább a második vagy harma
dik szomszédnak lenne! Akkor így - 80 fölött 
- talán kevesebbet kellene izgulni mindenért, 
de főleg a legdrágábbért, az életért! 

HÍREK 
Végre megkezdődött Alsóságon a ravatalozó épí

tése. Nagy gondja oldódik meg a városrésznek e 
beruházással. Már-már kegyeletsértő volt az a teme
tési mód, ahogy - lehetett az katolikus vagy evan

gélikus - el lehetett (kellett!) búcsúzni szeretteink
től. A most épülő ravatalozó - mivel a költségvetés 
szűkös - egyszerű, de praktikus lesz. Baranyai 
Dezső alsósági mérnök tervezte. Kivitelezője: a 
CELLEP KFT. 

X X X 

Kiss Kovácsné Tóth Emőke tervezte az emlék
művet, amelynek felállítására hamarosan sor kerül 
a Somogyi Béla utcai parkban. Az emlékmű az I . 
világháborúban elesett alsósági evangélikus hő
söknek állít emléket. így a park igaziból a „hősök 
emlékligete" lesz. 

X X X 

Egyedülálló a városrészben az a köztéri kút, 
amelyet a Somogyi Béla utcai parkban újítottak fel 

társadalmi munkában az utca lakói. Felvételünkön 
ez látható. 

X X X 

Ugyancsak Kiss Kovácsné Tóth Emőke az al
kotója a I I . világháborús hősük emlékére felállítan
dó emlékműnek. Eddig 74 alsósági hősi halott 
neve ismeretes. A részönkormányzat kéri a lakos
ságot, hogy akinek hozzátartozója, ismerőse nem 
szerepel a névsorban, jelentse bc a Polgármesteri 
Hivatal alsósági kirendeltségén (Sági u. 111.). 

X X X 

Mátyás király nevére szavaztak legtöbben a 
Vorosilov utca lakói közlil. A részönkormányzat 
is egyetért a szavazás eredményével. Már csak a 
városi önkormányzat igenjére van szükség, hogy a 
névtáblára Mátyás király neve kerüljön. 

X X X 

Nosztalgia? Nem csak az! Valamikor nagy ha
gyománya volt Alsóságon a tűzoltóságnak. Hosszú 
időn keresztül Hanzser Dénes volt a parancsnok. 
Most fia, Hanzsér Elemér képviselő és Huszár 
Jenő, a legutolsó volt parancsnok - szervezik az 
ÖnáUó egyesület megalakítását. A cégbírósági be
jegyzést követően felújításra vár a tűzoltószertár 
is. 

X X X 

A katolikus egyház Caritas szervezete és a rész
önkormányzat együttműködésének eredménye az 
a szolgáltatás, amelyet dr. Csiszár Tibor Ügyvéd 
nyújt a városrész lakosságának. Minden páros ked
den 18.00 órától 20.00 óráig ingyenes jogi tanács
adást tart a Polgármesteri Hivatal alsósági kiren
deltségén. 

X X X 

Városrészi közgyűlésre hívta a részönkormány
zat Alsóság lakosságát 1992, július 31-én este hét 
órára a Berzsenyi Lénárd Altalános Iskolába. A 
közgyűlés meghallgatta Varga László Csaba tájé
koztatóját a részönkormányzat másfél éves tevé
kenységéről, az elért eredményekről, a folyamat
ban lévő ügyekről, a megoldandó feladatokról. 
Erdélyi Antal a parabolatulajdonosokat tájékoz
tatta a bővítési lehetőségekről. Döntés született 
újabb 4 csatorna kiépítéséről. Végül a közgyűlés 
resztvevői 4 új részönkormányzati tagot választot
tak. Horváth Csaba, Szabó Tibomé, Géczi Zoltán-
nő, Csik Józsefné lett a részönkormányzat tagja. 
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Álmomban sem hittem, hogy 
amikor életemben először Mer-
seváton járok, rögtön egy isme
rőssel, egy régi iskolatárssal ta
lálkozom. Dénesné Szabó Rozá
lia a merseváti óvoda gazdasági 
vezetője. Mint mondja, csak 
négy hónapja, mert azelőtt ház
tartásbeliként otthon dolgozott. 
1979-ben költöztek a faluba, 
ahol házat építettek. Jól érzi itt 
magát, j ó a közösség, sokat fej
lődött a falu. 

- De erről a polgármester úr 
beszéljen, úgyis hozzá jöttél -
fejezi be gyorsan Dénesné a 
mondókáját. - Ha körülnézel a 
faluban, az óvodánkat semmi
képp se hagyd k i , ott még beszél
gethetünk. 

Körülnézek, persze hogy kö
rülnézek, hiszen azért jöttem. 
Hogy megtudjam, mi változott 
Vas megye „utolsó" falujában, a 
Kemenesháton a rendszervál
tozás óta. 

- Az első és legnagyobb vál
tozás 2 éve történt, amikor köz
ségünk egybehangzó akaratával 
„elváltunk" a „rossz férjtől", Vö-
nöcktől. Addig tanácsilag oda 
tartoztunk, de elhanyagolt, lené
zett „feleségnek" éreztük ma
gunkat - veszi át a szót H o r v á t h 
Lajos polgármester. - Al ig vár
tuk, hogy önállóak legyünk, h i 
szen meg tudunk mi állni a saját 
lábunkon. Be kell hoznunk a kö
zel 20 éves lemaradást, a háttér
be szorítást. Az utóbbi 10 évben 
ugyan fejlődött a falu, de még 
mindig sok a restanciánk. 

- Szép új házak fogadják a 
Celldömölk felől érkezőt a főút 
mentén. Jel lemző a falura az épí
tési kedv? 

- Úgy 6-8 ház épül évente, 
ami egy 570 lakosú kis falu ese
tében igazán szép. De ami még 
biztatóbb, hogy nemcsak közsé
günk fiataljai maradnak itthon 
fészket rakni, hanem jönnek a 

környező falvakból, sőt: Celldö
mölkről, de még Veszprém me
gyéből is. Közel vagyunk Cell-
hez, a közlekedés is kiváló, t i 
zenegy buszjárat van naponta, de 
a pápai, tatabányai buszok is 
megállnak, ha van felszálló. 
Menjünk, sétáljunk egyet, le is 
fényképezheti az új házakat. 

Séta közben megtudom, az ön
kormányzat azon kívül, hogy tel
ket biztosít az építkezni szándé
kozóknak száz forintos négyzet
méterenkénti áron, még 50 ezer 
forinttal is támogatja a fészekra-
kókat. Az idén 6 új porta készül 
e támogatással és 9 házhely várja 
gazdáját. 

Elhanyagolt környezetű házat 
nemigen látni, ha mégis, akkor 
annak az az oka, hogy a régi 
tulajdonos halála után most veszi 
birtokba az új. Az utak, árkok 
rendezettek, a vízelvezetés is 
megoldott. A községben három 
park is várja a pihenni vágyót, 
amit a régi gödrök helyén alakí
tottak k i . 

- Az újtelepen, ahol a fiatalok 
építkeznek, buszvárót építettünk 
- mutatja a polgármester. - So
kan járnak Cellbe dolgozni, nem 
j ó az, ha a nyakukba ömlik az égi 
áldás. Úgy néz k i , a jövő hónap
ban már a járdákat is építhetjük. 
Ugyan a községben minden utcá
ban kétoldalas járda van, de már 
vagy húszévesek, igazán rájuk 
fér a felújítás. 

Közben az iskolához érünk, 
ahol éppen dolgoznak. Mint 
megtudom, az iskola épületében 
lévő orvosi rendelőt festik. Most 
van szabadságon az orvos, mire 
megjön, már újjávarázsolt helyi
ség fogadja. Celldömölkről jár ki 
hetente egyszer, a védőnővel 
együtt. 

Az iskola most csendes, de a 
tanévben sincs túl nagy zaj, h i 
szen tavaly összesen 20 gyerek 
járt ide, az első és a második 

osztályba. Az idén tán tizenhár
mán ha lesznek, összevont osz
tályban tanulnak, az igazgató-ta
nító és a napközis nevelő foglal
kozik velük. A 3-8. osztályos 
gyerekek közül 28 Celldömölkre 
jár, 25 Külsővatra. Vannak még 
középiskolások és ipari tanulók, 
velük együtt a falu tanuló korú 
gyerekeinek a száma száztíz. Az 
önkormányzat a szülőre bízza, 
melyik általános iskolába járatja 
csemetéjét. A külsővali és a celli 
iskola is megkapja a fejenkénti 
10 ezer forintot, sőt még ennél 
többet is. A külsővati iskolának 
pluszpénzt juttattak szemléltető
eszközökre. 

Az óvodát, ahol 28 apróság 
töki napjait, nemrég tatarozták. 
A csinos, fiatal óvónéni, Rákóczi 
Anita Külsővatról jár ide dolgoz
ni , s mint mondja, sokkal jobban 
tetszik neki Mersevát, mint a sa
ját faluja. Maximálisan elégedett 
a polgármesterrel és a képvise
lőkkel, sokat köszönhet nekik az 
óvoda. Valóban, akár kívül, akár 
bévül, dc takaros. A játszószobá
ban új falburkolat, színes tévé, 
még videózási lehetőség is van. 
Az udvaron fából készült baba
ház - rossz idő esetére. Mind az 
idén készült. Két óvónő, két daj
ka, két konyhai dolgozó alkotja 
a személyzetet. Gyermek ugyan 
most egy se, dc jövő héttől újra 
benépesül az udvar. 

Dénesné nagy pohár üdítővel 
kínál, ami igazán jól esik ebben 
a hőségben. A családról érdeklő
döm. 

- Ket tő gyerekünk van, 16 és 
12 évesek. A férjem gépkocsive
zető, Bánhalmára jár, ide a kö
zelbe. 

- M i késztetett arra, hogy 

most vállalj munkát , tizenhat év 
után? 

- No, eddig sem unatkoztam, 
állattartással foglalkoztunk. De 
fölszámoltuk a gazdaságot, mert 
már nem éri meg. Most 4 órás 
vagyok az óvodában, jó ez a 
munka nekem, a gyerekek miatt 
nem tudnék eljárni máshová. 

- Egyetlen állat sincs már a 
gazdaságban? 

- Nincs. Gyümölcsfákat tele
pítettünk a nagy kertbe, ez adja 
a munkát otthon. 

- Ne csodálkozzon, nem ők az 
egyetlenek, akik fölszámolták a 
gazdaságot - veti közbe Horváth 
Lajos. - Ez a község az állattar
tásból és a fóliázásból „gazdago
dott" meg. A fóliás zöldségter
melés még megy, de az állattar
tás a kormány , jóvol tából" elsor
vad. Két éve még ebben a falu
ban 360 koca röfögött, 6 ezer 
sertés hízott. Ilyen község nem is 
volt a környéken. Ment a bérhiz
lalás, eleinte jövedelmezően, az
tán jött az árlcvitel és sokan be
lebuktak, tönkrementek. 

- M i persze optimisták va
gyunk, éppen ezért egy sertésát
vevő telepet építettünk - folytat
ja a polgármester. - Szeretnénk 
egy országos állat- és kirakodó
vásárt is beindítani, hiszen Cell
dömölkön már régen megszűnt, 
legközelebb meg Zalaegersze
gen, Pápán van. Helyünk, tele
pünk van hozzá. Azt szeretnénk, 
ha az ország különböző vidékei
ről jönnének hozzánk. Persze így 
egy kis bevételhez is jutnánk. 

- Honnan van minderre pénz? 
- Központi támogatásból és 

persze saját erőből, de mindent 
még nem is mondtam. Telefont 
is szeretnénk, nyolcvanan már 
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élni a lehetőségekkel 
jegyeztettek is. Az önkormány
zat a 15 ezer forinthoz még 10 
ezret ad kamatmentesen négy 
hónapra. Ezt a kedvezményt so
kan igénybe vették. Szeretnénk 
idősek napközi otthonát, mivel 
nagyon sok a hajlott korú egye
dülálló. 120 nyugdíjasunk van, 
ebből 40-50 nagyon idős ember, 
akikről gondoskodni kell . 

- Amit nemcsak szeretnénk, 
hanem már meg is tettünk, hogy 
a szenet, a fát meghozatjuk, 
vagyis a szervezést vállaljuk. 

- Hogy mit tettünk már eddig? 
Megoldottuk Belsővat tizenvala
hány éves problémáját, köves 
utat építettünk, több százezer fo
rintért. Aztán 25 éves szemét
hegy várt eltakarításra, erre 250 
ezer forintot áldoztunk. Jó tíz 

száz-százezer forintot felújításra, 
berendezésre, mivelhogy két 
templomunk van. De juttattunk 
egy kis pénzt a horgászegyesü
letnek is. 

- Úgy látszik, ez az önkor
mányzat nem a legszegényebbek 
közül való... 

- Látja azt az épületet? Ugye 
szép. Nos, ez volt a régi község
háza, amit szintén felújítottunk, 
közel egymillió forintért. Itt k i 
alakítottunk egy fodrászüzletet, 
egy fagyizót, van itt táplerakat, 
ami az állattartást szolgálja. 
Ugyancsak itt van a faluőrség 
pihenőhelye, meg egy húsbolt 
vár kialakításra. Jöjjön, kóstolja 
meg a fagyinkat! 

A „fagyisnéni", Gombási Ist
vánná, civilben tanítónő. 

tonságban a fagyizómat, ugyanis 
a szomszéd helyiség az Övüké 
lesz. 

- Hamarosan - jön a válasz. 
- Szükség van polgárőrségre? 

- faggatom két „nyalintás" kö
zött a polgármestert. 

- Főút mellett lakunk, voltak 
már betörések, igen, szükség 
van. 

Pirosan csordogálnak a mus
kátlik a pad mellett, és végre 
fiatalokat is látok. Sajnos a négy 
kamasz fiút nehéz szóra bírni, 
pedig csak azt akarom megkér
dezni, van-e közösségi élet ná
luk. 

- Van, van, de még milyen! -
Ezt már Katona Jenőné, Piroska, 
a helyi Vöröskereszt szervezője, 
iskola takarító, könyvtáros, üzlet
tulajdonos mondja, akivel a 
könyvtárban beszélgetünk. 

- Vagyis „mindenes"? 
- Akár úgy is mondhatjuk. 

'87-ben költöztünk ide Cellből, 
akkor volt a lányom elsős, nem 
tudtam bejárni dolgozni, hát el
vállaltam az iskola és a kultúrház 
takarítását, aztán a kultúrház 
igazgatását is, és akarva-akarat
lanul belecsöppentem a közössé
gi életbe, most meg már nem 
tudok kiszállni. 

- Nem tud, vagy nem akar? 
- Talán nem is akarok. Én 

szeretek emberek között lenni. 
Mivel használtruha-üzletem van, 
sok ember megfordul nálam, 
meg most könyvtáros is vagyok, 
oda is egyre többen jönnek. Most 
nézze csak meg a könyvtárat! 
1400 kötetünk van. Azelőtt egy 
szekrénybe voltak zárva, most a 
szép, új polcokon sorakoznak. 
Érdemes ide bejönni, mert vagy 
15 féle újságot, magazint is jára
tunk. Ilyen magas árak mellett 
nem sokan engedhetik meg ma
guknak, hogy rendszeresen újsá
gokat vegyenek. Itt elolvashat
ják, netán haza is vihetik. Köny
vekre is egyre kevesebb pénz jut, 
ezt látom, amikor jönnek a gye
rekek a kötelező olvasmányért 
is. Pár éve ezt még azért megvet
ték a szülők. 

- A fiatalokat a Vöröskereszt 
fogja össze, aminek nálunk fel
nőtt cs ifjúsági szervezete is van. 
Ennek keretében szervezzük a 
programokat, mint például a 
gyereknapot, az anyák napját, az 
öregek napját vagy a falunapot, 
ami most lesz augusztus 22-én. 
Lelkes kis csapatuk van a fiata
loknak, akiket Varga Norbert tart 
egyben. Ő a győri műszaki főis
kolára jár, ő most a kultúrotthon 
igazgatója is. Épp a napokban 
készülnek a Balatonra, ahol Var-
gáék üdülőjében táboroznak. 

Csak az ennivalót állják közö
sen, egyébként senki nem fizet a 
nyaraló használatáért. Norbert 
édesanyja, Varga Lászlóné a vö
röskeresztes titkár, a fiú a család
ból hozta a közösségért való ten-
niakarást. 

- Nekem úgy tűnik az elmon
dottak alapján, nem az emberek 
közömbösek, csupán kellett va
laki, aki a kezébe veszi a dolgo
kat... 

- Igen - gondolkodik el Piros
ka, hiszen amióta van a Vörös
kereszt, 1990. december óta, 
meg az önkormányzat , megélén
kült a faluban az élet. 

A polgármesterhez fordulok, 
mondaná el, hogyan is lett a falu 
e lső embere. 

- Hát, talán ott kezdem, hogy 
25 évig dolgoztam a tsz-ben te
lepvezetőként, aztán több okból 
is magángazdálkodó lettem. Úgy 
éreztem, egyéni gazdaként még 
a közös dolgokra is futja az 
időmből. Jöttek a választások, 
többen is piszkáltak, induljak 
már el, nehogy megint mellékvá
gányra fusson a falu szekere. 
Hárman indultunk, végül igen 
szoros, éles választási küzdelem
ben győztem. A képviselő-tes
tület öt tagú, Nagy Imre, Borsits 
György, Győrvári Benedek, 
Csillag Albert (polgármester-he
lyettes) és Nagy Zoltán. Meg va
gyok elégedve a munkájukkal, 
bár én eredetileg más felállást 
képzeltem. 

- Min t említettem, a Vönöck-
től való elszakadást az egész falu 
helyeselte. A község ügyeinek 
rendezésére és a szakfeladatok 
ellátására megegyeztünk a cell
dömölki körjegyzőséggel, akik 
maximálisan támogatnak ben
nünket. De külön is kértem a 
jegyzŐnő segítségét, mivel én 
nem voltam tanácsi ember, nem 
volt gyakorlatom a jogban. A 
mai napig támogatnak minket, 
talán ez látszik a falun. 

- Meg az aktivitásod, már el
nézést a közbeszólásért - így Ka-
tonáné. - Ne szerénykedj annyi
ra, mert azt tudni kell, ha te nem 
vagy ennyire agilis, hiába a rend
szerváltozás, hiába az állami tá
mogatás, hiába van több pénz, ha 
nincs, aki összefogja az ügyeket 
és tolja a szekeret. De Lajos 
dolgozik a faluért, j ó irányba in
dult el. 

- É s most nem dicshimnuszt 
akarok zengeni, csak ez az 
igazság. Élni kel l a lehetősé
gekkel, mint ahogy mi most ezt 
tesszük. 

SER/Pannonprcss 

évre elegendő gödröt alakítot
tunk k i , mellé őrt állítottunk, te
hát a szemét mindennapi rendbe 
rakása, elégetése, gödörbe helye
zése megoldott. 

- Szervezett szemétszállítás is 
van? 

- Nem, minden család maga 
viszi a szemetjét a gödörbe, de 
ott már nincs gondja vele. Beköt
tettük a vilanyt a temetőbe, ha
lotthűtőt szereltettünk. Az isko
lába új tüzelőtárolót építünk, jö
vő héten a tető is rákerül. A helyi 
tűzoltóegyletet is támogatjuk, azt 
mondják, 30 év alatt nem kaptak 
annyit, mint most egyetlen év
ben. Vettünk nekik új öltönyö
ket, felszerelést, és hát pénzt is 
adtunk. 

- Merscváton két vallási fele
kezet van, a lakosok kétharmada 
katolikus, egyharmada evangéli
kus. Hogy ne érje szó a ház ele
jét, mindkét felekezetnek adtunk 

- Hogy megy a bolt? - fordu
lok hozzá. 

- Ahhoz képest, hogy Merse-
vát kis falu, meg vagyok eléged
ve. Bár még csak májusban nyi
tottam, de ez alatt a két hónap 
alatt úgy látom, talán nem fucs-
csol be ez a kis vállalkozás. 

- Itt lakik? 
- Igen, Merseváton. 
- Nyáron fagyizik, télen tanít? 
- Igen, mivel pedagógus va

gyok Ságon, a nyarat így akarom 
kihasználni. Hiszen tudja, a pe
dagógusfizetés mennyi! Most 
már kitapasztaltam, mikor érde
mes nyitva lenni. Elsősorban a 
falura számítok, az átmenő for
galom nem számottevő. Szeretik 
a fagyimat a gyerekek, már 
törzsvendégeim is vannak. 

- Mikor költözik a polgár
őrség? - néz kérdőn a polgár
mesterre a fagyi s-tanítónéni. -
Akkor érzem majd igazán biz-
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Szegény hársak 

Fűben, fában orvosság van - tartja a mondás. A hársfavirág kiváló 
gyógy tea, megéri a gyűjtést, ha eljön az ideje. A mostani nyárban Is szede
gették a virágokat, sajnos azonban a durvaság Is kezdetét vette. Meg a város 
legszebb terein lévő fák ágait is letördelték, elcsúfítva ékes koronáikat. Akik 
Ilyen módon avatkoznak be a természet mindennapjaiba, azok számára 
bizonyára ez a néhány mondat is pusztába kiáltott szó marad. Sajnos. A fák 
pedig viselik megtépázott koronáikat D. J. 

Promo-lndra I N G A T L A N 
T Á R S A S Á G 

C O N S O R C I O 

Lakáshoz jutás tízéves 
kamatmentes részletfizetéssel, 
előleggel vagy előleg nélkül! 

A J Á N L A T A I N K : 

i C E L L D Ö M Ö L K Ö N : 
Gábor Áron u.-Mikes K. u. sarok 
- társasházi lakások 
Hunyadi u.-Sági u. sarok 
- társasházi lakások 

i S Z O M B A T H E L Y E N : 
11-es Huszár út 3 9 - 4 5 . - társasházi lakások 
3 7 - 1 2 0 m 2 között 

Részletes felvilágosítást adunk 
irodáinkban: 

Celldömölk, 
Dr. Géfin tér 7. 
Telefon: 346 

Szombathely, 
Kőszegi u. 2. 
Telefon: 30-067 

A BU DArtST, 1068 Ukocá <n I -3 
Tel.: 251-0130,252-0079, 
1 17-7770/S63.B64 

A MISKOLC. 3527RjJcjy-Zvu. A VtSZr*fM,8200DömQy.u.M 
Td~46M0-«S6 * K H E C t N . « ) 2 5 S u d ! e n y < u . 6 
Fax;«/46-8Sa Td.: 5 2 / 1 5 - 2 « 

* XlCSWMÉr, CŰOORíJay-Zs. l i l F.n: 52/1!-262 
Td.: 76/12-13« A ttCS. 7621 JMud u. 6. 
f i * 76/28-966 Td.: 72/29-587 

Kulturális programok 
Kemenesaljái Művelődési Központ 

Augusztus 14., péntek de. 4 órakor: Visszapillantó. Dokumentumkiállítás 
megnyitása a művelődési központ 20 évéről a jubileum alkalmából. 

Du. 5 órakor: Várnai Valéria festőművész kiállításának megnyitása. Megnyit
ja: Geröly Tibor, a Budapesti Művészbarátok Egyesületének főtitkára. Megtekint
hető: szeptember 8-ig. 

Augusztus 15., szombat de. I I órakor: Alkotó kisközösségek kiállítása. 
Megnyitja: Kuthi Márta igazgató. 

Fél 12 órakor: Kisközösségek szakmai vezetőinek találkozója. 
Du. 4 órakor: A művelődési központ nyugdíjas dolgozóinak találkozója. 
Augusztus 16., vasárnap de. 11 órakor: A Sághegy a képzőművészetben. 

Megnyitja: Horváth György, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatója. 
De. 4 órakor: a Pápai Városi Fúvószenekar koncertje a ligetben. Vezényel: 

Kovács Attila karnagy. 
Du. 5 órakor: Lovasbemutató és verseny a ligetben. 
Augusztus 22., szombat de. 9-12 óráig: Lelki tanácsadó szolgálat. 
Augusztus 25., kedd este 6 órakor: A művelődési központ ARISÉ heavymetal 

együttesének koncertje. Vendég: a GODDAM együttes. 
Szeptember 11-, péntek du. 4 órakor: Szakmai előadás munkáltatók és 

minden érdeklődő részére. Téma: Az új munkatörvénykönyv, törvény a köztiszt
viselők és közalkalmazottak jogállásáról. Előadó: dr. Kiss György. 

Szeptember 10-11-12-én (csütörtök-péntek-szombat): Az imaházai Pszi
chiátriai és Rehabilitációs Intézet szakmai konferenciája. 

Dr. SZÉKELY ZSUZSA 
fogszakorvos 

szabadsága után a rendelését 
szeptember l-jétől folytatja 

Rendel: Celldömölk, 
Budai Nagy Antal utca 4. 

Hétfő, szerda 17—18-ig 

Iparosok, kereskedők, 
szolgáltatók és gazdasági társaságok 

számára kínálrendkívüli hirdetési 
lehetőséget az Uj Kemenesalja. 

A k i augusztus 31-ig megrendel i névjegykártya 
méretú hirdetésének négy a lka lommal történő 

megjelentetését, csak három megjelenésért f izet. 

Egy 6x9 cm méretű keretes hirdetés díja ezer forint + 25% áfa. 

Most: négy alkalomra csak H Á R O M E Z E R F O R I N T + áfa. 

A megrendeléseke t a köve tkező c ímre várjuk: 
PannonPress Kft., Szombathely, Pf.: 293. 

M O S T TEGYE LE A NÉVJEGYET! 

E z a lap nem ingyenes, C e l l d ö m ö l k ö n és 
a város környékén mégis ezt olvassák. 
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Bemutatjuk 
a Városért alapítványt 
Sorozatunkat egy olyan alapít

vánnyal folytatjuk, amelynek már 
neve is sokat sejtet. A név mögött 
álló tartalomról Csuka Gyulánét, 
a kuratórium elnökét kérdeztem. 

- Hogyan jött létre az alapít
vány? 

- 1991. december 31-jétől a 
költségvetési üzemek mint szerve
zeti formák megszűntek. El kellett 
dönteni, hogy milyen formában 
alakulnak át, hogyan működnek 
tovább. A jogszabály megjelenését 
követően a Polgármesteri Hivatal 
munkatársai próbáltak megoldást 
találni, hogy tanácsi vállalatként, 
költségvetési szervként vagy vál
lalkozási jelleget takaró kft.-ként 
működjön tovább. Az üzem kol
lektívája és a felügyeleti szerv is 
azt a megoldást tartotta helyesnek, 
hogy ne egy, hanem két tagból álló 
kft.-t hozzon létre, épp azért, hogy 
biztosítva legyen a működésben a 
kollektíva és az önkormányzat ér
dekeinek képviselete. Ezen gondo
latok eredményeképpen 1991. au
gusztus 14-én a képviselő-testület 
jóváhagyta, hogy a Költségvetési 
üzem vagyonának 30 százalékával 
alapítványt hozzon létre. Az alapí
tó okirat 1991. szeptember 3-án 
készült el. Az alapítvány 4 millió 
181 ezer forint eszközértékkel, és 
4 millió forint készpénzvagyonnal 
jött létre. 

- Mi az alapítvány célja? 
- Tevékenységi köre egyrészt 

vállalkozási jellegű - a kft.-ben 
való részvétel miatt. Másrészt tipi
kus alapítványi feladatok ellátását 
végzi két részre bontva: egyrészt.a 
város településfejlesztését, közmű
velődését és kulturális céljait szol
gáló programok támogatása, szer
vezése, másrészt az alapító, illetve 

jogutóda alkalmazásában álló főál
lású és nyugdíjas dolgozók szociá
lis és munkaköriilményeinek tá
mogatása szerepel a célok között. 
A alapítvány működését az 1991. 
szeptember 12-én kelt bírósági 
végzést követően kezdte meg, s 
azzal az alapvető feladatával fog
lalkozott, hogy közreműködjön a 
kft. létrehozásában. A kft. meg
kezdte működését 1992. január 2-
án, mikor is az alapítvány ingatlan 
apportját rendelkezésre bocsátotta. 
Az alapítvány készpénzvagyonát 
terhelte a helyi önkormányzat 
törzstőke-emelése. Olyan döntés 
született, amely a alapítvány va
gyonát az indokoltnál nagyobb 
mértékben, mintegy 500 ezer fo
rinttal csökkentette. A törzstőke
emelés 3 millió 335 ezer forint 
volt, s így az igazán szép alapítvá
nyi célokra rendelkezésre álló for
rás jelentősen, mintegy 585 ezer 
forintra csökkent. 

- Az ez évi működés során az 
alapítvány számláján történt az 
Eötvös DSE fiú és leány csapatá
nak a teramoi sport seregszemlén 
való részvételét biztosító támoga
tások gyűjtése. A részvételt az ala
pítvány is támogatta. Ezen kívül az 
alapítvány felvállalta a volt Költ
ségvetési Üzem lakásépítési alap
jának kezelését abból a célból, 
hogy az segítse a kft. dolgozóinak 
lakáshoz jutását. Jelenleg a keme-
nesmihályfai evangélikus lelkész
lakáson szervezett országos moz
gáskorlátozott Üdültetés alapfelté
telét biztosító vizesblokk és társal
gó kialakításához szükséges anya
gi forrást kezeli. 

- Hogyan lehet elnyerni az ala
pítvány támogatását? 

- Az alapítvány úgy tervezi, 
hogy a rendelkezésre álló források 
és az adókedvezményt élvező kö
zösségi célok érdekében eredmé
nyes támogatásgyűjtések függvé
nyében végzi a város környezetvé
delmi, műemlékvédelmi, termé
szetvédelmi, diák- és tömegsport, 
valamint kulturális céljainak támo
gatását. Az érintett területekhez 
közelállóktól ötletet, a célok eléré
se érdekében szervezőmunkát szí
vesen fogad az alapítvány, a közös 
lebonyolításban minden segítséget 
biztosít, azt remélve, hogy az ala
pítvány a nevének megfelelő fel
adatokat el tudja látni. 

- Ha már a névnél tartunk: nem 
tervezik Pro urbe-díj alapítását az 
arra érdemesek számára? 

- Jelenleg nem, hisz ez nem 
szerepel az eredeti célok közölt, de 
mint ötletet szívesen napirendre 
tűzi a kuratórium, s már előre kö
szönünk minden javaslatot, ami 
esetleg érkezik. 

- Köszönöm a beszélgetést, s 
végezetül álljon itt a Városért ala
pítvány Celldömölk számlaszáma: 

Magyar Hitelbank Rt. 
Celldömölk 431-10133 

RL 

Egyházi 
hírek 

Augusztus 13., csütörtök este 
7 órakor : Dr. Koltai Jenő espe
res ezüstmiséje a celldömölki ró
mai katolikus templomban. 

Augusztus 17. este 6 órakor : 
A Berzsenyi Dániel életéről ké
szülő tv-film felvétele a celldö
mölki evangélikus templomban. 
Közreműködik a Liszt Ferenc 
Vegyeskar. 

Szeptember 8. este 8 órakor : 
Egyházzenei koncert a celldö
mölki római katolikus templom
ban. Közreműködik: Bejczy Ká-
rolyné orgonán, Szekendi Tamás 
csembalón, Mérei Tamás gor
donkán. 

Szeptember 13., vasárnap 
de. 10 órakor : Mária-búcsúi 
nagymise, előtte szombaton este 
7 órakor szentmise és gyertyás 
körmenet, éjszakai szentségimá-
dás. 

KÉK-hírek 
Az idei év eddig eltelt hónapjaiban a celldömölki bűnügyi helyzet 

részeredményeiről számoltunk be. Érdekes lehet azonban az alább követ
kező félévi mérleg is, melyet Molná r Lajos városi rendőrkapitány adott 
az Új Kemenesalja olvasóinak. 

- A kapitányság területén 36,4 százalékkal kevesebb nyomozást ren
deltünk el a tavalyi év azonos időszakához képest. 

- Mi ennek az oka? 
- Jelentős a csökkenés a vasúti dézsmák területén, 71-ről 11-re. Ez 

több okra vezethető vissza. A vasút vezetőivel és rendészeti szerveivel 
korrekt napi munkakapcsolatot alakítottunk k i , rendszeres közös ellenőr
zéseket tartunk, s jelentősen csökkentek a vasúti szállítások is. A közös
ségi tulajdon elleni bűncselekmények száma 69 százalékkal csökkent, 
ezen belül a lopásoké 74, a betöréseké 67 százalékkal. Ha nem is ilyen 
nagy mértékben, de hasonló csökkenés mutatható ki a személyi tulajdon 
elleni bűncselekményeknél is. Mindent együttvéve, a csökkenés 31 
százalék, ezen belül a lopások száma 31, a betöréseké 50 százalékkal 
csökkent. 

- Ezek nagyon imponáló számok. 
- A magyarázata az, hogy azok a személyek, akik bűncselekmény 

elkövetése szempontjából számításba vehetőek voltak, és ebből tartották 
el magukat, jelenleg büntetésüket töltik, vagy bírósági eljárás van ellenük 
folyamatban. Az elmúlt időszakban szinte minden olyan elkövetőt sike
rült elfognunk, akik tudomásunk szerint betörésből és lopásból éltek. Az 
elmondottak mellett azért van olyan terület, ahol romlás figyelhető meg, 
mégpedig a közrend elleni bűncselekmények kategóriájában. Ezek száma 
háromról tizenhétre emelkedett. 

- Mondana példát is? 
- Jelentős észrevétel, hogy a házkutatások során többször foglaltunk 

le lőszereket, s ez arra utal, hogy az állampolgárok számára ezek egyre 
inkább hozzáférhetőek. 

- Találtak lőfegyvert is? 
- Nem találtunk. Visszatérve a számokhoz. A testi sértések száma 

hétről tizennégyre emelkedett. Ezt annak tudjuk be, hogy az állampolgá
rok idegesebbek, kihat rájuk a nehezebb megélhetés, valamint sokan 
hangot adnak annak, hogy szerintük rendkívül enyhe ítéletek születnek, 
és saját maguk akarják a problémájukat,.rendezni". Az elkövetők jelentős 
többsége általában erősen ittas, de ugyanez vonatkozik a sértettekre is. 
Az ismeretlen tettesek elleni felderítési mutatónk a tavalyi 24-ről 49 
százalékra emelkedett. 

- Hogyan viszonyul ez utóbbi a megyei és országos átlaghoz? 
- A megyei ismeretlenes mutató 45,7 százalék, s azt hiszem, hogy 

eredményességünk az országos állaggal való hasonlításban is megállja a 
helyét. 

- A munka - számokkal is bizonyítottan - jobb lett. A télen tartott 
fórumon - melyről szintén tájékoztattuk Olvasóinkat - a megyei vezetés 
segítséget ígért. Mennyiben realizálódott ez? • 

- Olyan mértékben nem történt létszámemelés, mint ahogy ígéretet 
kaptunk, de a megye sem kapott annyi plusz főt, mint amennyiről szó 
volt. Mindezek mellett kaptunk egy körzeti megbízotti státuszt, egy 
járőri, egy nyomozó tiszthelyettesi, valamint egy személyügyi tiszti 
státuszt. Ezzel együttvéve sem sikerült megoldani egy közlekedési cso
port létrehozását, hisz ehhez ez a létszámfejlesztés nem adott lehetőséget. 
Reméljük, ha a megye megkapja a lehetőséget év végéig újabb hetven 
rendőr felvételére, akkor ennek a létrehozása is megvalósulhat, hiszen a 
körülmények ezt megkövetelik. 

RL 

Itt a legolcsóbb! Alsóságon! 
• Falfestékek • zománcok • mosószerek • 

• korongkefék • 
mázolóecsetek (műszálmentes) 

nagy választékban! 

Várom kedves vásárlóimat! 

Csőréné 
Celldömölk-Alsóság, Kresznerics u. 33. 
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ő I d 
BANK 

OTP BANK LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA 
A MINDENKORI KÉNYELEM 

H I r • • jv olvan fo l yószám^ amelyen hóvégi meg 

takarításait, vagy a/ok egy lésréT kedvező kamatozással 

leköthetné. . • Ha lenne egy olyan folyószámla, amelyre 

átutalhatná a munkabérét, vagy nyugdíját... • Ha lenne 

egy olyan fo lyószámla, amelyrö! átutalásait te l jes í thetné .. 

• Ha lenne egy olyan folyószámla, amelynek terhére még 

hitelt is kaphatna... 

...akkor Ön igénybe venné? 

OTP BANK, MiNT MINDIG 
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Akar Ön sikeres lenni? 
Az átlagember szellemi képességeinek csak 

alig tíz százalékát fejleszti ki . Dalc Camegie 
azzal, hogy az emberek segítségére van rejtett 
lehetőségeik feltárásában, a felnőttek nevelésé
nek egyik legjelentékenyebb mozgalmát indí
totta cl. Gyakorlatias szemléletmódja révén tan
folyamai hihetetlenül népszerűek az egész vilá
gon. Sorozatunkban magyarul is megjelent 
könyveiből közlünk szemelvényeket. 

I Az emberekkel való 
bánásmód alapjai 

1. „Ne ítélj, hogy ne ítéltessél" - ez volt 
Ábrahám Lincoln elnök legkedvesebb idézetei
nek egyike. Benjámin Franklin, aki fiatalkorá
ban tapintatlan volt, később oly kitűnően tudott 
bánni az emberekkel, hogy diplomáciai ügyes

ségének köszönhetően, az Egyesült Államok 
franciaországi követévé nevezték ki . M i volt 
sikerének titka? „Senkiről sem akarok rosszat 
mondani - mondta - ... és minden jót cl akarok 
mondani, amit bárkiről tudok." 

2. Az acélkirálynak nevezett Charles 
Schwab, aki már az 1930-as években eszten
dőnként 1 millió dolláros fizetést kapott, így 
vélekedett az emberek kezelésének nagy titká
ról: .Azt a képességemet, amellyel lelkesedést 
tudok önteni az emberekbe, Isten legnagyobb 
adományának tekintem és a módszeremet, az 
elismerést, a bátorítást, amellyel minden ember
ből a legjobbat tudom kihozni. Semmi más nem 
sorvasztja el úgy az emberek becsvágyát, mint 
a feletteseiktől származó kritika. Én sohasem 
bírálok senkit. Hiszek abban, hogy az embere
ket ösztönözni kell a munkára. Ha bármi tetszik, 
készségesen elismerem és nyilvánosan megdi
csérem." Hogyan kerüljük el a hízelgés csapdá

it? Amikor éppen nem gondolunk semmiféle 
határozott feladatra, időnk 95 százalékában 
önmagunkkal foglalkozunk. Ha tehát egy ide
ig a velünk szemben álló másik ember jó 
tulajdonságaira gondolunk, akkor nem szük
séges olyan olcsó és hamis hízelgésekre fa
nyalodnunk, amelyek szinte már kimondásuk 
előtt gyanúsak. 

3. Mindent, amit születésünk óta tettünk, 
azért tettük, mert akartunk valamit. Ha valamit 
el akarunk érni, először is mohó vágyat kell 
kelteni a másik emberben. A k i ezt a tanácsot 
követi, azé az egész világ, aki nem képes erre, 
az magára marad... Henry Ford szerint: „Ha a 
sikernek van egyáltalán titka, az abban a képes
ségben áll, hogy észrevegyük a másik ember 
szempontját és a dolgokat egyszerre nézzük az 
ő oldaláról, meg a magunkéról is." 

- bor 

Álomnak indult, realitás lett. 
Volt, aki segített, volt, aki kétel
kedett, volt, aki komolyan sem 
vette a szervezőket. Szerencsére 
a segítők voltak többen, és Tera-
mo, mint az álmok városa vonult 
be az Eötvös DSE fiú és leány 
csapatának az életébe, hisz július 
elején egy felejthetetlen tornán 
vettek reszt, öregbítették a helyi 
kézilabdás palánták j ó hímevét, 
és szereztek maguknak életre 
szóló élményeket. 

Mo lná r J á n o s t és Süle Nán
dort , a csapatok edzőit kértem 
meg, hogy mondják cl élménye
iket. 

- Egy nagyon ostoba kérdés 
már az elején. Milyen volt? 

- M o l n á r J á n o s (a továbbiak
ban M . J.): Jövőre ismételni kell. 
Fel lehetne tenni az R-bctűt -
replay! 

- Süle N á n d o r (továbbiakban 
S. N.) : Maradandó élmény volt. 
A megnyitón egy kicsit át tudtuk 
érezni, milyen lehet mondjuk 
egy igazi olimpia, hiszen úgy 
elröppent az idő, hogy észre sem 
vettük, s közben végigjártuk Te-
ramo összes utcáját és nem érez
tük a fáradtságot. 

- M . J.: Szenzációs volt, hogy 
ott találkoztunk olyan itthoni 
csapattal, akiket már két éve nem 
láttunk. 

- S. N . : Csodálatos volt, 
ahogy körbejártuk a várost, igazi 
fcsztiválhangulat uralkodott, 
mindenki ölelkezett mindenki
vel, a végén pedig a közös ének
lés, kéz a kézben. 

- A fesztiválélmény mellett ejt
sünk szót a sportról is, hiszen 

Egy olaszországi túra 
emlékképei 

azért mentetek. Milyen helyezést 
sikerüli elérni? 

- S. N . : A Fiúknál sportértéke 
volt a kupának. A 66 csapatot 
nyolc csoportba osztották, s így 
a nyolcasok mellett két kilences 
csoport is volt. Hét mérkőzés 
után a csoportunkban elsők let
tünk. Utána elődöntő a négy kö
ze jutásért, ahol kikaprunk a Fra
ditól. Ha mindent Összegzünk, 
akkor az ötödik hely a mienk. 
Hozzá kell azt is lennem, hogy a 
csapatban csak két fiú volt 1977-
es születésű, a többiek 1978-
asok, tehát jövőre ugyanebben a 
kategóriában nagyobb esélyük 
lesz. 

-És a lányok? 
- M . J.: 57 csapat volt nyolc 

csoportba sorolva. A csopor

tunkban harmadik helyezettek 
lettünk, de itt is hozzátartozik a 
képhez, hogy a mi csapatunkban 
nem volt 1977-es születésű játé
kos, s jövőre nekünk is nagyobb 
esélyünk lesz. Egy csapattal nem 
voltunk parlyban, de a tisztes 
helytállás itt is megvolt. 

- Milyen összetételüek voltak 
a csoportok? 

- S. N . : Csoportunkban szere
pelt a görög utánpótlás-váloga
tott, aztán volt két olasz, egy 
francia, egy svájci, egy lengyel 
és egy kanadai csapat. Azt is 
tudni kell még, hogy a megyéből 
az ilyen korú csapatok közül so
ha senki nem volt ilyen nemzet
közi lomán. Általában tartomá
nyi vagy területi válogatottak 
jöttek cl, vagy nagy egyesületek

hez tartozó csapatok. De ilyen, 
hogy egy iskolához tartozó csa
pat legyen, az nagyon ritka volt. 

- A lányoknál? 
- M . J.: Kanadai, lengyel, 

osztrák, brazil és olasz csapatok
kal játszottunk, ó r iás i volt, hogy 
tengerentúli csapatokkal is lehe
tett mérkőzni. 

- Visszatérve a kezdetekre, 
honnan vettétek az ötletet, hogy 
el kell utazni az Interamnia Ku
pára? 

- S. N . A nemzetközi kupa 
ötlete közös volt, de csak szép 
álomnak tekintettük, ami úgy
sem sikerül. Aztán télen kaptuk 
a kiírást, Jani pedig azonnal 
mondta, hogy meg kell csinálni. 
Valamire rá szeretnek világítani. 
A kulimunka nyolcvan százalé
kát ő csinálta. 

- M . J.: Alapjában véve opti
mista vagyok és hiszek abban, 
hogy ilyen kisvárosban is lehel 
j ó dolgokat csinálni. Ebben hit
lünk és „csakazértis" meg akar
tuk csinálni. 

- S. N . : Janó nagyon kedves 
tanítványom volt, egy az elsők 
közül. Az Ő forróvérűsége és az 
én koromból adódó higgadtság 
kiegyenlítette, kiegészítette egy
mást. 

- M . J.: Sokan segítettek az 
előkészítésben, faxokkal, levelek 
fordításával, az étlap összeállítá
sával, bevásárlással és így to
vább. 

- A túra nem kevés anyagi 
áldozattal járt. Az akarat kevés 
lett volna, ha nem talál olyan 
embereket, akik nemcsak a szí
vükhöz, de csekkszámlájukhoz 

(Folytatás a 12. oldalon) 
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(Folytatás a 11. oldalról) 

is engedték közel férkőzni az 
ügyet. K ik voltak, akik konkré
tan anyagi hozzájárulással segí
tettek benneteket? 

- M . J.: A főszponzorunk az 
Alfa Romeo Top Autó pápai és 
celldömölki kirendeltsége, a töb
biek pedig - magánszemélyek és 
vállalatok - álljanak itt betűrend
ben: Bagics László; Celldömölk 
Önkormányzata; CELLKOMP; 
Csorna Sütöde; Dabrókai Csár
da; Eötvös DSE; Fodor Attila; 

G L O V I T A L I A ; K E R M O D U L ; 
Kiscelli Patika; Magyar Hitel
bank Rt.; NEKRO KFT.; Ódor 
Zoltán; Rácz István; Sághegyalja 
Mgtsz; Savaria Tourist; Szakács 
László; V Á R O S É R T Alapít
vány; Vízrendezési Társulat. ' 

- Ha a közeli múltról beszél
tünk, kínálkozik a kérdés a jövő
ről. Mi a tervetek? 

- M . J.: Tervezünk egy sítá-
bort a gyerekeknek. Biztatóak az 
anyagi kilátások, persze annak is 
függvénye a dolog, hogy tudunk -
e megfelelő kötéseket szerezni a 

gyerekeknek. Az anyagi háttér -
úgy néz k i - biztosítva lesz. 

- S. N . : Visszatekintve a tor
nára, úgy érzem, a szponzorok 
nem dobták k i a pénzüket. Mind
ez lökést adhat szülőknek és diá
koknak egyaránt, hogy a sport 
revén olyan helyekre juthat el a 
gyereke, ahova tán másként so
ha. 

- M . Jf.: Egy ilyen túrán for
málódnak a gyerekek, más népek 
kultúrájával ismerkednek, hiszen 
itt is voltunk Velencében, Rómá
ban, San Marinóban, Riminiben, 

Riccionéban, számtalanszor a 
tengerparton, egyszóval: csodá
latos volt. 

- S. N . : Végül álljon itt a 
köszönet azoknak a felnőttek
nek, akik elkísértek minket. Na
gyon sok köszönet Zsuzsa néni
nek, Józsi bácsinak, Juci néni
nek, Csillának, Szalóky Attilá
nak, aki videón örökítette meg a 
felejthetetlen pillanatokat, a tol
mácsoknak, a sofőröknek, egy
szóval mindenkinek. Remélem, 
senki sem maradt k i a felsorolás
ból. 

(A Totót Süle Nándor készttette.) 
- r -

Idény előtt a kézilabdázók és a labdarúgók 
A nagy nyári szünet viharai las

san elcsendesülnek a CVMSE ké
zilabda- és labdarúgó-szakosztá
lyainál. A labdarúgók július 14-én, 
míg a kézilabdázók, ha megkésve 
is, de augusztus 3-án elkezdték a 
felkészülést a bajnokságra. Mind
két szakosztálynál új edző irányítja 
a munkát. Süle Nándor a kézilab
dázóknál, Szabó Ferenc a labda
rúgóknál. A technikai vezetők is 
megújultak a csapatoknál. A kézi
labdázóknál Molnár János , míg a 
labdarúgóknál Pulai István vállal
ta a csapatok ügyeinek intézését. 

A kézilabda-szakosztálynál v i 
haros napokat élt át az egyesület. 
Lemondtak a vezetők és Somlai 
Károly edzői is. Az edzővel az 
utolsó pillanatig szeretett volna 
tárgyalni az egyesület, de ő három 
egyeztetett időpontban sem volt 
hajlandó erre. Végül örömünkre, 
Süle Nándor testnevelő tanár vál
lalta a szakmai munka irányítását. 
Süle Nándor nem ismeretlen Cell
dömölk kézilabda életében, kitűnő 
nevelő, munkája sok örömöt ho
zott városunknak. Az NB Il-es csa

patban is egyre többen vannak már 
a neveltjei közül. Amennyiben Sü
le tanár úr fanatizmusát a játéko
sok is átveszik, akkor nagyon szép 
eredményre számíthatunk az 
1992/93-as évadban. Az eredmé
nyesség érdekében az egyesület a 
lehetőségeken belül mindent elkö
vet azért, hogy a legjobb körülmé
nyek közölt készüljön a szakosztály. 
A fiatal, agilis vezető, aki már nem 
egy esetben bizonyította szervező
készségét, bizonyára mindent meg
tesz a nyugodt munka érdekében. A 
játékosok teljes létszámban jelentek 
meg az első edzésnapon. A kézilab
da híveinek örömére Márczi GyÖzö 
és Skriba Zsolt is újra ott volt a fiúk 
között. A bajnokságban cél valame
lyik dobogós helyezés megszerzése. 
Lehet, hogy jövőre az NB I/B baj
nokságban szereplő csapata lesz 
Celldömölknek? Bízzunk benne és 
segítsük a csapatot! 

A labdarúgók a megyei bajnok
ságra készülnek. A céljuk és vá
gyuk az NB Ill-ba való visszake
rülés. Nem lesz könnyű feladat, 
hisz egy csapatra való játékos tá

vozott, illetőleg távozik. A négy 
kölcsörijátékos, Horváth T., Imre, 
Figler és Katona játékával nem 
számol a szakosztály. Iíalhási Ist
ván Ausztriában, Lakner Péter 
Répcelakon, Gelesíts György 
Szergényben folytalja. Horváth 
József Ikervárra készül, Geicsnek 
szintén máshol akarja folylátni. 
Molnár Józsefet december 31-ig 
kölcsönadták Zalaerdöre. Pécz 
Károly átigazolt Letenyére, de 
mosl vissza akar jönni! Termé
szetesen nem bánjuk, hogy meg
gondolta magát. 

A távozókkal szemben Berecz 
Tamást igazoltuk Szergényből, 
valamint a leszerelő Molnár t és 
Jánosát . Lehet, mire az újság 
megjelenik, még 1-2 labdarúgóval 
sikerül megállapodni. Nincs pánik
hangulat a szakosztálynál, a játé
kosok nagy akarással készülnek a 
feladatra. Hogy kik, íme a névsor: 
Kőszegi, Csefkó kapusok. Nyéki, 
Mészáros, Tarczi, Vida, Szent
györgyi, Sebestyén, Nagy, Dénes, 
Kolonics, Varga, Jánosa, Molnár, 
Hetyési, Gosztola, Berecz, Hor

váth D. és rövidesen Pécz. A szak
osztálynál újság még, hogy az if
júsági csapat edzéseit Sebestyén 
Attila, míg a serdülőkét Szent
györgyi József fogja irányítani. 

A megyei 
labdarúgó-bajnokság 

soron következő 
mérkőzései: 

1. forduló: (augusztus 16., kez
dési idö: 1630) Celldömölki 
VMSE-Markc r SC Horvátzsi-
dány; Vasvári HSK-Kemencsal-
j a SK. 

2. forduló: (augusztus 23., kez
dési idö: 1630) Kőszegi Latex 
SE-Celldömölki VMSE; Keme
nesalja SK-Pecöl KSE. 

3. forduló: (augusztus 30., kez
dési idö: 1630) Celldömölki 
VMSE-Püspökmolnár i KSK; 
Trika KSE Ikervár-Kemenesal
j a SK. 

4. forduló: (szeptember 6., 
kezdési idö: 1530) Kemenesalja 
SK-Celldömölki VMSE. 

Négy város labdarúgótorna 
Augusztus 1-2-án immár tizenharmadik alkalommal találkoztak Kör

menden Celldömölk, Barcs, Lenti és a vendéglátó város labdarúgói, 
hogy a felkészülés jegyében összemérjék erejüket a kupáén. Az idén 
először mérkőztek meg a Körmend Város Polgármesteri Hivatala állal 
felajánlóit új serlegért a csapatok. 

A tornán, a lavalyi utolsó helyezett barcsiak végezlek az élen Lenti 
előtt. A Celldömölki VMSE-nck a harmadik hely, míg Körmendnek a 
negyedik hely jutott. A barcsiak messze felülmúlták ellenfeleiket és 
teljesen megérdemelten vitték cl a pálmát. A tavalyi két vasi dönlős 
csapat közül a cellick most is jobbak voltak, s ha nem hibázzák el a 43. 
percben a büntetői, akkor nem került volna sor 11 -esekre. Az alakulóban 
lévő CVMSE játékával nem kelteit csalódást. Eredmények: Lcnti-
CVMSE 6:0, Barcs-Körmend 5:1. Harmadik helyért: CVMSE-Kör-
mend 1:1 (1:0) tizenegyesekkel: 4:2. CVMSE: Kőszegi (Csefkó) -
Mészáros, Nyéki, Vida, Sebestyén - Nagy, Varga, Dénes - Berecz, 
Gosztola (Jánosa), Hclyési. Első helyért: Barcs-Lenti 3:0. 

A képen látható Sipus 
József nagysimonyi la
kos, a mozgássérültek 
paraolimpiájára készül 
súlylökésben. A nyáron 
Bécsben egy nemzetkö
zi versenyen elsfi helye
zést ért el. Eredményé
hez gratulálunk, szur
kolunk a/, olimpiai sze
repléséért. 
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