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Helyszíni szemlén a bizottság

Nem volt felajánlás

Kifizették
a kárenyhítést
Tavaly szeptemberben döntött úgy a
képviselő-testület, hogy a májusi jégve
rés kárenyhítésére nyújtott összeget
egyenlően osztják fel azok között, akik
a kárigényüket határidőre benyújtották,
függetlenül attól, hogy ingatlanuk külte
rületen vagy zártkertben található. Meg
jegyzendő, hogy a kárenyhítés központi
támogatásból érkezett, annak az adott te
lepülésre eső részét a Földművelésügyi
Minisztériumban határozták meg. Ily
módon nem tudunk választ arra a kér
désre, hogyan fordulhatott elő, hogy a
Sághegy nem Celldömölkhöz tartozó ré
szein a gazdák esetenként nagyobb
Összeget kaptak.
Celldömölkön a július 14-éig beérke
zett igényeket ismételten feldolgozták,
majd a minisztérium által nyújtott kárÖsszeget két alkalommal, december 22én és december 29-én kifizették a gaz
dáknak. Az egy ingatlanra jutó kárösszeg
így ezerkétszáz forint volt. Bár korábban
többen azt szerették volna, hogy az
összeg nagyságára, pontosabban kicsisé
gére való tekintettel a pénzt alapítványi
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foglalkoztatás

Közhasznú munkások brigádban

tájvédelmi körzet területén talál
ható - korlátozottan forgalomké
pes, továbbá az államot elővásár
lási jog illeti meg, és az értékesí
tés csak a Természetvédelmi Hi
vatal hozzájárulásával és feltéte
leivel lehetséges.
Minden körülményt figyelem
be véve a képviselők végül úgy
határoztak, elhalasztják a végső
döntést, egyelőre nem jelölik ki
értékesítésre a szóban forgó épü
letet és a hozzá tartozó területet.
A városfejlesztési bizottság tag
jai hamarosan helyszíni bejárást
és szemlét tartanak, ezt követően
dolgozzák ki a javaslataikat az
ingatlan hasznosításáról.
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Cél: a mázasabb szintű

Marad
a gimnáziumi pince
Az egyelőre nem derült ki, ki
től és honnan, de tény, hogy vé
teli ajánlat érkezett az önkor
mányzathoz arra a Sághegyen lé
vő ingatlanra, amely egykor a
gimnázium pincéje, később szak
szervezeti üdülő volt. A gazdasá
gi épület hosszú ideje üres, leg
utóbb 1970-ben tatarozták. A
hozzá tartozó szőlőt viszont mű
velik.
A képviselő-testület legutóbbi
ülésén arról kellett volna dönte
niük a városatyáknak, megtart
ják, bérbe adják, vagy értékesítik
az építményt. Döntésük előtt fi
gyelembe kellett venniük, hogy
az ingatlan - éppen azért, mert a
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Húsz közhasznú munkás fog
lalkoztatásának költségeire nyúj
tott be pályázatot a celldömölki
önkormányzat. A Polgármesteri
Hivatal évek óta rendszeresen
foglalkoztat közhasznú munká
sokat, akik elsősorban a közterü
letek rendezésében vesznek
részt. A közhasznú foglalkozta
tást az állam támogatja, ami a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a
felmerülő költségek hetven szá
zalékát a Foglalkoztatási Alap fi
nanszírozza, így a Polgármesteri
Hivatalnak csak a fennmaradó 30
százalékról kell gondoskodnia.
Ha végiggondoljuk, könnyen be
látható, hogy ez igen jó lehető
ség, hiszen így egyharmad áron

Meddig tart a megyeszékhely

lehet hozzájutni teljes értékű mun
kaerőhöz. Nem véletlen, hogy a
megye több településén egész bri
gádokat szerveznek közhasznú
munkásokból.
Hasonlóképpen gondolkodnak
Celldömölkön is, ahol a legköze
lebbi cél a közhasznú munkások
magasabb szintű foglalkoztatásá
hoz szükséges szervezet kialakítá
sa, valamint a munka gépesítése.
Az idei évre az önkormányzat
3,6 millió forint támogatásra
nyújtott be pályázatot, ebből, va
lamint az önkormányzatra háruló
kötelezettségekből húsz köz
hasznú munkást tudnak alkal
mazni.

lojalitása?

Víz- és csatornadíjak - még egységesen
Legutóbbi lapszámunkban már foglalkoz
tunk az új víz- és csatornadíjakkal, amelyeket
a Vas Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat
adatai alapján a megyében egységesen álla
pítottak meg. Munkatársunk sejtetni engedte,
ami azóta nyilvánvalóvá vált: országos öszszehasonlításban még kedvezőnek is mond
ható az az összeg, amit megyénkben, így
Celldömölkön is fizetni kell.
Egy nemrég megtartott szombathelyi saj
tótájékoztatón hallottuk, hogy a vasi víz- és
csatornadíjak a megyék közötti „rangsorban"
a tizenkettedik helyen szerepelnek, ami az
aprófalvas településszerkezetet tekintve igen
kedvezőnek mondható. De meddig lesz ez
így? Félő ugyanis, hogy a közeli években
nem minden település fogadja el az egységes
„megyei" árat, hiszen könnyen belátható,
hogy Szombathelyen például olcsóbban hoz
zá lehet jutni a vízhez, mint mondjuk egy
várostól távoli településen.

A megyeszékhely önkormányzata - mint
az említett sajtótájékoztatón kiderült - egye
lőre lojális a többi települési önkormányzat
tal: elfogadták az egységes megyei árat annak
érdekében, hogy a hátrányosabb helyzetben
lévő falvakban ne kelljen többet fizetni. Kér
dés, meddig tart ez a lojalitás, és mikor szü
letik olyan döntés, hogy kisebb közmű válla
latokat hoznak létre, és ki-ki maga lesz kény
telen „előállítani" a vizet. A több fogyasztó
val rendelkező településeken egy esetleges
ilyen lépés után vélhetően kevesebbet kell
majd fizetni víz- és csatornadíj címén, ám
ezzel fordítottan arányosan a kisebb falvak
ban akár a csillagos égig is emelkedhetnek
ugyanezek a díjak. Csak remélhetjük, hogy
az illetékesek nem mostanában szánják el
magukat egy ilyen lépésre - hangsúlyozot
tan a kistelepülések érdekében mondjuk
ezt.

Május 8-a: a parlamenti választások napja
I
Göncz Árpád köztársasági elnök kitűzte a parlamenti választások napját. Eszerint
| május 8-án, vasárnap járulhatunk az urnákhoz, hogy megválasszuk parlamenti képviseI tőinket az elkövetkezendő négy évre. Az eddig ismert jelöltek névsorát lapunk 3. oldalán
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Szociális ellátások
45

^ Februártól módosított rendelet
U

A szociális ellátásokról szó
ló, tavaly megalkotott rendele
tét legutóbbi ülésén módosította
a képviselő-testület. Eszerint az
átmeneti segély nyújtásának fel
tétele, hogy a kérelmező önhi
báján kívül került rendkívüli
élethelyzetbe, és jövedelme
nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 175
százalékát. Közös háztartásban
élés esetén ez az összeg szemé
lyenként a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegével
emelkedik.
Kiskorú gyermeket nevelő

családok részére évente legfel
jebb négy alkalommal adható
átmeneti segély, ha - a családi
pótlékra jogosult gyerekkel
együtt - az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 125 szá
zalékát, a gyermekét egyedül
nevelő szülő esetén 150 száza
lékát. Az átmeneti segélyezé
sek együttes összege felnőtt,
szociális védelem hatálya alá
tartozó igénylő esetében nem
haladhatja meg az évi 50 ezer
forintot.

A lakásfenntartási támogatás
akkor adható, ha a komfortfoko
zattól függetlenül a lakás nagy
ságához viszonyítva a család
összjövedelme egy fő esetében
nem haladja meg a mindenkori
Öregségi nyugdíj 175 százalé
kát, ami minden további család
tag esetén az említett mutató
125 százalékával emelkedik. A
lakás elismert havi kiadása 100
forint négyzetméterenként. A
támogatás összege a kérelmező
által lakásfenntartási költség
ként elszámolt kiadás egyne
gyede, ami akkor is adható, ha

a kiadás a család Összjövedel
mének 25 százalékát megha
ladja.
A közgyógyellátás szem
pontjából szociálisan rászorult
nak kell tekinteni azt, akinek a
családjában az egy főre jutó jö
vedelem a havi gyógyszerkölt
ség, gyógyászati segédeszköz
költségének levonása után nem
haladja meg a mindenkori öreg
ségi nyugdíj legkisebb összegé
nek 125 százalékát, egyedülálló
esetében 150 százalékát.
A február elsején életbe lé
pett módosításokat a jogosultak
körének bővítése és a támogatá
sok összegének emelése indo
kolta.
N. T.

Ismét fókuszban az adó

A lakosság megértéssel fogadta a változást
Megszoktuk már, hogy az adófizetés éle
tünk részévé vált. Lehet morogni, helytelení
teni, de szükségességének tényét megkérdő
jelezni nem. Jelen írással az a célunk, hogy
tudósítsunk a változásokról, egyben szolgál
junk olyan háttér-információkkal is, amelye
ket egy szűkszavú rendelet nem tartalmaz.
Képet adjunk arról is, hogy mi lesz az idei és
mi lett a tavaly befolyt adó sorsa. Mindezen
témákról készségesen adtak információt a
Polgármesteri Hivatal dolgozói, Kustos Lászlóné (a továbbiakban K. L.-né), a pénzügyi
osztály vezetője, valamint Németh Béláné (a
továbbiakban: N. B.-né), az adócsoport veze
tője.
- Mi eredményezte a korábban már rendelet
ben megjelentetett változásokat?
- K. L.-né: Két összetevő miatt alakult így.
Országosan is változott az alaptörvény, s a
helyi képviselő-testület is úgy látta, hogy az
adót, mint bevételi formát, jobban ki kell
használni.
- Melyek voltak a módosítás központilag
meghatározott irányelvei?
- K . L.-né: A kommunális adónál az állat
tartáshoz és a növénytermesztéshez kapcsolódó
épületek mentesek lenek. Adókötelesek lettek
viszont a korábban házadómentességben része
sült lakóházak, lakások.
- Ezek teljes körére megszűnt a mentesség?
- K. L.-né: Igen, ma már a kommunális adó
alól nincs mentesség.
- Hány lakást érint a mentesség megszűnése?
- N. B.-né: 1800 lakás lett újra adóköteles.
- Hogyan változott összegszerűen a kommu
nális adó?
- N. B.-né: Az első adótárgy (általában lakás)
után 1500 forint lett az adó mértéke, míg a má
sodik, valamint a további adótárgyak után 750
forintot kell fizetni évente. A korábbi kedvez
mények megmaradtak, így 50 százalék kedvez
mény jár 60 év fölött, és 10 százalék kedvez
mény jár minden eltartott után.
- Hogyan változott az iparűzési adó?

- K. L.-nc: 3 ezrelékről 6 ezrelékre emelke
dett. Jóllehet a növekedés 100 százalékos, de
így sem éri el a megye más városaiban ilyen
jogcímen kivetett adók mértékét, és itt is élnek
a korábbi mentességek, kedvezmények.
- Nem számítanak viharos reakciókra az
adók emelése miatt?
- K. L.-né: A közmeghallgatáson ezt már
megértéssel fogadta a lakosság. Szeretném azt
is kihangsúlyozni, hogy a befizetett helyi adó a
személyi jövedelemadónál adóalap-csökkentés
ként elszámolható, illetve a vállalkozók azt költ
ségeik közölt leírhatják, így az kevesebb terhet
jelent.
- Mennyi többletbevétel várható az emelés
től, illetve a mentességek csökkenésétől?
- K. L.-né: Tízmillió forintot eredményez ez
éves szinten.
- Megcímkézték már? Mire fordítódik majd?
- K. L.-né: Az éves pénzügyi terv elfogadása
folyamatban van. A koncepció szerint kommu
nális célokat szolgálna az adó. Konkrétabban:
az út-híd alapot növelné, parkfenntartásra, útfel
újításra hatmillió forint, a temető felújítására há
rommillió forint van tervezve. Az önkéntes tűz
oltók is hétszázezer forinttal többet kapnak a
tervek szerint
- Beszéljünk a tavalyi évről! Mennyi volt az
adóból befolyt összeg és mire költötték?
- K. L.-né: Tavaly húszmillió forint volt az
adóból származó bevétel. Kommunális felada
tokra fordítottuk. Az utak fenntartási keretét nö
veltük, az alsósági n. világháborús emlékműre
és környékének kialakítására fordítottuk, ebből
finanszíroztuk a szennyvíztisztító tervének elké
szítését is.
—Az idei befizetések kapcsán milyen fellépést
terveznek a késedelmes fizetők, illetve a beval
lást elmulasztókkal szemben?
- N . B.-né: Élünk a lörvényadta jogokkal,
késedelmi pótlékot és mulasztási bírságot fo
gunk kiszabni.
- Mennyi ennek a mértéke?
- N. B.-né: Ez január l-jétől változott. A

mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének
365-öd része a napi késedelmi pótlék. A mu
lasztási bírság pedig, ha a mulasztás a 15 napot
nem haladja meg, akkor 5 százalék, ha a 30
napot nem haladja meg, 20 százalék, a 30 napon
túli mulasztás esetén 30 százalék.
- Van-e olyan konkrét probléma, amiről ér
demes bővebben is szól ejteni?
- N . B.-né: A gépjárműadóval van a legtöbb
gond. Jóllehet ez központi adó, de az önkor
mányzat hajtja végre 50 százalék részesedés
mellen. A legnagyobb probléma a jelentési kö
telezettség elmulasztása. Felhívnánk a figyelmet
arra, hogy a vásárlást követően 15 napon belül
be kell jelenteni az adóhatóságnál a gépjármű
vet. Az eladást és a forgalomból való kivonást
30 napon belül kell bejelenteni, mert ha valaki
nem tesz ennek eleget, akkor mulasztási bírsá
got kell kiszabnunk.
- Milyen lesz az adózás idei mechanizmusa?
- N. B.-né: Az új adózók hamarosan meg
kapják az új bevallást, melyet a kézhezvételtől
számított 15 napon belül kell visszaküldeniük.
Ezt követően határozattal állapítjuk meg az
adót. Akik eddig is adóztak, azok a megszokott
rend szerint tegyék, most még a tavalyi díjat
fizessék be előlegként március 15-ig. Amikor
azonban kézhez kapják a felemelt adóösszegről
szóló határozatot, akkor már csak a különböze
tet kell leróniuk.
- K. L.-né: Csak egy dolgot tennék hozzá az
elhangzottakhoz. Az adóval járó rengeteg mun
kát mindössze három személy végzi itt a hiva
talban. Sok ostoba híreszteléssel ellentétben
nem érdekeltek a bírságok kiszabásában. Ter
mészetesen nem igaz, hogy a mulasztási bírság
az övüké. Ugyanúgy a város bevétele, mint az
adó.
- Köszönöm a beszélgetést. Remélem, néhány
homályos foltot sikerült eloszlatni, s az adózó
polgárok is belátják, hogy törvényes alappal ké
rik el a pénzüket, s azt felelősséggel használjákfel.
RL
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Április 28-án párthirdetések az Uj Kemenesaljában

Képviselőjelöltek a választásokon
Május 8-án parlamenti képviselőket választ
az ország. Bár a köztársasági elnök február 4-én
jelentette be hivatalosan a választás időpontját,
a pártok - sok esetben még elfogadott választási
program nélkül - már az év elején megkezdték
a kampányt. Valamennyiünk örömére szolgál,
hogy - hivatalos nyilatkozataik szerint - tartóz
kodni fognak egymás ócsárolásától, a sárdobálás
tól és minden olyan megnyilvánulástól, amivel
emberek becsületébe gázolnának. Erre csak azt
mondhatjuk: így legyen, ezt kívánják a választó
polgárok is.
A 4. számú választókerületben, amelyhez Ke
menesalja is tartozik, eddig a következő jelöltek
személye vált ismertté. A Magyar Demokrata
Fórum - csakúgy, mint négy évvel ezelőtt ismét dr. Gömbös Ferenc jánosházi fogorvost,
a kerület jelenlegi országgyűlési képviselőjét in
dítja. A Szabaddemokraták Szövetsége is bi
zalmat szavazott a négy évvel ezelőtti jelöltnek,
dr. Monostori Endre ügyvédnek, aki a jelen
legi ciklusban listán bejutott képviselő a parla
mentben. A Kereszténydemokrata Néppárt
jelöltje a kisgazdáktól alig egy éve átigazolt sár
vári állatorvos, dr. Dénes Tibor, aki jelenleg
Sárvár alpolgármestere. A Fiatal Demokraták
Szövetsége is új jelöltet állított 1990-hez képest
A májusi választásokon Kovács Ferenc sitkei
panziótulajdonos a fiataldemokraták képviselő

jelöltje. A Magyar Szocialista Párt a 4-es szá
mú választókerületben Szabó Lajost, az OTP
celldömölki fiókjának igazgatóját indítja. A je
lenleg csak egy parlamenti hellyel rendelkező
Agrárszövetség képviselőjelöltje Celldömölk
térségében Mayer Bertalan agrármérnök, aki
jelenleg Csepregen él. A többi párt jelöltjeit
egyelőre nem ismerjük.
Itt hívjuk fel a pártok figyelmét, hogy a köz
érdekű pártrendezvényekről az Új Kemenesalja
a lehetőségekhez képest tudósítja az olvasókat
Kérjük ezért, hogy rendezvényeikről a szerkesz
tőséget a Polgármesteri Hivatal közvetítésével
értesítsék. A pártoktól való egyenlő távolságtar
tás érdekében természetesen csupán egyeden
szempont, az olvasók hiteles tájékoztatása ve
zérli munkatársainkat, amikor pártrendezvény
ről tudósítanak.
Egyúttal lehetőséget adunk minden pártnak,
hogy a választások előtti utolsó, április 28-án meg
jelenő lapszámunkban elhelyezzék politikai hirde
téseiket A várható nagyszámú igény miatt a szer
kesztőbizottság úgy döntött, hogy egy-egy párt
maximum fél újságoldalnyi terjedelmet vásárolhat
meg az említett lapszámban. A hirdetés dija ötezer
forint plusz ÁFA. Fél újságoldalon kb. két gépelt
oldalnyi szöveg és egy fénykép helyezhető el. Kér
jük a pártokat, hogy hirdetési igényüket mielőbb
jelentsék be a Polgármesteri Hivatalban.

Segít a Honvédelmi Minisztérium
Korábban már hírt adtunk arról, hogy a
sághegyi trianoni emlékkereszt felújítására
támogatást kértünk F ü r Lajos honvédelmi
minisztertől, amikor tavaly Alsóságon járt. A
minisztérium társadalmi kapcsolatok és sajtó
főosztályáról dr. Dobos László főosztályve
zető nemrég levélben értesített bennünket a
következőkről: „A miniszter úr az alapítvány
elképzelésének a megvalósítását támogatja.
Lehetséges, hogy a Magyar Honvédség saját

eszközeivel nyújtson segítséget az emlékke
reszt felújításához. Ennek érdekében a mi
niszter úr felkérte a Magyar Honvédség pa
rancsnokát a kérés megvizsgálására és a le
hetőség szerinti teljesítésére. A segítségnyúj
tás lehetőségéről szóló konkrét válaszom
megérkezéséig szíves türelmét és megértését
kérem. Budapest, 1994. január 14."
Köszönjük a biztató sorokat
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• Újból igényelhető kár
pótlás azok számára, akik erre
jogosultak, de ez ideig valami
lyen oknál fogva nem éltek ve
le. Az igénybejelentő lapokat
február 15-töl március 15-ig le
het
leadni.
Igénybejelentő
nyomtatványok a kárpótlási hi
vatalokban és a postahivatalok
nál szerezhetők be.
• A celli gimnázium volt
diákja, dr. Mesterházy Ká
roly egyetemi tanár, a Magyar
Nemzeti Múzeum régésze tar
tott előadást a régiótörténeti
népfőiskola keretében az Ádám
Jenő Zeneiskolában. A résztve
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vők megismerkedhettek a ma
gyarság honfoglalás kori törté
netét kutató régészek legújabb
kutatási eredméyneivel, külö
nös tekintettel a Kemenesalja,
illetve a nyugat-dunántúli régió
területére.
• Sikeres évet zárt a Vö
röskereszt Celldömölk Városi
Vezetősége a térítésmentes vér
adás terén. Bebizonyosodott,
hogy az emberek segíteni aka
rása - a megnövekedett gond
jaik ellenére is - változatlan. A
városi kórház vérigényének k i 
elégítésén túl a celli véradók je
lentős mennyiséggel segítették

D.J.

Van-e nálunk influenzajárvány?
Válaszol: Dr. Nagy János városi tiszti
főorvos:
Elöljáróban elmondom, hogy a náthá
val, köhögéssel járó felsőlégúti hurutos
megbetegedések még nem jelentenek inf
luenzát, főleg nem influenzajárványt
Ezeket banális vírusfertőzésnek nevez
zük. Az influenzát magas láz, izom- és
végtagfájdalmak, levertség és a betegség
elhúzódása jellemzi.
Az Országos Közegészségügyi Intézet ja
nuárban mutatta ki, hogy hazánkban is meg
jelent az influenza vírus „A" változata.
Nálunk január utolsó hetében rendelték el
az influenzajelentési kötelezettséget. Január
31-i adatok szerint a hozzánk tartozó 28-29
ezer lakos közül 667-en kaptak influenzát.
A megbetegedések most is inkább az 1¬
14 éves korosztályt sújtották. A megbete
gedettek közül 253-an tartoznak ehhez a
korosztályhoz. A betegek közül 2 személy
került szövődményekkel kórházba. Egy
hatvan év feletti betegünk halt meg, de
neki krónikus légúti és keringési bántalmai is voltak.
Szövődményként leggyakrabban tüdő
gyulladás, arcüreg- és középfülgyulladás
szokott fellépni.
Hogy van-e nálunk influenzajárvány?
Igen van, a megbetegedések száma ezt mu
tatja. Egy ilyen influenzajárvány lefutási
ideje általában 6-8 hét. Tehát még mintegy
két hétig számíthatunk a megbetegedések
emelkedésére, a járvány várhatóan lapunk
megjelenésével egy időben érheti el a tető
pontot Utána már a leszálló ág következik.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az
eddigi megbetegedések enyhe lefolyásúak,
korántsem olyan súlyosak, mint amilyenek
ről a szomszédos Ausztriából kaptunk híre
ket
Völgyi László

a megyeszékhely, sőt a főváros
kórházait is. A januári eredmé
nyek is bizakodásra adnak
okot, hiszen a MÁV véradóna
pokon 186-an, a CELL-Comp
véradónapján 23-an adtak vért.
• Csecsemőgondozás! tan
folyamok és vetélkedők kez
dődtek az általános iskolákban.
A győztesek a városi és város
környéki döntőn március elején
találkoznak Celldömölkön.
• Köszönet mindazoknak,
akik a kárpátaljai árvízkárosul
tak megsegítéséhez hozzájárul
tak. Az adományok helyszínre
szállításáról a Vöröskereszt
Városi Vezetősége gondosko
dik.
• A zeneiskola tanulóinak

növendékhangversenye feb
ruár 24-én, szerdán este hat óra
kor lesz.
• A Hyppolit a lakáj című
előadást február 26-án, szom
baton este hét órakor mutatja
be a veszprémi Petőfi Színház.
• Dömötör Zsolt, a Gayer
Gyula Általános Iskola nyolca
dikosa hatodik helyen végzett
az Öveges József fizika szak
tárgyi verseny megyei döntőjé
ben. Felkészítő tanára Pálné
Horváth Katalin.
• Helyesbítés. Lapunk leg
utóbbi számában Szakdolgozat
a Sághegyről című írásunkban
sajnálatos névelírás történt. A
név helyesen: Balhási István.
Elnézést kérünk az érintettől.

ÚJ K E M E N E S A L J A
Január 18-án tartotta ülését a
Kemenesalja Kórházáért Alapít
vány kuratóriuma. A hír hallatán
szerkesztőségünk úgy gondolta,
hasznos lesz, ha a részletekről ol
vasóinkat is tájékoztatjuk. Ezért
kerestem fel a kuratórium elnö
két, dr. Mazur Sándort, vala
mint titkárát, dr. Marosfalví Fe
rencet. Az alkalmat felhasználva
köszönetüket fejezik ki az alapít
ványt támogatóknak.
Az alapítványt 1991. június
27-én jegyezte be a Vas Megyei
Bíróság, miután az alapító okirat
ból, a működési szabályzatból
meggyőződött arról, hogy az ala
pítvány célja tartósan közérdeket
szolgál. Az alapítvány nyitott, a
támogatni szándékozók bármikor
csatlakozhatnak. Székhelye Cell
dömölk, Nagy Sándor tér 3.
Célját két témakörben foglal
hatjuk Össze. Az egyik az intéz
mény szakmai, műszaki és tech
nikai feltételeinek javítása. A
másik a tudományos munka, az
új gyógyító eljárások megisme
résének és bevezetésének támo
gatása. A szakmai színvonal nö
velését célozzák az előrehaladást
segítő hazai és külföldi tovább-

Kemenesalja Kórházáért

Alapítvány
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Köszönet
1,3 millió forint adományért
képzéseken való részvételek, a
gyógyító munka minőségét segí
tő pályázatok. Úgy tűnik, a két
megjelölt terület azonos arány
ban részesül az elosztható
pénzből.
Az alapítvány kezelő szerve a
9 tagú kuratórium. Tagjai a kór
ház íründenkori osztályvezető fő
orvosai, a rendelőintézet vezető
je, az adományozók képviseleté
ben Makkos István polgármes
ter, Fehér Tamás, a MÁV Von
tatási Főnökség vezetője, Ko
vács Lajos, a Sághegyalja Szö
vetkezet vezetője és Vető István
evangélikus lelkész. A kuratóri
um feladata egyebek között a
rendelkezésre álló vagyon leg
hatékonyabb működtetése, a le
hetőségnek megfelelő gyarapí
tása.
Az érintettek most látták elér
kezettnek az időt egy alapítványt
erősítő akció elindítására. Sze

mélyhez szóló felhívást dolgoz
tak ki, előbb levélben fordultak a
szóba jöhető cégekhez, majd a
kuratórium tagjai a várost és a
környéket felosztva személyesen
kerestek fel 37 vállalatot, vállal
kozót, illetve magánszemélyt.
Mindenütt nagyfokú megértést,
segítőszándékot tapasztaltak, így
az akció nem várt jő eredményt
hozott, 1,3 millió forintot fizettek
be az alapítvány számlájára. Vár
ható még további adományok ér
kezése. Elutasító magatartást se
hol sem tapasztaltak. A kuratóri
um hálás köszönetét fejezi ki
minden támogatójának. A közel
jövőben az önkormányzatokat
keresik fel. Az akció befejezése
után közzéteszik a támogatók
névsorát.
Az alapítvány tőkéje jelenleg
2,3 millió forint, ezt a felhaszná
lásig kamatoztatják. A pénzhez
az alapító okirat és a működési

Jól sikerült alkalmazkodás a piaci viszonyokhoz

T ü k ö r k é p a C E L L K O M P Kft.-ről
Mindig hálás feladat volt arról tudósítani,
hogy valahol valami elkezdődött, vagy a si
keres kezdetet nagyszerű folytatás követi. így
vagyunk jelen esetben a CELLKOMP Kft.vel is. Szerény kezdetek után hatékony fejlő
dés következett, majd mintegy kitágítva a
működés kereteit is, a közelmúltban sor ke
rült egy új üzemcsarnok avatására. A fentebb
felsoroltak már bőven indokolttá tettek egy
beszélgetést Ambrus László ügyvezető igaz
gatóval.
-Ismerve az előzményeket, a jól működő,
majd agonizáló CELLTEX-et, az összeom
lott szovjet piacot, a világgazdasági ten
denciákat, elmondhatjuk azt, hogy a CELL
KOMP 1994-ben sikersztori részese le
het?
- Ha úgy vesszük, hogy 1980-ban 30 fővel
indultunk, most pedig közel háromszázan va
gyunk, akkor ez már sikersztori. De nagyon
óvatos is vagyok, hisz előttem áll a CELL¬
TEX példája, mely szintén kevés emberrel
indult, működött és fejlődött remekül, végül
a leépülés lett a sorsa a szovjet piac összeom
lása miatt. Inkább azt mondanám, ez egy jól
sikerült alkalmazkodás a piaci viszonyokhoz.
Bérmunkát végzünk, a jó minőséggel alkal
mazkodunk a partnerünkhöz. A jó indítás
után^csak a jó munkának köszönhető, hogy
újabb termékekre kaptunk megbízást. Lénye
gesnek tartom megemlíteni, hogy a német

PAPST cég össztermelésének több mint
negyven százalékát adjuk.
- Remélem, nem hat ostobának a kérdés,
de az olvasók egy része nem biztos, hogy tud
ja, mit gyártanak. Hallhatnánk erről?
- A PAPST Motorén alapvetően motor
gyártó cég, mindent gyárt, ami forog. Ennek
megfelelően készítünk ventilátorokat számí
tógépek tápegységeihez. Volt időszak, ami
kor ezekből négyezret készítettünk naponta.
Gyártunk szenzor ventilátorokat a Mercedes
és BMW személygépkocsikba. Ez nem kis
dolog, hisz ennél a két márkánál különösen
nehéz bejutni a piacra. A CELLKOMP név
két szóból tevődik össze. A Cell nem szorul
magyarázatra, a komp pedig a komponens rö
vidítése, mely alkotórészt, részegységet je
lent, így kezdtük. Először csak alkatrészeket
gyártoltunk, majd a növekvő bizalom révén
eljutottunk a komplett ventilátorok gyártásá
hoz.

szabályzat szigorú előírásai alap
ján minden évben pályázat út
ján lehet hozzájutni. Az első pá
lyázatot most februárban írja
ki a kuratórium, meghatároz
va azokat a főbb célokat, ame
lyeket i l y m ó d o n támogatni
akarnak. Pályázhatnak a kór
ház-rendelőintézet egyes rész
legei, k o l l e k t í v á i , főállású
dolgozói. A döntésben az érde
kelt kuratóriumi tag termé
szetesen nem vehet részt.
Ismerjük, évekkel ezelőtt a
kórház sorsa forgott kockán, kishíján a központosító törekvések
áldozata lett. Akkor a város és a
kórház vezetőinek nem kevés
erőfeszítésébe került az önálló
intézmény útját egyengetni.
Napjainkban a nehezebb gaz
dasági környezetben a helyes
közérdekű kezdeményezés és
megértő támogatás ad biztatást a
második évszázadába lépegető
Kemenesalja Kórháznak, amely
ben személyesen vagy közvet
ve gyógyulásra várva szinte va
lamennyien érintve vagyunk
vagy lehetünk. Tehát rólunk is
szó van.
Káldos Gyula

egész apró részletekre is. Mennyire önálló
ak? Milyen erős a német partnertől való füg
gés?
- A kft. 75 százalékban német tulajdon.
Teljes függő helyzet van. A paraméterek sze
rint legyártjuk a termékeket. Olcsó és jó mun
kaerő vagyunk, minőségben is tudjuk hozni
azt, amit Ők, néha tán túl is teszünk rajtuk.
Mielőtt bárki azt hirmé, hogy ez egy előny
telen függés, azoknak el kell mondanom,
hogy adott az az óriási előny, hogy a német
partner kiváló piackutató munkájának kö
szönhetően csak eladható terméket gyártunk,
méghozzá a piacra és nem raktárra. Elértük
azt, hogy termékeink egyenesen a megrende
lőhöz, a felhasználóhoz mennek. Termé
szetesen szigorú a technológiai fegyelem,
amelyre szükség is van az elvárások miatt.

- Ha adott a jó minőségű kivitelezői mun
ka, nem gondoltak arra, hogy a bérmunka
mellett önálló produktummal is előálljanak?
- De igen. Lassan egy éve már, hogy ez is
elkezdődött. Nem csak betanított munkát, ha
nem fejlesztést is végzünk. Alakul a gyártás
fejlesztő csoport, ez az első lépcső, de erről
egyelőre hadd ne mondjak többet.
- Az új csarnokba átköltöztek. Mi lesz a
- Ehhez biztosítottnak véli a szellemi tő
felszabadult két régi csarnok sorsa?
két?
- A tervek szerint ventilátormotorokat
- Nehéz kérdés. Most próbálom kutatni a
gyártunk majd, de előtte rendbe tesszük a megfelelő embereket.
csarnokokat.
- Ez újabb munkahelyeket jelent?
- Ez új munkahelyeket is jelent bizonyára?
- Magasabb végzettségű mérnökök számá
- Igen, így van. Jóllehet vannak nehézsé ra mindenképp, később pedig, hajói haladnak
geink a megfelelő létszám betöltésével így is. a dolgok, a kétkezi munkaerőre is szükség
- Amikor ezt a beszélgetést egyeztettük, Ön lesz.
hosszan beszélt németül telefonon, kitérve
- Köszönöm a beszélgetést!
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^Ajegíteni

kész embert lássák bennem...

Bemutatjuk a celldömölki közjegyzőt
Benköné dr. Bagoly Teréz 1993 októbere
óta fogadja Ügyfeleit az ÁFÉSZ-irodaház egyik
szobájában. Néhány havi tapasztalatai alapján
mindennapi ügyeinkről kérdeztük a szerény,
halk szavú jogászasszonyt.
_ Milyen szakmai múlttal, illetve háttérrel
érkezett Celldömölkre?
• Szombathelyen dolgoztam egészen 1993
szeptember közepéig. A megyeszékhely járás
bíróságán kezdtem fogalmazóként, majd 11 évet
töltöttem el a gyermekvédelemben. Gyámügyi
főelőadó voltam a járási hivatalban, a megyei
tanácson, illetve a Vas Megyei Gyermek- és
Ifjúságvédelmi Intézetben. 1989-ben váltottam
pályát, és 4 esztendeig Szombathelyen, a Köz
gazdasági Szakközépiskolában tanítottam alkot
mánytant és történelmet. 1983-ban a jogi vég
zettség mellé az utóbbiból is letettem az egye
temi diplomát. Visszatekintve változatos pályá
nak és életútnak tűnik az enyém, de egyrészt
későn érő típusnak tartom magam, másrészt sok
élettapasztalattal gazdagodtam, és be kell valla
nom, hogy a tanári pálya mindig vonzott. Min
den munkahely fontos láncszem az életemben,
a legfelejtheteUenebb időszakot azonban a kö
zépiskolai tanárként eltöltött évek jelentették.
Miért lettem mégis közjegyző? A gyermekeim
jövője iránti felelősség és az önállóság iránti
vágy motiválta a döntésemet.

van szükség, ezért azt figyelmesen kell elolvas
ni. A hagyatéki vagyonra vonatkozó iratokhoz
mellékelni kell az utolsó havi nyugdíjszelvényt,
ha azt az örökhagyó nem vette fel. Fontos in
formációk, hogy volt-e üzletrésze (ÁFÉSZ vagy
tsz), illetve kapott-e a termelőszövetkezettől a
néhai képzett aranykoronát.
A közjegyzői szolgáltatások díját mi határoz
- Milyen múltra tekinthet vissza a körjegy
za meg?
zőség a magyar jogtörténetben?
• A közjegyzőség hagyományai az állam
• Jogszabályban rögzített a közjegyzői díj
igazgatással egyidősek. (A kora középkorban a szabás mértéke. Elsősorban az ügyértéktől függ,
hiteles helyek készítették az okiratokat.) Az első de befolyásolja a terjedelem, a jogi megítélés
modem közjegyzői törvény 1874-ben született, és a közjegyző felelőssége is. Betekintésül: a
és az intézmény rendeltetésszerű működését hagyaték munkadíja 20 ezer forint ügyértékig
1949-ig, az államosításig biztosította. Hazánk 700 forint, 100 ezer forint felett 2590 forint,
európai integrációja vetette fel a kérdés megol 500 ezer forintnál pedig 8190 forint, plusz a
dását. Az Európa Tanács is sürgette a szabad felmerülő költségek (postázás, leírás stb.). Szer
foglalkozású, úgynevezett latin típusú közjegy ződéseknél is az ügyérték a meghatározó, de ha
zői szervezet felállítását. így jött létre 1991-ben ez nem állapítható meg, akkor a tevékenységre
a közjegyzőkről szóló új törvény. A közjegyző fordított idő az irányadó. Szerződéseknél maga
ség intézménye az igazságszolgáltatás része, el sabb a munkadíj, mint a hagyatéknál, ugyanak
sőrendű feladata a jogviták kialakulásának meg kor az ügyértéket egyik esetben sem a közjegy
előzése. A közjegyző a jogászi munkában a bíró ző, hanem az önkormányzat, illetve az ügyfél
és az ügyvéd között foglal helyet.
állapítja meg. Ennél az ügytípusnál elsősorban
- Milyen ügyekkel fordulhatnak az emberek a bizonyító erőt kell megfizetni.
Önhöz?
• A közjegyző gyakorolhat természetesen
• A bíróság előtti képviseletet igénylő ese méltányosságot, de csak a saját pénztárcája ter
teken kívül minden ügyben. A fő profil a ha hére. Ha az ügyfél anyagi helyzete megkíván
gyatékok átadása: az öröklési ügyek. 3 hónap ja, akkor felajánlom a részletfizetési ked
tapasztalata alapján a forgalom 85 százalékát vezményt, vagy a tiszteletdíjból elengedek bi
ezek teszik ki. Emellett a különböző okiratok zonyos részt.
készítése jellemző: végrendeletek és más vég
+ Mindennél fontosabb számomra, hogy a
intézkedések, továbbá mindenfajta szerződések. segíteni kész embert lássák bennem. Köszönet
Vállalkozunk végintézkedések megőrzésére, tel tartozom mindazoknak, akik segítették a be
amit az ügyfél kívánságára az országos nyilván illeszkedésemet, így a celldömölki és a községi
tartó rendszerbe is felvetetünk.
önkormányzatoknak, ám mindenekelőtt a cell
- Mit kell tennie valakinek, ha például el dömölki ÁFÉSZ dolgozóinak és vezetőinek,
veszti vagy ellopják a takarékbetétkönyvét vagy akik mindent megtettek és megtesznek annak
érdekében, hogy otthon érezzem magam. Sze
valamilyen értékpapírját?
• Ebben az esetben is ide kell fordulnia. retnék ennek a városnak jó polgára lenni, és
Jegyzőkönyvet veszek fel a rendelkezésre álló nemcsak egy hivatalnok, aki ide .Jcijár"... Szak
adatok alapján, és elkezdődik a betétkönyv mailag úgy kívánom végezni a közjegyzői te
vékenységet, hogy az emberek biztonságérzettel
megsemmisítéséhez vezető folyamat,
- Milyen okiratokat kell magukkal hozniuk fordulhassanak hozzám!
az ügyfeleknek?
- Köszönöm a bemutatkozást!
• Idézésünkben mindig jelezzük, hogy mire
Németh Tibor

A Juventus rádióval
bővült a választék
Sokáig csak a középhullámon sugárzott, s a
Balaton-térség rádiója volt a Juventus rádió,
amely a nyár vége felé már az URH-n is fogható
volt abban a térségben.
Az utóbbi időben már városunkban is hall
gatható, legalábbis azok részéről, akiknek a rá
diókészülékén úgynevezett nyugati URH is van.
A 93,9 MHz-en sugárzott adások hasonlíta
nak a Danubius rádióéhoz. Sok zene, kétperces
hírek és időjárásjelentés, sport, játékos vetélke
dők, közlemények, egyéb aktualitások szerepel
nek a műsorán.
A reggel 6-tól éjfélig tartó adásokhoz jó vé
telt és jó szórakozást kívánunk a rádiókedvelők
nek.

Kiöregedtek - eladják
Feleslegessé vált az önkéntes Tűzoltó Egye
sületnél egy kismotorfecskendő, valamint egy
Zuk tehergépkocsi - utóbbit tizenöt évvel
ezelőtt vásárolták. A képviselő-testület hozzájá
rult, hogy az egyesület értékesítse az említett
két eszközt. Előtte természetesen megvizsgál
ták, tudná-e hasznosítani az önkormányzat va
lamelyik intézménye a fecskendőt vagy az au
tót, de erre a kérdésre az érintettektől nemleges
válasz érkezett.
-n

Új könyvek
a Kresznerics
Könyvtárban

Á

A természet enciklopédiája: Földünk, az
élö bolygó. Ismeretterjesztés felső fokon! - ol
vashatjuk a könyv fülszövegében, és ez ebben
az esetben egyáltalán nem túlzás. Egy alaposan
megszerkesztett és csodálatosan illusztrált La
rousse-enciklopédiát tart kezében az olvasó. A
könyv - túlzás nélkül állítható - a teljesség igé
nyével mutatja be Földünket, mint élő egészet.
Foglalkozik bolygónk helyével az univerzum
ban, ismerteti a természeti forrásait, ökológiáját,
de külön fejezet foglalkozik a környezet- és ter
mészetvédelemmel. Nem az alapismeretek
megszerzésére vágyókhoz szól, valamennyi elő
ismerettel rendelkezni kell a könyv olvasójának,
de - ha másért nem - a csodálatos képanyag
miatt azok is belelapozhatnak, akiket nem iga
zán érdekelnek a természettudományok.
*
Fenwick EHzabeth: Kismamák nagyköny
ve - A szülök gyakorlati kézikönyve a fogam
zástól a gyermek hároméves koráig. Nem vé
letlenül nevezi előszavában a kötetet képes al
bumnak dr. Czeizel Endre. Valóban, amit csak
lehet, a szerző képpel mutat be, és - tegyük
hozzá - nem kevés sikerrel. A szöveges rész
rövid és érthető. A tudományos megfogalma
zásra nem is törekszik. Természetes is ez egy
kizárólag gyakorlati útmutatásokat adó kézi
könyvnél. Amire vállalkozik, azt maradéktala
nul teljesíti is. Az érintett szülők a szükséges
információkat mind megtalálják. A keresést egy
alapos tárgymutató is segíti, de maga a könyv
felépítése is olyan, hogy könnyen tájékozódha
tunk benne.
Györe Géza
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Äz első osztályosoktól az F-kategóriáig
A bizottság február 3-i ülésén nevelési
színterenként vették sorra a város pénzügyeit
befolyásoló problémákat. Az óvodákban elő
re nem döntöttek csoportcsökkentésekről,
mindent a beiratkozások mértékétől tettek
függővé. Felmerült, hogy az evangélikus egy
házi óvoda esetleges létszámbővítése nehéz
ségeket okozhat. Horváth András a kérdés
bonyolultságát jellemezve hangsúlyozta,
hogy az ottani gyerekek jelentős része kife
jezetten az egyházi nevelést igényli, ugyan
akkor a területileg hozzá tartozó óvodások
esetében missziós tevékenységet fejt ki. Kus¬
tos Lászlóné pénzügyi osztályvezető megje
gyezte, ha az önkormányzat ingatlannal tá
mogatná az egyházi nevelést, akkor minden
képpen kárpótlás illemé meg.
A celli városrészben indítható iskolai első
osztályok számával kapcsolatban elhangzott,
hogy addig van szabad iskolaválasztás, amíg
a beiskolázási körzethatár elbírja. A foglal
koztatási problémák megelőzése a túlzott
aránytalanságok kiküszöbölését indokolja. A
beiratkozások döntik el véglegesen az indít
ható osztályok számát. A mintegy 100-110
elsős elméletileg 4 osztályba sorolható, de a
gyakorlatban valószínű, hogy öt osztályra
lesz szükség. A bizottság megerősítette azt a
korábbi testületi véleményt, hogy vidékről
bejáró gyerekek miatt nem indítható első osz
tály. Szó esett arról, hogy elképzelhető két

Hívogató

„hagyományos" első osztály indulása a gim
náziumban a hatosztályos mellett. A maga
sabb fejkvótán túl a presztízs is e lehetőséget
támogatja. A szervezeti kérdésekről szólva
egyetértettek az alsósági óvodák összevoná
sával és a sági klubkönyvtámak a Kemenes
aljái Művelődési Központhoz csatolásával.
Mindkét intézkedést az önkormányzat sze
génysége és a közalkalmazotti törvény veze
tői pótlékra vonatkozó differenciálatlansága
magyarázza.
A közalkalmazottak besorolását illetően a
pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az
igényelt 40-ből 10 személy „kategóriatöbble
te" intézményi saját erőből finanszúrozható,
ha ezt megengedhetővé teszi az önkormány
zat. Az e célra biztosított 2,6 millió forintos
alapból további, személyenkénti besorolások
várhatók ad hoc bizottsági döntés alapján.
Felvetődött annak a lehetősége, hogy az ál
talános iskolákban „befagyasztják" az adható
F-kategóriát, amely a gimnázium és a szak
középiskola számára maradna fenn. Az alap
fokú oktatási intézményekben címpótlék
rendszerrel tervezik „részlegesen kárpótolni"
a visszasoroltakat.
A város a társadalombiztosítási területek
kel együtt 650 millió forintos költségvetésé
nek közel felét, 310 milliót fordít az önkor
mányzat 1994-ben oktatási, közművelődési
és sportcélokra.
Németh Tibor

Nyilatkozat
Az Eötvös Loránd Általános Iskola tantestülete, szülői munkakö
zössége és tanulói nevében a következő nyilatkozatot teszem.
A szervezés alatt álló egyházi iskolának - mely bizonyos szem
pontból dicséretes törekvésnek mondható - semmilyen kapcsolata
nincsen az Eötvös Loránd Általános Iskolával. Önálló jogi személy
ként fog működni - ha működését a szülők igénylik.
Minden olyan híresztelés, miszerint az Eötvös Loránd Általános Iskola
egyházi iskolává alakul - sőt, a sporttagozat működtetését is a most
alakuló egyházi iskola fogja végezni minden reális alapot nélkülöz. A
korábbi gyakorlatnak megfelelően az Eötvös Loránd Általános Iskola a
következő tanévtől is - és remélem az elkövetkezendőkben szintúgy önkormányzati sporttagozatos iskolaként kívánja és fogja szolgálni Cell
dömölk város polgárainak oktatását a már megszokott magas színvona
lon, amennyiben ezt a szülők és diákok tőlünk elvárják.
Celldömölk, 1994. február 4.
Rozmán László igazgató

Képzőművészeti pályázataid
1994-ben Kossuth Lajos halálának 100. évfordulójára emlékezik
az ország. Ebből az alkalomból a celldömölki Berzsenyi Lénárd
Általános Iskola pályázatot hirdet a város és városkörnyék általános
iskolásainak.
A pályázat címe: Kossuth emlékére.
A pályázat témája: a „leghívebb magyar" élete, munkássága a
reformkorban, a forradalomban és a szabadságharc idején.
Pályázni lehet bármilyen technikájú és tetszés szerinti képekkel.
Benyújtási határidő: 1994. április 25.
A pályázatok elbírálására a pályázat meghirdetője pártaüan szakmai
zsűrit kér fel. A legjobb pályázatokat díjazzák. A beérkezett munkákból
kiállítási rendeznek az iskola előcsarnokában. Részletes felvilágosítást
az iskolák rajztanáraitól kérhetnek az érdeklődök.
-V-
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Az alábbi, a századelőből származó ara
nyos szövegű meghívót szeretném az olvasók
szíves figyelmébe ajánlani.
A Szalóki hölgy közönség az Ajkai bánya
szerencsétlenek Özvegyei és árvái segélyezé
sére 1909. évi február hó 14-én estve 8 óra
kor a Szakonyi-féle kastélyban Zártkörű Há
zias Tánczestélyt rendez. A vigalomhoz ven
dég is kell, e czélból kívül czimzett urat, eset
leg asszonyságot és ha van becses famíliáját
is meghívja a rendezőség. Különösen jó
tánczhajlam és tehetséggel bíró urak otthon
ne maradjanak, mert zenészeink is ezektől
várván jövendő boldogulásukat, kedvet veszí
tenének. A hölgyek egyszerű megjelenése na
gyon indokolt lesz.
Belépti díj: Személy jegy 1 korona. Csa
ládjegy 3 személyre 2 korona.
Kocsin érkező vendégek lovai ott helyben
elhelyezhetők.
Szombathely és Pápa felől estve 7 illetve 8
órakor érkező vonatoknál díjmentes kocsik
állnak rendelkezésre.
Vendégeink étvágyát kielégíteni a rendező
ség tartja szerencséjének, a borászati teen
dőkkel azonban helyi vendéglősünket bíztuk
meg, aki szives buzgalma és szakértelmével
fog ezen tisztében eljárni.

*

Ezt a mindenről gondosan intézkedő meg
hívót dr. Lakos Béla ref. kollégiumi tanár
anyagában találtam pápai könyvtárunkban.
Nádasdy Lajos

É&J
TURKI

BUTIK

Újra megnyílt
a Hunyadi út
2/B szám alatt.
- Változatlan áron,
- változatlan
minőséggel
VÁRJUK
KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!
Nyitva:
hétköznap: 14-17-ig,
szombat: 8-12-ig.
BÁLABONTÁS:
kedd: 8 óra.
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Elérkezett a szőlőmetszés ideje. Itt-ott a
hegyben, a kertekben már csattognak a met¬
szŐollók, ez a közelgő tavasz jele, és a szor
galmas munka kezdete kint a természetben.
A szőlőmetszés - ahogy az öregek mondták
- már a szüret eredményét is eldöntheti nor
mális időjárási és művelési viszonyok között.
Tehát ez meghatározó munka, mindig oda
kell figyelni. Sokat jelent a szakmai ismeret,
de azt is tudjuk, hogy minden szőlőtőke más.
A gyakorlati tapasztalatot nem helyettesítheti
semmi.
Ebben az évben a jégverés után még na
gyobb figyelmet követel a metszési munka jogosan hangoztatják ezt a gazdák. A sérült,
megcsonkult vesszőkből lehet csak válogatni,
karókat elvétve lehet újakat húzni. A vessző
kön meglátszanak a bebarnult, „befásodott"
jégcsapások sebhelyei. Ha levágunk egy szá
lat, ahogy tapasztaljuk, egy harminc centimé
ter nagyságú (hosszúságú) vesszőn 5-6 for
radás is van. A hegy azon részén, ahol száz
százalékos volt a kár, ott a baj ennél is na
gyobb. Ez az év a drámai jégverés miatt min
denképpen sok tanulsággal szolgál a jövőre
nézve is. Ezért javasolható, hogy a metszés

Madártávlat új lap
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Jégverés utáni

során ne sajnáljuk az időt, tegyük félre a le
vágott vesszőket, minden fajtából és termelé
si mód (lugas, gyalog) szerint. Ezeket a
vesszőket, amelyeken jól láthatók a jégcsapás
okozta sebhelyek, lakkozzuk be és tegyük el
a jövő számára, esetleg kartonlapokra rögzít
ve. A későbbiekben a bizonyításon kívül a
szakmai tanácskozásokon bemutatható példa
ként szolgálhatnak. Tehát nem haszontalan
kérdésről van szó.

CELLDÖMÖLK
Születés: Nagy Zsolt és Szálai Gyöngyi leánya:
Adrienn, Varga Károly Zoltán és Balogh Katalin
leánya: Alexandra, Berta Zsolt és Kovács Judit fia:
András, Dankovics Zsolt József és Kovács Edina
Zita leánya: Frida, Mogyorósi Róbert és Rózsás
Andrea leánya: Bianca, Gersey Zoltán és Ballá Ka
talin leánya: Anikó, Kovács Tibor és Dienes Ágnes
fia Tibor és leánya Szabina (ikrek), Lada József és
Nováki Szüvia leánya: Barbara, Bödör Ferenc és
Németh Judit fia: Ferenc Balázs, Kiss Vümos és
Öri Éva leánya: Valentina, Horváth Béla és Rózsa
völgyi Andrea fia: Dávid, Zsirai József és Sebes
tyén Erika leánya: Zsófia, Erdélyi Róbert és Ha
raszt Margit fia: Richárd.
Házasság: Kovács Éva Mária és Bődi Gábor Zsolt,
Miklós Katalin és dr. Strommer Zoltán Elemér.
Halálozás: Horváth Lajos, Balogh Károlyné sz.
Gerencsér Irma, Sebestyén Józsefné sz. Antal Mar

X

gazdagodhatunk a természet vi
lágából. Ajánljuk minden érdek
lődőnek. A folyóirat szép kivite
lű és tartalmas. Hatvan forintért
lehet megvásárolni. Megrendel
hető: MME titkársága, Budapest,
Költő u. 21., 1121. Az első szám
címlapján a jégmadár látható.

Végre megjött
a víz!
Újra van víz a Lánka-patakban! A már évtizedekkel koráb
ban kiapadt kedves patakunkban

Anyakönyvi hírek
git, Varga Imre, Németh Istvánné sz. Bagics Eszter,
Bende Lajos, Kurányi Béla, Szarka István, Ipsits Jó
zsef, Fazekas Sándomé sz. Boda Irén, Szabó István.

VÖNÖCK
Születés: Varga Lajos és Rosta Ildikó Veronika
fia: Mátyás.

CSÖNGE
Születés: Jánossy Tibor Attila és Kiss Etelka Má
ria leánya: Tímea, Kovács Sándor és Nagy Erika
fia: Roland.
Halálozás: Varga Géza.

NAGYSIMONYI
Születés: Benkó Attila és Farkas Ágnes fia: Attila.

BOBA
Születés: Balogh Zoltán Gyula és Kovács Erika
fia: Martin, Szabó Sándor és Szász Katalin Zsu
zsanna leánya: Edina Katalin.
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Dala József

Új
folyóirattal
jelentke
zett a Magyar Madártani Egye
sület Madártávlat címen. Az
első szám gazdag ismereteket,
színes írásokat nyújtott át
számunkra. A Kemenesalja ter
mészeti értékeit védő szemé
lyek száma nem kevés. A Ság
hegy a rangos ötödik helyet
foglalja el a tájvédelmi körze
tek körében. Az új folyóirat
nagy segítség lehet számunkra,
és sok élménnyel, híradással

1,

1
i

Vigasz ez év tavaszán, hogy sokévi szá
razság után javult a helyzet. A novem
beri és a későbbi hó, valamint a bőségesebb
esők a talaj mélyebb részeibe szívódtak, ez
bizonyos tartalék (törlesztés) lehet, ami
nagy haszon a növények számára, így je
lentős mértékben a szőlőknek is. A met
szésről sok egyebet is el lehet mondani. Jó
volna, ha az Űj Kemenesalja lehetőségét
felhasználva a gazdák időközönként nyil
vánosság elé tárnák véleményüket, tapasz
talataikat, javaslataikat. Mindez nagy
mértékben segítheti a szőlészkedést he
gyünkön és térségünkben. A vélemények,
a tapasztalatok kiegészíthetik egymást.

madártávlat

szőlőmetszés

a csapadék növekedése révén
egy-egy szakaszon újra találni
vízfolyást.
Hasonló jelenségnek lehe
tünk tanúi a Sághegy alatti
valamikori tavak esetében. Egy
ideig itt is tükröződik a víz.
Többen jelezték, hogy a Mar
cal-medence térségei újra telí
tődtek vízzel. Új jelenségről
írunk, bár az igazság az, hogy a
valamikori természeti körülmé
nyek kismérvű visszatéréséről
van szó. Reméljük, a március
ban érkező gólyák örömmel ve
szik ezt tudomásul.

(d.j.)

KEMENESMIHÁLYFA
Születés: Szabó Sándor és Mészáros Andrea le
ánya: Alexandra, Simon László és Remport Ilona
leánya: Natália.
Halálozás: Nagy Bálint.

JÁNOSHÁZA
Születés: Varga József és Kovács Éva leánya:
Dóra.

DUKA
Születés: Németh István és Nagy Irma fia: István.
Halálozás: Tóth Béla.

KEMENESPÁLFA
Halálozás: Pintér József.

KEMENESSZENTMÁRTON
Halálozás: Varga Imréné sz. Páli Mária.

NEMESKOCS
Halálozás: Egressy Sarolta.

KENYÉRI
Halálozás: Förhécz István Péter.
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<0> SPORT ^ eredmények - események <$> SPORT
Sportkoncepció 2000-re

Nincs sínen a C(V)MSE
Az önkormányzat illetékes bi
zottsága megtárgyalta az egyesü
let létesítményeinek helyzetéről
szóló beszámolót. A kérdéskörrel
szorosan összefügg, hogy átfogó
sportkoncepcióra van szükség a
város vezetőinek (irányítás), vál
lalkozóinak (finanszírozás) és az
iskolák (utánpótlás) bevonásá
val. Az egyesület három szakosz
tályában 300 versenyző sportol,
s ehhez a létszámhoz nem ele
gendőek az SE létesítményei.
Szabó István ügyvezető elnök
jelezte: el kell dönteni, hogy mi
lyen minőségi sportra van szük

ség Celldömölkön. Az iskolák
ontják az utánpótlást, de nincs
igazán megtervezve a különböző
szintű sporttevékenységek egy
másra épülése. A működés felté
teleinek biztosításához egyre ne
hezebb támogatást szerezni, és
így lassan a koldulás szintjére
süllyed a szponzorszerzés... Az
1994-re szükséges 5 millió fo
rintból mindössze 2,5 millió áll
rendelkezésre. Kocsis Péter tár
sadalmi elnök tájékoztatása sze
rint a MÁV nem nyilatkozik a
támogatásról, sőt,március l-jétől
a sportolók utaztatását sem segíti

Diáksport
A hagyományoknak megfelelően már ja
nuárban kezdetét vette az általános iskolák
1994. évi versenysorozata. Január 22-én az
asztaliteniszezők, míg 29-én az atléták alap
fokú városi döntőire került sor. Az atlétikai
terembajnokságon 274, az asztalitenisz dön
tőn pedig 47 általános iskolás mérte Össze
erejét. Eredmények:
Asztalitenisz: Leány I I . kcs.: 1. Agárdi
Renáta, 2. Bodor Anita, 3. Nyári Zsuzsanna.
III. kcs.: 1. Hanzsér Barbara, 2. Vörös Anikó,
3. Szálai Anita. Fiú I I . kcs.: 1. Hajós Sza
bolcs, 2. Vass Roland, 3. Bertalan Szabolcs.
ID. kcs.: 1. Horváth Dániel, 2. Mesterházy
Adrián, 3. Monostori Ákos. Valamennyi ver
senyszámot a Berzsenyi Lénárd Általános Is
kola tanulói nyertek meg. Gratulálunk, és sok
sikert kívánunk a megyei döntőben.
Terematlétika: Leány II. kcs.: 30 m-es fu
tás: 1. Kiss Andrea (Eötvös) 5,06 mp., 2. Szomorkovits Lilla (Eötvös) 5,28 mp., 3. Kovács
Nóra (Gayer) 5,43 mp. 6 körös futás: 1. Kiss
Veronika (Eötvös), 2. Németh Bernadett

Egy mondatban
• A labdarúgócsapatnál a megürese
dett szakosztályvezetői tisztséget Pacsi
József tölti be a jövőben, a felkérésre a
labdarúgó-szakosztály javaslata alapján
került sor.
• A Balogh Zsolt által finanszírozott
csehországi felkészülési tábor a labdarú
góknál jól szolgálta a csapatszellem fej
lődését, a lehetőségért ezúton is köszö
netét fejezi ki az egyesület vezetősége.
• Az egyesület nehéz anyagi helyzet
ben van, az emelkedő kiadások miatt a
minimális működési feltételek biztosí
tása érdekében kénytelen volt emelni a
bérletek és a belépődíjak árát.

a vasút. Hangsúlyozta, hogy a
sportoló áru lett, s csak úgy tud
nak létezni, ha értékesítik piacké
pes játékosaikat. Túl jól sikerült
az ősz az egyesületnél: két baj
nokesélyes együttes van, de a
technikai feltételek a minimális
mértéket alig ütik meg.
A sportkör létesítményei le
romlott állapotúak. A futballpá
lya lelátójának aljzata, a lépcsők,
a vas- és fakorlátok, az ülőhelyek
és a külső falfelületek mind fel
újításra szorulnak. A hazai ifi fo
cicsapat 2,5 x 3,5 méteres öltö
zőjébe 18-20 játékosnak kell
bepréselődnie... A tribün melletti
új öltözők is elhanyagolt képet
mutatnak belülről. A Szakmun
kásképzőnek és a Gayer iskolá
nak összesen évi 260 ezer forin

(Eötvös), 3. Somogyi Beáta (Eötvös). Magas
ugrás: 1. Kiss Andrea 125 cm, 2. Agárdi Re
náta (Berzsenyi) 120 cm, 3. Szomorkovits
Lilla 110 c m ötösugrás: 1. Pulai Krisztina
(Gayer) 10,24 m, 2. Kotz Gabriella (Gayer)
10,24 m, 3. Szomorkovits Lilla 10,00 m. Tö
möttlabda-dobás: 1. Kiss Andrea 9,20 m, 2.
Agárdi Renáta 8,90 m, 3. Mendel Helga (Eöt
vös) 8,45 m. HL kcs.: 30 m-es futás: 1. Kiss
Lilla (Gayer) 5,19 mp, 2. Sali Réka (Eötvös)
5,20 mp, 3. Horváth Vera (Gayer) 5,21 mp.
6 körös futás: 1. Bertha Emőke (Eötvös), 2.
Vass Bernadett (Gayer), 3. Horváth Vera.
Magasugrás: 1. Vass Bernadett (Gayer) 125
cm, 2. Kiss Lilla 120 cm, 3. Bödör Veronika
(Berzsenyi) 120 cm. ötösugrás: 1. Vass Ber
nadett 10,30 m, 2. Borsodi Krisztina (Berzse
nyi) 10,28 m, 3. Németh Ágnes (Eötvös)
10,12 m. Tömöttlabda-dobás: 1. Jóna Geor
gina (Eötvös) 8,90 m, 2. Erdélyi Piroska (Ber
zsenyi) 7,90 m, 3. Káldi Veronika (Gayer)
7,70 m. Fiú ü . kcs.: 30 m-es futás: 1. Nagy
Zoltán (Eötvös) 5,04 mp, 2. Lukács Péter
(Gayer) 5,25 mp, 3. Szili Péter 5,26 mp. 6
körös futás: 1. Nagy Zoltán, 2. Jankovics
László (Gayer), 3. Sali Ákos (Eötvös). Ma
gasugrás: 1. Szili Péter 125 cm, 2. Nagy Zol
tán 125 cm, 3. Maráczi Zsolt (Gayer) 120 cm.
ötösugrás: 1. Jankovics László 10,28 m, 2.
Tuboly Miklós (Eötvös) 10,24 m. 3. Dezső
Gábor (Berzsenyi) 10,10m. Tömöttlabda-do
bás: 1. Tóth Zoltán (Gayer) 8,70 m, 2. Fuksz
András (Gayer) 8,60 m, 3. Horváth Pál (Já
nosháza, Batthyány) 8,45 m. Hl. kcs.: 30 m-es
futás: 1. Mayer Miklós (Gayer) 4,43 mp, 2.
Németh Szabolcs (Gayer) 4,69 mp, 3. Somo
gyi Ferenc (Berzsenyi) 4,71 mp. 6 körös fu
tás: 1. Gulyás Balázs (Eötvös), 2. Mayer Mik
lós, 3. Somogyi Ferenc. Magasugrás: 1. Né
meth Szabolcs (Gayer) 160 cm, 2. Nováky
Károly (Gayer) 150 cm, 3. Csói András (Ber
zsenyi) 145 cm. ötösugrás: 1. Németh Sza
bolcs 12,38 m, 2. Csói András 12,14 m, 3.
Somogyi Ferenc 11,58 m. Tömöttlabda-do
bás: 1. Gulyás Balázs 12,50 m, 2. Somlai
Balázs (Berzsenyi) 11,60 m, 3. Sebestyén Fe
renc (Berzsenyi) 11,05 m.
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tot kénytelenek fizeüii, mert azok
helyet adnak a kézilabdázóknak,
illetve az asztaliteniszezőknek. A
Cell és Ság közötti salakos pálya
karbantartása is jelentős költség
be kerül, pedig a beruházás eleve
elhibázott koncepciót tükrözött,
hiszen már abban az időben Eu
rópában sehol sem építettek sala
kos pályát.
A bizottság javasolta a képvi
selő-testületnek, hogy hozzanak
létre egy ad-hoc bizottságot,
amely dolgozza ki a város rövid-,
illetve középtávú sportpolitiká
ját. Feladata lesz továbbá az
egyesület sportlétesítményeinek
felülvizsgálata és a működéshez
szükséges gazdasági lépések
meghatározása.
Németh T.

Átigazolási
hírek és álhírek
A megyei labdarúgócsapat játékosállomá
nyában az elmúlt időszakban több változás
történt. Az elterjedt hírekkel ellentétben
Csákvári Zsolt nem ment sem külföldre, sem
Répcelakra, hanem a kék-sárgákat erősíti ta
vasszal is. Pécz Károlyt viszont leigazolta a
szénsavgyári csapat, és a jelenlegi átigazolási
szabályzat szerint ez ellen nem tehet semmit
a sportegyesület. Az egyházashetyei Markos
Róbert a celliekkel együtt végezte az alapo
zást és elképzelhető, hogy leigazolják. Szálai
Csabát a CVMSE fél évre kölcsönadta az
osztrák Unterwart csapatának. Különböző
együttesek megkeresték még Molnár Imrét,
Kolonlcs Ferencet és Viola Andrást, de va
lamennyien úgy döntöttek, hogy az egyesü
letnél folytatják pályafutásukat.
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