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Kábeli zűrzavar? 

Lépések a helyi tv-stúdió felé 
A város lakosságának tájékoztatása érde

kében a képviselő-testület kezdeményezte 
egy önálló tv-stúdió lehetőségének megvizs
gálását. Műsorkészítő stúdiók alapításához 
engedélyeztetési eljárás szükséges, amelyben 
a kérelmezőnek be kell mutatnia a tervezett 
műsorszolgáltatás gyakoriságát, idejét, mű
sorszerkezetét, technikai felszerelését, a mű
ködésért felelős személyek megnevezését, és 
a kábeltulajdonosokkal kötött szerződést. 

Ez utóbbi feltételt kell először rendezni. 
Celldömölkön három kábelhálózat működik: 
egy Alsóságon, kettő pedig a celli városré
szen Mikes és Sági utcai központokkal. Kö
zülük műsorkészítő engedéllyel még csak a 
Sági utcai rendszer rendelkezik, ahol Celldö
mölki Kábeltelevízió néven megindult egy 
képújság, amelyben önkormányzati hírek is 
helyet kaptak. Az egységes városi informá
ciós ellátás érdekében szerződést kell kötni a 

kábelhálózatok tulajdonosaival az adás átvi
telére. 

Az önkormányzati stúdió alapításához 
megfelelő szerkesztőségi keretre van szük
ség, vagyis legalább egy sajtóengedéllyel 
rendelkező személyre, aki összehangolhatja 
az operatőri, riporteri, szerkesztői stb. felada
tokat. A stúdió telepítési helyeként elképzel
hető a Kemenesaljái Művelődési Központ, 
amit majd össze kell kötni a kábelhálózat al
központjaival. A felszerelési költség félprofi 
szinten 1 millió 200 ezer forintból megold
ható; ez az összeg videokamera, videomag
nók, kezelőpult, monitorok, számítógép és 
programok beszerzését fedezi. 

Egyelőre azonban tulajdonjogi és mű
szaki-technikai szempontból a három háló
zat összekötésének lehetőségeit kell tisz
tázni. 

-bor 

Kárpótlási kérelem Aí ?fe 

Alapterület -
tárgyalási alap 
A József Attila úti iskolaépületet 1995. jú

lius 1-től igényli vissza a katolikus egyház 
oktatási célokra, ezért a celldömölki képvise
lő-testület megvitatta a visszaigényelhető ál
lami kárpótlás mértékét. Makkos István pol
gármester 6,5 millió forintot tartott reális tár
gyalási alapnak a tantermek kiváltására. Po
zsonyi Mihály szerint 500 négyzetméter fog 
hiányozni, ezért ezzel kell számolni akkor is, 
ha több mint 20 millióról van szó. Portschy 
Tamás szintén úgy vélte, hogy annyit kell igé
nyelni, amivel szegényebb lett a város. Makkos 
István megjegyezte, hogy lehet többet kérni, bár 
a gyerekek száma változatlan marad, s ez erő
sen megnehezíti a tárgyalási pozíciókat A kép
viselők a hasznos alapterület négyzetméteren
kénti 50 ezer forintos összegében állapították 
meg a visszaigénylési keretet -tht-

„Másodosztályú" sportkoncepció 

Öltöző a ravatalozóban 
Ha minden a tervek szerint zaj

lik, akkor a magyar LEG-ek köny
vébe méltán pályáznak az alsósági 
focisták, hiszen alig hihető, hogy 
egy körzeti másodosztályú szinten 
játszó csapatnak 13 millió forintos 
öltözője legyen... 

Az alsósági városrészen lévő, 
sportcélra tervbe vett ingatlan 
(Vöröskeresztes park) állami tar
talékterületként került a Ság
hegyalja Termelőszövetkezet 
használatába. A területet a tsz át
engedte az önkormányzatnak, de 
egyikük sem rendelkezhet szaba
don vele. Az alsósági sport

egyesület ezért kérte az önkor
mányzatot, hogy támogassa a 
Marx utcai ravatalozó és a füves 
terület öltözőként, illetve sport
pályaként történő felhasználását. 

A képviselő-testület elózetes 
szándéknyilatkozatában hozzájá
rult a kéréshez a szükséges enge
délyek beszerzését kérve. Az Eb
tenyésztők celli csoportja ugyan
ennek a területnek egy részére 
igényt nyújtott be kutyakiképző lé
tesítése céljából. A képviselők ál
lásfoglalása szerint majd az alsó
sági sportegyesület adjon helyet az 
ebtenyésztőknek. -tht-

Alsósági ' 
tavaszi napok 

Az idén április 22-23-24-én rendezik az Alsósági tavaszi 
napokat. A részletes programot lapunk 8. oldalán olvashatják 
az érdeklődök. 

Elfogadták a meghívást 

Vendégségben Eltz grófnál 
Tisztelgő látogatást tett Eltz Ferenc grófnál Bécsben Makkos 

István polgármester, Baranyai Attiláné dr. jegyző és Ábrahám 
Ferenc képviselő. A vendégek tájékoztatták a Celldömölkről el
származott grófot egykori városának mai ügyeiről, különöskép
pen a vállalkozási és idegenforgalmi lehetőségekről. 

A kötetlen beszélgetés után a polgármester meghívta a grófot 
és feleségét celldömölki látogatásra. A házaspár a meghívást 
elfogadta, várható, hogy a közeli hetekben hazalátogatnak 
Celldömölkre. 

Szerződés fél évre 

Veszteséges helyi járat? 
A VOLÁN azzal az immár 

szokásos feltétellel bocsátotta a 
képviselő-testület elé az 1994. 
évi szerződést, hogy amennyiben 
a szolgáltatás nem lesz nyeresé
ges, akkor az önkormányzatnak 
kell állnia a veszteséget. 5 száza
lékos utasszámcsökkenés 173 
ezer, 10 százalékos pedig közel 

félmillió forintos hiányt jelen
tene. 

A képviselők fél évben hatá
rozták meg a szerződés időtarta
mát, és egyúttal kikötötték, hogy 
veszteség esetén az önkormány
zat szakértői vizsgálat alá veheti 
a VOLÁN helyi járatainak gaz
dasági tevékenységét. -tht-
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Orbán Viktor Celldömölkön 

A „kis tigris" nagy ugrásra készül 
Március utolsó napján, a FI

DESZ választási gyűlésén mint
egy 250-en várták Orbán Vik
tort, a narancsosok frontemberét, 
aki Ajkáról közel félórás késéssel 
érkezett Ezalatt Balázs Fecó, a 
fiatal demokraták megyei listáján 
szereplő egykori KORÁL-os „fe
kete bárány" próbált hangulatja
vító intézkedéseket tenni, de si
kertelenül kísérelte meg felhan
golni az előkészített miniorgo
nát. Kovács Ferenc, a párt helyi 
országgyűlési képviselőjelöltje 
közben elmondta, hogy 2 évig 
gondolkodott a jelölés elfogadá
sán, de sokat nyomott a latban az. 

hogy egy sörözőben kérték fel. A 
..mozgalmi múltját" firtató kér
désre azt válaszolta, hogy KISZ-
titkár és cserkész is volt. 

Orbán Viktor az éppen hatodik 
születésnapját ünneplő FIDESZ 
alapító okiratának céljait felidéz
ve kijelentette, hogy abból szinte 
minden megvalósult. Európában 
egyetlen nemzet sem teljesített 
ilyen rövid idő alatt ekkora fel
adatokat. Miért szomorú mégis 
az ország lakossága? Számukra 
az anyagi életviszonyok a meg
határozóak és nagyon sokan ala
csonyabb életszínvonalon élnek, 
mint a Kádár-rendszerben. A vá

lasztásokat követően olyan kor
mánynak kell jönnie, amelyik 
kézzelfogható gazdasági ered
ményt tud felmutatni. Az elmúlt 
négy évben Magyarországot nem 
sikerült bevirmi Európába, a ko
rábbi évszázadokhoz hasonlóan a 
történelmi széljárásnak kitett 
kompország vagyunk. 

1990 óta olyan gazdaságpoliti
ka érvényesül az országban, 
amely ugyan nem növelte a kül
földi adósságterheket, de hatal
mas belföldi hitelekkel fedezte a 
rossz költségvetési gazdálkodást. 
1994-ben csak a belföldi köl
csönök kamatterhe ugyanakkora, 
mint a korábban felvett külföldi 
hiteleké (110 milliárd forint), s e 
kettő együtt akkora Összeg, mint 
az összes magyar állampolgár 
személyi jövedelemadója. Orbán 
Viktor felsorolta, hogy 1991-ben 
117 milliárd forint volt a költség
vetési hiány, ami 1992-ben 197 
milliárdra, 1993-ban 250 milli
árdra nőtt és 1994-ben már 330 
milliárd lesz a törvény szerint 

A magyar gazdaság „ramaty" 
állapotban van: teljesítőképessé
ge a parlamenti ciklus alatt 20¬
21 százalékkal csökkent Ebben 
az évszázadban ilyen zsugorodás 
még a nagy gazdasági világvál
ság idején sem volt. Írország, 

Görögország, Finnország, Portu
gália az 1930-as évek végén még 
mind Magyarország mögött vol
tak gazdasági teljesítményük 
alapján, most pedig jóval előt
tünk. Statisztikailag kimutatható, 
hogy a magyar az egyik legszor
galmasabb nép Európában. A 
megtermelt értékeket azonban ko
rábban a szocialista rendszer fenn
tartása, újabb időkben a hibás kor
mánypolitika emésztette fel. 

A koalíciós esélyeket elemez
ve a pártelnök azt tartaná az 
egyetlen jó megoldásnak, ha a 
szabadelvű pártok megszereznék 
a voksok több mint felét Bárkit 
vennének be az esetleges koalíci
óba (MSZP, MDF stb.), az vá
lasztóik egy részének akaratával 
ellenkezne. Leszegett fejjel, dú-
vadként kell előrerohanni, mert 
ez a liberális pártok egyetlen le
hetősége - mondta. Minden po
litikusnak van arkhimédészi 
pontja: Orbán Viktornak ez 
1989. június 16-a. Az ott elmon
dottakkal ellentétesen nem sza
bad cselekednie. Nincs ellene a 
baloldallal kötendő történelmi 
kiegyezésnek, de-a szocialisták
nál szerinte generációváltásra 
van szükség. Ha ránézek az 
MSZP listájára, akkor kiver a 
víz... - jegyezte meg derültség 
közepette. Ha a párt a szocialis
tákkal koalícióra kényszerül, ak
kor ő nem vesz részt a paktum
ban. Németh T. 

Fotó: V. L. 

M « R « E * K 
• A Széchenyi úton elkezdő

dött a gázvezeték építése. Ha az 
ütemezésnek megfelelően halad 
a munka, akkor május 15-ére ere
deti állapotába kerül vissza az út
test. A forgalom esetleges korlá
tozása miatt a kivitelezők a la
kosság szíves türelmét kérik. 

• Családias hangulatú étte
rem nyílik rövidesen a Sághe
gyen, a turistaszállótól mintegy 
250 méternyire. Tulajdonosa el
mondta, hogy a diszkrét szórako
zást igénylőket kívánja kiszol
gálni. 

• Előzetes egyeztetésre ke
rült sor 14 község és Intaháza, 
valamint az ÉGAZ között a gáz
program leendő megvalósításá
ról. A konstruktív megbeszélés 
eredményeként a tanulmányterv 
készítése folyamatban van. 

• Az ÉGÁZ szakemberei 
kérik a lakosságot, hogy gázké

szüléket házilag ne javítsanak, ne 
barkácsoljanak tömítést, alkat
részt. Minden esetben hívjanak 
szakembert, hiszen a szakszerűt
len munkának beláthatatlan tra
gikus következményei lehelnek. 

• Az utóbbi időben elhara
pózott engedély nélküli építke
zésekkel szemben határozottabb 
fellépést terveznek az illetéke
sek. Tájékoztatásul közöljük, 
hogy a bírság maximális összege 
elérheti az elvégzett munka érté
kének 30 százalékát, ennél súlyo
sabb esetben az épület lebontásá
ra is kötelezhető az illegálisan 
építtető. 

• Celldömölk képviselő-tes
tülete Németh Sándort, a Cell-
hő Kft. ügyvezető igazgatóját a 
törvényileg megengedett ötesz-
tendei maximumra, 1999. április 
30-ig újra megbízta a társaság 
vezetésével. 

• A celll városrész lakótelek
ellátása érdekében az Önkor
mányzat 2 millió forintért meg
vásárolta a Sági u. 41. sz. alatti 

1570 négyzetméter alapterületű 
ingatlant a rajta fekvő lakóépü
lettel együtt. 

• A város Ingat
lankataszterének készítése so
rán a műszaki osztály megkezd
te az önkormányzat tulajdoná
ban lévő úgynevezett úszótel

kek, valamint az épülettöm
bök között lévő közterületek 
regisztrálását. Erről az illeté
kes bizottságokat folyamato
san tájékoztatják. A képvise
lő-testület szándéka, hogy 
megvizsgálják az esetleges ér
tékesítési lehetőségeket. 

A celldömölki 

mm 
április 4-től május 31-ig 

Zanussi-Lehel 
hűtő- és fagyasztószekrények 

vásárlása esetén 
2500 forintért beszámítjuk 

a régi kompresszoros hűtőket. 
Ha most cseréli megéri! 
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Öt első osztály szeptembertől 

Tudósítás a képviselő-testületi ülésről 
A képviselők március 30-ai ülésükön úgy 

határoztak, hogy - a VOLÁN többszöri ké
rése ellenére - továbbra sem adnak garanciát 
a közlekedési vállalat esetleges helyi forga
lomkiesésből származó veszteségére. A tele
fonfejlesztési koncessziót elnyert Rábacom 
Rt. alaptőkeemelést hajt végre: a 25 százalé
kos magyar részesedésből 5 százalék az érin
tett önkormányzatokat terheli, s ennek ösz-
szege 50 millió forint. Ebből kerül levonásra 
az, amit már korábban befizettek az egyes 
települések, Celldömölkre így mintegy 3 mil
lió forint fedezet hárul. 

Beiratkozások után 
Baranyai Attiláné dr. jegyzőnő tájékoz

tatta a képviselőket, hogy lezajlottak az isko
lai beiratkozások: a Gáyer iskolába 48 (2 osz
tály), az Eötvösbe 37 (2 osztály), az ősszel 
induló egyházi iskolába pedig 24 tanuló (1 
osztály) jelentkezett. Az oktatási törvény ér
telmében 25 fő felett csoportbontásra lenne 
szükség... 

A körjegyzőség munkájáról szóló beszá
molót a testület vita nélkül fogadta el. Mak
kos István polgármester szerint vannak osz
tályok, ahol gördülékenyebb a munka, és van, 
ahol kevésbé, de az akaratot díjazni kell. 

A hivatal nem vállalat 
A közterületek állapotáról és az ezzel 

összefüggő gazdálkodásról szóló előterjesz

tés hangsúlyozta, hogy a Polgármesteri Hi
vatal műszaki osztálya nem vállalatszerű 
felépítésben dolgozik, az egyes feladatok 
nincsenek Önállóan könyvelve. Ábrahám 
Ferenc kritizálta ezt a gazdálkodási rendet 
és kiemelte, hogy tisztázottabb viszonyokra 
van szükség, Portschy Tamás pedig az ér
dekeltség hiányát kifogásolta. Pozsonyi 
Mihály konkrét tételek (pl. ligeti fák el
szállítása - 212 ezer forint) vizsgálatára tett 
javaslatot. Az észrevételekre válaszolva 
Makkos István elmondta, hogy a Vállalko
zásfejlesztési Alapítvány szakemberei 
szeptemberre ígérik az átalakítás módoza
tainak kidolgozását. Ekkor közölte Dum-
mel Ottó, a műszaki osztály vezetője, hogy 
az említettek előző nap telefonon visszaad
ták a megbízatást... 

Út-híd keret 
hitellel kiegészítve? 

Az 1994. évi út-híd keret felosztásának 
vitájában Pozsonyi Mihály leszögezte, 
hogy csak hitelekkel lehet eredményeket 
elérni, mert csupán a Király János utca 
rendbetétele felemésztené az egész városi 
keretet. A testület jóváhagyta a 10,5 millió 
forintos összeg felhasználásának irány
elveit, az út- és járdaépítések között elsőbb
séget szavazva a Wesselényi, a Király Já
nos és a Vasút utcáknak. 

Németh Tibor 

A Hunyadi-emlékoszlop ^ 
A városközpontban, a 11. sz. ABC előtt 

található a Hunyadi-emlékoszlop, amelyet a 
törökverő hős emlékére emeltetett a Hazafias 
Népfront községi bizottsága 1956-ban, a nán
dorfehérvári diadal 500. évfordulóján. Az 
oszlopon - ismeretlen okból - Kinizsi Pál 
címere látható. Milyen kapcsolata lehetett 
Hunyadinak településünkkel? 

1445 tavaszán ü l . Frigyes betört Vas me
gyébe, és november 13-án már Szombathe
lyig nyomult előre. Mivel sem a szent koro
nát, sem az elfoglalt várakat nem adta vissza, 
Hunyadi János 1446. október 20-án hadat 
üzent neki. A kormányzó serege felvonulása 
során Pórdömölkön is táborozott és a monos
tor mellett megtartott gyűlése után a környék
ről számosan álltak zászlai alá. Hunyadi 20 
ezer fős hadát a sitkei dombokon átlendülve 
november 17-én már Sárváron találjuk. I I . 
Frigyes hajlott a békére, amit végül is Rad-
kersburgban kötöttek meg (1447. július 1.). 

A törökök magyarországi uralmának ide
jén menekültek százai találtak menedéket a 
dömölki apátsági kolostor falai között. tíb-

Fotó: Völgyi 

í) MEGKÉRDEZTÜK I 
• V Á L A S Z O L T A K I 
Hogyan vélekedik a lakosság 

a strand felújításáról? 
Válaszol: Makkos István polgármes

ter: 
A beérkezett nyilatkozatok alapján a 

város lakossága egyértelműen a strand 
felújítása mellett foglalt állást összesen 
694-en juttatták el hozzánk a kérdőíveket 
Ebből 664-en vélekednek úgy, hogy fel 
kell újítani a régi strandunkat Közülük 
637-en, tehát a válaszadók 91,7 százaléka 
kiemelt feladatként jelöli meg azt 

A nyilatkozók zöme - 87,5 százalék -
hajlandó lenne ezért anyagi hozzájárulást 
is vállalni. A legtöbben 100 és 500 forint 
közötti összegeket ajánlottak fel. Társa
dalmi munkát 74-en jelöltek meg. 

A mintegy 700 nyilatkozó anyagi fel
ajánlása negyedmillióra tehető, összlakos-
sági arányban azért ez jóval nagyobb Összeg 
lehet 

A véleményeket figyelembe véve a tes
tületnek most mindenképpen az a köte
lessége, hogy megkeresse azokat a lehe
tőségeket, amellyekkel beindítható ez a 
beruházás. A pénz előteremtésére a pénz
ügyi osztállyal kidolgozzuk a tervet Erről 
egy hónapon belül tájékoztatni tudjuk a 
lakosságot. A felújítás terve egyébként 
készen van. A teljes költség, amely egy 
szabadidőközpont kialakítását is magába 
foglalja, 50 millió forint lenne. A stran
dolási lehetőség megteremtéséhez ennél 
azért kisebb összegre van szükség. 

A megvalósulás lehetőségének konkrét 
időpontjáról - remélem - rövid időn belül 
tájékoztatást tudunk adni. 

Völgyi László 

MEH-csípés 

Lehet, 
hogy per lesz 

A MÉH Rt. az önkormányzatnak a telepre 
vonatkozó használati díj igényét csak legfel
jebb 6 hónapra visszamenőleg tartja jogos
nak, és az épületek ellenértékét (1,3 millió 
forint) továbbra is követeli. Részben a telep 
rendezetlen viszonyai miatt az ott dolgozók 
munkaviszonyát megszüntetik, és április 1-
jétŐl heti egy alkalommal tartják nyitva az 
átvevőhelyet 

A csökkentett működési idő miatt előálló 
veszteséget az önkormányzatra kívánják át
hárítani. A Polgármesteri Hivatal illetékese 
hangsúlyozza, hogy a telep felépítményére a 
társaságnak ingatlannyilvántartásba bejegy
zett joga nincs. Az elmaradt használati díj 
követelést akár bírósági úton is érvényesíteni 
fogják. 

t-t 
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A „csak éretteknek" a legnehezebb 

Szolgáltat a munkaügyi kirendeltség 
Kemenesalja foglalkoztatási 

helyzetéről, a gondokról és a po
zitívumokról Eröss Attilával, a 
Vas Megyei Munkaügyi Köz
pont celldömölki kirendeltsége 
vezetőjével beszélgettem. 

- Mi mondható el a térségről? 
Mekkora itt a munkanélküliség? 

- Noha a kirendeltség Celldö
mölk székhellyel működik, nem
csak a város munkanélküliségé
vel foglalkozunk, hanem a kör
nyező 26 település munka nélkül 
lévő polgárainak a segítése is fel
adatkörünkbe tartozik. A munka
nélküliségi ráta 11,3 százalék, 
ami az országos átlaghoz viszo
nyítva kedvezőnek mondható. 

- Milyen szakmák, milyen vég
zettségűek iránt van kereslet a 
térségben? 

- Jelenleg betanított munká
sok (elsősorban varrónők) és pá
lyamunkások iránt van nagyobb 
kereslet, de - egy-két szakmától 
eltekintve - nincsenek elhelyez
kedési gondjaik a felsőfokú vég
zettséggel rendelkezőknek sem. 
Legrosszabb helyzetben a szak
ma nélküli érettségivel rendelke
zők vannak, ó k tényleg nagyon 
nehezen tudnak elhelyezkedni. 
Éppen ezért a Munkaügyi Köz
pont különféle átképző tanfolya
mokkal segíti a szakképesítés 
megszerzését. A tanfolyamon va

ló részvételért a munkanélküli
nek fizetnie nem kell, 75 száza
lékos utazási kedvezmény is jár, 
ezen kívül keresetpótló juttatást 
kapnak, ami a munkanélküli-já
radék, illetve a pályakezdők 
munkanélküli-segélyének 110 
százaléka. Aki „nem fér be" a 
csoportos átképzésbe, elmehet 
egyénileg, azt is támogathatjuk. 
Itt azonban van egy feltétel: ga
rantálnia kell, hogy a tanfolyam 
elvégzése után három hónapon 
belül el tud helyezkedni. 

- Az átképzés megszervezésén 
túl milyen feladatai vannak még 
a kirendeltségnek? 

- Elsődleges feladatunk a szol
gáltatás. Sokan még mindig csu
pán pénzfolyósító hivatalt lámák 
bennünk, pedig tevékenységi kö
rünk ennél jóval összetettebb. 
Célunk: munkaerőpiaci egyen
súlyt tartani. Ehhez különféle 
eszközök állnak rendelkezésünk
re. Az említett átképzésen túl a 
foglalkoztatási törvény lehetővé 
teszi úgynevezett aktív foglal
koztatáspolitikai eszközök alkal
mazását. Támogathatjuk például 
azt, aki pályakezdőt foglalkoztat, 
de azt a munkanélkülit is, aki vál
lalkozást akar létesíteni. A szol
gáltatás fogalomba beletartozik 
az is, hogy tájékoztatjuk a térség 
középiskolásait a környékbeli el

helyezkedési lehetőségekről. De 
ide sorolhatnám az álláskereső 
klubot, amit a Munkaügyi Köz
pont működtet. A két-három he
tes kurzusok alatt sok hasznos is
meretet sajátíthatnak el a munka
nélküliek. 

- Mint Ön is említette, elsősor
ban mégis járadékfizetési oldalá
ról ismerik a kirendeltséget. Mit 
tegyen, aki munkanélküli lesz? 

- Mindenekelőtt forduljon 
hozzánk, itt ellátjuk a szükséges 
információkkal. Jelentkezéskor 
hozza magával a személyi iga
zolványát, a munkakönyvét és az 
igazolást a munkanélküli jára
dékhoz. 

- Milyen munkát köteles elfo
gadni a munkanélküli? 

- Gimnáziumi érettségivel 
rendelkező pályakezdő munka
nélkülinek - a törvény értelmé
ben - felajánlható munkakör a 
betanított munka is. Más esetek
ben a munkanélküli szakképzett
sége, utolsó 6 hónapban betöltött 
munkaköre, egészségügyi alkal
massága alapján próbálunk meg
felelő munkát ajánlai. A megfe
lelőség feltétele még, hogy a be
járás időtartama, a lakóhely és a 
munkavégzés helye között (oda-
vissza) a 3, kisgyermekes anyák 
esetében a 2 órát ne haladja meg. 
A felajánlott munkabérnek el 

kell érnie a munkanélküli-jára
dék összegét. Tehát nem az előző 
munkahelyen keresett fizetés a 
zsinórmérték, hanem a munka
nélküli-járadék. Ebből követke
zik: ha az általunk felajánlott ál
lás az előbb említett feltételek
nek megfelel, a munkanélkülinek 
el kell fogadnia a felkínált lehe
tőséget még akkor is, ha a fize
tése kevesebb lesz, mint az előző 
munkahelyén volt. Ellenkező 
esetben nem folyósíthatjuk a já
radékot 

- Melyik korosztály van a leg
kedvezőtlenebb helyzetben? 

- Legnagyobb gondban a pá
lyakezdők, illetve azok vannak, 
akik nyugdíjazás előtt néhány 
éwel kerültek az utcára. De szá
mukra is van lehetőség. A már 
említett törvény értelmében az a 
férfi, aki az 57,, illetve az a nő, 
aki az 52. évét betöltötte, a nyug
díjához szükséges szolgálati ide
je megvan, s legalább hat hónap
ja munkanélküli-járadékban ré
szesül, kérheti előnyugdíjazását. 

- Jól értem: a munkanélküli
nek kell kezdeményezni? 

- Igen, bár sokan úgy hiszik, 
hogy a munkáltatónak. 

- Végezetül: hogy áll a térség 
a feketemunkával? 

- A feketemunkáról nem tu
dok pontos adatokat mondani, 
mivel se jogunk, se lehetőségünk 
nincs az ellenőrzésre. A Munka
ügyi Központ ellenőrzési cso
portja foglalkozik ezekkel az ese
tekkel, -kv 

Csatorna, röntgen, tornaterem, szociális otthon 

rto+ Beruházások céltámogatásból 
A celldömölki képviselő-testület március

ban foglalkozott a céltámogatási pályázatok
kal. 

1994-ben a támogatási célok szűkítése mi
att érvényüket vesztették az önkormányzat 
pályázatai, amelyeket azonban 1995. évre, i l 
letve 1995. évi indítással ismét benyújtanak. 
A fajlagos költségek emelkedése miatt a be
ruházások így alakulnak: 

1. Szennyvízcsatorna-hálózat teljes kiépí
téssel - összes költség 125 millió forint, eb
ből 1995-ben 41 millió forint (30%-os céltá
mogatás). 

2. Egészségügyi gép-, műszerbeszerzés -
összes költség 8 millió forint (50%-os céltá
mogatás). 

3. Celldömölki tornaterem - összes költség 

77 millió forint, ebből 1995-ben 37 millió 
forint (50%-os céltámogatás). 

4. Szociális otthon létesítése - összes költ
ség 150 millió forint, ebből 1995-ben 50 mil
lió forint (50%-os céltámogatás). 

Az utóbbi két pályázat kedvező céltámo
gatási aránya akkor szerezhető meg, ha vidéki 
község is támogatással csatlakozik a célok
hoz. 

A napirendi ponthoz kapcsolódva dr. Ma
rék József, a kórház orvos-igazgatója ismer
tette a hátrányos helyzetű intézményeknek 
meghirdetett „kórházkiegyenlítő" pályázati 
lehetőséget. A 70 százalékos központi támo
gatás alkalmat teremthet komplex Siemens
röntgenpark megszerzésére, s néhány apróbb 
célra (inkubátorok stb.). A mintegy 24 millió 

forintos beruházás saját erő szükséglete 7,2 
millió forint, amelyből az intézmény 2,2 
milliót k i tud gazdálkodni. Az igazgató 
utalt arra, hogy Sárváron és Körmenden is 
e lehetőségek kiaknázásával tudták eszköz
parkjukat fejleszteni és sikeres pályázat 
esetén 15 évre megoldanák a radiológiai 
részleg gondjait. Javasolta, hogy az idei, 
2,5 millió forintos műszerfejlesztési alapot 
e célra használják fel, s utalt az 1 millió 
forintos alaptőkéjű kórházi alapítvány vár
ható támogatására is. A testület vállalta a 
pályázat saját erő biztosítását a műszerfej
lesztési alap terhére, illetve ahhoz addig 
nem nyúlnak, amíg ennek a pályázatnak a 
sorsa el nem dől. 

Németh T. 

Ne feledje: Uj Kemenesalja kéthetente! 
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Kultúra - MDF-módra 

Előző számunkban közöltük a 
gimnáziumok, köztük a celldö
mölki tavalyi, illetve ötéves átlagú 
felvételi erősorrendjét. A helyezési 
számok hátteréről Vinter József, a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium 
igazgatója adott tájékoztatást 

A felvételizőkhöz viszonyított 
felvettek aránya az utóbbi évek
ben így alakult (zárójelben az 
érettségizőkhöz viszonyított 
arány szerepel): 

1989/90: 69% (40%) 
1990/91: 58% (31%) 
1991/92: 90%!!! (52%!!) 
1992/93: 83% (42%) 
Az utóbbi két év teljesítménye 

azért is kiemelkedő, mert a de
mográfiai hullám nagy létszámú 
korosztályai végeztek az iskolá
ban. 1985/86-tól kezdődően - 8 
év átlagában - a sikeres felvéte
lizők aránya 68 százalék, az 
összes érettségizettnek 42 száza
léka. Az adatok jelzik az osztály
főnöki pályaorientáció hatékony
ságát. Köszönhető a jó arány a 
pályairányultságnak és a felvételi 
tárgyaknak megfelelően szerve
zett fakultációknak, amelyek kü
lönösen a továbbtanulni szándé

kozók körében kedveltek. A celli 
gimnázium országos szinten sta
bilan a gimnáziumok első harma
dában foglal helyet. 

Oktatási tevékenységüknek 
azonban csak egyik, bár kétség
telenül rendkívül fontos érték
mérője a felvételi arányszám. 
Nem kevesen vannak olyanok, 
akik eleve csak a matúra letéte
lének szándékával kezdik meg 
a tanulmányaikat, s távlati ter
veik a középiskolai végzettség
hez kötött szakmák felé irá
nyulnak. Érettségire való felké
szítésük, általános műveltségi 
szintjük megalapozása legalább 
olyan kihívás a gimnázium pe
dagógusai számára, mint a jobb 
képességűeknél a sikeres felvé
teli vizsga. 

Országszerte jellemző a gim
náziumok felértékelődése, és 
hosszú ideje tartó sikeres peda
gógiai programja révén megnőtt 
a CBDG ázsiója is. 1994 Őszén 
két, egyaránt 27 fős „hagyomá
nyos" első osztály indul, és a hat
osztályos tagozat leendő elsősei
nek még hátravan a felvételi 
megmérettetés. Németh T. 

Politika és kultúra címmel dr. 
Gömbös Ferenc és vendége, Fe
kete György, az MDF ország
gyűlési képviselői tartottak la
kossági fórumot márciusban 
Celldömölkön. 

A házigazda honatya beveze
tőjében néhány adatot ismerte
tett, cáfolandó azokat a bírálato
kat, amelyek szerint a jelenlegi 
kormányzat nem költ a kultúrára. 
Elmondta egyebek között, hogy 
az elmúlt 4 évben 7 új színház, 
240 művelődési otthon, 353 tor
naterem jött létre, 20 ezerrel nőtt 
az egyetemisták száma, 4,87-ról 
7,13%-ra emelkedett a GDP-ből 
a kultúrára fordított hányad. Az 
adatok ismertetését a követke
zőkkel zárta: Ennyi volt a lehe
tőség, nyilván követtünk el hibá
kat, de a szándék mindig egy 
irányba mutatott. 

Ezt követően Fekete György 
kért szót, s néhány mondatban 
vázolta a politika-állam-kulrúra 
kapcsolatrendszert, s az elmúlt 
négy esztendőben végbement 
változásokat. Elmondta: az állam 
élete permanens küzdelem a vá

gyott, szép jövő, s a lehetőségek 
között. Kritikus történelmi idő
szakokban az ideál és a lehetősé
gek rettenetesen távol kerülnek 
egymástól. Attól olyan nehéz ez 
a periódus, hogy az emberek jo
gos álmai és a megvalósulás kö
zött távolság van. 

A Művelődési Minisztérium 
volt helyettes államtitkára ezek 
után a kulturális szféra finanszí
rozási nehézségeivel ismertette 
meg a jelenlevőket. A magyar f i 
nanszírozási gyakorlat az utóbbi 
50 évben kiszakadt az európai 
gyakorlatból, egypólusúvá vált. 
Kormányzati munkánk homlok
terében az állt, hogy a nyugat-eu
rópaihoz hasonló támogatási 
rendszert hozzunk létre, ahol a 
kultúrával összefüggő terheket 
az állam, az önkormányzat, s a 
civil szféra együttesen vállalja. 

A fórum zárásaként Fekete 
György a jelenlévők kérdéseire 
válaszolva áttekintette a magyar 
könyvkiadás, könyvterjesztés, a 
pedagógusok, illetve a közműve
lődési intézmények helyzetét. 

Kiss Veronika 

A falugazdász fogadóórái 
Kedd: 8-10 óra 

CELLDÖMÖLK, Polgármesteri Hivatal, tanácsterem. 
Telefon: 7, 72, 110. 

Kedd: 10-11 óra 
IZSÁKFA, Községi klub. Telefon: nincs. 

Kedd: 14-16 óra 
CELLDÖMÖLK-ALSÓSÁG, Önkormányzati iroda. 
Telefon: 106. 

Szerda: 8-9 óra 
BOB A, Községi klub. Telefon: Boba 1. 

Szerda: 9-10 óra 
NEMESKOCS, Községi klub. Telefon: Boba 2. 

Szerda: 10.30-12 óra 
NAGYSIMONYI, Polgármesteri Hivatal. Telefon: 1. 

Szerda: 13-14 óra 
TOKORCS, Önkormányzati Hivatal. Telefon: 29. 

Csütörtök: 14-15 óra 
CELLDÖMÖLK, Polgármesteri Hivatal. 

Péntek: 9-11 óra 
MERSEVÁT, Önkormányzati Hivatal. 

Naponta 17 óra után Celldömölk, Sági u. 46. szám alatt, vagy 
Celldömölk 238-as telefonon lehet elérni. 

Dr. Hollós? István 
falugazdász 

Mennyit ér a gimnáziumi első hely? 

A felvételi számok titkai 
A jó vevő illedelmes. Hangosan köszön, ha belép az üzletbe, s nem 

is vágyik az eladó „fogadj Istenjére", hiszen jól tudja, nem körülötte 
forog a világ, ő csak egy vevő. 

A jó vevő szereti a tisztaságot. Tudja, hogy szegény eladónak 
mennyi energiájába, verejtékébe kerül felmosni az üzlet kövezetét 
elcsúfító lábnyomokat, melyeket különféle — vevőnek csak jókora 
túlzással titulálható - „piszkos alakok" hagytak maguk mögött. Ko
szos bakancsával a világért sem akar gondot okozni a meggyötört 
dolgozóknak, ezért azt a bejáratnál lecseréli az otthonról magával 
hozott szobapapucsra. 

A jó vevő 
A jó vevő türelmes. Nem kiabál, nem hangoskodik, vár birkatüre

lemmel, míg sorra kerül. Nem hőzöng még akkor sem, ha azért nem 
halad a sor, mert két eladó a „tegnap szuperül sikerült torta" süté
sénekfortélyait tárgyalja. SŐt! Mikor végre kiszolgálják, alázatosan, 
hálás szívvel köszöni meg azt a sok plusz információt, amivel a 
másfél órás várakozás alatt gazdagodott. 

A jó vevő becsületes. Ha már betér egy üzletbe, van benne annyi 
becsület, hogy nem távozik üres kézzel. Tudja jól, micsoda neveletlen 
dolog bemenni valahová, „csak úgy" nézelődni, feltartani az eladót, 
rabolni értékes idejét, s aztán vásárlás nélkül lépni ki az ajtón. Nos, 
a jó vevő ilyet nem tesz. Holmi nézelődéssel nem szentségteleníti meg 
az üzlet vásárláscentrikus légkörét. 

A jó vevő nem válogat. Nem kritizál, hiszen apró-cseprő gyári 
hibák felfedezésével nem akarja fárasztani az amúgy is holtfáradt 
eladót. Nem turkál, nem fogdossa a kiállított árut, mert ismeri jól a 
mondást: mindent a szemnek, semmit a kéznek. 

Néhány kereskedő képzeletében valahogy így fest az ideális vevő. 
Miért írtam le mindezt? Mert a fenti soroknak itt, Celldömölkön is 
van aktualitása. Egy-két helyen ugyanis elfeledkeznek arról, hogy 
mindig kettőn áll a vásár. Egy üzlet sikere nemcsak a jutányos 
árakon, s a kiváló minőségű árukészleten múlik. Motoszkál bennem 
a kérdés: vajon akkor is ilyen stüusban, ilyen „elvárásokkal" fogad
nák a kedves vevőt, ha hónapokig nem szólalna meg az új kliens 
érkezését jelző csengő? kávé 
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István a király Celldömölkön MZ* 

Miért volt karácsony márciusban? 
Gondolom, mindazok számára, alak nem voltak ott 

március 13-án este a Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban, elég meghökkentő a cím, lehet, hogy nem 
tartják egészen normálisnak a tudósítót. Azon közel 
háromszáz ember számára, akik újra át akarták élni a 
„Karácsony *93" élményét a szereplőkkel együtt, nos, 
az ő számukra több mint világos. Nem csigázom to
vább a kedélyeket, lássuk a zord tényeket. 

Március 13-án újra előadták a „Karácsony '93" 
című műsort. Hogy miért? Mert különleges vendé
gei voltak ennek az estnek. Koltay Gergely, a Bet
lehemi királyok című - aranylemezzé lett - kará
csonyi kazetta szülőatyja, zenei rendezője, valamint 
Varga Miklós rocksztár, akinek nevéről azonnal az 
István a király korszakot nyitó sikere jut mind
annyiunk eszébe. A Kormorán együttes sárvári kon
certjére érkeztek, Kovács Ferenc sitkei fogadós 
meghívására, és átrándultak Celldömölkre is, hogy 
lássák azt a műsort, amelynek zenei anyagát épp a 
betlehemi királyoktól vették kölcsön a műsor helyi 
készítői. Az eredeti alkotók iránti tisztelet mellett 
még egy apropója volt a műsornak, de azt hagyjuk 
meg inkább a cikk végére. 

A műsor utáni közönségtalálkozót hivatott felele
veníteni az alábbi írás, amely nem hagyományos 
értelemben vett interjú, hisz nem csak a tudósító 
kérdezett, hanem mindenki. Épp emiatt mellőzött 
ezúttal az interjú hagyományos formája. 

Első találkozás a műsor eredeti és itteni készí
tői között Koltay Gergely felemelt jobb hüvelyk
ujja jelzi: remek volt, tetszett, folytassátok. Varga 
Miklós a színpadon nem szólt semmit, csak tapsolt, 
s elég volt egy apró kérés, és úgy énekelte Gáspár 
király szerepét, mintha mindig a celli szereplőkkel 
dolgozott volna. A Betlehemi királyok kazettáról 
Koltay Gergely azt mondta: igazából 3 éjszaka alatt 
készült el Vajdahunyad várában, televíziós produk
cióként. Aranylemez lett, s azóta többször is vetí
tette a televízió. Amikor készült, 1985-ben, még 
voltak dolgok, amiket ki kellett hagyni belőle, vol
tak, amire csak halványan utalni lehetett. Akkor ez 
volt a lehető legjobb összeállítás. Az ellenben fix 
volt, hogy a három király szerepét a három rockerre 
kell osztani (Vikidál Gyula, Deák Bili Gyula, Varga 
Miklós). Varga Miklós szerint a közreműködők 
semmit nem éreztek abból az akkori feszültségből, 
viszont örül, hogy a műsor siker lett. 

István a király. Mit érzett Varga Miklós, mikor az 
ősbemutatón Koltay Gábor (Koltay Gábor és Gergely 
egyébként fivérek) még „csak" a hangjára tartott 
igényt? Varga Miklós: Ügy gondolom, egyszerűen 
csak az volt, hogy Koltay Gábor nem ismert szemé
lyesen. A Gergő ismert, és amikor az ő, illetve az 
István révén összeismerkedtünk, s egy jó kapcsolat 
alakult ki köztünk, más lett a helyzet. Úgy is mond
hatom, hogy már egy év múlva „rehabilitált", hiszen 
a János, a vitéz című művének címszerepét én kaptam, 
azóta pedig számos alkalommal dolgoztunk együtt 
Koltay Gergely: az utolsó pillanatig sem gondoltuk, 
hogy az István a király az lesz, ami. Először még a 
hatalom főbólintása kellett hozzá, ami csak a Maró-
ti-Grósz-Aczél felállású istentriásznak (!!!) volt kö

szönhető. Mindezek mellett csak tévés produkció
ban gondolkodtunk, s akkor döbbentünk meg, ami
kor a főpróbán is megjelent tízezer ember. Megér
tettük, hogy valami elkezdődött, ami más, mint an
nak előtte volt. Az István utóélete már közismert. 

Julianus barát. Varga Miklós szerint nagy meg
lepetés volt, hogy az utóbbi időben megszokott ze
nés szerepek után prózai szerepre kérik fel. Persze 
nem volt egyedül. (Vikidál Gyula, Sasvári Sándor 
is szerepelt a Julianusban. Koltay Gergely, a film 
zeneszerzője azt mondta, tartani kellett attól, hogy 
nem vet-e rájuk rossz fényt, ha a bátyjával dolgozik 
együtt. Az aggályai alaptalannak bizonyultak, a si
ker fényes igazolás. 

Tervek. Varga Miklós: Ismét Koltay Gábor egyik 
filmjében fogok közreműködni. Monumentális f i l 
met készít a honfoglalásról, melynek bemutatója 
1996-ban lesz. Tervei szerint a hét vezér egyikét 
fogom alakítani. Koltay Gergely: legközelebbi ter
vem, s ezért dolgozunk most a kollégáimmal lénye
gesen többet, hogy a jelen helyzetben a Magyar 
Rádió megőrizhesse működőképességét. (Koltay 
Gergely a Magyar Rádió könnyűzenei osztályának 
vezetője. A szerk.) A hosszabb távú tervek közt sze
repel egy film készítése, amelynek a magyar hagyo
mányoktól eltérően először a zenei anyaga jelenik 
meg - mintegy beharangozóként - majd aztán kerül 
sor a filmforgatás kezdetére. A megszokottól eltérően 
ez egy huszadik századi szerelmi történet lesz. 

Számos kérdés és felelet hangzott még el, de 
mindazok közlése jóval nagyobb terjedelmet igé
nyelne. Írásom elején csattanót ígértem. A bemuta
tónak - az alkotók előtti tisztelgés mellett - még 
egy fontos célja volt. A Karácsony '93 stábjának 
szüksége volt egy hozzájárulásra, amely elenged
hetetlenül szükséges ahhoz, hogy következő tervét 
megvalósíthassa. Ez nem más, mint a Nekünk Mo
hács kell című zenés történelmi játék bemutatása, 
amelynek szerzője Koltay Gergely, s így a bele
egyezésére feltétlenül szükség van. A Karácsony 
'93 jó ajánlólevélnek bizonyult, mert Koltay Ger
gely örömmel adta beleegyezését a Nekünk Mohács 
kell előadásához, sőt, arra is ígéretet tett, hogy meg
küldi a műsor stúdióminőségen rögzített anyagát a 
szövegkönyvvel együtt. A további tervek közt sze
repel egy esetleges konzultáció a színrevitelről, 
melynek - ha ideje engedi - talán Koltay Gábor is 
résztvevője lesz. 

A mü rövid jellemzése. Nekünk Mohács kell be
mutatja a magyar történelem összes tragikus sorsfor
dulóját a tatárjárástól a török veszedelmen át egészen 
Trianon országvesztő tragédiájáig. A mű történetében 
a celldömölki bemutató a második lesz a sorban. Ős
bemutatója a Magyar Szabadság Napján volt 1992-
bcn Mohácson. Teljes anyagáról hangkazetta készült, 
amely azonban nem került kereskedelmi forgalomba, 
egyszóval a celldömölki bemutató tényleg sokat ígér 
a magyar történelem, a rockzene és az igényesen vá
logatott versek, prózák kedvelőinek. A bemutatóval -
melyet szabadtéren terveznek - augusztus 20-a előtt 
kívánnak tisztelegni az alkotók. 

Újdonságok 
a Kresznerícs 
Könyvtárban 

TÖRTÉNELEM 
GYEREKEKNEK 

(ÉS FELNŐTTEKNEK) 
(ősi kultúrák, születő álla

mok: A kőkorszak tói a keltákig. 
- Budapest, 1993.) 

A Larouse Új Képes Törté
nelem sorozatának harmadik 
kötete a már jól ismert módon -
rövid, érthető szöveg, számtalan 
csodálatos rajz és fénykép - mu
tatja be az emberi kultúra kiala
kulását. Szól a kőpattintásról, a 
WÜlendorfi Vénuszról, Stone-
henge köveiről, sumerokról, 
Mezopotámiáról, keltákról stb. 
Csupa olyan témakör, amiről 
mindég lehet valami újat meg
tudni. Olvashat érdekeset az is, 
aki különösebben nem érdeklő
dik a történelem iránt. 

Az Új Képes Történelem so
rozat húsz kötetben keresztmet
szetet ad az ősrobbanástól nap
jainkig. Minden jelentős korsza
kot kellő részletességgel és ala
possággal mutat be. Érdemes a 
sorozat további köteteit (Róma 
és római vüág története; A két 
nagy háború; A jövő század haj
nala stb.) is kézbe venni. 

KERTÉSZKEDJÜNK 
MÁSKÉPPEN! 

(Hamilton Geoff: Az élet 
kertje - A bíokertészet kézi
könyve. - Budapest, 1993.) 

Az utóbbi időben mind töb
bet hallunk biokertészetről, bio
termékekről, bioborról és hason
lókról. Miről is van szó? Mit ta
kar ez a bio előtag? A biológiai 
termelési módról van szó, ami 
azt jelenti, hogy a természettel 
együttműködve történik a ter
mesztés, nem pedig annak el
lenében. Tehát, a szintetikus 
vegyszerek használatát lehető
leg mellőzni kell, de ugyanígy 
figyelembe kell venni azon fo
lyamatokat is, amelyek a termé
szetben lejátszódnak. Leegysze
rűsítve erról szól ez a hasznos 
képekkel illusztrált könyv. Álta
la megismerkedhetünk a talaj
fajtáktól kezdve egészen a kü
lönböző kártevők elriasztásának 
módozatáig. A gazdagon üluszt-
rált könyvből ugyanúgy merít
het ötietet a tapasztalt kertész, 
mint a kezdő. Aki viszont a tel
jes bioművelésre szeretne átáll
ni, annak is hasznos irányadó le
het Györe Géza 
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Móritz Sándorra emlékezünk 

Hetvenéves lehetne a tehetsé
ges festőművész, Móritz Sándor, 
aki Celldömölkön született 1924. 
március 20-án. Végzetes beteg
sége korán elszólította őt, két sú
lyos agyműtéten esett át Stock
holmban, ott is halt meg 1966. 
március 9-én. Nagy veszteség 
volt számunkra. 

Szegény sorsú vasutas család
ból indult pályájára. Tanul
mányait a Pápai Református 
Gimnáziumban folytatta, ahol 
Tóth Sándortól tanult rajzolni. 
1943-tól Celldömölk város ösz
töndíjával a Képzőművészeti Fő-

A Móritz-bronzplakett 

iskolán Szőnyi István tanítványa
ként tanult. Városunk mindig fi
gyelemmel kísérte életét, mun
kásságát, már 1949-ben kiállítást 
rendeztek műveiből Celldömöl
kön. Többen támogatták, hogy 
bemutatkozhasson szülővárosa 
közönsége előtt. Napjainkban is 
emlegeti az eseményt Horváth 
Lajos nyugdíjas igazgató. Halála 
után feleségével, Ujj Iringóval 
szoros kapcsolatot tartott váro
sunk. Kiállítást rendeztünk mű
veiből, sőt a város a festményei 
jelentős részét megvásárolta, a 
Sághegyen emlékszoba létesült 
számára. 

A Munkácsy-díjas festőmű
vész életművének jelentős részé
vel napjainkban is jelen van. A 
közelmúltban a zeneiskolában 
megrendezett rangos kiállítás ta
núskodik erről. Természetesen 
számos további tennivalónk van 
Móritz Sándor életművével kap
csolatban. A család ránk hagyta 
személyes iratait, dokumentuma
it. Vállalkoznunk kell egy össze
foglaló tanulmány megírásá
ra, amely bizonyságul szolgálhat 
a város művészetet kedvelő pol
gárainak, az ifjúságnak gazdag 
tanulságokkal. 

Születésének hetvenedik év
fordulóján illő és fontos a meg
emlékezés, hisz kultúránk gazda
gító része Móritz művé
szete. Festményei közül nehéz 
lenne kiemelni egyet-egyet. 
Gazdag színvilága, látásmódja és 
leginkább közérthetősége ragad
ja meg az embert. Ahol feltűnnek 
a képei, megállásra késztetik az 
embert. Szerette a szülőföldjét, 
gyakran dolgozott a zsennyei 
művésztelepen. Sajnálatos, hogy 
kapcsolatunk nem fejlődhetett 
még mélyebbé. Már nélküle láto
gathattunk csak számos esetben 
budai műtermi lakásába. A szob
rászművész felesége közvetítette 

számunkra az emlékeket, ó sem 
él már, utolsó üzenetként meg
ajándékozott minket egy kis 
bronz domborművei, férje arc
másával. 

Az emlékek tehát gyarapod
tak, és e kis írás is azt kívánja 
sugallni, hogy városunk te
hetséges művészfiáról nem fe
ledkezhetünk meg, magunké
nak valljuk őt. 

Emlékét tisztelettel megőriz
zük, nem csupán egy kis utca ne
vével, hanem az iránta érzett sze
retetünkkel is. Móritz Sándor él
hetne még, műveivel él és élhet 
tovább. 

Dala József 

Megalakultak az iskolaszékek 
01 ír 

Celldömölk város általános és középis
koláiban megalakultak az iskolaszékek az 
önkormányzat, a nevelőtestületek, a szülök 
és a diákönkormányzat képviselőiből az 
alábbiak szerint. 

Berzsenyi Dániel Gimnázium 
Pozsonyi Mihály, 

önkormányzati képviselő 
Dummel Ottó, osztályvezető 
Molnár Gábor, szakreferens 
Boznánszky Lászlóné, szülő 
Bedy Csaba, szülő 
Józsa Károly, szülő 
Vinter József, igazgató 
Karádyné Pupp Ilona, tanár 
Lenner Tibor, tanár 
Mesteri Rita, tanuló 
Szabó Viktória, tanuló 
Varga Viktória, tanuló 

Ipari Szakmunkásképző és 
Szakközépiskola 

Géczi Zoltánné, részönkormányzati tag 
Fehér Tamás, MÁV főtanácsos 
Süle Ferenc, önkormányzati képviselő 
Benkő Józsefné, szülő 
Rózsi Imréné, szülő 
Varjú Józsefné, szülő 

Sulyokné Reics Magdolna, tanár 
Szibner Attila, tanár 
Varga László, igazgató 

Berzsenyi Lénárd 
Általános Iskola 

Horváth Csaba, részönkormányzati tag 
Szabó Istvánné, részönkormányzati tag 
Vető István, evangélikus lelkész 
Egerszegi Zoltánné, szülő 
Faragó Józsefné, szülő 
Somogyi Dezsőné, szülő 
Rosta Sándor, igazgató 
Sebestyén Lilla, tanár 
Völgyi László, tanár 

Eötvös Loránd 
Általános Iskola 

Csuka Gyuláné, 
önkormányzati bizottsági tag 

Porstschy Tamás, 
önkormányzati képviselő 

Molnár Gábor, szakreferens 
Karádi Mihály, szülő 
Hencz Jánosné, szülő 
Varga Tamás, szülő 
Rozmán László, igazgató 
Lampért Kálmánné, igazgatóhelyettes 
Markos Marianna, tanár 

Gayer Gyula Általános Iskola 
Dr. Horváth András, 

önkormányzati képviselő 
Lampért Attila, önkormányzati képviselő 
Bedy Zsolt, tisztviselő 
Baíoghné Danka Adél, szülő 
Ambrus László, szülő 
Dr. Smidéliusz Sándor, szülő 
Bakó István, igazgató 
Bene Csilla, tanár 
Kiss Ödönné, tanár 
Seregély Istvánné (érdekképviselet) 
Lendvay Istvánné (diákönkormányzat) 
Vargyainé Fodor Hajnalka 

(merseváti tagiskola vezetője) 
Pethőné Takács Zsuzsanna, szülő 
Nagy Zoltán 

(merseváti Önkormányzati képviselő) 

Ádám Jenő Zeneiskola 
Harsányi Egyedné, 

önkormányzati képviselő 
Dr. Szabó Lajos, 

önkormányzati képviselő 
Kustos Lászlóné, osztályvezető 
Borsos Pétemé, szülő 
Esztergályosné Földesi Katalin, szülő 
Sebestyén Zoltán, szülő 
Süle Ferenc, igazgató 
Bejczi Károly, tanár 
Némethné Bodnár Zsuzsanna, tanár 
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Az Alsósági 
tavaszi napok 

programja 
1994. április 22., 23., 24. 

ÁPRILIS 22. (péntek) 
17.00 óra Ünnepélyes megnyitó (az Iparcikk Bolt előtti téren) 

Megnyitót mond: Makkos István polgármester 
Közreműködnek: 
- A celldömölki Ádám Jenő Zeneiskola füvószenekara, 
- A celldömölki Balbakancs Néptáncegyüttes, 
- A pápai Jókai Mór Művelődési Központ 

Vadvirág Néptáncegyüttese, 
- A pápai Jókai Mór Szakközépiskola tánccsoportja. 

18.00 óra: ZSIRI-DIZSI gyerekeknek 

20.00 óra: Száll a nóta, zeng a nóta... 
Muzsikál: Lisztes József és zenekara. 
Helye: Alsósági Kultúrház. 

21.00 óra: Diszkó fiataloknak (a színpad előtti téren). 

ÁPRILIS 23. (szombat) 
8.00 óra: Megyei tűzoltóverseny. 

Helye: a salakos pálya (Sági út). 

15.00 óra: - Alsóságról elszármazottak találkozója. 
Baba- és helytörténeti kiállítás. 
Helye: Berzsenyi Lénárd Általános Iskola. 
- JÁTSZÓTÉR - A Tarisznyás együttes műsora 

gyerekeknek. 

16.30 óra: Kerékpárverseny. 
Start: az iskolai sportpálya. 

17.00 óra: Alsósági hétpróbások. 
Ügyességi verseny gyerekeknek. 

20.00 óra: Bál - minden korosztálynak. 
Zenél: a Profil együttes. 

ÁPRILIS 24. (vasárnap) 
9.00 óra: Vásárlással egybekötött Kisállat- és 

galambbemutató a kultúrházban. 

10.00 óra: Mozi 
A film címe: BEETHOVEN 
Helye: a kultúrház. 

14.00 óra: Karate- és judóbemutató a színpadon. 

16.00 óra: Alsóság-Izsákfa bajnoki labdarúgó-mérkőzés 
a salakos pályán. 

18.00 óra: Fut a Ság. 
Gyülekező: a kultúrház előtt. 

19.00 óra: ökumenikus istentisztelet a katolikus templomban. 
Közreműködik: a Liszt Ferenc Vegyeskar, 
orgonál: Bejczi Károlyné, vezényel: Süle Ferenc. 

Karakó képeslapja 

Karakó a megye keleti ré
szén, a Marcal folyó mellett, 
mint egy fontos útvonal kapuja 
fogadja az ideérkezőket. Ha fel
lapozzuk a Magyarország törté
nete című művet, olvashatjuk, 
hogy ez a helység rangos és 
meghatározó volt már a XI I I . 
században. A térképek tanúsága 
szerint Karakó megyéről esik 
szó. Neve aláhúzva, központi 
szerepet jelöl. Az akkori megye 
térképén Ják, Szombathely, 
Vasvár, Körmend, Dömölk, 
Szentgotthárd, Kőszeg, Boros

tyánkő társaságában található. 
Tehát van okunk, hogy felfigyel
jünk erre a neves falura. Ezért is 
Öröm, hogy közzétehetjük a szép 
színes képeslapot, felhíva a fi
gyelmet a kemenesi táj olyan 
rangos településére, mint Kara
kó. Időközönként megjelenő ké
peslapokat bemutató sorozatunk 
ezúttal tovább gyarapodhatott 
azáltal, hogy erről a faluról is van 
elküldhető és felmutatható, üd
vözlést közvetítő képes levele
zőlap. 

DJ. 

Egyesületek, csoportok önkormányzati támogatása 
A képviselő-testület a közművelődési bizottság javaslata alapján a 

kulturális egyesületek és művészeti csoportok támogatására fordítható 
keretet az alábbiak szerint osztotta fel: 
Alsósági tavaszi napok, Sághegyi szüret 500 ezer forint 
Római katolikus egyház (Celldömölk) 200 ezer forint 
Evangélikus egyházközség (Celldömölk) 200 ezer forint 
Alsósági felekezetek összesen 100 ezer forint 
Balbakancs Néptánc Egyesület 200 ezer forint 
Ifjúsági fúvószenekar 90 ezer forint 
Liszt Ferenc Vegyeskar 85 ezer forint 
Honismereti Munkaközösség 50 ezer forint 
Berzsenyi Asztaltársaság 30 ezer forint 
Mozgássérültek Egyesülete 50 ezer forint 
Városi Rendőrkapitányság „DADA" program 15 ezer forint 
Kapisztrán Szent János Cserkészcsapat 40 ezer forint 
Evangélikus If júsági Csoport 10 ezer forint 
Magyar Postagalambsport Egyesület helyi szervezete 10 ezer forint 
Kemenesaljái Művelődési Központ 

kiállítási tárolók vásárlásához 25 ezer forint 
Közbiztonságért Alapítvány 150 ezer forint 

-tlb 

KÖSZÖNJÜK 
Április 20-21-én lesz városunkban a Kresznerics Ferenc országos 

anyanyelvi verseny, amely abból az elhatározásból született, hogy 
Celldömölk művelődési hagyományait ápoljuk új kezdeményezések 
kialakításával is, miközben kultúránk hordozójára, a magyar nyelv 
jelentőségére irányulhat a figyelem. A verseny résztvevői e két nap 
során megismerkedhetnek településünk nevezetességeivel, történel
mével, művelődéstörténetével és természeti környezetével. Hogy az 
elhatározásból valóság lesz, mindazoknak köszönjük, akik törekvé
seinkkel egyetértve támogatást nyújtottak a megrendezéshez! 

Dr. Bellérné Horváth Cecília könyvtárigazgató 
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ÁFÉSZ Küldöttgyűlésre készülve ÁFÉSZ 
A Celldömölk és Vidéke 

ÁFÉSZ Kemenesalja 31 tele
pülésén több mint 30 ezer em
ber napi ellátásáról gondosko
dik. A szövetkezet kereskedel
mi tevékenységének közép
pontját az élelmiszer-, illetve 
napicikk-forgalmazás jelenti. 
Az e termékeket forgalmazó 
nagyobb ABC-ket és élelmi
szerboltokat az ÁFÉSZ tovább
ra is saját irányítással kívánja 
működtetni. Széles körű háló
zata révén felvállalja azt a célt, 
hogy a vidéki állampolgárokat 
ugyanolyan jogok és életfelté
telek illetik meg, mint a város
ban élőket. 

A SZÖVETKEZET 
1993. ÉVI 

GAZDÁLKODÁSA 

A szövetkezet gazdálkodásá
ra ható tényezők: 
- szűkülő piac, a monopol

helyzet megszűnése, 
- az élőmunka növekvő költ

ségigénye, 
- vállalkozói bérleti díjak 

emelkedése, 
- kamatbevételek csökkenése, 
- a lakosság vásárlóerejének 

stagnálása. 
1993-ban mintegy 140 millió 

forintos vagyonnal gazdálkod

tak és közel 800 millió forint 
bruttó áruforgalmat értek el, fi
gyelembe véve a kiadott szer
ződéses és bérletes egységeket 
is. A hagyományos, illetve jö
vedelemérdekeltségű üzletek 
nettó árbevétele 653 millió fo
rint volt, amely közel 102 mil
lió forinttal több az előző évi
nél, és 18,5 százalékos növeke
déstjelent. 

Az év során 8,5 millió forin
tos adózás előtti nyereséget ért 
el az ÁFÉSZ, ami Vas megyé
ben a legjobb eredmény, és or
szágos szinten háromszáz szö
vetkezet közül az első 60 között 
van. 

A legjobb üzleti eredményt 
elért egységek voltak 1993-
ban: 

- Korona Üzletház 
6 millió 558 ezer forint. 

- Lakberendezési Áruház 
. 5 millió 961 ezer forint. 
- 11. Sz. ABC, Celldömölk 

4 millió 047 ezer forint. 
Közel 1 millió forint értékű 

anyagi segítséget nyújtottak 
tagjaiknak, beleértve a társa
dalmi szervezetek, kulturális és 
sportegyesületek részére adott 
támogatást is. Külön említést 
érdemel a celldömölki kórház
nak biztosított 100 ezer forint 

és a nyugdíjasoknak összesen 
300 ezer forint értékű, kará
csonyi ajándékozás címen adott 
egyszeri juttatás. 

PRIVATIZÁCIÓ -
VAGYONKEZELÉS 

Az ÁFÉSZ éves karbantartá
si tervének megfelelően az 
alábbi nagyobb egységek fel
újítására került sor 1993-ban: 
- A nagysimonyi presszó-ital

bolt és volt vegyesbolt külső 
felújítása. 

- A csöngei vegyesbolt felújí
tása. 

- Celldömölkön a 11. Sz. ABC 
korszerűsítése, belső re
konstrukciója. 

- Alsóságon a 14. Sz. Iparcikk 
Áruház átalakítása. 
Törekednek arra, hogy az 

Önkormányzatok tulajdonában 
lévő bérelt helyiségeket meg
vásárolják, egyelőre Celldö
mölkön és Jánosházán vannak 
ilyen tervek. Pénzügyi gazdál
kodásuk stabil, komoly betétál
lománnyal rendelkeznek, mint
egy 760 szállító partnerrel áll
nak napi kapcsolatban, és a 
pénzügyi háttér a vevő-szállítói 
kapcsolatok zavartalanságát 
biztosítja. 

A szövetkezet sikeresen be

kapcsolódott az elmúlt évben 
a privatizációba. Közel 30 
millió forintért vásároltak ál
lami vagyont, ami a megyei 
Sütőipari Vállalatból alakult 
társaságban jelentős vagyon
részt eredményezett, s a cell
dömölki kenyérgyár teljes 
egészében a szövetkezet tulaj
donába került. 

FELKÉSZÜLÉS 
A Z 1994. ÉVI 

KÜLDÖTTGYŰLÉSRE 

Az ÁFÉSZ-nek 1993 végén 
4717 tagja volt, akiknek szinte 
mindegyike rendelkezett 10-40 
ezer forint értékű üzletrésszel, 
amelyek együtt 96,5 millió fo
rintot tettek k i . A szövetkezeti 
tagok alaprészjegyeinek össze
ge 2 millió 628 ezer forint Az 
1994. évi küldöttgyűlésre való 
felkészülés során a március 7-
től 17-ig lezajlott részközgyű
léseken megjelent a tagság 60 
százaléka, összesen 2872 fő. 
Figyelemre méltó, hogy Cell
dömölk kivételével mind a 30 
részközgyűlés első összehívás
ra határozatképes volt. Számo
san nyilvánítottak véleményt az 
ÁFÉSZ tevékenységéről. A 
tagsággal való közvetlen kap
csolattartás e formájának fon
tosságát mutatja, hogy sok 
olyan felvetés hangzottéi, ame
lyek minimális anyagi vonzat
tal rendelkeznek, és a napi 
munka során folyamatosan 
megvalósíthatóak. Több helyen 
elismeréssel szóltak arról, hogy 
az ÁFÉSZ a nehéz gazdasági 
körülmények ellenére az üzlet
részek után osztalékot fizet. 

Az 1994. április 22-én Cell
dömölkön tartandó éves kül
döttgyűlés fog dönteni az üz
letrészek után járó tervezett 3 
százalékos osztalék mértéké
ről és az alaprészjegyek után 
javasolt 15 százalékos része
sedésről. 

Mindezek után a szövetkezet 
tagsága bízhat a szövetkezeti 
eszmében, stabil, kiegyensú
lyozott gazdálkodása a tagok 
hosszú távú érdekeit képes 
szolgálni, bármilyen politikai 
környezetben is. 
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Városunk őseredeti nevéről 
Szükségesnek tartom azt, hogy váro

sunk lakosságának helyes és valós törté
neti ismerete, tudata alakuljon k i és rög
ződjék a legősibb névről. Ugyanis egyik 
előbbi lapszámunkban erre nézve nem az 
eredeti oklevélből kiindult származási 
alap volt olvasható. Ha tehát van hiteles 
oklevél, akkor az abban olvasható ősi név 
a kiindulópont, azaz az kell legyen! 

Van egy 1252. február 18-án keltezett 
ítéletlevelünk, melyben Roland nádor Pá
pafia Márton és Jakab dömölki apát kö
zötti Kamund birtoklásáért folyó perben 
mond ítéletet Ebben az oklevélben az 
őseredeti név: DEMUNK és MUNK né
ven fordul elő, az előbbi az elején, az 
utóbbi a végén, a záró sorokban. Szerin
tem a Demunk másolási, elírási hiba, mi
vel a „de" (= -bál, -bői) latin prepozíció 
az ősi magyar elnevezést nem értő leíró, 
illetőleg másoló révén összeíródott az 
eredeti településnévvel, mert a többnyire 
idegen származású írástudó szerzetesek 
számára így volt érthetőbb a név. A ké
sőbbi utókor olvasóinak figyelmét viszont 
elkerülte az oklevél végén tisztán olvas
ható ősi név, ahol már a „de" prepozíció 
nem volt egybe írva vele. Úgy öröklődött 

tehát az oklevélben először olvasható 
név, a Demunk, hogy a végén levőre nem 
is figyeltek, vagy végig sem olvasták. Na
gyon fontos tudnunk azt, hogy a korabeli 
latin nyelvű oklevelekben az eredeti ma
gyar nevek szerepelnek, és azokat nem la-
tinosítják. Határozottan k i kell jelente
nem, hogy a település ősi neve semmi
képpen nem utal a DOMINICUS névre, 
amelyből a helynévlexikonok és más írá
sok eredeztetik. A monostornak és egy
ben a településnek őseredeti neve MUNK! 
Egy nagyon régi helységnév, a néveredet
ben olyan ritka, hogy alig találni hasonlót 

Mielőtt valaki ezt kétségbe vonná, ez 
az ősi helynév az Árpád-korban még élő 
név. Ezt igazolja a Csanád nemzetség kö
rében a 13. században készült osztályle
vél. Az ekkor már több ágra szakadt nem
zetség egyik főágának tagja, PONGRÁC 
comes 1247-ben Összes ősi és szerzett jó
szágain határjárást tartott, hogy birtokait 
pontosan meghatározhassa. Az ekkor fel
vett jegyzőkönyvben a következőket ol
vassuk: Zanatnak is csak fele részét 

bírja Elek comes, - Pongrácz testvére; 
míg MUNK nevű falut egészben bírja 
Izsák." Az őseredeti törzsnéven irgalmat

lan változtatást végeztek az évszázadok 
úgyannyira, hogy teljesen elhalt Zanat 
még él, MUNK sehol, illetőleg 1898-ban 
és 1907-ben az Alföldön összeírtak egy 
MUNK nevű tanyát Személynévként 
MUNK MANÓ cs. kir. ezred- és fürdő-
orvosról tudunk. 

Az oklevélben tévesen elüt helységnév 
egy ritka névváltozás-sorozat révén ala
kult át Dömölk-ké! Szülte a 14., s a kö
vetkező századok átvivék „az értelmet
len" névformát egy érthetőbbre. Az első 
változat DEMENK 1318-ban fordul elő, 
és 23 alkalommal találkozunk vele, mi
közben a DUMUNK színezi. S jő a DE-
MEULCH, DEMMELC, DÖMELK, 
DEOMELK, DEMEWLK, DEÖ-
MEÖLK, EGHÁZASDEOMEOLK, 
NAGHDEMELK, ső t német anyagban 
POMOLK. Ennyi ízelítőnek elég, van bő
ven variáns. Az ALSÓDÖMÖLK 1642-
ben, a PÓRDÖMÖLK 1657-ben jön elő, 
de pontos hely megjelölés céljából előfor
dul PÓR - másképp KISDÖMÖLK név 
is. Végleges variáns: PÓRDÖMÖLK! 

Szükséges volt mindaz, amit elmondot
tunk azért, hogy közelebb kerüljön hoz
zánk, gyökeret verjen mindaz, melyet a 
mai Celldömölk legrégibb részének ere
detéről tudnunk kell. Értsük, becsüljük 
meg városunk múltját! Nádasdy Lajos 

Celldömölki eseménynaptár 
Március 25. 1944. 50 éve 

Az Evangélikus Ifjúsági Egylet irodalmi estjén Reményik Sán
dor író szerepelt nagyszámú közönség előtt 
Március 26.1944. 50 éve 

A Vasutas Kör közgyűlése. Az előző évi zárszámadás szerint a 
kör tiszta vagyona 24.155,60 pengő. 
Március 27. 1919. 75 éve 

A munkás-, katona- és paraszttanács megalakulásáról tudósít a 
Kemenesalja. 
Április 8. 1919. 75 éve 

Elhunyt Eötvös Loránd világhírű fizikus. Nevét iskola viseli. 
Április 9-19. 1944. 50 éve 

Móritz Sándor festő bemutatkozó kiállítása, 65 képét állítja ki . 
Április 12. 1874. 120 éve 

A pannonhalmi főapát Hollósi Jusztiniánt apátnak nevezi k i . A 
templom körüli tér több mint fél évszázadon keresztül - érdemeiért 
- az ő nevét viselte és ma újból viseli. 
Április 12.1959. 35 éve 

Ilku Pál művelődési miniszter felavatja a Berzsenyi nevét 
viselő gimnáziumot. A tanítás már szeptembertől az új épület
ben folyt 
Április 16. 1734. 260 éve 

Ez a dátum olvasható a Sági Hegységnek Törvénye, a hegyi 
életet szabályozó rendeleten. 
Május 8. 1949. 45 éve 

150 000 ember ünnepelte Rákosi Mátyást a népfront celldömöl
ki nagygyűlésén. 
Május 14.1974. 20 éve 

Dunántúli könyvtárak igazgatói szakmai tanácskozást tartot
tak. 

Május 19.1974. 20 éve 
Antifasiszta találkozó és emléktábla-avatás a Sághegyen. 

Május 26. 1979. 15 éve 
Megszűnt a GYSEV, a celli vicinális vasút amely 1897. de

cember 18-tól szolgálta a Celldömölk-Sopron útszakasz utazókö
zönségét 
Június 10.1934. 60 éve 

A dunántúli daloskerület dalosversenyén 25 dalárda vett részt 
Június 12. 1974. 20 éve 

Celldömölk vendége volt Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke. 
Június 18.1939. 55 éve 

Hegyközségi borverseny és bornap volt a Sághegyen. 
Június 25.1949. 45 éve 

A celldömölki orvosi zenekar hangversenyt adott a Soproni 
Liszt Ferenc Zenekar közreműködésével. 
Július 2. 1899. 95 éve 

Új lap indul Kis Czell és Vidéke címmel. Megjelenik minden 
vasárnap. 1904. január 3-tól a Kemenesvidék címet kapja. Hiányát 
régtől érzi a város és a vidék népe, sínylik a közügyek, a társada
lom. Ezt olvashatjuk az indulásról. 
Július 6. 1934. 60 éve 

A képviselő-testület Tolvay Takách József nyugalmazott altá
bornagyot a város díszpolgárává választotta. 
Július 9. 1739. 255 éve 

Megérkezik Dömölkre Koptik Odó apát Három íródeákot, egy 
építőmestert és három kőművest hoz magával. 
Július 16. 1739. 255 éve 

Gróf Erdődy György nem engedélyezi az apátnak, hogy a Ság-
hegyen kápolnát építsen. így lesz a faépítményű kápolna Kis Czell 
kialakulásának kezdete. 
Július 24.1919. 75 éve 

A Nemzeti Színház művészei lépnek fel Celldömölkön. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : K á l d o s G y u l a 
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Vállalkozók kerestetnek 

Képeslapterv a hegyről 
Környékünk, a kemenesi vidék sok természeti értékkel, szorgalmas 

népével, kiválóságokkal gazdag. Lapunkban folyamatosan adtunk he
lyet azon képeslapoknak, amelyek kis és nagyobb települések értékeit 
mutatják föl. Szeretnénk ezt a folyamaton tovább gazdagítani, és 
szolgálni általa az értékek bemutatását, az idegenforgalmat. 

Hegyünk valamikori, még háborítatlanul létező vulkánkúpja ékes
sége volt a tájnak. Nagy emberek rajongtak érte, énekelték meg ba-
zaltorgonás koronáját, választották a természeti értékek feltárásának 
forrásaként. A tervezett képeslapon Nagy István festőművész grafi
kájával a régi, ép hegyet szeretnénk felidézni két olyan személy „át-
karolásával", mint Berzsenyi Dániel és Eötvös Loránd. A történeti 

tények felhasználásával készült képeslaptervezetet ajánljuk olvasó
inknak. Reméljük, megnyeri tetszésüket, és egyben utalunk arra is, 
hogy támogatókat, vállalkozókat keresünk a képeslap megvalósításá
hoz. Fontos lenne, hogy Celldömölkön, Alsóságon, a Sághegyen, az 
újra megnyíló turistaházban árusítani lehetne majd az új képeslapot. 
A hátlapján Berzsenyitől és Eötvöstől idézünk szép ajánló sorokat. 

Dala József 

Az állam továbbra is támogat 

Egy korábbi lapszámunkban a lakás
építéshez (-vásárláshoz), lakásbővítéshez 
jogszabály alapján nyújtható szociálpolitikai 
kedvezményekről szóltunk. Mostam tájékoz
tatónk célja, hogy megismertessük önökkel 
a lakáshoz kapcsolódó állami támogatási for
mákat. Nagyon fontos azonban elöljáróban 
tisztázni azt, hogy ki jogosult a támogatás 
igénybe vételére. 

Támogatást saját méltányolható lakás
igény kielégítésére az a nagykorú, valamint 
a 16. életévét betöltött állami nevelt kiskorú 
magyar állampolgár vehet igénybe, akinek 
magának, házastársának, élettársának, kisko-

Beköltözök (fő) 

1-2 3 
3 3,5 
4 4 
5 4,5 
6 5 
7 5,5 
8 6 

Aki a méltányolható lakásigénynél na
gyobb lakást épít vagy vásárol, vagy maga, 
illetve házastársa, élettársa, együtt költöző 
családtagjai vagy kiskorú gyermeke lakástu
lajdonnal, illetve -bérlettel rendelkezik, az a 
lakáscélú támogatások egyik formájában sem 
részesülhet (beleértve a szocpol. kedvez
ményt is). A támogatás akkor folyósítható, ha 
az igénybevételre való jogosultságát az 
igénylő igazolja. 

A lakáscélú támogatásokra jogosult lakás
építőknek (-vásárlóknak) az állam - a szoci
álpolitikai kedvezménnyel támogatható la
kásépítés (-vásárlás) körében (kivéve a lakás
bővítést) - kamattámogatást nyújt. Kamattá
mogatás illeti meg a törlesztés első 15 évében 
a gyermekes családokat, gyermeket vállaló 
fiatal házaspárokat 1500 E Ft kölcsön
összegig. (Fiatal a házaspár, ha a kölcsön-
[adásvételi] szerződés megkötése időpontjá
ban a házastársak egyike sem töltöttébe a 35. 

rú gyermekének, együtt költöző családtagja
inak tulajdonában legfeljebb egy lakás fele 
van, vagy a tulajdonában lévő lakás lebontá
sát az erről intézkedni jogosult szerv elren
delte, vagy engedélyezte, illetve 1988. 12. 
31. előtt haszonélvezettel terhelten került a 
birtokába, illetve haszonélvezettel terhelten 
örökölte, és a haszonélvező a lakásban la
kik. 

Külföldi személy vagy hontalan részére a 
támogatás nyújtását a Pénzügyminisztérium 
engedélyezi. 

A méltányolható lakásigény megállapítá
sához ad segítséget az alábbi táblázat. 

ÁFÁ-t is tartalmazó 
bekerülési költség (E Ft) 

4200 
5300 

4 6300 
5 6800 
6 8000 
7 9000 
8 9800 

életévét.) Minden egyéb esetben a támogatott 
hitel összege max. 600 E Ft lehet. 

A támogatás mértéke az éves törlesztési 
időszak kezdetekorfennálló tartozásnak a tör
lesztés első öt évében 4%-a, a második öt 
évében 3%-a, a harmadik öt évében 1%-a. Az 
éves összeg tizenketted része kerül havonta 
elszámolásra. 

Ha az adós a szerződésben foglalt kötele
zettségeinek nem tesz eleget, az ebből kelet
kezett hátralék és késedelmi kamat az állami 
kamattámogatás - mint tartozás - szempont
jából nem vehető igénybe. 

A lakáscélú megtakarítással rendelkezők 
jogszabályi előírás alapján lakáscélú megta
karítással összefüggő külön kölcsönt vehet
nek igénybe, amely törlesztésének megfize
téséhez az állam törlesztési támogatást nyújt. 

A támogatás mértéke: 
- a törlesztés első Öt évében a havi törlesz

tőrészlet 70%-a, 

- a következő öt évében a havi törlesztő-
részlet 40%-a. 

A lakáscélú betét után igénybe vehető kü
lön kölcsönt, valamint a lakáscélú támogatá
sokat az a pénzintézet nyújtja, amelyik a be
tétet kezeli. A lakáscélú megtakarítás után 
igénybe vett külön kölcsönnel összefüggő 
törlesztési támogatás másra át nem ruházha
tó, de az adós által épített, vásárolt vagy cse
reszerződéssel szerzett másik lakásra a köl
csöntartozással együtt átvihető. 

Törlesztési támogatás nyújtható a felújítási 
alapképzés előírt teljesítése és pénzintézeti 
elhelyezése esetén a lakásszövetkezeti és tár
sasházak közös tulajdonú részeinek felújítá
sához, korszerűsítéséhez felvett kölcsön tör
lesztőrészének megfizetéséhez. Ennek mérté
ke a havi törlesztőrészlet 50%-a. Az elszá
molt törlesztési támogatás összege egyik 
esetben sem haladhatja meg az esedékes ka
mat összegét. 

A súlyosan mozgássérült személy részére-
műszakilag akadálymentes lakás kialakításá
nak többletköltségeire állami támogatás ve
hető igénybe. Ha az építtető vagy a vásárló 
mozgássérült, új lakás építése, vásárlása ese
tén 250 E Ft, a meglévő lakáson végzett aka
dálymentesítéshez legfeljebb 150 E Ft vissza 
nem térítendő állami támogatás nyújtható. 
Abban az esetben, ha az építtető vagy vásárló 
által eltartott közeli hozzátartozó a mozgás
sérült - új és meglévő lakásra egyaránt - a 
vissza nem térítendő állami támogatás mér
téke legfeljebb 100 E Ft. A támogatást a moz
gássérült vagy az elhelyezéséről gondoskodó 
közeli hozzátartozó igényelheti az olyan 
mozgásában egészségi okokból súlyosan kor
látozott - munkaképességét legalább 67%-
ban elvesztett - személy után, akinek az ál
lapotában lényeges javulás nem várható. 

Feltétel még, hogy a lakás olyan legyen, 
amely a mozgásukban nem korlátozottak 
használatára készült, és a mozgássérült egyál
talán nem, illetve csak indokolatlanul nagy 
nehézségek árán tudná rendeltetésszerűen 
használni. A támogatás a Mozgáskorlátozot
tak Egyesületeinek Országos Szövetsége ja
vaslata alapján kerül folyósításra, ha a terve
zett akadálymentesítési munkák költségeinek 
felülvizsgálata során a támogatások elszámo
lása indokolt. OTP 

Celldömölki fiók 

Lakásépítési és -vásárlási hitelek (2.) 

Méltányolható lakásigény 
szobaszám 

három vagy 
általános esetben több gyenneket 

nevelő család 
esetében 
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Két sportág - két győzelem 
NB Il-es férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés 

CVMSE-Csurgó 19:18 (11:7) 
Celldömölk, 300 néző. CVMSE: Harkály - Fonyó (1), Gőcze (3), 

Kósa (5), Bagics (8), Tóth-R., Gulyás. Csere: Dénes Á., Varga Sz., 
Kiss Z. (2), Márczi. 

Jól kezdett első hazai tavaszi találkozóján a celli együttes és ne
gyedóra elteltével 4:0-ra vezetett. A vendégek a 14. percben lőtték 
első góljukat, de ezután 4:3-ra felzárkóztak. Innen 8:4-re megléptek 
a hazaiak és biztos vezetéssel zárták az első félidőt. A második játék
részt nagyon rosszul folytatta a CVMSE, az 50. percben már a Csur
gónál volt az előny (14:15). I5:16-nál Harkály kritikus helyzetben 
fogott hétméterest, s ettől újra lendületbe jöttek a hazaiak. Izgalmas 
véghajrában sikerült itthon tartani a két bajnoki pontot a fordulatokban 
gazdag, küzdelmes találkozón. 

Kósa Ottó játékos-edző: Az első tavaszi mérkőzésünkön, Fad¬
don mindenképpen nyernünk kellett volna. A hazaiak lelkes játéka 
meglepett bennünket. Szinte nem volt csapatjátékunk, és egyetlen 
kiemelkedő egyéni teljesítmény sem. Egyébként jól sikerült felké
szülésünket megzavarta, hogy három kapusunk közül csak a 16 
éves Dénes Ákos maradt, és tudom, hogy az ő szervezete még nem 
bírja el a sorozatlövéseket edzéseken... A faddi mérkőzésen egye
dül volt kapus és a hazaiak ezt kihasználták, mert lőttek minden 
helyzetből. 

A mai találkozón mindenki egy kicsit jobban játszott. Dénes Ákos 
önmagát múlta felül az első félidőben. A második 30 percben a már 
szinte szokásos módon visszaestünk. Az ellenfél áttért a két beállósos 

játékra, s ehhez nem tudtunk rögtön alkalmazkodni. Harkály Tibi 
hétméteres védése jelentett fordulópontot, mert csurgói vezetésnél mi 
indulhattunk és az ellentámadásból egyenlítettünk. Bagics kimagaslót 
nyújtott, bátran vállalkozott és vitte a csapatot. A játék még nem volt 
az igazi, de nagy dolog, hogy a meccs utolsó perceiben a magunk 
javára billentettük a mérleg nyelvét. 

Megyei labdarúgó-bajnokság 
19. forduló 
CVMSE-Marker 1:0 (0:0) 
Celldömölk, 600 néző. Celldömölk: Zseli - Szabó L. (Szabó Zs.), 

Sebestyén, CSÁKVÁRI, Tarczi - KOVÁCS, SZUH, Molnár I . , PA
CSI - Varga, Gosztola (Horváth D.). Góllövő: Szuh. Kiállítva: Tarczi. 

Az első félidő elején több gólszerzési lehetőséget hagytak kihasz
nálatlanul a celliek. Ezután kiegyenlítettebb lett a játék és mindkét 
csapat előtt adódtak helyzetek. A második félidőben a gól mellett két 
kapufa is jelezte a hazaiak mezőnyfölényét. Nehezen sikerült begyűj
teni a kötelezőnek tartott győzelmet a szívósan védekező horvátzsi-
dányiak ellen. 

Stleber József edző: Egy gól és más semmi... A mai meccsen talán 
3-4 ember focizott ahhoz közelítően, ahogy elképzeltem. Nyomtuk 
az ellenfelet, de nem volt ötlet a játékunkban. Alapvető taktikai-tech
nikai megoldásokra nem a felnőtt csapatban kellene megtanítani a 
játékosokat. Az ifik hiába győznek tucatnyi gólokkal, ha legjobbja-
iknak is a játék minden elemében sokat kellene fejlődniük. Néha 
nagyon el vagyok keseredve. Úgy érzem, hogy a harmadik hely 
megszerzése a mostani helyzetben hatalmas sikert jelentene szá
munkra. 

Németh T. 

Sporthírek 
• A celli önkormányzat 1994-ben 2 millió 

forinttal támogatja a CVMSE-t, amelyből az 
alsósági egyesületet 60 ezer forint illeti meg. 
Az Eötvös DSE 300 ezer forintban részesült, 
az izsákfai sportegyesület pedig 60 ezer fo
rintos támogatást kapott az idei esztendőre. 

• Ideiglenes bizottság alakul a városi 
sportfejlesztési koncepció és a sportlétesít
mény-fejlesztési program 1994. december 
31 -ig történő kidolgozására. A bizottság tag¬
jai: Pozsonyi Mihály képviselő, Kazári Ká
roly testnevelő tanár (a közművelődési és 
sportbizottság részéről) és Szabó István, a 
CVMSE ügyvezető elnöke. Előreláthatólag 
három további fővel fognak kiegészülni és 
széles körű sportági, utánpótlás és területi 
szintű egyeztetést terveznek. 

• Az Eötvös DSE 5-6. osztályos lányai 
Salgótarjánban vettek részt egy tornán, ahol 
6 csapat közül megnyerték a versenyt és a 
legjobb kapusnak a celli Mendel Helgát vá
lasztolták. A diákolimpia megyei elődöntő
jén ők szintén az első helyen végeztek és a 
megyei döntőbe jutottak. A 7-8. osztályos 
lányoknak nem sikerült a feljebb lépés: az 
Eötvös a harmadik, a Gáyer iskola csapata 
pedig negyedik lett az elődöntőn. 
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Asztalitenisz 
NB m-as 

férfi bajnokság 
CVMSE-Pápa 16:2 
Győz: Tarr 4, Botfa 4, Máthé 3, Ölbei 3, 

Tarr-Botfa és Máthé-ölbei párosok. 
Mosonmagyaróvár-CVMSE 6:12 
Győz: Tarr 4, Botfa 3, Máthé 3, Ölbei 1, 

Máthé-ölbei páros. 

CVMSE-Keszthely 10:8 
Győz: Tarr 4, Máthé 2, Botfa 2, Ölbei 1, 

Máthé-ölbei páros. 

. Vas megye 
1994. évi bajnoksága 

Felnőtt férfi 
egyéni: 1. Tarr 
Sándor. Felnőtt 
férfi páros: 1. 
Tarr Sándor-
Máthé Gyula. If
júsági fiú egyé
ni: 3. Ölbei Pé
ter. Ifjúsági fiú 
páros: 1. ölbei 
Péter-Vass Pé-
ter(Latex). Ifjú
sági fiú páros: 

Tarr Sándor, Vas megye 3. Vas Zoltán-
1994. évi bajnoka. Tóth Milán. 

Sági sport 
Április 25-én 18 órai kezdettel Fut a Ság 

néven utcai futóverseny lesz Alsóságon. Je
lentkezés és rajt a Mátyás király utca elején, 
cél a telepi faboltnál. Táv: általános iskolá
soknak és hölgyeknek ezer méter, férfiaknak 
1700 méter. Ez utóbbi távot bárki választhat
ja, de az értékelés együtt lesz. 

* 
A körzeti labdarúgó-bajnokságban: Alsó

sági SE-Boba-Nemeskocs 0-3 (0-2). Alsó
ság, 400 néző. 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 
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