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Alsósáéi vosta 

Beruházásért 
ingyenes használat 

A 3. Sz. Postahivatal önkormányzati tulaj
donú ingatlanon fekszik. Az épület rekonst
rukciója során a szolgáltatóhely közös beru
házásban épült a Soproni Postaigazgatóság 
által átadott pénzeszközből. Az épületrész 
üzemeltetését is Ők végzik, de az ingat-
lannyilvániartásban bejegyzett joguk nincs. 

A beruházási költségekre való tekintettel 
az önkormányzat ingyenes használati jogot 
biztosított számukra a tulajdonjog érintetle
nül hagyása mellett. Hozzájárulását azzal a 
kikötéssel adta meg, hogy az épületrész kar
bantartási és felújítási költségeit a postaigaz
gatóság állja. 

- n é t i -

Fegyvertár 
Vadászfegyvereket loplak el nemrég 

Csepregen. Mini megtudtuk, a celldö
mölki rendőrkapitányság működési terü
letén öt személynek van önvédelmi pisz
tolya, négynek gáz riasztófegyvere. A 
nyilvántartás szerint 159 golyós és 201 
sörétes lőfegyver van magánszemélyek
nél. Reméljük, valamennyit jól őrzik! 

Mikor indulhat a túra? 

Két keréken a GYSEV nyomvonalán 
Két éve már, hogy először megfogalmazódott 

a gondolat egy Celldömölk és Fertőrákos között 
kiépítendő kerékpárút létesítéséről. Ez - az ak
kori elképzelések szerint - kapcsolódna ahhoz 
a kerékpárúthoz, amely az országhatár mentén 
lebontott egykori határzár, a sokat emlegetett 
vasfüggöny helyén épülne, és összekötné a Fer
tő tavat az Adriával. Időközben a nagy terv szá
mos ponton módosult. Kiderült ugyanis, hogy 
a vasfüggöny helyén több szakaszon komo
lyabb beruházást igényelne az útalap megerősí
tése, ráadásul a kárpótlási földek egy részét a 
nyomsáv helyén új gazdáik már birtokba vették, 
s nem valószínű, hogy eladnák azokat. A kerék
párút terve ettől még ma is él, de valószínűbbnek 
látszik az, hogy a teljes út helyett egyelőre csak 
egyes szakaszokat lehet erre a célra kialakítani. 

Celldömölk a GYSEV egykori vasúti pályá
jának a nyomvonalán megépí tendő kerék-
párúttal létesíthetne összeköttetést Fertőrákos
sal. Az útalapot itt is több helyen meg kellene 
erősíteni, az érintett önkormányzatok csak je
lentős központi támogatással vállalhatnák en
nek a pénzügyi terheit. A celli képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a megvalósítást mindaddig 
elhalasztják, amíg megjelenik egy olyan köz
ponti pályázat, amely a kerékpárút építését tá
mogatja. Ily módon egyelőre még megbecsülni 
sem lehet, mikor kerekezhetünk el Celldömölk
ről a Fertő tóhoz. Ámbár nem elképzelhetetlen, 
hogy a nyáron lesz néhány vállalkozó kedvű 
celldömölki Fiatal, akik „beneveznek" egy ilyen 
biciklitúrára. Ha így lesz, lapunk szívesen tudó
sít erről. b-

Alapítványoké lett a tiszteletdíj i Cq/¡ 

A képviselő-testület egy korábbi ülésén el
hangzott, hogy a CELLSZOLG Kft. taggyű
lésébe delegált önkormányzati képviselők eddi
gi, kétévi munkájuk alapján 1993 decemberé
ben tiszteletdíjat kaptak. Makkos István pol
gármester tevékenységük nehézségeit ecsetelve 
megvédte őket a városban elterjedt nagy pén
zekről szóló híresztelésekkel szemben. 

Varga László Csaba azóta az összeg 60 szá
zalékát az .Alsóságért", a fennmaradó részt a 
„Celldömölkért" Alapítvány számlájára juttatta. 
Portschy T a m á s a „Celldömölk tehetségeiért" 
Alapítvány javára adományozta a keresmé
nyét. Á b r a h á m Ferenc ugyancsak erre a cél
ra ajánlotta fel a pénzt. 

N.T. 

További tárgyalások lesznek ^OZ^ 

Városgondnokság - kérdőjelek 
A város képviselő-testülete - a 

városfejlesztési bizottság egy ko
rábbi ülésén megtárgyalt napi
rend szerint - foglalkozott a vá
rosgondnokság létrehozásának 
lehetőségeivel. Ennek szüksé
gességét aligha lehel vitatni, h i 
szen valamilyen módon egy kéz
ben kellene tartani a város Összes 
ingatlanának ügyét, beleértve 
mindazokat a tennivalókat, ame
lyek egy épület fenntartásával, 
..birtoklásával" összefüggenek. 
Egyszerűbben szólva: nem elég, 
n a egy épületnek tulajdonosa 
v an, valódi gazdára is szükség 

lenne. Ezt a feladatot látná el az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
épületek tekintetében a város
gondnokság. 

Erre hazánkban ma még nincs 
modell, legföljebb különböző 
egyedi kísérletekről beszélhe
tünk. Egyebeket is figyelembe 
véve a képviselő-testület úgy ha
tározott, hogy szakemberek köz
reműködésével további tárgyalá
sokra van szükség ahhoz, hogy 
végleg dönteni lehessen a vá
rosgondnokság létrehozásának 
konkrét módjáról. 

Árajánlat az önkormányzattól 

Az ED ASZ megvenné a földet 
Véget nem érő folyamatnak lát

szik a városban lévő ingatlanok tu
lajdoni viszonyának rendezése. 
Most az ÉDÁSZ Rt. Koptik Odó 
utcában lévő építményén a sor. 

Az állami vagyon „lebontása
kor" az ingatlan tulajdonjoga ketté 
vált: a föld az Önkormányzaté, az 
épület az áramszo lg altatóé. Az 
ÉDÁSZ abban érdekelt, hogy a 
föld is a sajátja legyen, így a rész
vénytársaság ajánlatot kért a föld 
megvételére. 

Az eladási ár megállapításánál a 
képviselő-testület figyelembe vet
te, hogy az ÉDÁSZ két éve, amióta 

tulajdonjogot szerzett az épületre, 
nem fizetett a földért az önkor
mányzatnak, másrészt a város köz
pontjában a beépített ingatlanoknál 
a föld értéke általában 1500 forint 
négyzetméterenként. A városfej
lesztési bizottság javaslatát támo
gatva így arra az elhatározásra jutott, 
hogy az ÉDÁSZ négyzetméteren
ként ezer forintért megvásárolhatja 
az általa használt földterületet. 

Egyelőre nem tudni, hogyan vé
lekedik erről az árajánlatról az 
áramszolgáltató. Az eladó és a ve
vő között egyeztető tárgyalások 
kezdődtek. -6 

Ne feledje: Uj Kemenesalja kéthetente! Mostani számunk 12 oldalas. 



ÚJ KEMENESALJA 

H - * Í * R « E * K Lesz egyházi iskola a városban 
Az egyházi iskola létrehozásáriak megtár

gyalása volt az egyetlen főbb napirendi pont 
a képviselő-testület múlt szerdai ülésén. Az 
iskola alapításának feltétele: az ingatlan és a 
működtetéshez szükséges anyagi háttér meg
léte. Az első lépést a legkevesebb 10 évre 
köthető közoktatási megállapodás jelenti. Eb
ben kell rögzíteni az önkormányzati finanszí
rozás mértékét. Jelenleg a központi, 41 ezer 
forintos kvótához helyben további 15 ezer fo
rintot kell hozzátenni a működtetés színvona
lának megtartásához. Egy osztály (25 fő) in
dítása 375 ezer forintos kiadást jelentene a 
központi normatíván felül. Egyelőre a képvi
selő-testület szándéknyilatkozatára volt szük
ség: a pedagógiai program, továbbá a részle
tes költségvetési terv elkészítése és szakmai 
ellenőrzése után kerülhel majd sor a végleges 
engedély kiadására. 

Az egyházi iskola ügyének egyik legfon
tosabb kérdése: hol tudják ősszel elkezdeni 
az oktatást? A Koptik Odó utcai óvoda egyik 
helyisége tűnik a legkézenfekvőbb megoldás
nak, és a szükséges birtokmegosztások után 
a József A. u. 1. sz. alatti ingatlant 1995 őszén 
lehetne az egyház kezelésébe adni. Nincs szó 
az Eötvös iskola kiszorításáról, a felmenő 
rendszer miatt majd 4-5 év múlva kell átte
kinteni az akkori helyzetei. A mostani álla
potokat illetően polémia alakult ki Varga 
László Csaba alpolgármester és R o z m á n 
László, az Eötvös iskola igazgatója között. 
Az előbbi szerint hosszú távon az , 3 ö t v ö s " 
létéről van szó, míg utóbbi úgy gondolta. 

hogy sokkal inkább az egyházi iskola léte 
vagy nemléte a kérdés. Portschy T a m á s két
ségeit fejezte ki a plusz 15 ezer forint meg
adásával kapcsolatban, mert ebben az esetben 
a három önkormányzati iskola fajlagos (egy 
diákra eső) költségnövekedésével is kell szá
molni. Megemlítette azt az esetleges pszicho
lógiai hatást, hogy a szülők talán elriadnak az 
Eötvösbe történő beíratástól a távlati bizony
talanságok miatt. Á b r a h á m Ferenc hangsú
lyozta, hogy az egyházi és az önkormányzati 
intézmények egyenrangúak és az Eötvös sor
sa nincs veszélyben. 

Makkos Is tván polgármester leszögezte,, 
hogy Celldömölkön helye van az egyházi is
kolának. Ezt kell kimondani a testületnek, ha 
elfogadja a koncepciót, és a döntés felelős
ségét vállalnia kell. A városban elterjedt ál
hírek, téveszmék Rozmán László szerint az 
Iskolaszervező Bizottságtól erednek. A „lát
hatatlan kollégium" tagjai álmaikat is beleve
títették a terveikbe, de arcukat nem vállalják. 
Nagy József plébános reagált az elhangzot
takra: a bizottság testületi döntés előtt nem 
akart szúire lépni. Jelezte, hogy szinte erejü
kön felül vállalkoznak, de meg akarják aján
dékozni a tanulókat és a város polgárait az 
egyházi neveléssel. 

A képviselők egyetértettek az egyházi is
kola indításával: egy osztály számára helyi
séget biztosítanak, és ugyanúgy 56 ezer fo
rinttal támogatják a leendő kisdiákok „költ
ségeit", mint az önkormányzati iskolákban. 

Németh Tibor 

• Visszaigényelhető . A közhiedelemm 
ellentétben a közműfejlesztések utáni 15 sz 
zalékot egyelőre a továbbiakban is vissza 1 
het igényelni. 

• Erke l Ferenc B á n k b á n című operáj 
nak opera-keresztmetszet feldolgozását ti 
kinthetik és hallgathatják meg az érdeklődi 
március 9-én délután 4 órakor a Kemenesalj; 
Művelődési Központban a Szombathel; 
Szimfonikus Zenekar előadásában. 

• Közös koncertet ad március 11-én dé 
előtt 10 órakor és délután 3 órakor a celldc 
molki Ádám Jenő Zeneiskola és a Dunaszei 
dahelyi Művészeti Alapiskola a celli zeneis 
kola kamaratermében. A műsorban közremí 
ködnek a zeneiskolák szólistanövendékei é 
zenekarai. 

• A Mozgássérü l tek Egyesüle te terület 
kulturális szemléje március 12-én délután 
órakor lesz a Kemenesaljái Művelődési Köz 
pont színháztermében. 

• Jogszabá ly i l ag megszűn t a rendszere 
nevelési segély folyósításának a lehetősége 
ami Celldömölkön 210 gyermeket érint. / 
változás következtében a helyi szociális rend 
szerbe kell beépíteni az e címen ellátás nélkü 
maradottak támogatását. 

• Elnézés t k é r ü n k olvasóinktól a leg 
utóbbi lapszámban előfordult hibákért. Az e l 
ső oldal alján sajnálatosan lemaradt a cikkeit 
utolsó mondata. 

• A temetőre vonatkozó beruházási prog
ramterv elkészítésének határideje március 
15-e. 

Mi a véleménye a celli strandról? 
Név: 

(nem köte lező kitölteni) 

Lakcím: 

1. Híányzik-e az ö n vé l eménye szerint a városban egy strand? 
I G E N N E M 

2. Egyetér t -e ö n azzal, hogy az önkormányza t tervbe vegye a 
ce l ldömölk i strand felújítását? 

I G E N N E M 

3. Egyetér t -e azzal, hogy a strand felújítása kiemelt feladat legyen? 
I G E N N E M 

4. Amennyiben a strand felújítására sor kerülne, hajlandó íenne-e 
ahhoz anyagilag is hozzájárulni? 

I G E N N E M 

5. Amennyiben Ön anyagi hozzájárulást is vál lalna, azt milyen 
összegben lenne módja teljesíteni? 

100 Ft-ig 500-1000 Ft-ig 
100-500 Ft-ig 1000 Ft felett 

6. E g y é b módon kíván hozzájárulni , mégped ig : 

Kedves Celldömölkiek! 
A város önkormányza ta szükségesnek látja, hogy Ce l ldömölkön 

strand épüljön. 
Természe tesen egy strand létesítése - a beruházás - nagy ter

heket ró a köl tségvetésre . Az üzemel te tés is va lósz ínűleg veszte
séges lesz, ami rendszeres kiadást jelent, és éven te ezzel számolni 
ke l l . Az e lképzelés szerint a régi strand kerü lne felújításra, a gyer
mekmedence fűthető vizű lenne, é s mindké t medence vízforgató
val m ű k ö d n e , amely megoldás a nagyobb medence esetében is 
egy kellemes hőfokot biztosí tana. 

A felújítás, mely természetesen a régi s t randépüle t re is kiterjed
ne és a későbbiekben egy szabad időközpon t je l legű kialakítást is 
lehetővé tenne, kb. 50 mil l ió Ft-ba kerülne . A strand beindí tása , 
a fürdési lehetőség meg te remtése kisebb összegbő l is mego ldha tó , 
de hitel felvétele nélkül e lképze lhe teüen . 

A leírtak alapján gondoltunk arra, hogy a lakossági igény fel
mérése alapján dönthe tünk csak a beruházás sorsáról . 

Kérjük, hogy a kérdésekre válaszolva a mel lékel t kérdőívet már
cius 11-ig jut tassák vissza a Polgármes te r i Hivatalba, dobják az 
ott elhelyezett urnába. 

Válaszaikkal befolyásolhatják - a lá támaszthat ják vagy eltérít
hetik - a képviselő- tes tület szándékát , hogy felújítsák-e a ce l ldö
mölki strandot. 

Kérjük, minél többen szóljanak hozzá ehhez a t émához . 
Véleménynyi lvání tásuka t előre is megköszön jük . 

Tisztelettel: 

Celldömölk Város Önkormányzata 
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Kicentizett idei költségvetés 4 fe?0+ 

Tudósítás a képviselő-testületi ülésről 
Az önkormányzat február 16-i ülése az 

1994. évi pénzügyi terv közmeghallgatásával 
kezdődött, ami lakossági érdeklődés híján 
gyorsan lezajlott. 

Kormányrendelet alapján a részt vevő Ön
kormányzatok képviselőinek közös ülésen 
kell dönteniük a körjegyzőség költségvetésé
ről. A közel 30 millió forintos Összeg lakos
ságarányosan került megosztásra : Cel ldö
mölk 95,5 százalék, Mersevát pedig 4,5 szá
zalék (1 millió 344 ezer forint) arányban ré
szesült a kiadásokból. Mersevát alpolgármes
tere jelezte, hogy 1993-ban még csak 800 
ezer forint volt a hozzájárulás, és számukra 
a növekedés súlyos pénzügyi gondokat okoz
hat, tekintettel az időközben épült szociális 
otthon fenntartási költségeire. Válaszként el
hangzott, hogy a tavalyi összeg még a kör
jegyzőség létrehozása körüli időből szár
mazó köl tségelemzésen alapult, nem a ta
valy megjelent rendeleten, amely a lakos
ságarányt tette elosztási mér tékké . Bara
nyai At tUáné d r . j e g y z ő n ő tájékoz
tatásként közöl te , hogy a Cellbe j á ró tanu
lók után Mersevát a normatív támogatás 
különbözetét mindig megtér í te t te a város
nak, holott nem lett volna kötelessége. Ez 
utóbbi tényre tekintettel mél tányossági ala
pon a kért összeg felét is elfogadta a testü
let körjegyzőségi támogatásként . 

A város idei költségvetése összesen 683 
millió forint, ami 17 százalékkal több az elő
ző évinél. A növekedés részben állami támo
gatásból, részben céltámogatási tartalékból 
adódik. A képviselők a kicentizett, korábban 
többször megtárgyalt 1994. évi költségvetést 
2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett 
fogadták el. 

A két ülés közötti események sorában el
hangzott, hogy az országgyűlési választások
ra 1990-hez hasonlóan 10 szavazókör került 
kialakításra, 1-2 körzetben módosult a sza

vazókör határa, 3-4 helyen pedig a szavazó
he ly i ségek vál toztak. Újdonság, hogy az 
egyéni jelöl tek kérésre pénzért választási 
névjegyzéket kérhetnek a települési jegyzők
től. 

A C V M S E létesí tményeinek helyzetéről 
szóló előterjesztés vitájában Varga Lász ló 
Csaba hangsúlyozta, hogy a bajnokságban 
elért hely alapján kel l f inanszírozni az 
egyes sportágakat . Szerinte júniusban újra 
kel l gondolni a kérdést, és e lképzelhető a 
visszafejlesztés is. R o z m á n Lász ló , az Eöt
vös iskola igazgatója úgy vélte, hogy a vas
út utaztatási kedvezményének megszűnése 
katasztrofális hatású a sporttagozatos isko
la számára , hiszen versenyezte tés nélkül 
nem mérhető a teljesítmény. Makkos Ist
v á n polgármester ígéretet tett arra, hogy a 
4 mil l ió forintos egyesületi keretből lehe
tőséget teremtenek a versenyzők utaztatá
sára. 

A lakáshoz jutás helyi támogatását szabá
lyozó rendelet szerint lakásvásárláshoz és új 
lakás építéséhez 200 ezer forintig, lakásbőví
téshez 100 ezer forintig, fűtéskorszerűsítés
hez, szennyvízcsatorna bekötéséhez, vízfo
gyasztás és távfűtés mérhetővé tételéhez 50 
ezer forintig terjedő kamatmentes kölcsön 
nyújtható a feltételek megléte esetén. Elve
tették azt a javaslatot, hogy indokolt esetben 
a kölcsön 50 százalékáig vissza nem térítendő 
támogatást adjanak. 

Az iskolaszékek szervezésével, pontosab
ban az önkormányzat által delegálandó sze
mélyekkel kapcsolatban a képviselők többsé
ge bírálta, hogy - az előkészítő bizottság tár
gyalásait követően - iskolaigazgatók kerülje
nek így az új testületekbe. A kérdést rövid 
időre, a következő ülésig elnapolták azzal, 
hogy közben az összeférhetetlenségi elveket 
tisztázni kell . 

Németh Tibor 

Visszanyert forintok U o 3 

Mit kell tudni az iskolaszékről? 
Válaszol : Rosta S á n d o r , az Igazgatói 

m u n k a k ö z ö s s é g vezetője : 
Az iskolaszékek létrehozásáról a köz

oktatásról szóló 1993. évi L X X I X . tör
vény rendelkezik. 

Létrehozásukkal az iskolákban folyó 
nevelő és oktató munka demokratizálása, 
segítése a cél. Tagjai az iskola nevelőinek 
és a szülőknek választott, valamint az in
tézmény fenntartóinak megbízott képvi
selői, mégpedig azonos létszámban. 

A testület jogosítványait a törvény sza
bályozza. Ennek értelmében döntési jog
köre van saját működési rendjének, mun
kaprogramjánakmeghatározásában, tiszt
ségviselőjének megválasztásában, továb
bá olyan ügyekben, amelyekben a döntést 
a nevelőtestület vagy a fenntartó az isko
laszékre bízza. 

Egyetértési joga van például az iskola 
működési és szervezeti szabályzatának, 
házirendjének elfogadásában. 

Véleményt nyilváníthat az intézmény 
m ű k ö d é s é v e l kapcsolatos valamennyi 
kérdésben, például a helyi vagy egyedi 
tantervek kiválasztásában, a tanórán kí
vüli pedagógiai programok, foglalkozá
sok összeállításában. 

Fontos dolog tudni azt is, hogy az is
kolaszék közvetlenül nem ellenőrizheti az 
iskolában folyó munkát . Erről csak a 
szakértők alkothatnak véleményt. 

Február 28-ig városunk valamennyi ál
talános és középiskolájában megalakul
nak az iskolaszékek. Működésükben az 
első időszakban bizonyára lesznek még 
zökkenők. Biztos vagyok azonban abban, 
hogy megfe le lő gyakorlat b i r tokában 
ezek a testületek az iskolai oktatásban 
mind a stabilitás, mind a megfontolt, de 
dinamikus fejlődés meghatározó elemei 
lehetnek. Völgyi László 

Az első tapasztalatok a hőelosztásról 
Nemrég adtunk hírt lapunkban 

arról, hogy a Kossuth utca 15. 
számú ház A és B lépcsőházában 
áttértek az egyéni hőmennyiség
mérésre. Akkor azt ígértük, hogy 
a tapasztalatokról idővel beszá
molunk. Felkérésünket meg sem 
várva megkeresett bennünke t 
Hűlik László, a Korona Lakás
fenntartó Szövetkezet ügyvezető 
elnöke, mert úgy gondolta, hogy 
már most van mit megosztani az 
érdeklődőkkel. 

- Milyenek a kezdeti tapasz
talatok? 

- Nagyon jók. Minden lakókö
zösségei csak bátorítani tudok. 

- Hallhatnánk folyamatukban 
is a tényekről? 

- 1993 januárjában elhatároz
tuk, hogy áttérünk a hőmennyi-
ségmérős megoldásra. Hogy ez 
ne jelentsen nagy terhet, előtaka-
rékosságot kezdtünk. Családon
ként ezer forintot szedtünk be ha
vonta, így került sor szeptember
ben a szerelésre. 

- Mivel járt ez? 
- A régi radiátorszelepeket le

cserél tük szabályozható szele
pekre. A radiátorok hibáinak k i 
küszöbölésére alsó elzárókat sze
reltettünk fel. A tényleges hőfel-
használás elszámolására szolgál

nak a költségmegosztók. Persze 
mindez nem valósulhatott volna 
meg, ha az önkormányzat nem 
szerelteti fel a központi hő
mennyiségmérőt. Nagyon nagy 
segítség volt. 

- Mindezen munkák elvégezte
tése mennyibe került egy lakó
nak? 

- Mindössze tízezer-nyolc
száznyolcvannégy forintra rúgott 
a költség, de nagyban besegített 
az e lő takarékosság , hiszen az 
Összegyűjtött nyolcezer forinthoz 
csak a különbözetet kellett hoz
zátenni. 

- Azt hiszem, mindenkit érde

kel, hogy mennyi a megtakarí
tás? 

- Számszerűleg egyelőre in
kább nem mondanám, de a 
CELLHŐ-tŐl kapott információ 
szerint nagyon jelentős a megta
karítás a fel nem szerelt lakások
kal szemben. 

- Jó szívvel ajánlja mindenki
nek, aki gondolkodik az ilyen 
megoldáson? 

- Mindazoknak ajánlom, akik 
kétcsöves fűtési rendszerrel ren
delkeznek, mert egy fűtési sze
zonban behozza az árát az új 
rendszer. 

- Köszönöm, hogy a friss ta
pasztalatokat megosztotta velünk. 

* 
A témára lapunkban termé

szetesen még visszatérünk. 
R L 
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Félidőben 
a Polgári védelmi év rendezvényei 

Sikerek a rajzpályázaton 
Tavaly júliustól az idei eszten

dő közepéig tart az Európai Pol
gári védelmi év, amit az Európai 
Közösség Polgári Védelmi B i 
zottsága hirdetett meg. A rendez
vénysorozat jelszava: Polgári vé
delem a lakosságért az európai
ság jegyében. Ennek szellemé
ben végzi feladatait a B M Polgári 
Védelem celldömölki körzetpa
rancsnoksága. 

Az eseménysorozattal a rende
zők azt szeretnék elérni, hogy a 
lakosság, különösen pedig a fia
talok megismerjék a polgári vé
delem egyetemlegességét és ne

mes célját: védelmet nyújtani a 
lakosságnak. Szeretnék tudatosí
tani, hogy ez a feladat csak a la
kosság felelős közreműködésé
vel valósítható meg. 

A területi rendezvények le
bonyol í tása a félidejéhez érke
zett. Az óvodások é s a kisisko
lások részére meghirdetett rajz-
pályázaton szép sikerek szület
tek. 

A G á y e r Gyula Ál ta lános Is
kola hatodik osztályosai elnyer
ték az országos parancsnokság 
egyik fődíját, egy nagy Lego épí
tőkészletek 

Az alábbi pályázók egyéni díjként nyertek egy Mandi bábot: 
Kamondl A n d r á s - Boba 
Deé Kriszt ina - Celldömölk 
Kiss Melinda - Celldömölk 
Kreiner D ó r a - Celldömölk 
Pöcze F l ó r a - Celldömölk 
Szűcs T í m e a - Celldömölk 
D o h n á l Dávid - Egyházashetye 
Mészá ros Andrea - Kemenesmagasi 
T ö r ö k Pé te r - Kemenesmagasi 
G y ö r k ö s M á r i a - Nagysimonyi 

A rajzpályázat díjazottjainak gratulálunk, az elméleti versenyre je
lentkezett tanulók felkészítéséhez igyekszünk minden segítséget meg
adni. 

Mesterházi Sándor 
pv-alezredes körzetparancsnok 

Lapozgató 
Rendszeresen találkozhatnak Celldömölk és számos városkör

nyéki település lakói postaládájukban a Média című reklámúj
sággal, amely elősegíti a különféle kereskedelmi szolgáltatások 
megismerését. A vállalkozás szép jövő előtt állhat, ezért talán 
nem felesleges felhívni a figyelmet a címválasztás problémájára. 
A magyar nyelvben a „média" egyetlen tömegkommunikációs 
eszközre vonatkoztatva pontatlan forma. A közkeletű „(mass) 
média" angol eredetű kifejezés a tömegtájékoztató eszközök 
összességét jelöli, így a - sajnos közismertté lett - „médiaháború" 
elnevezésben jogosult a használata. Egyes számban viszont a 
„médium" szó alkalmazható, mint az információt a nagyközön
ség számára közvetítő közeg, a nyomtatott és elektronikus sajtó 
megfelelője. 

Végül egy gyöngyszemet közlünk a legfrissebb számból: 

A l k a l m i g y e r m e k r u h á k , Öltönyök, blúzok, kosz tümök, 
badyk, és k i smamaruhák is kapha tók! Játszószőnyegek. 

és négyfunkciós kiságyak nagyon kedvező áron 
megrende lhe tők ! 

És ha ezt a h i rde tés t fe lmutat ja , 
f e b r u á r 30-ig 10 % k e d v e z m é n y t kap. 

Ez igen! 

Sőt! Február 29-én és 30-án 100% kedvezmény volt! Eeeez 
igen! 

-bor 

Esik eső, fúj a szél... 
Áll Alsóságon egy buszmegálló. Szó se róla: szép soha nem 

volt. Merev, szögletes fémkalicka, körbe üvegablakokkal. 
Messziről kirí a családi házak alkotta környezetből, ám ezzel a 
ténnyel nem törődtek, amikor a helyére állították, valószínűleg a 
legolcsóbb megoldást választva. Mégis : hányan szaladtak zuhogó 
esőben, viharos szélben, vagy a ritkán kerekedő hóviharok vala
melyikében e szürke-narancs doboz rejtekébe, hogy itt üssék el 
azt a pár percet, míg megérkezik a menetrend szerint esedékes 
busz. Mi t sem törődtek rútságával, örültek, hogy egyáltalán van. 
Funkcióját tehát remekül ellátta egészen addig, amíg egy szép 
reggel (illetve sötét hajnalon) arra ébredtek a környék lakói, hogy 
hiába igyekeznek a megálló védelmébe, hiába menekülnének a 
csípős északi szél meg-megújuló támadásai elől. Minden erőfe
szítésük hasztalan, a szél ereje a bódéba beállva sem szűnik. 
Gondos kezek ugyanis remek munkát végeztek aznap éjjel, k i 
törve a beálló ablakainak nagy részét. J ó hecc lehetett, minden 
bizonnyal jól derültek kiagyalói, mikor látták a bosszús embere
ket. (Csak zárójelben jegyzem meg: valószínűleg hasonlóan jól 
mulattak, amikor a sághegyi tanösvény tábláit szórták a mélybe, 
vagy éppen az útjelző táblákat csavarták k i tövestül.) 

Néhány nap múlva aztán megoldódott a probléma. Ekkor 
ugyanis az előbbieknél gondosabb kezek beüvegezték a szélnek, 
esőnek szabad utat engedő réseket. A védettség vígságos állapota 
néhány hétig tartott csupán, majd újra működésbe léptek a min
den áldozatra kész „tereprendezők": ripityára törték az új üveget, 
s hogy még tökéletesebb legyen a mű, hozzákezdtek az alumíni
umlemez eldeformál ásához is. 

A vandalizmus szelleme sajnos másutt sem pihen, szorgalma
san jár-kel szerte az országban. Budapesten például szétvert te
lefonfülkék, letépett telefonkagylók, feltépett metróülések jelzik 
útvonalát. De Celldömölk nem Budapest, sok dologban képtelen 
lépést tartani a fővárossal. Nem lenne üdvös, ha éppen vandaliz
musával szárnyalná túl. 

Kiss Veronika 

Kemenesalja konyhájából 
T ö p ö r t y ű s pogácsa {Andrea 

receptje) 
Hozzáva lók : 60 dkg liszt, 5 

dkg élesztő, 4-5 dl tej (amennyit 
a liszt felvesz), 3 mokkáskanál 
só, 1 evőkanál cukor, 30 dkg tö-
pörtyű, zsír. 

Az élesztőt a cukorral, kevés 
tejjel felfuttatjuk, majd a liszttel, 
sóval, a tejjel összedolgozzuk. A 
tésztát langyos helyen egy óra 
hosszat pihentetjük. Ha megkelt, 
kinyújtjuk, megkenjük olvasztott 
zsírral és megszórjuk apróra vag
dalt töpörtyűvel. A hajtogatást 20 
percenként még háromszor meg
ismételjük. Végül a tésztát kb. 3 
x 4 cm-es kockákra vágjuk, tete
jét zsírral megkenjük, és forró sü
tőben kisütjük. 

A világ legfinomabb almásle¬
pénye (Lici receptje) 

Hozzáva lók : 35 dkg liszt, 1 db 
Liga margarin, 3 egész tojás, csi
petnyi só, 1-1,5 kg alma, reszelt 
citromhéj, fahéj, 8-10 teáskanál 
cukor. 

A lisztet, a margarint, a tojást, 
a sót összedolgozzuk. A tésztát 
pihentetés nélkül 4 cipóra oszt
juk . A cipókat téglalap alakúra 
kinyújtjuk. A közepére hosszá
ban elhelyezzük a tisztított, cik
kekre vágott almát, amelyet a cu
korral, citrornhéjjal és az őrölt fa
héjjal megszórunk. A tésztát két
felől ráhajtjuk a töltelékre, mint 
a tiroli rétesnél. (Célszerű mind
járt a tepsiben megtölteni.) A rúd 
két végét felhajtjuk, hogy ne sok 
lé folyjon k i belőle. Forró sütő
ben rózsasz ínűre sütjük. Még 
melegen m e g s z ó r j u k van í l i á s 
porcukorral, és felszeleteljük a 
ré teshez hason lóan . Könnyen , 
gyorsan elkészíthető, nagyon f i 
nom sütemény. Nagy háziasszo
nyi gyakorlatot nem igényel. 

Kedves Olvasó ink! I smét 
v á r j u k lapunk szerkesztőségé
be k ip róbá l t , bevál t , saját re
ceptjeiket! 
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Nem-csak a hely és a név változott íic j 

Látogatás 
a Szociális Segítő Szolgálatnál 

Áldottak az öregek barátai. 
Katikának szeretettel 

Áldott, aki megértéssel kísér és fogja reszkető kezünket. 
Áldott, aki tudja, hogy hallásunk nehezen kapja el a szót. 
Áldott, aki nem csodálkozik, hogy sok mindent nem látunk 

és lassan jár nálunk az ész. 
Áldott, aki nem veszi észre, hogy ma megint kiömlött 

a kávé az asztalon. 
Áldott, aki mosolyogva áll meg, hogy elbeszélgessen velünk. 
Áldott, aki nem árulja el, hogy ma már kétszer hallotta 

tőlünk ezt a történetet. 
Áldott, akitől megtudjuk, hogy nekünk is jut még tisztelet, 

szeretet, hogy nem vagyunk még mi sem egyedül. 
Áldott, aki segíti vinni öregségünk keresztjét, 

amely nekünk is oly nehéz. 
Áldott, aki szerető leleményességgel segíti 

ingadozó lépteinket a hazafelé vezető úton. Ilona néni 

Többször is tá jékozódhattak 
o lvasóink a Szoc i á l i s Seg í tő 
Szolgálat (előző nevén Terület i 
Gondozási Központ) tevékeny
ségéről lapunk hasábjain. Arról 
is értesülhettek, hogy - miután 
az önkormányza t bérbe vette a 
MÁV-tóI - novemberben a vol t 
katonai laktanya emeleti részé
re költöztek. 

Eredetileg arra voltunk kí
váncsiak, milyenek az új körül
mények, hogy érzik magukat az 
új helyen. 

A tágas, modern bútorokkal 
berendezett i rodahelyiségek 
valóban jó körü lményeke t biz
tosítanak a felelősségteljes 
m u n k á h o z . A v e z e t ő , Csiz-
m a z i á n é Hube r M á r i a é s a 
gazdaság i r é sz l eg mellett i t t 
nyert e lhe lyezés t a 3 csa
ládsegítő m u n k a t á r s , és i t t van 
a 7 főből á l l ó h á z i g o n d o z á s 
központja is. 

Miközben mindenki végzi a 
munkáját, a vezetőnő elém te
szi az alapító okiratot, melyei 
az önkormányzat 1993. decem
ber 15-én hagyott jóvá . Az ok
iratból megtudhatom, hogy az 
intézmény profilja: szociál is el-

lá tás - szá l lásnyúj tássa l . Fel
adata a házi segí tségnyúj tás , az 
é t k e z t e t é s , a c sa l ádseg í t é s , a 
nappali ellátást nyújtó klubok 
fenntartása, a rászorulók elhe
lyezése az á tmene t i gondozó 
házban . Új feladatként hozzá
j u k tartozik a bö lcsőde , az idős 
korúak szociál is otthoni el látá
sa é s a munkahelyi vendéglá
tás. Megtudom azt is, hogy az 
ő feladatuk lett az egészségügyi 
a lapel lá tás gazdasági vezetése , 
el látása, de ők intézik a segé
lyek, a közlekedési t ámogatá

sok, a munkanélkül iek j övede -
l e m p ó ü ó támogatásának kiuta
lását is. 

Beszé lge tés közben több 
mindenrő l szó esik. Például ar
ról , hogy szervezésükben mű
ködik a c igány fiatalok klubja, 
hogy fogyatékosok klubját is 
szándékóznak ind í t an i , ugyan

városban. Szükségét és előnyeit 
hosszan és lelkesen ecseteli, de 
azzal is tisztában van, hogy ez 
nem csak elhatározás kérdése. 

A hajdani Terület i Gondozá
si Közpon t tehát új helyen ta
lálható. A neve is m á s lett. De 
nem csak a neve vál tozot t , a 
feladatok is sokré tűbbek, szer-

Gratulálunk! 

Hatvan éve házasok 

Far István és Kiss Hermina januárban ünnepelték Celldömölkön házas
ságkötésük hatvanadik évfordulóját. E ritka eseményen négy gyerme
kük, vejeik, menyük és nyolc unokájuk, valamint kilenc dédunokájuk 
köszöntötték őket. Kívánunk nekik továbbra is jó egészséget és sok-sok 
boldogságot. 

csak fiataloknak. E l i smerés re 
méltó, hogy a három családsegí
tő munkatárs egyre magasabb 
szakmai képzettségre törekszik -
egyetemi, főiskolai tanul
mányokat végeznek. Az ő mun
kájukat szükség esetén egy pszi
chiáter és egy lelkész is segíti. 

Aztán Huber Már ia elmond
j a nagy á lmát , hogy abban re
m é n y k e d i k : ta lán hamarosan 
eljön az az idő, amikor szociá
lis otthont tudnak létrehozni a 

t e ágazóbbak , nehezebbek let
tek. Munká juk egyre több, hisz 
mind több ember tá r sunk szorul 
szociál is segí tségre . 

A z új név : Szociál is Segítő 
Szolgálat . Munká juka t legjob
ban az u to lsó s zó fejezi k i : szol
gála t . 

Igen. Szolgála t ez, a szó ne
mes é r te lmében . 

Ehhez kaptak ők most jobb 
körü lményeke t . 

Kép és szöveg: Völgyi L . 

A volt honvédségi épület második emeletéből 400 négyzetméter 
a városi intézmények elhelyezési gondjainak megoldását szolgálja 
A Szociális Segítő Szolgálat átköltözése miatt felszabadult a volt 
pártbizottság első emelete. A GAMESZ előreláthatólag április-május 
folyamán fogja a HM-épület öt irodahelyiségét elfoglalni. A tervek 
szerint májustól a posta veszi igénybe tulajdonosként a volt nagyköz
ségi tanács épülettömbjét. A költözködés még folytatódik. 
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Horn: Tettem azt, amit jónak láttam... 1 ' 0 

MSZP választási kampánynyitó Celldömölkön 
A szocialisták négy szűk esztendő után a 

„politikai Horn-fokot" megkerülve túljutot
tak a legnehezebb megpróbáltatásokon, és bi 
zakodva várják a májusi választásokat. 

A Magyar Szocialista Párt február 17-i 
nagygyűlése a Kemenesa l já i Műve lődés i 
Központ falai közé régen látott nagy tömegei 
vonzott, ó v a t o s becslések szerint legalább 
600 ember volt kíváncsi H o r n G y u l á r a , a 
pán elnökére. Szabó Lajos, helyi képviselő
jelöltjük rövid bemutatkozása során meg is 
jegyezte: az érdeklődés azt jelzi , hogy az 
MSZP kitört az elszigeteltségéből. 

A pártelnök beszédének elején leszögezte, 
hogy le akarják váltani a kormányt. A határon 
túli magyarság ügyét nyilvánvaló nemzeti 
sorskérdésként jellemezte, de szerinte először 
az országon belül kell rendet csinálni. A Haj-
dú-Duray vita kapcsán úgy vélte, hogy ne 
avatkozzanak belső dolgainkba külföldről, 
mint ahogy ő sem teszi, holott neki is lenne 
véleménye az „Együttélés" mozgalomról. . . 
Sokat támadott múltját illetően elmondta, 
hogy 1956-ban Király Béla a rend megőrzése 
érdekében hívta a nemzetőrséghez, ahonnan 
decemberben került a karhaialmistákhoz, de 
semmi köze sem volt az ÁVH-hoz. 

A mezőgazdaságot érintve ígéretet tett a 
terület fontosságának megfelelő mértékű tá
mogatásra. Kijelentette: a magyar mezőgaz
daság nem tönkrement, hanem lönkreiették. 
A kérdéskörrel kapcsolatban utalt arra, hogy 
pártjával az Agrárszövetség visszautasította a 
választási együt tműködés lehetőségél. Az 
MSZDP-hez fűződő kapcsolatot firtató kér
désre mindössze annyit mondott, hogy 96 év 
választja el a két pártot... 

Pozsgay Imréről szólva kiemelte, hogy 

FELHÍVÁS 
A Kresznerics Ferenc K ö n y v t á r kér i 

mindazokat, akiknek a tulajdonában régi 
ce l ldömölki újság található, hogy gyűjte
m é n y é n e k k iegész í t ése , te l jesebbé tétele 
érdekében jut tassák el a könyvtárba a la
pokat. Közöljük azokal a periodikumokat, 
amelyek már mikrofi lmen hozzáférhetők 
az in tézményben, tehát az a lábbiakon kí
vüli l ap számok gyűj tését k e z d e m é n y e z 
zük: 

- Kemenesal já i Lapok 1897. 
- Kis Czell é s Vidéke 1899-1903. 
- Kemenesvidék 1904-1916. 
- Kemenesalja 1902, 1905-1944. 

Hiányzik: 1907/28. sz., 1916/27. sz., 
1923. 1. sz., 1941/11., 19., 37. sz., 
1942/18. sz., 1943/26. sz. 

- Ce l ldömölk i Hír lap 1936-1944. 
Hiányzik: 1936/10. sz., 1937/1-3., 43. 
sz., 1943/3. sz., 1944/39. sz. 

- Ce l ldömölk é s Vidéke 1947. 
Seg í t s égüke t köszön i a 

Kresznerics Ferenc K ö n y v t á r 

nincs közöttük személyes ellentét, de nem 
tudja elviselni, ha a képviselők úgy váltogat
j ák pártjaikat, mint mások az alsóneműiket. 
A k i pár tsz ínekben lett képviselő, az adja 
vissza a mandátumát, ha kilépett az illető 
pártból. 

A rendszerváltás előtti időszakot felidézve 
kijelentette, hogy nem tud egyetlen rossz szót 
sem szólni Kádár Jánosról, bár jól ismerte a 
hibáit. Nem akar azokhoz csatlakozni, akik 
jogászi diplomájukat, múzeum-főigazgatói és 
vendéglátó-főigazgatói állásukat abban a 
rendszerben szerezték. „Grósz Károlyt nagy

ra becsülöm azért, amit a rendszerváltás i 
készítéséért tett, bár ez nem egy népszerű 
fogás" - mondta. Külügyminiszterségét z 
rizmatikus tömörséggel összegezte: „Tett 
azt, amit jónak láttam, de nem ragaszkodt 
sohasem a hibáimhoz". 

A munkanélkül iség problémáinak esi 
kentéséhez a részmunkaidős foglalkoztat 
és egy más szemléletű gazdaságpolitil 
ajánlott, amelynek fontos eleme, hogy a p 
vatizáció során a munkahelyteremtés kiemi 
szerepet kapjon. Nem tartotta elképzelheti 
lennek, hogy az általuk javasolt úton a mu 
kanélküliek száma két esztendő alatt felé 
csökkenthető. 

A pénzügyi és adópolitikát egyértelműé 
vál lalkozásel lenesnek tartotta. A vállalkt 
zóknak a kezdő 5-6 évben minden kedve; 
ményt meg kell adni, utána úgyis tejelni fo£ 
nak... 

Kifejtette, hogy korrupció mindig és mir, 
denütt volt, de a Kádár-rendszer a mai viszc 
nyokhoz képest minis tránsgyerekek cslhyte 
vése volt. Ettől függetlenül azonban egy ú 
kormány nem kezdheti majd elődjének fele 
1 Ősségrevonásával a tevékenységét. 

A külpolitikai orientáció, a nyugati kap 
csolalrendszer túlságosan egyoldalú, és sok 
tekintetben számunkra hátrányos - s ezt neki 
bárki elhiheti, mert „szívből utáltam a 
Moszkvától való függést". 

Beszédének befejező gondolataként ígére
tet tett arra, hogy egy esztendő múlva visz-
szajön Celldömölkre, s akkor majd arról a 
kormányról lehet beszélgetni, amely nem a 
mostani lesz... 

Németh Tibor 
Fot6: Völgyi 

Írom - csak úgy..^ 
A Széchenyi út elején rövid időn belül 

másodszor esett áldozatul az elektromos 
szekrény egy figyelmetlen autósnak, köz
vetlenül a gyalogátkelőhely mellett. Érde
mes lenne elgondolkodni esetleges áthelye
zésén, arra pedig gondolni is szörnyű, hogy 
mi történhetett volna, ha valaki(k) áll(nak) 
a gyalogátkelőhely szélén. 

Balkáni állapotok uralkodnak alig né
hány méterre a temető hátulsó kerítésétől. 
Hogy lehet valakitől kegyelettel búcsút 
venni, ha felemell tekintetünk rozsdás mo
sógépbe, lefutott gumikba, rothadó szemét
halmokba ütközik? Ez nem válik éppen di
csőségünkre, főleg akkor nem, ha az Euró
pába vezető utat is így végigszemeteljük. 

* 

Ismét rengeteg kóbor kutyával lehet ta
lálkozni városszerte. Zavarják a járókelő
kel, bandákba verődve felborogatják a sze¬
méttartókat, az iskolából hazafelé menő 
gyerekek félnek tőlük. Arról nem is beszél

ve, hogy a veszettség terjesztői is lehetnek. 
Ajánlatos lenne, ha a városi gyepmester 
intenzív gyűjtőmunkát végezne a körük
ben, beleértve azon kutyákat is, „akiknek" 
rendetlen tulajdonosa nem foglalkozik az
zal, hogy szabadon van a kutyája. Talán ha 
eltűnik, vagy ha majd úgy kell pénzért k i 
váltania, akkor rájön, hogy a törvény Őrá 
és a kutyájára is vonatkozik. 

* 
Más. Jeles poli t ikai jövés-menés cél

pontja lett Celldömölk. Kérdőívek hulla
nak ki a postaládánkból lépten-nyomon. 
Csak remélhetjük - bár elég halvány a re
mény - , hogy május 8-a után is ilyen fon
tosak leszünk... 

* 
Újjáalakulás alatt áll a Rádióamatőr Szö

vetség helyi csoportja. Mindenképpen üd
vözlendő az esemény, hiszen saját kedvte
lésük és a fiatalok bevonása mellett hasz
nos segítséget nyújthatnak esetleges ren
dezvények lebonyolításában. A részletek
ről később tudósítunk. 
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Kis kemenesaljai ki kicsoda 
1993 végén jelent meg a Magyar és nemzet

közi ki kicsoda 1994 című kortárs életrajzi le
xikon. A kötetben mintegy 7500 magyar sze
mély között 19, Kemenesaljához kapcsolódó 
nevet találtunk. Vajon kik kaptak helyet a lexi
konban? összeáll í tásunkban a legfontosabb 
születési és foglalkozási adatok közlésével mu
tatjuk be a környékünkről származókat. 

Aradi Csaba etológus, ökolőgus - Celldö
mölk, 1944. X I I . 1. 1989. óta a Hortobágyi 
Nemzeti Park igazgatója, a KLTE ökológiai tan
székén környezet- és természetvédelmet ok
tat, az MTA Természetvédelmi Bizottságá
nak titkára. 

Garam Éva régész - Boba, 1939. ITJ. 29. A 
Magyar Nemzeti Múzeum tud. főmunkatársa, 
az MTA Régészeti Bizottságának tagja. Legje
lentősebb ásatása a tiszafüredi avar kori temető. 

Gömbös Ferenc fogorvos - Devecser, 1944. 
V. 10.1990 óta országgyűlési képviselő, 1993-
tól az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bi
zottság tagja, és ugyancsak 1993-tól az MDF 
Vas megyei választmányának elnöke. 

Györffy Béla mezőgazdász - Kemenesmaga-
si. 1928. I . 14. A Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem c. egy. tanára, a mezŐgazd. tud. dokt. 
(1985). Az MTA rendes tagja (1993) és Fel
ügyelő Biz. elnöke. 

Hansági Imre bányamérnök - Celldömölk, 
1916. VITJ. 24. 1952-ben az ún. bányaperrel 
kapcsolatban 17 hónapig tartotta fogva az ÁVH. 
1956-ban Svédországba távozott. 1957-81 kö
zött a kirunai vasércbánya kutató mérnöke. 
1973-tól a Luleoi Műszaki Egyetem kőzetme
chanika professzora. 

Horváth Jenő matematikus - Mersevát, 
1934. JTJ. 29. Sopronban az Erdészeti és Faip. 

Egy. matematika és ábrázoló geometria tanszék
vezető egy. tanára. A matematikai tud. dokt. 
(1989). 

Kemcnes Géfin László költő, műfordító -
Szombathely, 1937. X. 16.1956-ban Kanadába 
emigrált, és 1977-től a montreali Concordia 
Egyetemen X X . századi angol és amerikai iro
dalmat tanít. 

Kiss J enő könyvtáros - Kemenesmihályfa, 
1933. U. 26. 1980-tól a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár főigazgatója. 

Kiss Péter poütikus-Celldömölk, 1959. VI. 
11. 1992 óta a Baloldali Ifjúsági Társulás 
országos elnöke és az MSZP országgyűlési kép
viselője. 

Mikolás Miklós matematikus - Celldömölk, 
1923. IV. 5. 1964-től a Budapesti Műsz. Egy. 
Építőmérnöki Kar egy. tanára és vendégprof. 
amerikai, angol, francia, német, skandináv 
egyetemeken, A matematikai tud. dokt (1992). 

Nagy Józsefné politikus - Nagysimonyi, 
1921. V m . 14. 1955-tŐl 1971-ig könnyűip. mi
niszter. (A második magyar női miniszter és 
egyben a hatodik leghosszabb hivatali idejű mi
niszter.) 1968 óta a Római Akadémia tisztelet
beli tagja. 

Németh András neveléstörténész - Keme-
neskápolna, 1950. X. 29. Az ELTE Tanárképző 
Főisk. Kar neveléstud. tanszékvez. foisk. tanára, 
a neveléstud. kand. (1989). 

Sebestyén Zoltán matematikus - Sömjénmi-
hályfa, 1943. XTI. 29. Az ELTE alkalmazott 
analízis tanszékén egy. tanár, a mat. tud. dokt 
(1984). 

Sík Csaba művészetkritikus - Celldömölk, 
1934. VTÍ. 9. 1989 óta a Holnap Könyvkiadó 
igazgatója. 

Szabó Endre szakszervezeti vezető - Cell
dömölk, 1932. V. 27. 1990-től a Közszolgálati 
Szakszervezetek Szövetségének elnöke. 

Székely Ákos költő - Nagysimonyi, 1945. 
X I . 6. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Ip. 
Szakközépisk. tanára. 

Szekér Gyula vegyészmérnök - Szombat
hely, 1925. LX. 24. Miniszterelnök-helyettes 
1975-tŐl 1980-ig. Címzetes egy. tanár, a kémiai 
tud. dokt. (1971). 

Szenté Ferenc könyvtáros - Alsóság, 1933. 
VE. 22. 1986 óta az Országos Széchényi 
Könyvtár ált. főigazgató-helyettese. 

Tőke László vegyészmérnök - Vönöck, 
1933. V. 3.1976-tól a Budap. Műsz, Egy. szer
ves kémiai technológiai tanszékvez. egy. tanára. 
A műszaki tud. dokt. (1974), az M T A levelező 
tagja (1933). N.T. 

Celldömölki eseménynaptár 
Január 1. 1944 50 éve 

A községi elöljáróság terveiben közkönyvtár, kemenesaljai múzeum 
felépítése, fásítás, vülamosítás, a Berzsenyi-szobor alapítvány feltámasz
tása, parkosítás és a közellátás javítása szerepelt. 
J anuá r 1. 1964 30 éve 

Megalakult a Kemenesaljai Vízgazdálkodási Társulat. 
J anuá r 1. 1979 15 éve 

Az Elnöki Tanács Celldömölk és Izsákfa kérésére elrendeli az 1968 óta 
közös tanácsú két település egyesítéséi. 
Január 4. 1904 90 éve 

A belügyminiszter e napot jelölte meg Kis Czeíl és Nemesdömölk 
egyesítésének határidejéül. A közhangulat hideg, közömbös és tartózkodó 
- írta a Kemenesvidék. 
J anuá r 8. 1889 105 éve 

Születeti Lencz Géza nyomdász, újságíró, a Kemenesalja szerkesztője
ként is dolgozott. 
Január 16. 1939 55 éve 

A képviselő-testület járdaépítési szabályrendeletet fogadott el. Megal
kották a községi hajdúk szervezeti szabályzatát 
J anuá r 23. 1904 90 éve 

A képviselő-testület 168 224 korona költségvetést szavazott meg az 
utcák rendezésére. Elsőrendű burkolóút készült 1173 m hosszúságban. 
(Kossuth, Kis Czelli, Jánosházi, Erzsébet u., Gyarrmaty tér a nagy temp
lomig.) 
J anuá r 26. 1899 95 éve 

Született Géfin Gyula, a szombathely Hittudományi Akadémia tanára, 
niajd igazgatója. Kiemelkedő még a régészeti tevékenysége, a Szombat
helyi Egyházmegye történetéről írt munkája. 

iíZZ 80 éve Február 22. 1914 
Karinthy Frigyes felolvasóestet tartott. 

Február 25. 1934 60 éve 
Országos vásár, felhajtanak 890 szarvasmarhát, 495 lovat, 95 sertést. 

Gazdát cserélt 722 állat. 
I . o. tehén ára 300-430 pengő 

ló 350-480 pengő 
ökör 500-600 pengő 

anyasertés 30- 55 pengő (Celldömölki Hírlap). 
Február 28. 1904 90 éve 

A képviselő-testület a polgári iskola létesítésének feltételeiről tárgyalt. 
Március 1. 1829 165 éve 

A mezőváros - ekkor 35 igénybe vehető házból áll - a Nemes Vár
megye pártfogását kéri a katonatartás nehézségei miatt. Fél év alatt 459 
katona és 852 ló ellátását kellett biztosítani. 
Március 15.1944 50 éve 

A katolikus kör közgyűlése. A körnek 340 rendes és 14 pártoló tagja 
van. 
Március 16-17. 1929 65 éve 

Ifjúsági konferenciát tart a KTE, amelyen 30 gyülekezet képviseltette 
magát. 
Március 18.1944 50 éve 

Három gépük van a celldömölki sportrepülőknek. 
Március 24.1899 95 éve 

A belügyminiszter jóváhagyja a Kis Czelli Casino alapszabályát. Célja 
a társadalmi élet élénkítése, társalgás általi kölcsönös művelődés és kel
lemes időtöltés. 
Március 25. 1934 60 éve 

Kemenesalja eltűnt községeiről indított sorozatot Vajay Sándor a Cell
dömölki Hírlapban. 

Összeállította: Kaldos Gyula 
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Egyház - egy ház 
b2!> 

Ökumenikus imahét Alsóságon 
Január első hetében immár ha

gyományosan hívogat ják egy
mást templomukba a különböző 
keresztény felekezetek hívei, 
hogy az egész földkerekségen 
egységesen meghatározott témák 
alapján elmélkedjenek Isten igé
jéről, s ápolják a testvéri közös
séget egymás között. Idén a Dub
l in melletti Górt Műire kolostor 
kármelita atyái dolgozták k i az 
imahét - katolikus szóval élve: 
imanyolcad - programját . Ma, 
amikor mindenki az Európa-ház
ról beszél, aktuálisan hangzik e 
két szó: „Is ten h á z a n é p e " . 

M i , akik Alsóságon élünk, jól 
ismerjük egymást. Utcán, bolt
ban és buszon üdvözöljük bará
tainkat, de vasárnaponként k i -k i 
a „saját" templomába látogat, 
ö r ö m volt látni, hogy ezen a hé
ten - legalább az év e néhány 
napján - egymás me l l é ülhet
tünk: reformátusok, római kato
likusok és evangélikusok. Biztos 
vagyok benne, hogy ez különö
sen azok számára jelentett nagy 
élményt, akiknek a családjában 
megoszlik a felekezeti hovatarto
zás. Az esténként 60-80 fős gyü
lekezet tanúskodott arról, hogy 
egy nép tagjai vagyunk, Isten há
zában szerető testvérekként, kö
zösen dicsérhetjük egy Urunkat. 

Az imahét első igehirdetőjét, 
dr . Koltai J e n ő alsósági római 
katolikus esperes-plébánsot már 
gyakori kedves vendégként kö
szönthettük az evangélikus temp
lomban. Elmélkedésében arról a 
közös alapról beszélt, amely 
minden embert összekapcsol a 

Evangélikus 
egyházmegyei 
ifjúsági nap 
Evangélikus egyházme

gyei ifjúsági nap lesz márci
us 19-én, szombaton a gér-
cei gyülekezetben. Erre az 
alkalomra szeretettel várják 
az egyházközségek ifjúságát, 
a hittanosokat és az érdeklő
dő fiatalokat. 

Az ifjúsági napra jelent
kezők a helyi evangélikus 
lelkészektől kérhetnek bő
vebb felvilágosítást a prog
ramról és az utazásról. 

világ kezdete óta. Isten egymásra 
bízta teremtményeit, hogy együtt 
műveljék, gondozzák a földet. 
Az emberrel kötött szövetségét 
újra meg újra megerősítette Noé, 
Ábrahám és Mózes idején. Végül 
elküldte Fiát, aki megnyitotta ne-

vács Ferenc celldömölki római 
katolikus káplán szolgálata nyi 
totta a sort. Felhívta a különböző 
felekezetek híveit a közös Isten
dicséretre, amely mindennapi ke
gyességünk része kell, hogy le
gyen. 

Vető István, Enyingi GyŐzö és dr. Koltai Jenő közös imája. 

künk az utat az Atya felé. Ez a 
mindannyiunkat átfogó szeretet 
bennünket is közelebb von egy
máshoz. 

Másnap H o r v á t h Ferenc 
nagysimonyi evangélikus diakó
nus-lelkész szolgált, aki szintén 
nem volt ismeretlen a gyülekezet 
előtt. Prédikációj át kérdéssel 
kezdte: „Meddig kell még így 
együtt lenni? Van-e értelme az 
ö k u m e n i k u s imaheteknek?" A 
közös alkalmak célja a feleke
zetek köze ledése , még i s ered
ményte lennek tűnik a sokéves 
próbálkozás. Az ilyen rendezvé
nyek segí tenek minket abban, 
hogy arra az egy Jézus Krisztusra 
figyeljünk, aki minden népnek 
egyformán hirdette az ÚR kedves 
esztendejét, s aki halálra adta ma
gát minden emberért. 

S zerdán hallgattuk Enyingi 
Győző ny. református lelkipász
tort, községünk lakóját, aki be
tegségével viaskodva, de a fiata
labbakat is megszégyenítő lelki
szellemi frissességgel kísérte fi
gyelemmel az imahét eseménye
it. Buzdító szavai Krisztusról ta
núskodtak, aki alapja életünknek 
és minden egyháznak, ő r e á épül 
a gyülekezet , az egész keresz
ténység, s ebben az épületben mi 
mindnyájan élő kövek vagyunk. 

A hét második felében a római 
katolikus templom adott otthont 
az esti istentiszteleteknek. Itt Ko-

Vető Is tván helyi evangélikus 
lelkész a keresztény egység gya
korlati kérdéseiről szólt a kijelölt 
bibliai igék alapján. Közös kül
detésünk: a terhek együttes vise
lése. Ezt nem lehet kényszerből, 
parancsra megtenni. Áldás van 
azonban rajta, ha mindent aján
dékként tudunk elfogadni Isten
től, és azt örömmel meg is 
osztjuk másokka l . így válik 
mindennapi életünk Isten-di
cséretté. 

Az imahét záróalkalmán 
Szen tpá ly - Juhász Imre celldö
mölk i re formátus le lk ipász tor 
tolmácsolta az ige buzdítását. Az 
ŰR újra meg újra felszólítja né
pét arra, hogy törekedjen a bé
kességre és az egységre. A küz
delem nem hiábavaló, mert Isten 
szava bátorít és biztat erre a szol
gálatra. 

Imaheti alkalmaink bekapcso
lódtak az egész kereszténység 
közös ökumenikus mozgalmába. 
Ennek jeleként esténként a min
den felekezet felé nyitott Taizé-i 
közösség egy-egy áhítatot keltő 
énekét hallgattuk meg. Az emlé
kezetes estékről még napokig be
széltek az emberek. Reménysé
günk, hogy ez a néhány együttlét 
is hozzájárult ahhoz, hogy Alsó
ság lakói megnyíljanak egymás 
felé, és erősítsék a közösséget 
egymás között. 

Vető István 

MUTAMUR?! 
A református gyülekezet 

február 12-ei szeretetven
dégségén N é m e t h M a r g i t , a 
Nevelési Tanácsadó Intézet 
munkatársa tartott előadást. 
A változás lehetősége és le
hetetlensége a társadalomban 
címmel . A széles területet át
ívelő téma gondolatvilága át
fogó tájékozódást nyújtott a 
hallgatóság számára az 
egyén, a család, a település, 
a társadalom rétegződésének 
és globálisan a nemzet életé
ben megnyilvánuló változá
sok fordulatainak mozgáste
rületeiről és lehetőségeiről. 
Lényegében a változások je l 
legére, alakulására, tartamá
ra, elhatározó bélyegére ha
tással van minden, ami a 
nemzetet népességének egé
szében formálja: történeti 
sorsa, belső adottsága, anya
gi , szellemi, politikai, gazda
sági helyzete, a szellemi v i 
lág országútján való elhe
lyezkedése, s természetsze
rűleg hatással vannak az élet
folyamatok minden terüle
tén, a történelem folyamán 
rajta áthömpölygŐ szellemi 
áramlatok. A szellem szár
nyán szálló új szellemi áram
latok a nemzet minden réte
géhez, a társadalom bármely 
szintjén élőkhöz eljuthattak 
és eljuthatnak. A változás le
hetősége és lehetetlensége 
azon fordul meg, hogy az 
egyén miképpen fogadja be, 
avagy utasítja el ezeket az 
áramlatokat, azaz milyen ha
tást tudnak gyakorolni egész 
habitusára. 

A reformációban felszaba
dult emberi szellem a történe
lem során önálló egyénisége
ket nevelt, és a közösségi szol
gálatra készítette fel az egy
mást váltó nemzedékeket 
Szellemvilágának végső célja 
az igazi embertípus kialakítá
sa, az új emberteremtés. Az 
egyházak ilyen típusú munká
sokat keresnek, nem a számra, 
hanem a lélekre támaszkod
nak, nem csupán a hiüiűségen 
élnek, hanem a szolgálaton, 
amely életet fejleszt, embert, 
családot, nemzetet, társadal
mat épít. Krisztus evangéliu
ma bennünk ma is embert és 
emberiséget vezérlő, tisztító, 
serkentő, világmeggyőző erő. 

Nádasdy Lajos 
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Szalagavatók 
Február közepén tartotta a végzős ta

nulók hagyományos szalagavatóját vá
rosunk két középiskolája. Mindkét helyen 
szülők és hozzátartozók népes serege volt 
kíváncsi az ünnepi aktusra. 

Az iskolatársak köszöntő és a végző
sök köszönő szavai után a tanári intel
meket az osztályfőnököktől kapták az ün
nepeltek az előttük álló nehéz feladatok
hoz. Szavalatok, zene- és énekszámok tet
ték ünnepélyesebbé a hangulatot váro
sunk 227 végzős tanulója számára. 

Az avatási ceremónia a szalagok fel
tűzése után a hagyományos keringővel 
folytatódott, amely egyben a késő estig 
tartó táncmulatság kezdetét jelentelte. 

-eyi 

Hírmorzsák 
a Kemenesalja Áruházból 
Miközben odabenn folynak az átalakítási 

munkálatok, csak nehezen csordogálnak az 
információk a nyár óta zárva tartó Kemenes
alja Áruházból. Február 3-ai számunkban 
még azt írtuk, hogy február közepén várható 
a nyitás. 

A legújabb tájékoztatás szerint a munkála
tok elhúzódása miatt március 21-ére tervezik 
a nyitás időpontját. Megtudtuk, hogy a föld
szinti részen ABC lesz, tehát élelmiszert, ve
gyi árut, edényeket és üvegárui árusítanak. 
Az emeleten ruházati és műszaki cikkeket vá
sárolhatunk majd. 

Legalább ennyire fontosnak tartjuk azt az 
információt is, hogy az áruház dolgozóit to
vább foglalkoztatják, sőt, újabb munkahelyek 
teremtésére is lehetőség nyílt. 

Bízunk benne, hogy hamarosan részletes 
tájékoztatást tudunk adni, és az áruház már
cius végén valóban a vásárlók rendelkezésére 
áll majd. V.L. 

Mérlegen 
a Városi Balesetmegelőzési 

Bizottság munkája 

/6Zc? 

Február elején megvonta éves munkájának 
mérlegét a V B B . Természetesen sor került az 
új teendők meghatározására is. A fontosabb 
tényeket adjuk most közre. Éves baleseti mér
leg: 1992-hÖz viszonyírva eggyel csökkent 
(53-ról 52-re) a személyi sérüléses balesetek 
száma. A halálos balesetek száma 2-ről 5-re, 
az elhunytak száma 3-ról 7-re emelkedett. Je
lentősen csökkent (29-ről 20-ra) a súlyos sé
rüléssel járt balesetek száma. Ugyanez vonat
kozik a sérültek számára is. A könnyű sérü
léses balesetek száma 23-ról 28-ra emelke
dett, de ez jelentősen nem befolyásolja az 
összképet. Elgondolkodtató a szabálysértési 
feljelentések drasztikus emelkedése 320-ról 
483-ra, a helyszíni bírság emelkedése pedig 
önmagáért beszél. 1992-ben 1281 fővel 
szemben 397 ezer forintnyi bírság kiszabásá
ra volt szükség, míg 1993-ban 1860 fővel 
szemben egymillió 78 ezer forint erejéig kel
lett bírságolni a rend őreinek. 

A V B B működési struktúrájában jelentős 
szerepe van a propagandamunkának. 1993 
folyamán 8 községben tartottak propaganda
előadásokat, gondoltak az iskolákra is. A tá
jékoztató tevékenység mellett számos alka
lommal volt mód a vetélkedésre is, ahol szép 
sikerek születtek. Számos rendezvény lebo
nyolításában segített a VBB, bevonva akár a 
szombathelyi kollégákat is. 

E r ő s s E l e m é r rendőr zászlós, a V B B tit
kára 1994 feladatairól is beszélt. 

Törekedni kell a súlyos és halálos közle
kedési balesetek számának csökkentésére. 
Megelőzendőek a gyerekbalesetek. Küzdeni 
kell az alkoholos befolyásoltságban autózók 
ellen. Növelni kell a közúti ellenőrzések szá
mát, fokozni a propagandatevékenységet. To

vábbra is versenyeket kell szervezni a tanulók 
számára. Együtt kell működni a munka során 
a polgárőrséggel, eseüeg igénybe venni a he
ly i rádióamatőrök felajánlott segítségét. F i 
gyelembe kell venni minden javaslatot. 

A beszámolók után a bizottsági tagok kö
tetlen beszélgetés keretében folytatták az ér
tékelést, s néhány javaslat is elhangzott. 
Visszatérő téma a celldömölki utak általános 
állapota. A Kodály Zoltán utca és környéke 
számos jobbkezes utcájának biztonságosabb 
megoldása is szóba került. Ajánlatos lenne 
VBB-fórumokat szervezni, ahol szélesebb 
körből is lehetne információkat gyűjteni. 
Szóba került az is, hogy a gyalogátkelőhelye
ken nem tudnak közlekedni mozgáskorláto
zott embertársaink, illetve ha egész pontosak 
akarunk lenni, akkor el kell mondani, hogy 
1, azaz egy ilyen feljáró van a városunkban. 

A bizottság tagjai az ülés végeztével kife
jezték azon óhajukat, hogy jó lenne javulást 
elémi a közlekedési morál területén, de ehhez 
nem elég 8-10 ember, hisz az úton sokkal 
többen vagyunk, s ehhez mindenkire, mint 
készséges partnerre szükség van. - r -

Apróhirdetések 
A Sághegy keleti oldalán szölö pincé

vel, felszereléssel eladó. Víz, villany van. 
I r á n y á r 800 000 forint. Érdeklődni : Cell
dömölk, Kossuth u. 15/B, I I . em. 6., tel. 
216. 

Hosszú pereszteg-Alsóhegyen panorá
más kordonos szölö pincével, felszerelés
sel eladó. I r ányá r : 350 000 fo r in t Érdek
lődni: Celldömölk, Kossuth u. 15/B, I I . 
em. 6., tel. 216. 

Kemenesalja 23 településére vigyáznak Ibit 

Lelkesedésből a tűz ellen 
Az 1885 óta fennálló Celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

1993-ban 54 esetben vonult k i tűzesethez, ami átlagosan heti egy 
riasztást jelent. Nappal 5 percen belül tudnak indulni, de éjjel sem 
lépik túl a 15 percet. Ennek ellenére előfordult, hogy közeli tűzhöz 
nem őket, hanem a csak egy óra múlva a helyszínre érkező pápai 
állami tűzoltókat hívták. Ha a lényleges munkát nézzük, akkor 9 
forintos órabért kapnának, de a csapat tagjainak több mint a fele 
tiszteletdíj nélkül tevékenykedik. 

Szorosabban véve 23 község tartozik hozzájuk, de a körzethatár 50 
kilométer, sőt, Szombathelyre és Kőszegre is vonultak már. Felléte
leik az utóbbi időszakban jelentősen javullak, köszönhetően az ön
kormányzat által helyi adókból biztosított 700 ezer, illetve egy orszá
gos pályázaton elnyeri 450 ezer forintnak. Ez az összeg azonban nem 
is olyan sok, ha az autógumik 200 ezer forintos árával hasonlítjuk 
össze. A fennmaradó pénzügyi kereiből a kommunikáció megköny-
nyítésére 5 darab adó-vevő rádiókészüléket, a gépkocsikba pedig 16 
csatornás készülékeket vásároltak, továbbá 4 darab halogénlámpát és 
egy gázérzékelő műszert is beszereztek. A lűzoltóállomány látja el a 

gépek javítását, műszaki felkészítéséi, s ez jelentős költségmegtaka
rítást eredményez. Riasztás utáni beérkezéskor kötelező a gépeket 
átvizsgálni és feltölteni, ezért érthetetlen az a vád ellenük, hogy víz 
nélkül vonulnak vidékre. 

Az egyesületbe minden évben sikerül új tagokat beszervezni, és 
gondot fordítanak az utánpótlás-nevelésre is. Indult ifjúsági rajuk, 
az iskolák részéről növekvő érdeklődést tapasztalnak munkájuk 
iránt. 

Az Önkéntes Tűzoltóság legaktívabb tagjainak névsora. 
B a r á t h S á n d o r (19 vonulás) 
B a r á t h Zsolt (11 vonulás) 
i f j . Császá r Ferenc 
gépkocsivezető 
Császár Ferenc 
parancsnokhelyet les 
Egerszegi Csaba 
Farkas István 
kismotorkezelő 
Fekete G á b o r 
kismotorkezelő 
Kazá r i Is tván 

Kutas! G á b o r 
M a g y a r á d i G y ö r g y 
Mestery T ibor 
gépkocsivezető (34 vonulás) 
M o l n á r I s tván 
P ö d ö r J á n o s 
parancsnok 
(54 vonulás) 
Szabó László 
Szakos József 
gépkocsivezető (43 vonulás) 
T á n c z o s S á n d o r 

- Ü l t -
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Katona Károly idézi fel a múl
tat, aki a kezdetektől egyik veze
tőhelyetlese, majd 1972 januárjá
tól vezetője volt az egységnek, és 
44 évi szolgálat után nemrégiben 
vonult nyugdíjba. 

- 1949-ben kerültem a jános
házi szövetkezetbe kereskedelmi 
tanulónak, és 1951-ben szabadul
tam. Kezdetben a vásározó rész
legnél dolgoztam cipősként, kö-
tötlárusként és konfekciósként. 
Katonaéveim letöltése után 
1958-ban a nemeskeresztúri ve-

Katona Károly, aki 25 évig dolgozott 
az ABC-ben. 

gyesboltot vezettem. Egy év 
múlva Celldömölkre hívtak a 
Népbolt Vállalat ruházati üzleté
be, később a Ruházati Áruházhoz 
kerültem, majd a szövetkezeti 
mozgalomnál kötöttem k i . A 
Földművesszövetkezetek Járási 
Központjában lettem kereskedel
mi felügyelő 1962-ig, és a státu
szom megszűntével a kenyéri 
szövetkezeibe helyeztek kereske
delmi üzemágvezetőnek. Tőlük 
kértek vissza a celli szövetkezet
hez, ahol vendéglátóipari osz
tályvezetői beosztásban dolgoz
tam. 

- Az addigi életút alapján szé
les rálátása lehetett a kereskede
lem szinte minden területére... 

- Valóban így van. 1968. júni
us 30-án kell pályázatomban az 
épülő új ABC egyik állását cé
loztam meg. 1969 januárjában 
kerültem vezetőhelyelteskénl az 
egységhez, és az árukészlet fel
töltése után 1969. február 26-án 
nyílt meg az áruház. Nagy szük
sége volt akkor Celldömölknek 
és környékének erre a bevásárló
központra. A maihoz képest szé
lesebb skálájú profillal indul
tunk, mert az élelmiszer-háztar
tási cikkeken kívül vas-műszaki 
árukkal, üveg-porcelánnal, játé
kokkal, kötöttáruval és fehérne
művel is vártuk a vásárlóinkat. 

- Kis túlzással mini supermar¬
ket volt az akkori üzlet! 

- Kezdetben szinte mindennel 

A lakosság szolgálatában 

Negyedszázada nyílt 
az ABC-áruház 

foglalkoztunk. Nyitáskor a for
galmat öt esztendő alatt szerették 
volna felfuttatni havi 1,5 millió 
forintra. Már az első, csonka 
évünkben túlszárnyaltuk az elő
irányzatot: közel 19 milliói for
galmaztunk tíz hónap alatt, és 
nyereségesek lettünk. Évről évre 
emelkedett a bevétel, és ez a ten
dencia napjainkig tart. 1993-ban 
mintegy 120 millió forint volt a 
forgalom, és ezzel havi átlagban 
elértük a 10 millió forintot, ami 
évi 4-6 millió forintos nyeresé
get hozott az ÁFÉSZ-nek. Külö
nösen azóta egyenletesen jó a tel -
jesí tmény, hogy 1986-tól jövede
lemérdekeltségi rendszerre tért át 
az áruház. A kereskedelemben 
köztudottan alacsony az átlagke
reset, amit nyereségrészesedés ré
vén tudtunk kiegészíteni a vezető
kei és a dolgozókat illetően is. 

nyire felel meg a modern kor kö
vetelményeinek? 

- Típusterv alapján és bővítési 
lehetőség nélkül épült fel'. Alap
területe 630 négyzetméter, ebből 
300 az eladótér, a többin a raktá
rak, illetve a szociális helyiségek 
találhatók. Ez utóbbiak szűkössé
ge nem kevés gondot okoz az át
lagosan harminc alkalmazottat 
foglalkoztató üzletnek. 

- Miként élte meg kereskedel
mi szakmai szempontból a ne
gyedszázad során bekövetkezett 
változásokat? 

- A nyitást követő néhány év
ben nehezen tudtuk az ellátást 
biztosítani az akkori áruelosztá-
sos rendszerben. A nyolcvanas 
évek elejétől kezdtek bennünket 
felfedezni a nagy kereskedelmi 
vállalatok, és kiegyenlítettebb, a 
vásárlók igényeihez mennyiség-

forrásaink száma meghaladja a 
huszonötöt. Számos alkalommal 
szerveztünk kedvezményes akci
ót vevőink kiszolgálása érdeké
ben. A város és a környék keres
kedelmi életében játszott szere
pünk alapján azonban elsődle
gesnek a polgárok iránti ellátási 
felelősségünket érezzük. 

- Katona Károlytól Horváth 
József vette át a stafétabotot, aki 
szintén nyitás óta dolgozik a bolt
ban. Milyen változásokat tervez
nek a közeljövőben? 

- Az évfordulóra kicseréltük a 
hűtőpultokat, és szinte teljes bel
ső felújítást végeztünk. Bár kis 
lépés, de dolgozóink kényelmét 
szolgálja, hogy egy megszünte
tett raktárból női öltözőt sikerült 
kialakí tanunk. A régi női öl tö
zőben pedig egy szolid fogadó
helyiséget hozunk létre, ahol 
kulturált körü lmények között 
ü lhetünk le kereskedelmi part
nereinkkel. Február 25-én ny i 
tottuk meg büfénket, s remélhe
tőleg vásár lóközönségünk „ve
vő lesz" erre az új szolgál tatás
ra. Kávét , szendvicset, hotdo-

- Mikor zajlott le a profilvál
tás? 

- A hetvenes évek elején a 
Lakberendezési Áruház megnyi
tásával került sor a profiltisztítás
ra, és az iparcikkek árusítása 
megszűnt. M i ezt akkoriban is 
természetes folyamatnak tartot
tuk és raktározási szempontból is 
könnyebbségei jelentett ez szá
munkra. 

-Az áruház építészetileg meny

ben és minőségben egyaránt job
ban igazodó kínálatot tudtunk 
nyújtani. Mintegy 6-8 évvel ez
előtt, tehát a politikai rend
szerváltást megelőzően követke
zett be minőségi váltás kapcso
latrendszerünkben, mert akkor 
már az addig monopolhelyzetben 
lévő nagykereskedelmi vállala
tok is valódi piaci versenyre 
kényszerüllek. Többcsatornás 
áruellátásunk épüli k i : beszerzési 

got és pizzát árulunk majd, de 
nem idegen tőlünk az a gondolat 
sem, hogy nyáron fagylaltot is kí
náljunk. Szolid árréssel dolgo
zunk: mi vagyunk - és leszünk -
talán a legolcsóbbak a városban, 
reményeink szerint a vásárlók 
megelégedésére . 

A bolt új vezetőjének Katona 
Károly sok sikert és eredményes 
esztendőket kívánt. 

(X) 
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Változtak a szociálpolitikai kedvezmények 

Lakásépítési és -vásárlási hitelek 
Mint ismeretes, a lakáscélú hitelnyújtást 

szabályozó rendeletekben bekövetkezett vál
tozások 1994. január 1-je után jelentősen 
megváltoztatták az ilyen irányú hitelek 
igénybevételi lehetőségét. 

Egy eset kivételével megszűntek a törlesz
tési támogatással nyújtott hitelek, jelentősen 
megváltoztak a lakásépítéshez, -vásárláshoz 
nyújtható támogatások (szociálpolitikai ked
vezmény, állami támogatás, helyi önkor
mányzati támogatás, a lakásépítés [-vásárlás] 
munkáltatói támogatása, SZIA-kedvezmé
nyek) köre. 

Bővült a kínálat az igénybe vehető hitel
módozatok tekintetében. Ez azonban nem je
lenti egyértelműen azt, hogy egyszerűbben és 
nagyobb hitelhez tud jutni a lakásproblémáját 
megoldani kívánó személy. A változás utáni 
állapotban történő jobb eligazodáshoz kívá
nunk segítséget adni, most az igénybe vehető 
szociálpolitikai kedvezményekkel foglalko
zunk 

A lakásépítőt, -vásárlót az általa eltartott 
vele közös háztartásban élő gyermekek és 
más eltartott családtagok után a lakásépítési 
költség, eladási ár megfizetéséhez szociálpo
litikai kedvezmény illeti meg. Nagyon fon
tos, hogy a kedvezmény csak az új lakás 
építésére, vásárlására vehető igénybe köz
vetlenül. 

A kedvezmény az alábbi esetekben nyújt
ható: 

- magánlakás-építésre; 
- az értékesítés céljára épített és építtetett 

lakás megvásárlására; 
- az értékesítés céljára lakást építő, építtető 

gazdálkodó szervezettől vagy megbízottjától 

olyan lakás megvásárlására, amelyet maga 
vagy megbízottja másik vevőjétől vett meg 
(szervezett csere); 

- önkormányzati kijelölés alapján az ön
kormányzati ingatlanközvetítő szervtől olyan 
lakás megvásárlására, amelynek tulajdonosát 
nyugdíjasok házában helyezték el. 

A felsorolt esetekben a használ t lakás 
vá sá r l á sáná l a kedvezmény felhasználása 
csak a használt lakás eladója útján közvetve 
lehetséges. 

A szociálpolitikai kedvezmény összege és 
annak igénybevételi módja is változott. Meg
szűnt az úgynevezett megelőlegezett szocpol. 
kedvezmény. 

Az építtetővel és a - fentiekben meghatá
rozott esetekben - vásárlóval együtt költöző 
a szerződés megkötésének időpontjában 
meglévő 
- első gyermek után 50 E Ft, 
- második gyermek után 250 E Ft, 
- harmadik gyermek után 600 E Ft, 
- minden további meglévő 

gyermek után gyermekenként 200 E Ft, 
- más eltartott családtagok után 

személyenként 30 E Ft. 
A szociálpolitikai kedvezmény Összege 

nem haladhatja meg az építési költség (vé
telár) 5 5 % - á t . A kedveményre való jogosult
ság és a kedvezmény mértékének megállapí
tását a kölcsönszerződés a lá í rása előtt kell 
ké rn i . 

H á z a s p á r részére a szociálpolitikai ked
vezmény a támogatható lakásépítési (-vásár
lási) formák körében - a pénzintézet által 
nyújtott kölcsönből még fennálló tartozás 
csökkentésére - a szerződéskötés időpontjá

ban hatályban lévő feltételekkel az utóbb szü
letett gyermekek után is jár. Ebben az esetben 
a hitelt felvevő a gyermek(ek) megszületésé
ig törleszti a felvett hitelt és annak járulékait 
a szerződésben meghatározott módon. A 
gyermek(ek) megszületését követően a ked
vezmény összege és annak az adós által meg
fizetett járulékai a fennál ló hi te l tar tozásból 
jóváírásra kerülnek. 

A jogszabály az utólag született gyermek 
után nyúj tható kedvezményt nem köti az 

• előzetes vál la lás feltételéhez, és az 
sem előfeltétel, hogy a szerződéskötés 
időpontjában a házaspár 35 évnél Fiata
labb legyen. 

Nagyon fontos, hogy: 
- az elszámolható kedvezmény mértéke az 

építési költség (vételár) 55%-a lehet, és csak 
a fennálló pénzintézeti kölcsöntartozás csök
kentésére számolható el, 

- örökbefogadással, vagy bírósági határo
zattal utóbb háztartásba került vér szerinti 
gyermek után nem írható jóvá. 

Szociálpolitikai kedvezmény nyújtható 
még három vagy több gyermeket eltartó csa
ládok tulajdonában lévő lakás bővítéséhez. 
Ebben az esetben a kedvezmény összegének 
a fele nyújtható akkor, ha a bővítéssel leg
alább egy lakószoba létesül, és a bővített la
kás nem haladja meg a szülők, eltartott gyer
mekeik és a velük együtt legalább egy éve 
együttlakó nagyszülők együttes száma alap
ján számított méltányolható lakásigény mér
tékét (5 fő esetében 5 szoba). 

Nagyon fontos: 
- a szerződést követően született gyerme

kek után kedvezmény nem számolható el utó
lagosan, 

- a kedvezmény összege az építési költség 
55%-át nem haladhatja meg. 

OTP-fiók 
Celldömölk 

Értékesítési pályázat 
Celldömölk Város Önkormányzata megvételre fel

ajánlja a Celldömölk, Szentháromság téri közparkban 
lévő konténer WC-t. 

Az értékesítés feltételei: 
- Kikiáltási ára: 150 000 Ft + áfa. 
- Bontás után a terület helyreállításának vállalása. 
- A vételár készpénzben történő fizetése. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
1994. március 4. 

Helye: Polgármesteri Hivatal 
Celldömölk, Szentháromság tér 1. 

Több pályázat beérkezése esetén a pályázókat 
1994. március 18-ig a versenytárgyalás időpontjáról 
írásban tájékoztatjuk. 

Az értékesítéssel kapcsolatos további felvilágosítás 
a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelő csoportjától te
lefonon (Celldömölk 7/116 melléken) kérhető. 

PÁLYÁZAT 
A Gayer Gyula Általános Iskola (Celldömölk, Árpád u. 28.) igaz

gatója engedélyezett dokumentációk alapján a tanintézmény főépüle
tében iskolabüfé kialakítására és működtetésére pályázatot úr k i . 

Részletes felvilágosítást munkaidőben az iskola igazgatója ad. A 
jelentkezés határideje a megjelenéstől számított 10 nap. A pályázat 
elbírálásakor a kereskedelmi és vendéglátóipari gyakorlattal rendel
kező előnyben részesül. 

Értesítem kedves pácienseimet, hogy / £ a ? íj 

NŐGYÓGYÁSZATI 
SZAKRENDELÉSEMET 

a Hunyadi út 26. szám alá 

ÁTHELYEZTEM 
Rendelés: 

kedd 17.30-18.30, 
csütörtök 17.30-18.30 

DR. DIENES L A J O S 
szülész-nőgyógyász szakorvos 
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Szemléletváltásra van szükség WbS 

Bemutatkozik a labdarúgók 
új szakosztályvezetője 

- Milyen labdarúgómúlt áll Pacsi József 
mögött? 

• Szombathelyen, az Építőkben játszot
tam, és rendszeresen a megyei bajnokság első 
felében végeztünk. Közben letettem a TF kö
zépfokú edzői szakát, többek között Glázer 
Róbert is osztálytársam volt. Ezzel olyan vég
zettséget szereztem, hogy akár NB I-ben is 
lehetnék pályaedző. Jánosházára kerültem, és 
több más csapat után 3 évig edzősködtem a 
celli ifikkel az NB III-ban. Már akkor láttam 
olyan dolgokat, amik nem egyeztek az elve
immel. Felmondási levelemben megírtam, 
hogy nincs szükség olyan ifiedzőre, aki csak 
felveszi a 3000 forintot és a gépkocsiköltsé
gei, de edzést ne is tartson... Később több 
helyen is edzősködtem, és ismét szorosabb 
kapcsolatom akkor lett a kék-sárgákkal, ami
kor Bálint fiam a csapathoz került. 

- Hogyan lett szakosztályvezető? 
• Stieber József üzent, hogy szívesen ven

né a segítségemet. Ekkor néztem szét a 
CVMSE háza táján és vállaltam a megbíza
tást. Sok furcsa dolgot tapasztaltam, amiken 
mindenképpen változtatni kell . 

- Beszélhetnénk konkrétumokról? 
• Természetesen, mert nem szeretek mel

lébeszélni. Vállalkozóként a pontosságot és a 
felelősséget alapkövetlménynek tekintem az 
élet minden területén. Sok mindent a pénzre 
fognak, pedig a hozzáállás is sokat számít. A 
szertárosok kérdése komoly probléma, mert 
a labdarúgók kiszolgálásának jó színvonalú
nak kell lennie. 

Beszéltünk a játékosokkal: megkapják a 
felszerelést és meccs után a sört vagy az üdí

tőt, de semmiféle különleges premizálás 
nincs. Szívesen fogadjuk, ha támogatnak ben
nünket, de a jelenlegi költségvetést ilyen dol
gok nem terhelhetik. Véleményem szerint 
megyei szinten ezt nem is lehet megengedni. 
Én sem kértem egyetlen árva fillért sem azért, 
hogy szakosztályvezető lettem. Persze figye
lembe kell venni, hogy többen a környező 
falvakból járnak edzésekre, ami nekik ko
moly utazási költséget jelent. Az érem másik 
oldala: pazarlás volt, hogy 35 év fölötti játé
kosoknak fizettek azért, hogy Szombathely
ről Cellbe jártak focizni... A szereléseket i l 
letően úgy tűnik, hogy nem lesz gond: a sár
vári SÁGA cégtől olyan ruházatot kaptunk, 
hogy a magyar válogatott sem hord különbet. 
Mindössze annyi volt a kérésük, hogy két 
reklámtáblát a celli pályán elhelyezhessenek. 

- Részben már áttértünk a következő kér
désre: az anyagi háttér mennyire biztosított 
az egyesületnél? 

• Nehéz erről beszélni, mert az edzőknek 
még a januári bére sincs kifizetve, alig van 
pénz edzőmeccsekre. Személyesen is meg
próbálok támogatókat szerezni, de csodákat 
nem lehet várni. Nem az íróasztal mellett kell 
törni a fejünket, hanem konkrét tervekkel és 
hittel felvértezve kell a szponzorokat meg
győzni. Szervezési szinten van az önálló lab
darúgó-szakosztály létrehozása, ősszel már 
valószínűleg új formában kezdjük a bajnok
ságot. Rendhagyó módon a pálya környékét 
egy-két hétvégén szurkolóinkkal együtt kö
zösen szeretnénk rendezni. Erről majd időben 
megjelenik a felhívás. 

-A játékosállományt megfelelőnek tartja? 

Magyar-magyar nemzetközi labdarúgó-mérkőzés 

CVMSE-Hungária Köln FC 6:0 
Február 12-én a kedvezőtlen időjárási körül

mények között kevés szurkoló előtt került sor a 
találkozóra. A Köln környékén letelepedett ma
gyarok alapította sportegyesület kérte a mérkő
zés lehetőségét a celliektől. Miért éppen velünk 

Asztalitenisz 
CVMSE-Peremarton 13:5 
Győz: Tarr 4, Máthé 4, Botfa 2, ölbei 2, 

Tarr-Botfa és Máthé-ölbei páros. 
A győzelemmel a CVMSE az NB 13 kü

szöbére lépett, és közel került ahhoz a szint
hez, amit asztaliteniszezők a klub fennállása 
óta még soha nem értek el. 

akartak játszani? A magyarázat egyszerű: a 
Hungária Köln FC játékos-edzője celli szárma
zású... 

A jó iramú, közepes színvonalú meccsen biz
tosan nyertek a hazaiak, akik főleg az első já
tékrészbenjátszottak tetszetősen. Az ellenfélnek 
is akadtak helyzetei, amelyeket jó magyar szo
kás szerint elpuskáztak, és nem sikerült megsze
rezniük a becsületgólt. A tényekhez tartozik, 
hogy közülük többen aznap érkeztek Cellbe 
több mint ezer kilométer autóvezetés után. 

A mérkőzést követő találkozón valamennyi
en egyetértettek abban, hogy a sportbarátság je
gyében hagyománnyá kell fejleszteni a két 
együttes kapcsolatát. 

-bor 

• Néhány - negatív értelemben - hangadó 
játékos elkerült a csapattól. A környező köz
ségek tehetséges fiataljainak szeretnénk lehe
tőséget biztosítani együttesünknél. Szemé
lyes ambícióm, hogy a volt N B III-as ificsa
patom játékosait megnyerjem az együttmű
ködésnek. Megszakadt a folytonosság a nagy 
hagyományokkal rendelkező celli labdarú
gásban. Nem furcsa egy kicsit, hogy az edző 
sárvári, a szakosztályvezető pedig jánoshá
zi?! 

- A csapat tagjai hogyan fogadták a vál
tozások híreit? 

• Többségüket hosszú évek óta ismerem, 
és úgy érzem, hogy partnerek lesznek a ter
veinkhez. Meggyőződésem, hogy a problé
mákat fel kell tárni: őszintén és szükség ese
tén kemény kézzel tisztázni kell őket. 

- Mi várható a csapattól tavasszal? 
• ő s z h ö z hasonlóan nagy formaingadozá

sok lesznek. A hullámhegyeket és völgyeket 
kell egyenletes formává alakítanunk. Ehhez 
idő kell. Lehel, hogy sok idő. ígérhetem, 
hogy az akarással nem lesz gond. Tavasszal 
az első ötben szeretnénk végezni, s majd jö 
vőre - ha kialakul a csapat gerince - maga
sabbra emelhetjük a mércét. Bajnokságot 
csak hosszú évek munkájának eredménye
ként lehet nyerni. Egyetértek Stieber József 
edzővel, aki a mostani kettő helyett négyre 
kívánja emelni az edzések s z á m á t 

- A távlati tervekről megtudhatunk vala
mit? 

• Szeretnénk létrehozni egy Góliát FC ne
vű csapatot 6-8 éves gyerekekből. Ez egy 
országos szervezésű és kiterjedésű akció: az 
edzőt központi forrásból fizetik, és Góliát-
versenyeket is rendeznek a focipalánták szá
mára. Valami olyat akarunk elindítani, ami
nek a gyümölcseit most például a celli kézi
labdázók élvezhetik. 

- Köszönöm a tájékoztatást! 
Németh T . 

Celldömölk Város 
Önkormányza tának lapja. 

Felelős kiadó: 
M A K K O S ISTVÁN polgármester. 
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