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Jut pénz
a Kisfaludy utcára

Megemlékezés
a fogolytemetőben

A Kisfaludy utcai gázvezeték épí
tésére kiírt versenytárgyalást a Víz
rendezési Társulat nyerte meg egy
millió forintos ajánlatával, idei kivi
telezési határidővel. Az utcában a vi
szonylag kevés, összesen kilenc
csatlakozó miatt mintegy 2 millió fo
rintra pluszköltségként van szükség
az eredeti helyzet visszaállításához.
Erre az önkormányzatnál - részben
pénzügyi átcsoportosítással - van fe
dezet

A halottak napja alkalmából
ünnepi megemlékezést tartottak
pénteken az ostffyasszonyfai ha
difogoly-temetőben. A megemlé
kezések történetében először tá
bori szentmisét is tartottak, amit
dr. Ladocsi Gáspár tábori püs
pök, dandártábornok celebrált.
Az ökumenikus imát a római ka
tolikus, a református és az evan
gélikus egyház lelkészei együtt
mondták.

Uj igazgató a K M K élén
A Kemenesaljái Művelődési
Központnak Newman Ilona ta
valy novemberi külföldre távo
zása óta ideiglenes, megbízott
vezetője volt. Az igazgatónő
májusi lemondó nyilatkozata
után új pályázatot írtak ki. Há
rom jelentkező közül a felkért
szakmai testület és a művelődési

Szeptember, október az útfelújítások, útépítések hónapja volt Cell
dömölkön. Az Ifjúság tér, a Kankalin utca, a Gyár utca, a Puskin, a
Sikló és az Arad utca lakói, valamint az arra közlekedők örülhet
nek elsősorban, hiszen ezen utcák burkolata új köntöst kapott. Az
év korábbi szakaszában járdaépítési munkálatokat is végeztek az
Ady Endre utcában, a Batthyány utcában, a Wesselényi utca egy
szakaszán, Izsákfán és a Hunyadi úti rózsaliget átjáró útján készült
új járda a gyalogosoknak, összesen mintegy 500 méter
hosszúságban.
Az útépítési és járdafelújítási munkákat a Győri Közútépítő Válla
lat, a kátyúzást, az úttesten lévő lyukak, gödrök kifoltozását, betömé
sét pedig a Szombathelyi Közúti Igazgatóság Vasvári Üzemmérnök
sége végezte jó minőségben. A költségekről Bedy Zsolt kommunális
ügyintéző tájékoztatott:
- Az Ifjúság tér aszfaltozása, kiemelt szegély építése, közművek
bekötése mintegy 1,8 millió forint, a Kankalin utca aszfaltozása 1,3
millió, a Puskin utcai munka 420 ezer, a Gyár utca felülkezelése 300
ezer forint volt. A Sikló utca 400 ezer, az Arad utca aszfaltozása 800
ezer forintba került. A járdaépítési munkákra 1,3 millió, a kátyúzásra
közel 1 millió forintot költöttünk. Emellett elkészültek a Király János
és a Wesselényi utca átépítési tervei. Ez 215 ezer forintot tett ki.
Képünkön: utolsó simítások az Ifjúság téren.
V.L.

Kétszer ugyanaz
A korábban nagy port kavart Kőtörő
úti óvodavezetői pályázat ügyében ismét
határoznia kellett az önkormányzatnak,
mert közben a pályázati folyamatot érin
tő új jogszabály lépett életbe, amely sze
rint az illető intézmény valamennyi dol
gozójának ki kell kérni a véleményét. Az
újraszavazás során a képviselők ragasz
kodtak korábbi állásfoglalásukhoz és
hajszálpontosan ugyanolyan arányban
erősítették meg Rózsás Bernadett kine
vezését, mint korábban.

Rézi jó

bizottság egyaránt Pá Iné Hor
váth Mária kinevezését támo
gatta szakmai képzettsége,
helyismerete és az elmúlt esz
tendő vezetői gyakorlata alap
ján. A képviselő-testület a
KMK igazgatójává választotta
Pálné Horváth Máriát ötéves
időtartamra.

Választási aktualitások
ígéretünkhöz híven folytatjuk a választási sorozatot. Kérdéseinkre ez
úttal is Baranyai Attiláné dr„ városunk jegyzője válaszol.
- JegyzÖnö! Hol tartanak ma az előkészületekkel?
- A mostani leglényegesebb tennivaló, hogy ki kell függeszteni a név
jegyzékbe vett lakosságszámot választókerületenként és a település
összességében, s ez határozza meg, hogy konkrétan mennyi az összegyűjtendő 3 százalék ajánlás. Ez azt jelenti, hogy választókerületenként leg
alább az alább megjelölt számú érvényes ajánlással kell rendelkezni ah
hoz, hogy a választási bizottság elfogadja a jelölést, melyről a jelöltet
értesíti, s ennek megfelelően kerül fel neve a december 11-i szavazólapra.
(Folytatás a 2. oldalon)

REGIO...

Nincs rendben a városrendezési terv ügye
A celldömölki képviselő-testület 1991-ben
döntött a város rendezési tervének felül
vizsgálatáról, és a decemberben kihirdetett
tervpályázatra hét építészeti iroda jelentke
zett. A városfejlesztési bizottság és a részön
kormányzat közös meghallgatása után 1992.
április 6-án a RÉGIÓ Sopron Városépítészeti
és Műemléki Tervező BT.-vel kötött szerző
dést az önkormányzat 1992. december végi
jóváhagyási határidővel 1,5 millió forintos
bruttó tervezési értékben. A független szak

mai kontrollt a Callmeyer Ferenc építésszel
kötött oppponensi szerződés biztosította.
(Callmeyer egyébként a vesztes pályázók
egyike volt, címzetes egyetemi tanár, a Magyar
Mérnökök és Építőművészek Szövetségének
alelnöke...) A belső szakmai ellenőrzés felada
taiban Portschy Tamás - aki az AGRÖBER-rel
szintén pályázó volt - vállalt szerepet.
A megkötött szerződés a munkát három
részre osztotta, részteljesítéshez kapcsolódó
(Folytatás a 2. oldalon)
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Régi j ó R E G I O . . .
(Folytatás az 1. oldalról)

fizetéssel. Az elsÖ két fázis - bár némi késés
sel - kivitelezésre került, és nettó 750 ezer
forintot ki is egyenlített az önkormányzat. A
harmadik rész jóváhagyási határideje 1992.
december huszadika volt, de a BT. a mai na
pig nem teljesítette a kötelezettségét. Több

/

szöri sürgetés, illetve személyes megkeresés
ellenére sem haladt előre a rendezési terv
ügye, a munkát már ismerő tervezők (Callhieyer, Portschy) pedig nem vállalták a fel
adatot. A Régió Sopron 1994 elején a szer
ződés módosításával is megpróbálkozott, de
e terv ezúttal sem készült el a határidőre és most
már szívesen lemondtak volna a harmadik rész
számlázási összegről (nettó 450 ezer forintról),
csak szabaduljanak meg az ügytől...
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Választási aktualitások
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Polgármesterjelölteknek

A pontos és hivatalos lakosságszám, s az összegyújtendő ajánlások
száma választókerületenként a következő:

Választókerületek
száma

Választópolgárok
száma fő

Szükséges ajánlások
száma (3%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1242
1248
1217
1193
1109
1172
674
596
757
316

38
38
37
36
34
36
21
18
23
10

Merseváton
Polgármester ajánlásához szükséges 5%
22
Kislistás képviselőjelöléshez szükséges 3%
13
-Mi a helyzet a kopogtatócédulákkal?
- A kopogtatócédulákat november 9-ig mindenkinek meg kell kapnia.
A cédula tulajdonképpen arra szolgál, hogy a választópolgár visszajelzést
kap arra vonatkozóan, hogy melyik választókerületben, hányas sorszám
alatt került felvételre a választási névjegyzékbe, ületve értesítést kap arról,
hogy december 11-én hol szavazhat,
-Ajánlócédulák?
- Szemben az országgyűlési képviselő-választásokkal, itt ajánlócédulát
nem kap senki, hanem november 6-ától kezdődően lehet két héten ke
resztül ajánlást gyűjteni a polgármesteri hivatalban megnyitott ajánló
íveken, vagy a hivatalban titkosan is lehet jelölteket ajánlani. Felhívom
azok figyelmét, akik már a lakásukon ajánló ívet aláírtak, ha titkosan is
jelölnek, az ajánló íven otthon tett jelölésük érvényét veszti. Egyébként
lehetősége van minden választópolgárnak több polgármesterjelöltet, több
egyéni képviselőjelöltet, megyei közgyűlési tagot, illetve kisebbségi ön
kormányzati jelöltet ajánlani. Nem szabad azonban arról elfeledkezni,
hogy egyéni választókerületi jelöltet minden választópolgár csak a saját
választókerületében támogathat.
Rozmán

Az Új Kemenesalja szerkesztősége a december 11 -ei helyha
tósági választások előtti utolsó
lapszámában ingyenes bemutat
kozási lehetőséget kínál a celldö
mölki polgármesterjelölteknek.
Az egyenlő esélyek miatt ennek
terjedelmét 2,5 gépelt oldalban
(plusz fénykép) határoztuk meg.
A 2,5 gépelt oldal soronként 60
betűleütéssel maximum 75 sort
jelent.
A képviselőjelöltek száma a
városban feltehetően meghaladja
az ötvenet, így az újság arra saj
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Széchenyi
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MEGHÍVJUK
kedves Vásárlóinkat a november 14-én
(hétfőn) 10 órakor tartandó
ZIPFER
SÖRKÓSTOLÓRA
és engedményes vásárra!
Papírrészlegünkön ünnepi csomagolók, képeslapok,
ajándéktárgyak, egyéb áruk széles választékával
várjuk kedves Vásárlóinkat.
AKI NÁLUNK VÁSÁROL, NEM CSALÓDIK.

nos nem vállalkozhat, hogy szá
mukra is ingyenessé tegye a be^
mutatkozás lehetőségét. Térítés
ellenében természetesen korlát
lan terjedelemben közölhetik vá
lasztási politikai hirdetéseiket. A
hirdetés díja áfa nélkül: egész ol
dal 10 000 forint, fél oldal 5000
forint, negyed oldal 2500 forint.
Kérjük az érintetteket, hogy az
újságba szánt anyagokat legké
sőbb november 20-áig juttassák
el a Celldömölki Polgármesteri
Hivatalba Molnár Gáborhoz.
A szerk.

PARTI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
Celldömölk, Sz»nthárom«á< tér 6.

Ruházati osztályunkon keresse
őszi-téli konfekcióáruinkat!
fó minőség - kedvező ár.

KORONA^OZLETHAZ
CF.l.I.DÖMÖLK,

ingyen

Választási hirdetések
a december 8-ai lapban

(Folytatás az 1. oldalról)

Az egyéni választókerületi jelöléshez szükséges
ajánlásszám

A képviselő-testület nem fogadta el a le
mondó nyilatkozatot és pert kezdeményez a
BT. ellen: egyrészt a kifizetett részszámlák
visszafizetése, másrészt a kötbérezés érdeké
ben. Az új pályázat jóváhagyhatósági ideje
legalább 1 év, és a jelentkezők 1,5-2 millió
forint alatt szóba sem állnak az önkormányzat
tal. Három év tehát elveszett, és még az eszten
dő vége előtt az érvényben lévő átmeneti sza
bályozást is ki kell egészíteni.
tit>-

V

PRÍMA ajánlat
a Renault-tól

RENAULT 19
PRÍMA légzsákkal és
távirányítós rádiómagnóval.
Novemberben rendelt
ÉLMÉNY VELE ÉLNI
autójához 4 db téli gumit
ajándékozunk.
Ne hagyja ki ezt a PRÍMA tehetőséget!

RENAULT

MOLNÁR & MOLNÁR KFT.
9500 Celldömölk, Tó u. 2.
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Celldömölk közegészségügyi helyzete
A település önkormányzata a közelmúlt
ban hallgatta meg és fogadta el dr. Nagy
János városi tisztifőorvos jelentését a köz
egészségügyi helyzetről. A beszámoló k i 
emelte, hogy az infrastruktúra kialakításá
ban alapvető fontosságú lesz az új szenny
víztisztítómű, de üzemeltetésének kényes
pontja lehet a szennyvíziszap biztonságos
kezelése és elhelyezése. E kérdéshez kap
csolódik a városi szeméttelep ügye, amely
nyitottsága révén a guberálók törzshelye és
a dózerolás sem folyamatosan történik. Az
alacsony betonkerítés dróthálós magasítá
sával lehetne megakadályozni azt, hogy a
„könnyűsúlyú" hulladékot a szél hordjavigye.
A város jelentős része patkánnyal fertőzött,
aminek okai: a szabálytalan állattartás-trá
gyakezelés, a lumpen családok elhanyagolt
környezete, a csatornahálózat állapota, és az
illegális hulladéklerakó helyek elterjedtsége.
Az élelmezés területén az iskolai és óvodai

napközis konyhák közegészségügyi ellenőr
zése kedvező tapasztalatokat eredményezett
az elmúlt év során. A vágóhídon lakossági
panaszok merültek fel a kobzott anyagot tar
talmazó konténer bűze miatt. Ebbe a városból
beszállított állati tetemeket is elhelyeznek az
illetékes Állategészségügyi Állomás engedé
lyével. Ez utóbbi igényt városon kívüli dögkút vagy konténer elhelyezésével lehetne k i 
elégíteni.
Az iskolaegészségügy keretében a bölcső
de orvosa naponta látogatja az intézményt, az
óvodásokat havonta szűri a védőnő, az álta
lános iskolások kötelező vizsgálata pedig 1.,
5., 7. és 8. osztályos korban történik. Az utób
bi alapján 681 tanuló közül minden negye
dik-ötödik szakrendelésre lett utalva: különö
sen magas volt az ortopéd (51), s ezen belül
főleg a gerincferdüléses, valamint a szemé
szeti (77) esetek száma.
- bor
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• Kálmán Imre Zsuzsi kisasszony című
operettjét mutatják be november 29-éa ked
den este 7 órakor a művelődési központ szín
háztermében.
• A szombathelyi Zeneművészeti Szakkö
zépiskola növendékei szerepelnek Celldö
mölkön az első ifjúsági hangversenyen. Az

előadás november 10-én, csütörtökön a Szé
chenyi úti kamarateremben lesz.
• A budapesti ART-6-ok kiállítása és ze
nés diaporáma műsora november 19-én este
6 órakor lesz a zeneiskola kamaratermében.
• Brazília, Amazonas, Andok címmel Weszelits Jenő tart filmvetítéssel egybekötött
előadást november 18-án, pénteken este 6
órakor a KMK-ban.

Balassi a reformátusoknál
Balassi Bálint halálának 400. évfordulója alkalmából emlékműsort
láthattunk-hallhattunk október 8-án, szombaton este a celldömölki
református templomban. A műsor felölelte Balassi szerelmes-, vitézi
és istenes verseit. A Musica Historica Együttes igazi reneszánsz han
gulatot teremtett. Megszólaltatták a reneszánsz kor már majdnem el
felejtett, különleges hangszereit, a kobozt, a lantot, a török sípot, a
tekerőlantot és még sok mást, szám szerint húsz különleges hangszert.
A 70-80 fős hallgatóság örömmel fedezte fel a régen tanult Balassiverseket, de szívesen fogadta az először hallottakat is. A műsor han
gulata Balassi korát idézte, érintve a költő életének egyes szakaszait.
Az öt fiatal művész méltó tolmácsolója, lelkes felidézője volt a
messze távolba tűnt költő szellemének. Talán egy kicsit közelebb
kerültünk a 400 évvel ezelőtt élt Balassi Bálinthoz, a költőhöz, a
végvári vitézhez, az emberhez.
Szcnlpály-Juhász Imre

Halottak ¿033
napi
koszorúzás
Halottak napja alkalmából a celldömölki képviselő
testület koszorút helyezett el
az első és a második világ
háború áldozatai és hősi ha
lottai emlékműveinél, vala
mint a város díszpolgárainak
sírjánál.

Ötven év kísért
Ha csak egyszer fordult volna
elő, talán nem is kellene szót
vesztegetni rá, de sajnos már két
alkalommal is 1944 jelent meg
lapunkban 1994 helyett. Leg
utóbb az önkormányzat egyik
rendeletét „címkéztük meg" egy
ötven évvel ezelőtti dátummal.
Úgy látszik, az évszámok leírá
sában kísért a múlt. Lapunk ol
vasóitól és az érintettektől szíves
elnézést kérünk.

MEGKÉRDEZTÜK f
VÁLASZOLTAK I
Hogyan gondoskodott az OTP
Szabó Lajos utódlásáról?
Válaszol: Németh Pálné, az O T P és
Kereskedelmi Bank Rt. Vas Megyei
Igazgatóságának igazgatóhelyettese.
Amikor egyértelművé vált, hogy Sza
bó Lajos kollégánkat országgyűlési
képviselővé választották, azt tartottuk a
legkézenfekvőbb megoldásnak, hogy
helybelit nevezzünk k i a celldömölki fi
ókunk dolgozói közül. Választásunk
Molnárné Sámson Erzsébetre esett, aki
30 éves OTP-s múlttal rendelkezik és
1987 óta kinevezett fiókvezető-helyet
tes. Személyét igazgatóságunk alkal
masnak tartotta a fiókigazgatói hely be
töltésére.
Molnárné Sámson Erzsébet már eddig
is többször bizonyította rátermettségét.
Szakmailag és emberileg is megbízható
munkatárs. A celli fiókban szinte minden
területen dolgozott, de a legnagyobb gya
korlatot a lakossági és vállalkozói hitele
zésben szerezte. Átlátja a fiókban folyó
munka egészét. Szakmai tudását és
egyéniségét munkatársai jól ismerik és
elismerik. Személyében minden szem
pontból alkalmas vezető került a celli
OTP élére.
Völgyi László

MEGNYÍLT!
A SAVARIA COPY
Irodatechnikai Kft.
üzlete
Fénymásoló gépek
-o- Számítástechnika
^ írógépek, pénztárgépek
<t Telefonok, telefaxok
^ Irodabútorok
^ Kellék- és alkatrészellátás
<f Teljes körű szakszerviz

Celldömölk,
Szentháromság tér 3.
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A magyar történelem egyik legnagyobb csillaga 1956
Hölgyeim és Uraim! Tiszteit ünneplő kö
zönség!
„S a fogadalmat; te kicsi ország,
El ne felejtse, aki él,
mert úgy született a szabadság,
hogy hullt a könny és hullt a vér!"
Tamási Lajosnak a pillanat varázsában
született fohásza - érzésem szerint - meghall gatásra talált. Meghallgatásra talált az embe
rek szívében, bárhogy is értékelte a történte
ket az érdekek által vezérelt politika. Meg
hallgatásra talált, mert az akkor még meg sem
született gyermektől a század egészét áttekin
teni képes aggastyánig valamennyiünkben
mélyen benne él a jelenkori történelmünket
meghatározó heroikus szabadságküzdelem
emléke. Meghallgatásra talált, mert a történe
lem nem hagyja magát privatizálni és hoszszabb távon mindig igazságos. A magyar for
radalom történelmi tragédia volt, egy vereség
diadala, amely örökké azok közé a ritka ese
mények közé fog tartozni, amelyek visszaál
lítják az ember önmagába vetett hitét, és f i 
gyelmeztetnek a végzet értelmére: az igaz
ságra.
A magyar nép mindig türelemmel - alázat
tal, de sohasem megalázkodva - viselte rossz
ra fordult sorsát, bízva a változásban, s csak
akkor lépett a tettek mezejére, ha a szorítás
ban már a lélek fulladozott. 1956 októberében
egy szétszaggatott, megtizedelt nemzet emel
te föl a fejét a sokszínűség ellenére olyan
ösztönösen cselekvő egységben, amelynek
révén emelkedett ez az időszak létünk nagy
történelmi pillanatai közé. Az össznemzeti
elégedetlenségből fakadó helyzetben a töme
gek megérezték a hatalmi gépezet bizonyta
lanságát és ezért vonult .fel október 23-án
mintegy 200 ezer ember Budapest utcáin,
hogy hangot adjon a szabadság, a demokrácia
és a nemzeti függetlenség iránti vágyának és
eltökéltségének. Az utca megérezhette és
megéreztette erejét, és a bizonytalankodó,
gyülekezési és kijárási tilalmat elrendelő
szovjet csapatokat behívó pártvezetés dönté
seire általános sztrájkkal válaszolt. A hatal
mat birtoklók a szovjet katonák mellett csak
a gyűlölt ÁVH-különítményekre támaszkod
hattak, s ez eleve szabadságharccá emelte az
összecsapásokat. Október 28-án tűzszünet lé
pett érvénybe: az immár Nagy Imre vezette
kormány zömében elfogadta a felkelők köve
teléseit és tárgyalásokat kezdett a szovjet
megszállók fővárosból történő kivonásáról.
Megszüntették az egypártrendszert, de a ko
alíciós kabinet feje fölött a Szovjetunió ké
szülő agressziójának viharfelhője lebegett.
Ebben a helyzetben jelentette be Nagy Imre
november elsején este 8 óra előtti rádióbeszé
dében a következőket:
„A magyar nemzeti kormány a magyar nép
és a történelem előtti mély felelősségérzettől
áthatva, a magyar nép millióinak osztatlan
akaratát kifejezve kinyilvánítja a Magyar
Népköztársaság függetlenségét. A magyar

nép a függetlenség és az egyenjogúság alap
ján, az ENSZ alapokmánya szellemének
megfelelően igaz barátságban kíván élni
szomszédaival, a Szovjetunióval és a világ
valamennyi népével."
Az ország helyzete külpolitikailag rendkí
vül ingatag volt, hiszen a nagyhatalmak a jal
tai és a potsdami megállapodások alapján to
vábbra is szovjet befolyási övezetbe sorolták
a Kárpát-medencét, ráadásul a kirobbant szu
ezi válság háttérbe szorította a magyar ese
ményeket.
A magyar nép elhatározta, hogy november
5-én, hétfőn megkezdi a békés termelőmun
kát... Szombaton éjjel azonban kiderült, hogy
a szovjetek addigi engedékenysége színjáték
volt csupán: az idegen csapatok kivonásáról
tárgyalni akaró Maiéter Pál honvédelmi mi
nisztert hitszegő módon tőrbe csalták, s ez a
tököli akció volt a jeladás a szovjet offenzí
vára, a két és fél ezer tank feldübörgésére.
Egy héten át tartott a reménytelen hősi küz
delem, és a harcok 2700 magyar áldozata
mellett több százezer honfitársunk menekült
nyugatra. Soha ne feledjük, hogy olyan kivá
ló elmékkel lett szegényebb hazánk, mint az
idei közgazdasági és kémiai Nobel-díjas tu
dósok, akik közül Harsányi János 1950-ben
a Fertő tó vizén keresztül szökött ki a Ráko
si-Magyarországról, Oláh György pedig
1956-ban hagyta el az országot. A mindössze
13 napnyi, 312 órás szabadságküzdelmet hat
esztendőn át tartó megtorlás követte, amely
közel félmillió embert érintett.
1956-ért az idegen szuronyokra támaszko
dó új rezsim háromszor annyi embert végez
tetett k i , mint Haynau annak idején az
1848/49-es forradalom és szabadságharcban
lcP>fp

való fegyveres részvételért. Soha ne feledjük,
hogy a forradalom és szabadságharc mártírjai
között találjuk a celldömölki Koloszár Zol
tánt, aki mindössze 17 esztendősen lett a mo
sonmagyaróvári határőr laktanya előtti eszte
len tömeggyilkosság vértanúja. Kérem, hogy
rövid főhajtással tisztelegjünk Koloszár Zol
tán és 1956 valamennyi áldozata előtt.
Ahogy az 1848-as forradalom útjelzője
volt új korszakoknak, úgy 1956 is forduló
pontot jelentett a történelemben: egy ország,
törvényes kormányával és miniszterelnöké
vel együttesen először lépett fel a szovjet vi
lághatalommal szemben. 1956 Európa és* a
világ számára vízválasztóvá vált tisztesség és
csalárdság, demokrácia és diktatúra között.
1956 közvetlen örökségét jelzi, hogy a forra
dalom és szabadságharc évfordulóján, öt esz
tendeje, 1989. október 23-án kiáltották ki a
köztársaságot Magyarországon. 1956 olyan
szellemi örökséget, erkölcsi tőkét jelent a ma
gyarnép számára, amelyből mindig erőt lehet
meríteni. Ez lehet 1956 üzenete: a mindenna
pok szintjéig hasson át bennünket a történel
mi tisztesség követelménye és életszemlélete.
1956 a magyar történelem egyik legragyo
góbb csillaga, és bízunk abban, hogy a forrada
lom és szabadságharc - a költő szavaival „ . . . Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad s nöttön nÖ tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik."
(Németh Tibor beszéde elhangzott a for
radalom és szabadságharc emlékére ren
dezett celldömölki ünnepségen.)

Gondolatok október végén

Néhány évvel ezelőtt még kerestük a szavakat, még tétován fogalmaztuk meg a kér
déseinket, sőt, attól is féltünk, hátha tőlünk kérdeznek a tanítványok, s kínos, ha nem
tudunk felelni. Aztán megszoktuk. Történetét is, az ünneplés módját is. Persze korántsem
lezárt a történet, október 23-a vérrel írott, sárba tiport gyönyörű története, de ünnepelni
kell, és tudni kell, hogy miért ünnepiünk. Talán csak ezzel, talán mással is baj volt az
idén. A tények: mintegy harminc-negyven (!!!) ember gyűlt össze október 23-án a
forradalom és szabadságharc emléke előtti főhajtásra Celldömölkön, a Polgármesteri
Hivatal előtti téren. Nem értem. Olyan ez, mint a szerelem, mely ha beteljesül, akkor
már nem ugyanaz többé? Belefásultunk? Mibe, akkor, amikor még a dudások és hozzájuk
hasonlók élnek, és még csak nevükön nevezve sincsenek. Nem lincselésre vágynak itt sokan,
csak szomjúhozzák az igazságot, mint a Biblia frta egykoron. Hamúnc-negyven ember most,
pedig az első, szinte spontánnak nevezhető megemlékezéseken több százan voltak.
Sajnálhatják a távolmaradók, mert nem hallották Németh Tibor könyvtáros visszafogottan
bölcs ünnepi beszédét, mely egyfajta szintézist adott ebben a mai világban, amikor sokan
sportot űznek abból, hogy korábbi téziseikből miként csináljanak antitézist, s lázasan törik a
fejüket kabátjuk bélésének színén, hogy semmiképp ne csalódjanak, ha fordítani kell. Kol
légám ezt így fogalmazta meg: elkezdődött a Nagy Helyezkedés. Lehet. Az ünnepség végén
gyertyák gyúltak, s engedtessék meg nekem - egy kicsit ide nem illően - egy rockszámot
idéznem, mely hangulatában s a benne hordott tartalomban nagyon illik arra az estére.
Lerch Istvánnak, az egykori V ' MOTO-ROCK együttes billentyűsének, Gyertyák című
számát idézem:
„...mindazokért, akik nincsenek itt,
mindenkiért egy-egy gyertya égjen.
Mindazokért, akik elzárkóztak a jótól,

akik nincsenek itt, nem is értenének a szóból,
aki barát, de lehet még ellened is,
mindazokért egy-egy gyertya égjen."
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Dokumentum- és képeslap-kiállítás Ostffyasszonyfán
A Köztársaság Napja alkalmából két kiál
lítás nyílt Ostffyasszonyfán 21-én Hetényi
József 56-os sajtódokumentumaiból, vala
mint a Képes Levelezőlapgyűjtők Országos
Egyesülete jóvoltából az 1948/49-es szabad
ságharc emlékeit hordozó képeslapokból.
Az elsőként említett kiállításon láthattunk
korabeli újságokat, melyek döbbenten szá
moltak be a történtekről. Beleolvashattunk a
Szabad Ifjúságba, a Szabad Népbe, a Népsza
vába. A magyar írók kiáltványát az Irodalmi
Újságból olvashattuk el. A Tizenkét Követe
lés sem hiányzott a dokumentumok közül. Az
56-os események eredményének tudható be
jó néhány napi- és hetilap megjelenése is.
Természetesen ezek sem hiányoztak: Igaz
ság, Magyar Szabadság, Magyar Független
ség, Magyar Honvéd, Népakarat, Népszabad

ság, Kis Újság, Kisalföld, Vas Népe - mind
mind ott sorakoztak a kiállítóstandon. To
vábbhaladva, a 80-as, 90-es évek sajtójának
múltba tekintését ismerhettük meg. A kiállí
tás sajtóanyagát kiegészítendő fényképeket is
közszemlére bocsátott a szervező, dr. Mester házyné Jánosa Magdolna, ezáltal teljesebbé
vált a tárlat a látogatók számára. Hetényi Jó
zsef, aki az ostffyasszonyfai művelődési ház
rendelkezésére bocsátotta ezt a dokumentum
anyagot, igazán tekintélyes mennyiségű ko
rabeli sajtóterméket gyűjtött össze ebből a té
makörből is.
A másik kiállítás 1848/49-nek állít emlé
ket, ugyanis a szabadságharc egyes mozzana
tait, a neki állított emlékműveket mutatta be.
A legkorábbi képeslap 1896-ból származik,
és az Orsova melletti Koronakápolnát ábrá
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A Kakukkfészek Celldömölkön
Kellemes élményben volt része a celldömölki közönségnek október
28-án este, hiszen egy jó színházi előadásnak tapsolhatott. A darab
Ken Kesey, amerikai szerző Száll a kakukk fészkére című regényének
adaptációja. Az átírást Dale Wasserman végezte el, és a drámájának
a Kakukkfészek címet adta.
A vagány Randié P. McMurphy a börtönből az elmegyógyintézetbe
kerül, ahol Miss Ratched főnővér az abszolút hatalom. McMurphy
megpróbálja „emberivé" tenni az intézet „savanyú" légkörét, és ezzel
hihívja a hatalmat maga ellen. A küzdelem életre-halálra folyik...
A darab a tatabányai Jókai Mór Színház és a székesfehérvári Vö
rösmarty Színház közös produkciójaként került bemutatásra. Bujtor
István rendezte és játszotta Bromoen, az indián szerepét. Az elme
gyógyintézetben a valaha nagy és erős indián főnökből kicsi és gyen
ge, süketnémának titulált ember lett, aki csak seper és rágógumit rág,
közben éjszakánként megelevenednek emlékei és beszél is magában,
ő a másik - McMurphyn kívül - , aki nem önként került Miss Ratched
hatalma alá. Randié P. McMurphyt, a főszereplőt játszó Sörös Sándor
egy kicsit „sok". De milyen legyen egy fővágány (ami a szerep), ha
nem sok. ó a lázadó a bólogatójánosok között, aki nem hisz a hatalom
erejében - végül, ha nem is dől be neki, mégis legyőzik. Az abszolút
uralmat megtestesítő Miss Ratchedet alakító Dobos Katalin a kedves,
de ellentmondást nem tűrő főnővér szerepében igen hiteles alakítást
nyújtott. A betegeket alakító színészek játéka is élvezetes volt. A két
epizódszereplő, Candy Starr és Sandra alakjai viszont túlságosan el
nagyoltaknak tűntek. A díszletek, a jelmezek hűen tükrözték a darab
hangulatát.
Egyesek talán mást vártak, de a túlnyomó többség - azt hiszem elégedetten távozott.

zolja. Egy másik képeslapon a lekottázott
Kossuth-nóta szerepel, egy harmadikon pe
dig az első magyar felelős minisztérium mi
nisztereinek arcképét láthatjuk. KŐszegfalviné Pajor Klára, a Képes Levelezőlapgyűjtők
Országos Egyesületének elnöke bocsátotta a
látogatók rendelkezésére a - főként - múlt
század végéről, illetve századunk elejéről
származó képeslapokat.
Kőszegfalviné beszámolt a képeslap törté
netéről. Nem mellékes, hogy - Ausztria mel
lett - Magyarországon hozták forgalomba az
első postai levelezőlapot, 1869-ben. így ha
zánk a levelezőlapküldés történelmében igen
előkelő helyet foglalt el. Beszélt a gyűjtés
szépségéről is, és lelkesen buzdított a gyűjté
sére.

Farkas Lajos
zeneiskolai kiállításáról
A 75 éves művész ké
peit nézegetve - aki most
Ikervár és Budapest közt
megosztva éli életét először a sokszínűség az,
ami megragad. Mind a
műfaj és a téma, mind a
technika megválasztásá
ban. Úgy érzem - persze
minden kritika szubjek
tív - , hogy az őt ért és
általa kibocsátott hatá
sok sokfélesége sem vé
letlen.
Csendéletek, portrék,
tájképek. Mesterei kö
zött tisztelhette Szőnyi
Istvánt és Varga Nán
dort. Farkas Lajosnál domináns a vizek láttatása, a Rába uralkodik a
témákon, ami persze érthető is. Évszaktól függetlenül, mintegy idő
tálló, de örök változóként szerepel.
Vannak persze képek, melyek kissé úgymond „kilógnak" a sorból.
Az Apám meg én című kép erőteljesen Derkovits Gyulát idézi, míg
a Kártyázók kissé mesterkéltnek tűnik, lehet, hogy csak számomra.
Farkas Lajos képei a kiállítás helyszínén, a zeneiskola kamarater
mében megvásárolhatók.
RL
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Varga Bernadett
textiltervező kiállítása a KMK-ban
A textilművészet a festészet és
a grafika eszközeivel él. így a fes
tészeti gondolkodás legnagyobb
eredményei a gobelinművészetben
születtek. A textilművészek volta
képpen kézművesek, mesterembe
rek, akiknek kapcsolata - szemben
a festőkkel - a tervező társ
szerzőjének is nevezhetnénk: meg
hálálja a sok gondoskodást és sze
retetet.

A fentieket érhetjük tetten Varga
Bernadett kiállításán, amely októ
ber 28-án a Kemenesaljái Művelő
dési Központ kiállítótermében
nyílt.
A művész 1987 óta állít ki, fő
ként csoportos tárlatokon. Szom
bathelyen, az 1993-ban megrende
zett után ez a második egyéni ki
állítása.
Varga Bernadett művei egy le
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tisztult érzést, a harmóniát áraszt
ják. Érezhetjük ezt a színvilágából
és kompozícióiból. Témái főleg a
Bibliához, a keresztény hithez kö
tődnek
(Jelenések
könyve,
Apokrif, Piéta, Temető, örök
kert stb.).
A különös élményt ígérő kiállí
tást november 28-ig nézhetik meg
az érdeklődők.

Éneklő
eötvösösök
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Az éneklő osztályok versenyét
rendezte meg az Eötvös iskola
október 28-án a felső tagozatosok
részvételével.
Számos szép népdal és műdal
hangzott el, s a zsűri a következő
rangsort állította fel: I . : 5. a osz
tály; II.: a 8. b osztály; III.: a 6.
c osztály.
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Semmi sem marad titokban

Elkelt a gólyafészkes ház
A gólyafészkes ház szinte fogalommá lett Celldömölk tör
ténetében, s aligha találni a magukat igazán ceUdömölkinek
vallók között bárkit is, aki ne ismerné, s ne bánkódna jelen
állapotán. A fotók töredékét adják vissza a valóságnak. A
falak szétdőlni készülnek, az ablakok, ajtók elkorhadtak, be
ázik a tető, a födém. Padlóburkolat csak elvétve található,
gyom és ecetfák nézik kintről a nyomorúságos állapotot. A
Polgármesteri Hivatal műszaki osztályán Dummel Ottótól
érdeklődtünk a ház sorsáról.

Anyakönyvi hírek
Celldömölk
Születés: Takács László és Lukács Erzsébet le
ánya: Viktória, Kovács Dezső és Szabó Andrea
Csilla leánya: Enikő Ágnes, Szabó Károly Csaba
és BalÓ Erzsébet Borbála leánya: Daniela, Vass
Ferenc és Kovács Júlia fia: Zoltán, Boros László
és Mesterházi Anikó leánya: Aliz.
Házasság: Nagy Tibor és Bali Mária, Kardos Zsolt
és László Mónika Szilvia, Nagy Imre és Rákóczi
Gyöngyike, Zsoldos Tibor és Kiss Valéria, Meslery Tibor és Pödör Ágnes.
Halálozás: Káldos Károly, Bertha Endre, Mór Je
nő, Nemes József, Balogh Imre, Németh Dezsőné
sz. Árvái Etelka, Király Sándor.
Jánosháza
Születés: Molnár József és Bolla Margit 6a: And
rás, Lakatos Károly Miklós és Kolompár Tünde
fia: Adrián, Mészáros Róbert és Falusi Szilvia le
ánya: Bettina.

- A Kincstári Vagyonkezelő Szervezet ez év
januárjában hirdetett hasznosítási pályázatot,
melyre - tudomásunk szerint - egyetlen pályázó
ajánlata érkezett be, melyet - hosszas vajúdás
után - a nyári hónapokban elbíráltak.
- Tudható, hogy ki, vagy kik vették meg az
ingatlant?
- Az Országos Műemlékvédelmi Hivataltól
kapott tájékoztatás alapján két celldömölki pol
gár lett a tulajdonos.
Az ügynek ezzel koránt sincs még vége. Mi
vel jelen sorok írója nem akarta az érintettek
beleegyezése nélkül nyilvánosságra hozni a tu
lajdonosok nevét, beleegyezésüket kértem, to
vábbá terveikről faggattam volna őket. Nagy

meglepetésemre elmondták, hogy ők még eddig
semmilyen - a tulajdonlással kapcsolatos - pa
pírt nem kaptak, s természetszerűleg adásvételi
szerződésük sincs. így nem is kívánnak még a
nyilvánosság elé lépni, s a tervekről is csak a
helyzet letisztulása után érdemes szólni.
Ez így igaz. Mindenképpen dicséretes a jobbító
szándék, de az idő vészesen fogy, s nagy baj lenne,
ha a gólyafészkes ház elfeledkezne arról, hogy
neki meg kell várnia, míg a bürokraták a várt pa
pírokat meggyártják. Félek, hogy nem tud erről s
összedől. Akkor pedig már hiába mondjuk, hogy
hol volt, hol nem volt egy gólyafészkes ház, Cell
dömölkön...

Kemenesmihályfa
Születés: Kovács János István és Horváth Kriszti
na Erika leánya: Szilvia, Őri Sándor és Rosta Mó
nika Zsuzsanna leánya: Petra.
Kemenessömjén
Születés: Horváth Kálmán és Varga Ildikó leánya:
Kitti Nikoletta, Jánosa József és Toronyi Katalin
leánya: Katica.

Kemenesmagasi
Születés: Berghoffer Gábor és Csik Anita fia: Gá
bor.
Halálozás: Ferenczi Gyuláné sz. Németh Anna.
Mersevát
Születés: Mogyorósi László és Sebestyén Kornélia
leánya: ElizabeL
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Ostffyasszonyfa
Születés: Laki Csaba és Kéri Mirabella Erzsébet
fia: Andor.
Kenyéri
Születés: Tóth Zsolt és Földemesi Beatrix Mária
leánya: Tamara.

Egyházas hetye
Születés: Rudalics Róbert és Pécz Ibolya fia: Bá
lint.
Halálozás: Péter Imre.
Kemeneskápolna
Születés: Molnár István és Németh Katalin leánya:
Jenifer Kitti.

Pápoc
Halálozás: Király Jenő.
Nagysimonyi
Születés: Geiszter Zsolt és Csupor Tímea leánya:
Kitti.
Halálozás: Nagy Gyula.

Boba
Halálozás: Baráth Gyuláné sz. Páli Jolán.
Mesteri
Halálozás: Czimber József.
Borgáta
Halálozás: Tóth Sándorné sz. Kiss Mária.

^ásfríC Jfbgaíió
L E G Y E N A VENDÉGÜNK!
Családi rendezvények,
esküvők,
vállalati
összejövetelek
szervezését,
lebonyolítását
vállaljuk.
Telefon: Celldömölk 14.

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
A SAV ARJA COPY irodatechnikai szaküzletében
- Celldömölk, Szentháromság tér 3. •
•
•
•
•

Telefonok
Rádiótelefonok
Telefaxok
Fénymásoló gépek
Pénztárgépek (hő- és vízálló)

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
SZÁMÍTUNK ÖNRE! SZÁMÍTHAT

RÁNK!
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Makkos István polgármester beszámolója
a celldömölki képviselő-testület négyéves munkájáról
(Elhangzott a képviselő-testület október 26-i ülésén)
Celldömölk város képviselő-testülete az
1990. októberi választások után a következő
pártösszetétel szerint állt fel. KDNP-képvise
lő 7 fő, MDF 1 fő, FKgP 1 fő, MSZP 1 fő,
több párt által támogatott 2 fő, SZDSZ 2 fő,
SZDSZ által támogatott 3 fő, 1 párt vagy
szervezet által támogatott 2 fő. A négy év
alatt a KDNP képviselői közül egy az MDFhez ült át. A választásokon való részvételi
arány némi érdektelenségre utalt, a képvise
lő-testület pártösszetétele pedig még jellemző
volt az 1990. évi, változásokat igénylő han
gulatra.
Ilyen körülmények között kezdte meg a
képviselő-testület a munkát az új Önkormány
zati törvény szellemében, mely törvény a
közigazgatás módosítását és némileg új ala
pokra helyezését jelentette. A képviselők
nagy része kezdőként került önkormányzati
munkába, de voltak képviselők, akik már ko
rábban tanácstagként szereztek rutint és ta
pasztalatokat
Már a kezdetkor nyilvánvaló volt, hogy az
önkormányzatoknak adott nagy önállóság
rendkívüli felelősséggel jár, a megye szere
pének korlátozásával, visszafejlesztésével pe
dig bizonyos szakmai kontroll is megszűnt,
melynek ellensúlyozására a hivatali appará
tus volt hivatott. Egyértelmű volt, hogy az
eredményes és valóban a város érdekeit szol
gáló munka csak a képviselő-testület és a hi
vatal közötti jó együttműködéssel képzel
hető el.
KORREKT KAPCSOLAT
A TESTÜLET ÉS
A H I V A T A L KÖZÖTT
Természetes, hogy a hivatal dolgozói is
fenntartással fogadták a képviselő-testületet,
ugyanakkor a képviselők részéről is némi tar
tózkodás nyilvánult meg. A legfontosabb volt
a kölcsönös bizalom kérdése, hiszen érmek
hiánya lehetetlenné tette volna a testület ered
ményes működését.
Nagy próbatétel elé állította a testületet az
első jegyzőkinevezés, amikor a volt vb-titkár
személye osztotta meg a képviselőket és mi
nimális többséggel történt a megválasztása.
Az ő távozása után az új jegyzőkinevezés már
egyhangúlag történt, és ettől kezdve beszél
hetünk a képviselő-testület és a hivatali ap
parátus kapcsolatának kedvező alakulásáról.
Az osztályvezetői pályázatok kiírása és el
bírálása a képviselő-testület részéről kizáró
lag szakmai szempontok szerint történt, így a
régi vezetők kapták ezeket a posztokat, kivé
ve a vagyonkezelői státuszt, ahová megfelelő
szakembert kívülről kellett hozni. Érzésem
szerint létrejött egy korrekt kapcsolat, mely
természetesen nem volt ütközésmentes, de
négy évig ez kísérte végig a közös munkát.
A képviselő-testület az önkormányzati tör
vénynek megfelelően már az első időben

megalkotta a Szervezeti és Működési Sza
bályzatát, - ez időközben többször módosí
tásra került - melyben rögtön rendelkezett az
alsósági és izsákfai részönkormányzatok lét
rehozásáról is. Ezt azért tartom fontos mo
mentumnak, hiszen ez a döntés a későbbiek
ben igazolta ésszerűségét, ugyanakkor egy ál
landó konfliktusforrást is okozott. Ekkor még
mindenki úgy érezte, hogy nagy lehetőségek
vannak előttünk, megvalósíthatjuk elképzelé
seinket és mindezt talán általános megelége
désre tehetjük. Ebbe a gondolatkörbe illett
bele a részönkormányzatok létrehozása, hi
szen a város településszerkezete indokolta a
nagyobb településrészek külön összefogását
is. Reméltük, hogy a részönkormányzatok
tagjain keresztül könnyebb lesz a kapcsolat
tartás a lakossággal, jobban megismerjük a
gondokat és így egyszerűbb lesz a döntésho
zatal is bizonyos esetekben. Természetesen
tekinthetjük ezt egy hasznos kísérletnek is,
mely kísérlet sok tanulsággal szolgált.
RÉSZÖNKORMÁNYZATOK ÉS
HATÁSKÖRÖK
Végig gondot okozott, hogy a részönkor
mányzatok kevesellték a hatáskörüket, a kép
viselő-testület pedig ugyanakkor nem értett
egyet a túlzott döntési önállósággal. Nyilván
való volt, hogy Celldömölk város költségve
tése - különösen a szűkös fejlesztési források
- nem teszik lehetővé a településrészekre kü
lön költségvetés készítését, a külön gazdál
kodást, és mindenképpen ésszerű volt, hogy
a fejlesztési és pénzügyi kérdésekről való
döntések — természetesen a részönkormány
zati javaslatok figyelembevételével - a kép
viselő-testület hatáskörében maradjanak.
Úgy gondolom, hogy a testület körültekintő
en és tisztességesen viszonyult a részönkor
mányzatokhoz, hiszen az ésszerű javaslatok
kedvező elbírálásától sosem zárkózott el.
Sajnos néhányszor előfordult a négy év
alatt, hogy a részönkormányzat képviselőtag
jai hatáskörüket túllépve próbáltak intézked
ni, ami visszatetszést keltett és felesleges vi
tákra adott alkalmat. Hasznosnak értékelhető
az alsósági hivatali kirendeltség létrehozása,
hiszen az alsóságiak lakhelyükön tudták
ügyeiket intézni és a kirendeltség munkatár
sai kiválóan látták el a szociális igazgatási,
valamint a részönkormányzati munkához
kapcsolódó feladataikat. Nagy segítség volt a
képviselő-testület bizottságainak, hogy a
részönkormányzat a szociális segélyezést ha
táskörénél fogva folyamatosan és szakszerű
en végezte.
A képviselő-testület munkáját voltak hi
vatva segíteni a bizottságok. Öt bizottság lét
rehozásáról született döntés, így létrejött a
Városfejlesztési,
Városüzemeltetési
és
Környzetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi El
lenőrző Bizottság, az Egészségügyi és Szo

ciális Bizottság, a Lakásügyi Bizottság és a
Közművelődési, Oktatási, Gyámügyi és
Sportbizottság. A bizottságok tagjai lettek a
képviselőkön kívül olyan külső szakemberek
is, akik testületi felkérés alapján elvállalták a
döntéselőkészítő munkában való részvételt.
A bizottságok feladata elsősorban a Pol
gármesteri Hivatal által készített előterjeszté
sek és javaslatok véleményezése volt, döntési
hatáskörrel csak a szociális és gyámügyi se
gélyekkel foglalkozó bizottságok rendelkez
tek. A bizottságok lelkiismeretes munkát vé
geztek és komoly segítséget jelentettek a kép
viselő-testületnek. Munkájuk nehéz völt, hi
szen a rendkívül sok megoldásra váró feladat
között kellett rangsorolni, szakmailag érvelni
a javaslatok mellett és amely bizottságok se
gélyezéssel foglalkoztak, annak tagjai nem
számíthattak nagy szimpátiára az elutasítot
tak körében.
JOGOS KRITIKA A BIZOTTSÁGOKTÓL
A bizottsági elnökök többször észrevéte
lezték, hogy a megtárgyalásra kerülő anya
gok előkészítettsége nem megfelelő, későn
kapják meg az érintettek, a bizottsági javas
latokra nem minden esetben van visszajelzés
és ezáltal feleslegesnek tűnhet a véleménye
zés. Valóban sokszoros jogos volt a kritika,
de az előterjesztők mentségére szolgálhat,
hogy rendkívül nagy mennyiségű üggyel kel
lett foglalkozni, melyek néha gyors döntést
igényeltek és így némi kapkodás kísérte vé
gig ezt a sok változást, újdonságot hozó négy
évet.
A bizottságok munkájában előrelépést je
lentene, ha többször fordulnának önálló ja
vaslatokkal a képviselő-testület felé, ráirá
nyítva a figyelmet az általuk fontosnak vélt
kérdésekre.
Az önkormányzat döntéselőkészítő és dön
téshozó, valamint tanácsadó testületeinek át
tekintése után nézzük, hogy mivel találta ma
gát szemben a képviselő-testület. Először is
az 1991. évi költségvetéssel, melynek meg
értése és elkészítése természetesen nem volt
könnyű az újdonsült képviselőknek, de feltét
len kijózanító hatása rögtön érezhető volt.
Már ekkor látszott, hogy a sok feladat, melyet
a nagy önállósággal kapott az Önkormányzat,
sok pénzt is igényelne, de az állami források viszont nagyon szűkösek. Ez a tény termé
szetesen arra késztette a képviselő-testületet,
hogy mérje fel, hol is tart a város, vizsgálja
külön a feladatköröket, próbálja rangsorolni
a problémákat, és keressen forrásokat ezek
megoldásához. A továbbiakban ezen feladat
köröket külön elemezve vizsgáljuk az Önkor
mányzat ténykedését.
Az önkormányzat legfontosabb feladata az
intézményrendszer működtetése. Ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az
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intézmények működési kiadásai a város költ
ségvetésének közel 90%-át teszik k i , tehát a
feladat nem csak fontos, hanem meghatározó
eleme is a gazdálkodásnak. A téma elsődle
gesen gazdasági megközelítése azért indo
kolt, mivel a négy évre való visszatekintésben
így jobban érzékelhető a képviselő-testület
pénzügyi területen belüli szűk mozgástere.
Az a központi támogatási rendszer, amely
az elmúlt négy évben volt és valószínűleg a
jövőben is lesz, egyértelműen a kisvárosok
számára a legkedvezőtlenebb, hiszen egy vi
szonylag alacsony lakosságszám után kapott
normatív támogatás mellett kell egy komoly
intézményrendszert fenntartani, melyre vi
szont már ilyen méretű településeknek szük
ségük van.
A M I A VÁROSBAN V A N ,
LEGYEN A VÁROSÉ
A képviselő-testületnek lehetősége volt ar
ról dönteni, hogy a három általános iskola
mellett a gimnáziumot és a szakmunkáskép
zőt is kívánja-e működtetni, vagy pedig
mindkét középfokú iskolát átadja a Vas Me
gyei Önkormányzatnak. A testület egyhangú
lag döntött a működtetés mellett, mert úgy
gondolta, hogy a városban lévő intézmény
minden szempontból legyen a város kezében.
• Az oktatási intézmények állapotát, az épü
letek állagát tekintve nem volt túl rózsás a
kép. Az általános iskolák tantermeinek egy
része régi épületekben található, melyek kar
bantartása állandó munkát és kiadásokat igé
nyel, néhány tanterem pedig az életveszélyes
minősítést is kiérdemelte.
A helyzetet könnyítendő készült el 1991ben az alsósági iskola bővítése, amely áthú
zódó beruházásként szerepelt az önkormány
zat költségvetésében és amely nagymérték
ben javította az iskolában az oktatás feltéte
leit, valamint az új konyha lehetőséget adott
a szociális étkeztetés egyszerűbbé és kultu
ráltabbá tételére is.
Kisebb, de elkerülhetetlen beruházásként
épült meg az Eötvös iskolában a vizesblokk,
felújításra került a sportpálya, megtörtént a
Gáyer Általános iskola napközi udvarán a
szükségtanterem kiváltása, a tornaterem tető
szigetelése, a Berzsenyi Lénárd Általános Is
kola valamennyi épületének gázfűtésre törté
nő átállítása. Látványosabb beruházásként el
készült a József A. úti épület felújítása, amely
a technikai tárgy oktatásának teremt jó felté
teleket. Ezen épület tetőterének beépítése le
hetővé teszi újabb tantermek kialakítását is.
Továbbra is gond marad a tornaterem-ellá
tottság a celli városrészben, a sági tornaterem
jövő évi megépítése viszont nagy előrelépést
jelenthet az ottani gyerekek lehetőségeinek
javításában. Természetesen a leglényegesebb
az iskolákban folyó oktató-nevelő munka mi
nősége. Ezt a képviselő-testület figyelemmel
kísérte, de közvetlenül soha nem kívánt be
leszólni az iskolák életébe.
Nehéz volt megoldani a tagozatos iskolák
részére a megfelelő feltételek állandó bizto
sítását, hiszen a nyelvtagozatos iskolában hi
ányoztak a kívánatos képesítésű szakem
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berek, a sporttagozatos iskolánál pedig a tár
gyi feltételek még nem megfelelő szintűek.
Sokszor kellett az intézményvezetők reális
nak tűnő igényeire is nemet mondani a pénz
szűke miatt.
A város mindhárom általános iskolájában
volt igazgatóválasztás az elmúlt négy évben.
A sági Berzsenyi Lénárd Általános Iskolában
a régi igazgatót választotta újra a képviselő
testület, a Gáyer és az Eötvös iskola élére új
igazgató került.
AZ ÚJ ÖTLETEKHEZ IS PÉNZ K E L L
Az eltelt időszak tapasztalatai alapján
mondhatjuk, hogy a képviselő-testület jól vá
lasztott, hiszen az intézményvezetők nagy
kedvvel és aktivitással irányítják a nevelő
testületeket és próbálnak minél több új ötletet
és elképzelést vinni az iskolák életébe. Sajnos
éppen ezért néha kisebb konfliktusokba is ke
rülnek az önkormányzattal, hiszen az elkép
zelések megvalósítása pénzt is igényel, mely
nem minden esetben volt megszerezhető a
képviselő-testülettől.
Ugyanezen megállapítások érvényesek a
középiskolákra is. A szakmunmkásképzés jó
körülmények között folyik, mind a tárgyi,
mind pedig a személyi feltételek adottak.
Nagy kérdés a szakképzés helyzete, vajon mi
lyen szakmát érdemes tanulni-oktatni, melyik
szakmának van jövője, kik vállalnak majd
gyakorlati oktatást?
Ezekre a felvetésekre az önkormányzat
nem tud választ adni, szükség van valami
lyen szintű koordinációra, mely irányt mutat
és anyagi lehetőséget is teremt az iskola szak
képzési profiljának esetleges rugalmas vál
toztatásához is. Az önkormányzat ehhez csak
szerény mértékben tudott hozzájárulni, a
szakmunkásképző szintén újraválasztott igaz
gatójának javaslatára lehetőséget keresett egy
ruhakészítő tanműhely kialakításához.
A Szakmunkásképző Intézet és a sportcsar
nok városi működtetésének ára annak a 15
millió Ft-nak a visszafizetése volt, melyet a
beruházáshoz a megyei tanácstól kamatmen
tes támogatásként kapott a város és melyet a
megyei közgyűlés három részletben vissza
kért az önkormányzattól. A képviselő-testület
a hitel elengedését - a térségi feladatok ellá
tására hivatkozva - többször kérte a megyei
közgyűléstől, sajnos eredménytelenül.
A legsürgetőbb feladat a gimnázium épü
letének a felújítása. A képviselő-testület több
ízben tárgyalt a kérdésről, de bizottsági javas
latok ellenére sem tudott forrást előteremteni
a munkák elkezdéséhez, így ez mindenkép
pen jövő évi feladat kell, hogy legyen.
Gimnáziumunkban is már évek óta magas
színvonalú oktatás folyik, és az iskolavezetés
kezdeményezésére, valarnint a tantestület
szakmai előkészítése nyomán beindulhatott a
hatosztályos képzés, melyhez az önkormány
zat az anyagi fedezetet biztosította.
Az óvodák működtetésére a gyereklétszám
csökkenése volt jellemző, amely csoportok
megszüntetését is magával hozta. A működé
si költségek csökkentése, az ésszerűsítés in
dokolta volna a Baross utcai óvoda megszün
tetését. Az óvoda azonban nem szűnt meg,
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csak a fenntartó változott, hiszen az evangé
likus egyház úgy döntött, hogy az önkor
mányzattól kapott támogatás segítségével át
vállalja az üzemeltetési feladatokat.
Az Önállósodási törekvések jegyében ke
rültek leválasztásra a celli óvodákról a sági
óvodák, így tagintézményekből önálló intéz
ményekké váltak. Tárgyalta a testület a két
sági óvoda összevonását is, de döntés erről
nem született.
LÉTSZÁMGONDOK A Z ÓVODÁBAN
Létszámgondok várhatók az izsákfai óvo
dánál is, melynek működtetési formája szin
tén elgondolkodtató lehet.
óvodai csoportmegszüntetés tette lehető
vé, hogy a Koptik O. úti óvodának egy he
lyiségében megkezdhesse működését - szü
lői igények alapján - a katolikus iskola első
osztályos csoportja, melynek támogatását
szintén felvállalta az önkormányzat. Komoly
és megfontolt döntéseket igényel a katolikus
iskola további sorsának alakítása, hiszen az
akadálytalan és konfliktusmentes működés
feltétele a további csoportok helyének meg
teremtése, melyet az egyházi ingatlanok tu
lajdonjogának és a kártalanításnak a rendezé
se biztosíthat.
Döntött a képviselő-testület bölcsődei fé
rőhelyek megszüntetéséről is, melyet szintén
a gyermeklétszám alakulása és az állami tá
mogatás hiánya indokolt.
A zeneiskola jó körülmények között és
magas színvonalon végezte a gyermekek
képzését, bár ők továbbra is helyhiánnyal
küszködnek, amely csak a gyermekorvosi
rendelők esetleges kitelepítése esetén szűnhet
meg.
Sok vitát váltott ki a négy év alatt a mű
ködési intézmények működtetése.
Önálló lett az alsósági klubkönyvtár és az
izsákfai klubhelyiség is.
A Kemenesaljái Művelődési Ház funkció
ját is próbálta meghatározni az önkormányzat
és működését a jelen körülményekhez igazí
tani, de rnindehhez szükség lenne az igények
ismeretére és ennek alapján kellene kidolgoz
ni a követelményrendszert is. A művelődési
ház méreteinél fogva alkalmas lehet a város
ban működő egyesületek elhelyezésére is,
többi feladatának ellátása mellett. Komoly
kiadást jelentett a ház tetőszigetelésének
megoldása, amely remélhetőleg hosszú távra
szól.
A Kresznerics Ferenc Könyvtár nem oko
zott sok fejtörést az önkormányzatnak, ellátta
feladatát a kívánalmak szerint. Élére nyugdí
jazás miatt szintén új igazgatót nevezett ki a
képviselő-testület.
KÉTELYEK A GAMESZ KÖRÜL
Az általános iskolák, óvodák és a könyv
tárak gazdasági ügyeinek intézője, a Műve
lődési GAMESZ többször volt az önkor
mányzat vizsgálatának tárgya. Kételyek me
rültek fel szükségességét és gazdaságos mű
ködését illetően, de végül a képviselők több
sége úgy látta jónak, hogy továbbra is mű
ködjön ez a szervezet, végezve a karbantar-
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tási feladatokat és segítve az önkormányzat
intézmények gazdasági helyzetében való tá
jékozódását.
Végezetül pár szót érdemel a képviselő
testület és az intézmények kapcsolata. Érzé
sem szerint az évek során létrejött egy olyan
együttműködés, amely lehetővé tette, hogy
ebben az egyáltalán nem könnyű időszakban
egymás véleményét tiszteletben tartva a város
érdekeit képviselő döntések szülessenek.
A képviselő-testület az oktatási és kulturá
lis intézményekben folyó munka fontosságát
és az ott dolgozók szakmai hozzáértését elis
merve mindvégig kiemelt feladatnak tekintet
te az intézmények támogatását. A kialakult
kölcsönös bizalom tette lehetővé a közalkal
mazotti bértáblázat bevezetésével együttjáró
feszültségek viszonylag konfliktusmentes le
vezetését is. Az intézményrendszerről beszél
ve kell szót ejteni az egészségügyről is. A
képviselő-testület első döntései között szere
pelt a kórház fenntartásának kérdése. Mind
nyájan úgy láttuk jónak, hogy a város vállalja
a fenntartást, noha ez nem egyszerű és nem
olcsó feladat. A korábbi események is azt su
gallták, hogy ez a helyes döntés, mert egy
esetleges megyei hatáskörbe kerülés a kórház
bezárását is jelenthette volna.
A kórház finanszírozását a Társada
lombiztosítási Pénztár végezte, de a műszer
fejlesztések és az esetleges felújítás, rekonst
rukció az önkormányzat feladata volt. A négy
év alatt az önkormányzat 21 millió Ft-ot for
dított a műszerpark korszerűsítésére, mely
ben céltámogatás és a környező települések
hozzájárulása is segített.
A kórház épületeinek állaga nem megfele
lő, ezért a felújítás és a konyha-, mosodare¬
konstrukció reményében a képviselő-testület
címzett támogatást pályázott meg, amely
gyakorlatilag az önkormányzat saját forrása
inak igénybevétele nélkül lehetővé tenné a
korszerűsítést. Sajnos számunkra kedvező
döntés még nem született, de továbbra is re
ménykedünk a támogatás megszerzésében,
amely százmilliós nagyságrendű tétel.
MEGNYUGTATÓ
A KÓRHÁZ SZAKEMBERELLÁTÁSA
A képviselő-testület igyekezett a kórház
megfelelő szakemberellátását biztosítani, ami
azt jelentette, hogy a vezetés által felvett or
vosoknak lakást juttatott. A mostani állapot
megnyugtatónak mondható, az évek során
észlelt feszültségek a jelek szerint szűnőben
vannak. Ebben a képviselő-testület érdeme
annyi, hogy megpróbált minden vitás esetben
körültekintően és tárgyilagosan állást foglal
ni, elsősorban a'kórház érdekeit figyelembe
véve.
A négy év alatt az egészségügyben meg
hirdetett reformfolyamatok egyik jelentős ré
sze volt a háziorvosi szolgálat kialakítása. Itt
elsősorban a finanszírozási rendszer átalakí
tása, a kártyarendszer, a teljesítményfinanszí
rozás bevezetése volt nehéz és igényelt sok
türelmet és megértést az érintettek részéről.
Ezt a munkát a Polgármesteri Hivatal szak
emberei végezték elsősorban, akiknek nagy
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érdemük van abban, hogy ez az átalakítás vi
szonylag gyorsan és az orvosok számára is
elfogadhatóan megtörtént. Más kérdés az,
hogy a képviselő-testület is érzékeli az új
rendszerből fakadó problémákat, az asszisz
tensek elismertségének elégtelenségét és a
védőnők kiszolgáltatottságát. Ezek a kérdé
sek egy felsőbb szintű rendezésre várnak, de
az önkormányzat is részt vállalt és kell, hogy
vállaljon továbbra is a megoldásból. Sokat
tárgyalt a képviselő-testület a rendelők álla
gáról. A körzeti rendelők nagy része rossz
állapotban van, a gyermekorvosi szakrende
lések elhelyezése más épületben képzelhető
el, az alsósági háziorvosok szintén mostoha
körülmények között dolgoznak. Rendelők
felújítását vagy újak építését nem tudta vál
lalni az önkormányzat, kivéve az izsákfai ren
delőépítést, ahol az új faluházban sikerült he
lyet adni a gyógyító munkának.
Kedvező helyzetben vannak a szakrendelé
sek, melyek a rendelőintézetben végzik a járó
beteg-ellátást. Ez az épület, mely egy - az ön
kormányzat költségvetését nem terhelő garan
ciális javítás után - ismét megfelelő állapotba
került, nem teljesen kihasznált, de nem sikerült
megegyezni a háziorvosi rendelések esetleges
idetelepítésében. Továbbra is keresni kell az
ésszerű kihasználás lehetőségeit.
EGYRE TÖBB
A SZOCIÁLIS PROBLÉMA
Az egészségügy után nézzük az önkor
mányzat részvételét a szociális feladatokban.
Már 1990-ben látszott, hogy az általános
rossz gazdasági helyzet egyre több szociális
problémát okoz a lakosság körében, romlani
fog az idősek anyagi helyzete, a családok
megélhetési lehetőségei szintén kedvezőtle
nül alakulnak és mindezt csak fokozza a mun
kanélküliség. Ezeknek a gondoknak az eny
hítése az önkormányzat hatáskörébe tartozik
és ennek a feladatnak maradéktalanul megfe
lelni nem lehet. A városban a már korábban
létrehozott Szociális Segítő Szolgálat végezte
és végzi az idősek ellátását, támogatását és
gondoskodik a velük való törődésről.
A képviselő-testület mindvégig elismerte
és támogatta az ott folyó munkát, tisztában
volt ennek fontosságával. Ennek az intéz
ménynek a munkatársai is sok odafigyeléssel
és ötlettel végezték munkájukat, többször
vettek részt pályázatokon, ahol pénzt nyerve
a szolgáltatásokat fejleszteni tudták. A szo
ciális étkeztetés az idős embereknek jelent
könnyebbséget, és a jól berendezett, hozzáér
tő vezetők által irányított klubok is sok nyug
díjasnak teszik kellemesebbé öreg napjait.
Előrelépést és több családnak segítséget je
lent az alsósági gondozóház működése, mely
nek létrehozását a képviselő-testület feltétel
nélkül támogatta. A kórházból kikerülő, de
még ápolást igénylő idősek átmeneti elhelye
zése kedvező a hozzátartozók számára is. A
szolgálat munkatársai megértéssel és tapin
tattal végzik a rászorultak gondozását, kiszol
gálását.
A pénzügyi, természetbeni és szociális
gondoskodást nyújtó ellátások feltételeit az
Önkormányzat helyi szociális rendeletben ha
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tározta meg. A rendelet a hatálybalépést kö
vetően többször került módosításra, igazodva
az élet adta helyzetekhez. Folyamatosan vál
toztak a jövedelemhatárok a különböző pénz
beli ellátásoknál, követve az inflációt.
A szociális segélyezés bizottsági és részön
kormányzati hatáskörben történt, a jövede
lempótló támogatás és a temetési segélyezés
maradt polgármesteri hatáskörben. A bizott
ságok és a részönkormányzat az elmúlt négy
évben közel 20 millió Ft-ot osztott ki szociá
lis segélyezés címén és ezen kívül 10 millió
Ft-ot fordított az önkormányzat a gyermekes
családok átmeneti és rendszeres segítésére.
Évente átlagosan 300 család támogatását
tudta az önkormányzat felvállalni. A képvi
selő-testület szükségesnek tartotta az idősek
és a gyermekes családok karácsonyi megse
gítését, de erre is csak életkort és jövedelmi
viszonyokat figyelembe véve volt lehetőség.
Ez többször váltott ki vitát a képviselő-testü
leten belül, hiszen voltak, akik javasolták az
alanyi jogon való karácsonyi és tanévkezdés
kori segélyezést, melyet azonban az önkor
mányzat pénzügyi lehetőségei miatt nem tu
dott elfogadni a képviselő-testület.
Nyilván sokakat irritált az a tény, hogy né
hány község minden gyermekes család részé
re kifizette a tankönyveket, és a város ezt nem
tehette meg. Itt többek között figyelembe kell
venni a gyermeklétszám közötti különbséget
és mindazon feladatok nagyságrendje közötti
különbözőségeket, melyeket a központi f i 
nanszírozás nem ismer el.
SZOCIÁLIS OTTHON TÁRGYALÁSI SZAKASZBAN
Az önkormányzat hatásköre a szociális ott
honi beutalás is, melyet a polgármester java
solhat. Négy év alatt 42 önmaga ellátására
képtelen idős ember beutalására került sor a
megye szociális otthonaiba. Foglalkozott a
képviselő-testület ezen ügyek kapcsán szo
ciális otthon létrehozásának gondolatával is
a volt MÁV laktanyaépületet felhasználandó.
A képviselők úgy gondolták, hogy kedve
zőbb lenne, mind a szociális otthon lakóinak,
mind pedig a hozzátartozóknak, ha a volt la
kóhely közelében sikerülne helyet biztosítani
a rászorultaknak. Sajnos ez az ügy is csak
tárgyalási szakaszban van, bár az önkor
mányzat céltámogatást nyújtott be szociális
otthoni férőhely létesítésére, mely pályázat
elbírálása még nem történt meg.
A város szociális helyzete nem mondható
jónak és a közeljövő sem fog javulást hozni.
Az Önkormányzat erre készült fel és a továb
biakban is erre kell számítani. A munkahe
lyek, ha nem is csökkennek, de a számuk
rohamosan nem fog emelkedni, a jövedelmek
nagysága átlagosan alacsony és ez elmond
ható a megye többi településéhez viszonyítva
is. A lakásfenntartási költségek emelkedése
egyre több családot hoz olyan helyzetbe, ami
kor az önkormányzat támogatását kell kérni
ük. Örök dilemmát okozott a képviselő-tes
tületnek a segélyezés igazságosságának kér
dése.
Sajnos sok olyan család vagy egyedülálló
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it több ízben támogatáshoz, akik semmit
em tesznek azért, hogy saját erejükből megIhetésiikön javítsanak és úgy gondolják,
ogy egy alacsony életszínvonal, melyet a seélyezés számukra munka nélkül biztosít, bő
én megfelelő. Azokat a családokat kell meg
járni a segélyezéssel, akik mindent meg
esznek önerejükből is az anyagiak előterein
kéért, de ez mégsem elegendő a megélhetéikhöz, ők azok, akik szerénységüknél vagy
íégyenérzetüknél fogva nem jelentkeznek
z önkormányzatnál támogatásért Ebben sé
rthetnek és segítettek eddig is az iskolák,
kik a gyerekeken keresztül érzékelik a csaídok anyagi helyzetét is.
A szociális igazgatás egyik jelentős terüle; a lakásügy. A jogszabály-korszerűsítést köetően az önkormányzat is megalkotta rende
ltét, amely 1994. január 1-én lépett hatályba,
.endelkezései alapján a jelenlegi ügyek zöíe egyedi elbírálás alapján képviselŐ-testü;ti hatáskörbe tartozik.
JELLEMZŐ A LAKÁSHIÁNY
A városra jellemző a lakáshiány a Polgár¬
lesteri Hivatalban éves szinten 60-70 önkortányzati lakásra várót tartottak nyilván. Az
j rendelet életbelépése után az igénylést
íegújítók száma csökkent, de reményük a
ücáshoz jutáshoz nem lett nagyobb. Négy év
latt 84 kiutalás történt és 30 minőségi cseíre volt lehetőség. Ezek a számok mutatják,
ogy a lakások nem ürülnek és számuk sem
yarapodott, hiszen önkormányzati lakás épíísére nem volt lehetőség. A közel 700 lakás
özül 500-at kíván az önkormányzat értéke
ltem és a bevételből kerülhet sor újabb lakáok építésére, főleg, ha céltámogatás megpáyázására is lesz lehetőség. A fiatalok lakásoz jutását és a lakásforgalom némi növekeését segítették a helyi támogatások. Ez a mai
ikás-és építőanyagárakhoz képest szerény
ímogatás azoknak nyújtott segítséget, akik
sndelkeztek más anyagi forrással is. 1991-től
16 esetben adott a képviselő-testület házépíSshez, felújításhoz, bővítéshez és vásárlásoz támogatást, de gázbekötés és vízórabeköís is 75 esetben szerepelt a támogatási kör
én.
A helyi támogatások összege a négy év
latt 22 millió Ft-ot tett ki. Tárgyalt koncepiót a képviselő-testület a fiatalok lakáshoz
mtatásának módjairól. Fontos az új közműesített telkek kialakítása, ezek kedvezméiyes árusítása, lakásépítés-szervezése. Ezek
rund lehetnek az önkormányzat feladatai, de
negfelelő, elfogadható kamatú építési hitelek
élkül elképzelhetetlen az előrelépés.
Az önkormányzat és ezen belül a képviseő-testület leglátványosabb feladata lehet a
ejlesztés és beruházások indítása. A feltétees módra azért van szükség, mert vannak
ilyan szükséges, de nem látványos, kötelező
rvényű feladatok, melyek elvégzése nélkül
gy település sem tud hosszú távon fejlődő:épes maradni. Ezek közé tartoznak az infastrukturális beruházások, melyek rendkívül
Irágák, több évre megterhelik az önkormány:at költségvetését, de a lakosság közvetlenül
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kézzelfogható eredményt nem minden eset
ben érzékel.
A LEGNAGYOBB BERUHÁZÁS
A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
A képviselő-testületnek vállalnia kellett
azt, hogy dönt a közműrendszer fejlesztésé
ről, befejezi az ivóvízrendszer kiépítését,
folytatja a gázhálózat építését és belevág a
legnagyobb beruházásba, a szennyvíztisztító
megépítésébe. A döntést megkönnyítette,
hogy az elmúlt négy évben jelentős céltámo
gatást élveztek ezek a fontos fejlesztések, így
ki kellett használni a lehetőséget a saját forrás
megteremtésével is. A céltámogatott beruhá
zások indítását akadályozta és lassította a
rendkívül bonyolult előkészítési mechaniz
mus és az, hogy a parlament több ízben elha
lasztotta a céltámogatásokról való döntést.
Néhány szó az ivóvízhálózatról. A legalap
vetőbb közmű, amely gyakorlatilag teljesen
kiépült Hálózatbővítésre lényegében csak új
telekkialakítások érdekében került sor. A vá
rosban a lakások 91,8%-a kapcsolódik a víz
hálózathoz. A város területén 88 közkifolyó
található, melyek száma az évek folyamán
csökkent az ellenőrizhetetlen vízfogyasztás
miatt
A vízfogyasztás drasztikusan csökkent, az
utóbbi években évente közel 20%-os fo
gyasztáscsökkenés tapasztalható. Ez nyilván
valóan a vízár jelentős emelkedésének és ház
tartások esetén a mérőórák megjelenésének
tulajdonítható. A korábban elképzelt és szük
ségesnek vélt víztermelőbázis-növelés így el
vesztette aktualitását, de a folyamatos rekonstmkcióra és majdan egy magaslati víztá
rozó megépítésére szükség lesz. A kitermelt
víz minősége közegészségügyileg megfelelő,
a jelentkező - néha bosszantó gondok - há
lózati hiányosságokból adódnak.
A szennyvízelvezetés és -ártalmatlanítás a
legfontosabb környezetvédelmi feladat, ame
lyet az önkormányzatnak fel kell vállalnia.
Áz ivóvízbázisok védelme és a befogadó víz
folyások megmentése is a cél akkor, amikor
egy képviselő-testület dönt a szennyvíztisztí
tó és a szennyvízcsatorna-hálózat megépíté
séről.
Nem elhanyagolható az a tény, hogy az új
környezetvédelmi törvény jelentős nagyságú
szennyvízbírságot helyez kilátásba mind
azoknak, akik nem megfelelő tisztítottsági fo
kú szennyvizet juttatnak a természetbe. E
büntetés mértéke városunk esetében több mil
lió Ft-ra is rúghat évente. Ezek a megfonto
lások késztették a képviselő-testületet dönté
sének meghozatalára, és így 1994 augusztu
sában megkezdődhetett az új, 2000 m kapa
citású szennyvíztisztító építése 130 millió Ft
értékben. Az 50%-os céltámogatást élvező
beruházás 1995 őszére készül el teljesen,
amikor is megkezdődhet a próbaüzem.
3

A LAKOSSÁG TÁMOGATÁSÁRA IS
SZÜKSÉG LESZ
Természetesen ez a létesítmény akkor mű
ködhet eredményesen és értelmesen, amikor
a város nagy részében elkészült a szennyvíz
csatorna-rendszer és a lakások erre rá is lesz
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nek kötve (jelenleg ez a szám 40%.) Itt szük
ség lesz a lakosság megértésére és anyagi
hozzájárulására is, bár céltámogatásra nyúj
tott be kérelmet az önkormányzat, de saját
forrása csak lakossági támogatással lesz ele
gendő.
Az egyébként sem könnyű helyzetben meg
kell érteni, hogy a kutakba vezetett vagy a
lyukas falú vagy szigetelt fenék nélküli derí
tőkben tárolt szennyvíz hosszú távon valóban
nagyon nagy károkat okozhat az amúgy sem
kímélt közvetlen környezetünknek is. Ez a
téma is többször szerepelt a képviselő-testü
leti üléseken, de az építés módjáról és a hoz
zájárulások mértékéről csak a jövő évben
születhet döntés.
Nem tökéletes a csapadékvíz-elvezetés
rendszere sem. Ebben a kérdésben főleg csak
megállapításokat tudott tenni a testület. így
egyértelmű, hogy a város viszonylag mély
fekvésű, lefolyástalan területen helyezkedik
el. A csapadékvizeket befogadó élővízfolyá
sok nagy távolsága, a belterületi és külterületi
hálózat kiépítettségének alacsony foka, kapa
citásának szabályozottsága a város több ré
szén okoz problémát Átfogó megoldásra van
szükség, de egyelőre az e célra rendelkezésre
álló rninimális pénzeszközöket felemészti a
fenntartási munka, ami hálózatmosást, árok
tisztítást, iszapolást takar. Külön gondot okoz
az önkormányzat tulajdonába került külterü
leti vízelvezető árokrendszerek fenntartása.
Hogy áll Celldömölk az energiaellátással?
A villamosenergia-ellátást tekintve a négy
évben üzembiztonsági, technikai oldalról nö
vekedés tapasztalható, mert a város betápláló
ágain az ÉDÁSZ R t rekonstrukciókat hajtott
végre, ugyanakkor szerkezeti oldalról csök
kent az üzembiztonság, mert az ÉDÁSZ gya
korlatilag megszüntette kirendeltségét, csak
az ügyfélszolgálatot és egy kézi raktárát meg
hagyva.
A képviselő-testület megtette mindazon lé
péseit, melyek az ügyben ésszerűek és lehet
ségesek voltak a régi helyzet visszaállítása
érdekében, de tudomásul kellett vennünk,
hogy ebben az esetben az üzleti érdek legyőz
te a mi aggályaink által diktált érveinket, és
így csak reménykedhetünk abban, hogy va
lóban nem csökken az áramszolgáltatás szín
vonala. Több ráhatása van az önkormányzat
nak a közvilágítás alakítására. E terület sem
problémamentes, hiszen nagyon sok észrevé
tel érkezett kellően meg nem világított terii
letekről, útszakaszokról, annak ellenére,
hogy három év alatt közel 180 új lámpahely
került kialakításra.
A képviselő-testület döntött, hogy keres
sük az energiatakarékos megoldásokat, első
sorban izzók cseréjével, melyeknél lehetőség
van az energiamegtakarításból való finanszí
rozásra. Nagy gondot okoz, hogy elsősorban
a földkábeles hálózat vezetékrendszere elöre
gedett, ezért egyre több az üzemzavar, a rö
videbb-hosszabb ideig sötétben maradó lám
pahely. Az ÉDÁSZ Rt. - amely jelenleg a
közvilágítási hálózatnak csak üzemben tartó
ja - a rekonstrukciókat csak önkormányzati
pénzátadás esetén hajtja végre.
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TELJES KÖRŰ A GÁZELLÁTÁS
A város gázenergiával való ellátása az el
múlt négy évben is nagy ütemben haladt, és
a Pityervári területtől eltekintve gyakorlatilag
teljes körűnek mondható. Az összes gázfo
gyasztók száma 1991-től több, mint 560-nal
nőtt, pillanatnyilag 2633-an veszik igénybe
az ÉGÁZ szolgáltatásait. A képviselő-testület
két ízben emelte a gázközmű hozzájárulás
összegét, mivel az építés költségei jelentősen
nőttek. Ez főleg azért van, mert a fejlesztés utol
só szakaszára maradtak azok a teriiletek, me
lyeknél a hálózat kiépítése csak alacsony számú
rácsatlakozással jár, valamint sokszor a város
belső szilárdburkolatú útjainak bontásáról lévén
szó, a helyreállítás csak nagyon magas költsé
gekkel végezhető el. Ennek ellenére a képvise
lő-testület támogatta a kiépítés utolsó lépcsőjét
is, reménykedve, hogy a befektetés majd továb
bi rákötések után megtérül.
Szintén képviselő-testületi határozat alap
ján történik a temetőknél lévő vasúti átjáró
alatti átfúrás, ahol a leendő gázcsőnek védő
cső kerül elhelyezésre, bízva abban, hogy a
vasúton túli városrész gázellátására is sor ke
rülhet.
A gázhálózat fejlesztésénél az ÉGÁZ jó
partnemek bizonyult, anyagilag is hozzájárult
az idei gázprogram fontosabb vezetékeinek
kiépítéséhez. A gázzal való fűtés megvalósí
tásához az önkormányzat indokolt esetben
kamatmentes támogatás nyújtásával is hozzá
járult, mellyel a belső szerelési munkákhoz
kívánt segítséget adni.
Neuralgikus pontja volt a képviselő-testü
leti munkának, sok éles vitát is kiváltva, a
telefonhálózat fejlesztésének kérdése. Abban
mindnyájan egyetértettünk, hogy a távközlés
fejlesztése nélkül a város fejlődése sem kép
zelhető el. Természetesen ez csak feltétlenül
szükséges, de nem elégséges feltétele a fejlő
désnek, mégis kiemelt figyelmet érdemel. A
MATÁV akkor még monopolhelyzetben volt
és ezt a vállalat vezetői éreztették is a meg
beszélések során, olyan pénzügyi feltételeket
és határidőket szabva, melyeket elfogadni
nem lehetett. Ennek ellenére az önkormány
zat aláírt egy szándéknyilatkozatot a hálózat
fejlesztésére, melyet a MATÁV később sem
misnek tekintett. Ezek után döntöttek úgy a
Celldömölk-S árv ár-Jánosháza-Répcelak
térség önkormányzatai, hogy részvénytár
saságot hoznak létre a telefonhálózat fejlesz
tésére és üzemeltetésére.
A kezdeti lendület egy idő után alábbha
gyott, mivel a működéshez szükséges tör
vények rendkívül lassan születtek meg. A
koncessziós törvény megléte még nem jogo
sította fel a társaságot a beruházás megindí
tására és a szolgáltatás átvételére, a távközlési
törvény viszont csak 93 nyarán született meg
és így rendkívül lelassult az először nagyon
kedvezőnek tűnő folyamat.
GARANCIÁK A JÖVŐ ÉVI
TELEFONFEJLESZTÉSRE
Végig látszott, hogy felsőbb szinteken komoy érdekek ütköznek, amelyek nem veszik
figyelembe a lakosság és az önkormányzatok
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érdekeit. A RÁBA-COM Rt. ez év tavaszán
nyerte el a sárvári primer körzetben a kon
cessziós jogot a hálózat fejlesztésére, és a te
lefonszolgáltatás átvételére. Ettől kezdve le
hetett csak komoly befektetőre számítani, aki
finanszírozni tudja a beruházást.
Az idei év végére került olyan állapotba az
ügy, hogy a RÁBA-COM alaptőkéje és a Sie
mens céggel kötött szerződése garanciát je
lent a jövő évi koncessziós szerződésben elő
írt építési határidők tartására. Nem könnyű és
nem egyszerű döntéseket hozott az önkor
mányzat a RÁBA-COM-mal kapcsolatban,
hiszen a lakossági befizetéseket óvni kellett,
ugyanakkor eleget kellett tenni a RÁBACOM-mal összefüggő kötelezettségeknek is.
A RÁBA-COM Rt.-ben az önkormányzat
több mint 6 millió Ft értékű részvénnyel vesz
részt, mely reméljük, hogy jó befektetésnek
fog bizonyulni, az elsődleges cél, a hálózat
fejlesztés megvalósulása mellett.
A város minden lakóját érinti és nap mint
nap szembetűnik, sőt érzékelhető az utak, jár
dák minősége. A képviselő-testület utak épí
tésére, karbantartására az állapotok által meg
kívántnál jóval kevesebbet tudott fordítani. A
kezdeti viták után - hiszen minden képviselő
tudott mondani a saját körzetéből javítandó
utat és járdát - alapelvként került elfogadásra
az, hogy szilárd burkolatot kaphat az út ak
kor, ha az összes közmű már alatta elhelye
zésre került. Természetesen kivételek lehet
nek, mert van út, ahová soha nem kerül köz
mű. Útjavítások zúzalékkal, nem szilárd bur
kolattal, a járhatatlannak minősített utakon
folytak. Sajnos a jól hangzó elképzelés elle
nére sem sikerült minden közművel ellátott
utat szilárd burkolattal ellátni, de a további
ütemezések szerint ez néhány év alatt bekö
vetkezhet.
A Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya
évente 6—7 millió Ft-ot tudott erre a célra for
dítani, ami a mai árak mellett nem jelentős tétel.
Folyamatosan történt az utak kátyúzása is.
SOKSZOR TÉMA A KÖZBIZTONSÁG
Hasonlóan jól látható és közér
zetbefolyásoló tényező a parkok, terek álla
pota, a köztisztaság helyzete. Ezzel kapcso
latban is sok kritika érte az Önkormányzatot,
így sokszor volt témája a képviselő-testületi
üléseknek a városfenntartási, kommunális
feladatok köre.
Nehézséget okozott az indulásnál a Költ
ségvetési Üzem átalakítása, hiszen az említett
szolgáltatások nagy részét ők végezték. A
képviselő-testület döntése alapján, az ott dol
gozók érdekeit figyelembe véve megalakult
a Cellszolg Kft., mely a volt üzem vagyoná
ból 70-30% arányban osztozó celldömölki
önkormányzat és a Városért Alapítvány tulaj
dona lett
A k f t továbbra is végezte a parkfenntartási
és köztisztasági feladatokat, melyekre a Pol
gármesteri Hivatal évente szerződést kötött.
A kft. nem túl korszerű eszközállománya mely a szemétgyűjtés gépeire és az utcaseprő
gépre is vonatkozik - sokszor nehézségek
árán teszik lehetővé a szolgáltatás elvégzését,
és nem mindig megfelelő színvonalon.
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A szemétgyűjtésnél a szállítási díjat a Cell
szolg Kft. állapítja meg. A szemétdíj megál
lapításának alapja a lakás helyiségeinek szá
ma, mely módszer a képviselő-testület szerint
már nem elfogadható, szükség van a változ
tatásra. A városi szeméttelep még évekig mű
ködhet, de a szemétkezelés sok kívánnivalót
hagy maga után.
Nagy feladata az Önkormányzatnak a téli
hóeltakarítás szervezése. Ezt is a Cellszolg
Kft. végezte szerződés alapján, de az elmúlt
tél is bizonyította, hogy gépeik már nem meg
felelőek műszaki állapot szerint sem erre a
munkára.
Nem tud mást tenni a Polgármesteri Hiva
tal, minthogy szerződést köt vállalkozókkal,
mely megoldás nem teszi olcsóbbá a felada
tok ellátását. Hamarosan szükséges lesz új
gépek beszerzése, melyre a várhatóan magas
beruházási érték miatt a Cellszolg Kft. egye
dül nem tud vállalkozni.
Az utcákon, tereken a szemét eltakarítását
közhasznú munkások végzik. Többször volt
javaslat a képviselő-testületi üléseken, hogy
az iskolákban kellene rászoktatni a gyereke
ket a környezetük védelmére, melybe a sze
mét utcán való eldobásától való önmegtartóz
tatás is beleszámít
A városkép és a környezet alakítását, ren
dezettségét vitatva jutott a testület arra a meg
állapításra, hogy az eddigi szisztéma átalakí
tásra szorul. Szükség van egy úgynevezett
Városgondnokság létrehozására, mely a Pol
gármesteri Hivatal közvetlen irányítása mel
lett végzi a munkáját, és vezetője felelős a
kommunális, a városrendezési munkák vég
zéséért, a közterületek állapotáért
Az elképzelés nem új, de a tapasztalatok
alapján feltétlenül megvalósítandó, akadálya
esetleg a jelentős eszközátcsoportosítás szük
ségessége lehet A négy év e téren nyilván
valóvá vált tanulsága szerint ezeket a felada
tokat vállalkozási alapon, szerződések alap
ján, közvetlen irányítás nélkül elvégezni ren
desen nem lehet
Az eddig ismertetett, nagyrészt kötelezően
ellátandó feladatok után érdemes áttekinteni
az önkormányzat vagyonát, melyhez némi
történeti áttekintés is kapcsolódik.
ÚJ VAGYONTULAJDONOS,
VISSZAÁLLÍTOTT JOGOK
A helyi közösségek tulajdonának történel
mi előzményei vannak. Az 1880-as évek vé
gén átfogóan törvény szabályozta már a köz
ségek és városok vagyontulajdonosi jogosít
ványait A második világháborút közvetlenül
követő (1945-48) években a jogrendszer
megerősítette a korábban kialakult önkor
mányzati tulajdont, stabilizálta a települések
vállalkozásait így az állami tulajdonú nem
zeti vállalatok mellett a települési vállalatok
széles köre is létrejött, amelyek a feladatok
ellátásán túlmenően kiegészítő forrást is biz
tosítottak az önkormányzatoknak. Az államo
sítások, majd a tanácsi közigazgatási rendszer
bevezetése alapvetően megváltoztatták az ad
digi fejlődési folyamatot Lehetetlenné vált
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az addig elkülönült helyi közösségi vagyon
megtartása, államosították azokat.
A rendszerváltozást megelőző négy évti
zedben a helyi közigazgatás szereplői (taná
csok és szerveik), de az általuk felügyelt in
tézmények és vállalatok sem voltak vagyon
tulajdonosok, csak az állami vagyon kezelői
szerepét töltötték be. Ez azt jelentette, hogy
a vagyon felett csak annak tulajdonosa (az
állam) által jogszabályilag behatárolt kerete
ken
belül rendelkezhettek.
A rend
szerváltozással együttjáró tulajdonrendezés
visszaállította jogaikba a helyi közösségeket.
Az 1989. évi alkotmánymódosítással az ál
lam elismerte az Önkormányzatok tulajdoná
nak létrejöttét és működését, valamint védel
mét. Az önkormányzati törvény teremtette
meg az önkormányzatok gazdasági alapját, az
azzal való rendelkezési joggal a képviselő
testület ruházta fel.
Az önkormányzati törvény alapján 1990
őszén kerültek városunk tulajdonába a köz
utak, parkok, terek, köztemetők, művelődési
intézmények (óvodák, iskolák, gimnázium,
szakmunkásképző, középiskolai diákotthon,
könyvtárak, művelődési házak), az egész
ségügyi és szociális intézmények, lakások, a
nem lakás célú helyiségek, a belterületi föld
területek. A felsorolt vagyontárgyak kizáró
lag az önkormányzat közszolgáltatásokat, va
lamint a közhatalmi helyi feladatok ellátását
livatottak szolgálni.
Ugyancsak e cél szolgálatára további va
gyonhoz jutott városunk - esetenként hoszizadalmas átadási eljárás során - a vagyonörvény alapján a megyei tanácsi vállalatként
nűködŐ közüzemi szolgáltatást ellátó távhő,
/íz- és csatornamű, moziüzemi vállalatok va
gyonából.
ELHÚZÓDOTT A SZÁMBAVÉTEL
Az említett törvények alapján az önkormány
zatot illető vagyon számbavétele, tulajdonjogáíak a rendezése viszonylag elhúzódott, a jogizabályalkotás késése, esetenként hézagossága,
'alamint személyi gondok miatt.
Több esetben okoztak nehézséget a képvi;elő-lestületnek, illetve a hivatali apparátus
iak, és esetenként anyagi ráfordítást is igéíyeltek a korábbi „kezelői jog" gyakorlásá
lak időszakából „örökölt" rendezetlen va;yoni helyzetek. PL: ÉDÁSZ-telep egy része,
léhány üzlet, MÉH-telep; a Sághegy Étterem
uíajdonbavételére még jelenleg is bírósági
iljárás van folyamatban.
Az említett törvények alapján közel 700
nillió Ft (könyv szerinti értéken) értékű in;atlan vagyonhoz jutott önkormányzatunk,
:nnek mintegy 1/3-ad része a mobilizálható
'agyon.
Városunk az előprivatizációs törvény alapán csupán egy esetben jutott vagyonhoz, az
parcikk, illetve az élelmiszerkereskedelmi
állalatok kezelésében lévő üzletek eladásá
tól, illetve bérleti jogának értékesítéséből,
károsunk lakosságának PB-gáz ellátását pelig csak úgy tudtuk, illetve tudjuk biztosítani,
iogy önkormányzatunk megvásárolta, majd
izemelteti a telephelyet.
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önkormányzatunk további vagyonhoz ju
tott — üzletrészek, részvények formájában - a
városunkban működő különféle állami válla
latok részlegeinek, telephelyeinek, gazdasági
társasággá való átalakulása során a földterü
letek értéke alapján. PL: Tüzép, Keripar, MA
TÁV, Magyar Olajipar, ÉGÁZ, Kesztyűgyár,
ÉDÁSZ stb. E jogcímen mintegy 73 millió
Ft értékű vagyon tulajdonosa lett városunk.
Az üzletrészek és részvények után eddig ka
pott osztalékok azonban még nem biztosí
tottak önkormányzahmknak számottevő ki
egészítő forrást feladatainak megoldásához,
mivel az egyes társaságok gazdálkodása nem
volt nyereséges, önkormányzatunk ráhatási
lehetősége e társaságok gazdálkodására saj
nos minimális.
A vagyonhoz jutás nemcsak ellátási köte
lezettséget jelent önkormányzatunk számára,
hanem ahhoz kapcsolódóan esetenként az ár
megállapítás is a képviselő-testület feladatát
képezi. így pl.: a távhődíjak, víz- és csator
nadíjak megállapítása. E feladat ellátása nem
tartozott és a jövőben sem tartozik a képvi
selő-testület könnyű és hálás feladatai közé.
Az önkormányzati törvény alapján 664 db,
a vagyontörvény alapján további 21 db lakás
került az önkormányzat tulajdonába, abból a
privatizálásra kijelölt lakások száma: 562 db.
Azok értékesítését az új lakástörvény megal
kotása hátráltatta. Előreláthatólag az év végé
ig sor kerülhet az adásvételi szerződések
megkötésére, a vételi szándékok alapján. In
gatlancserével járult hozzá önkormányzatunk
a lakosság korszerűbb postai ellátásához a
volt nagyközségi tanács és a posta tulajdonát
képező ingatlanok cseréjével, remélhetőleg
1995. év végétől a volt tanácsépület külsőleg
is megújulva egy szép központi épülete lesz
a városnak.
Az állami vagyon önkormányzati tulajdon
ba adásának folyamata még nem zárult le,
hátravan a Gyógyszertári Vállalat vagyoná
nak tulajdonba adása stb.
ÚJ FELADATOK
A GAZDÁLKODÁSBAN
A vagyongazdálkodás az előző négy évti
zed szemléletétől és gyakorlatától mindenben
eltérő feladatot jelentett a képviselő-testület
számára, ezért a racionális és ésszerű gazdál
kodás követelményeit rendkívül nehéz volt
érvényesítenie. Mindenképpen vissza kell
térni a közüzemi szolgáltatást ellátó vállala
tok vagyonának átvételére, mivel e vagyon
működtetése vagy az önkormányzat feladata
lett, vagy pedig rábízta megyei alapítású vál
lalatra a működtetést.
A Víz- és Csatornamű Vállalat vagyonából
az önkormányzatra eső rész továbbra is a vál
lalat működtetési körében maradt. Ez gyakor
latilag azt jelenti, hogy a régi módon és szisz
téma szerint történik a szolgáltatás, de az ármegállapító hatáskör a képviselő-testületet il
leti. Úgy kell egy, a vízmű által kalkulált árat
elfogadni, hogy ennek alakítására a testület
nek semmiféle ráhatása nincs. A vállalat és
az önkormányzatok együttműködésének fel
bomlása a szombathelyi önkormányzat eset
leges különválásának következménye lehet.
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Nem örülhetett az önkormányzat a Vastávhő városunkat érintő vagyonrészének átvéte
lekor. 459 lakás távhőellátását és 389 lakás
melegvízellátását végzi a Cellhő Kft., ame
lyet a szolgáltatás nyújtására egyszemélyes
kft. gyanánt alapított az önkormányzat. Vá
rosunkban a távhőszolgáltatás rendkívül költ
séges, a rendszer nagy része elavult és kihasz
nálatlan. Ennek következménye a magas
alapdíj, amely egyáltalán nem teszi vonzóvá
ezt a szolgáltatást. A képviselő-testületnek itt
is kényszerű díjmegállapító hatásköre van,
ami szintén nem hálás feladat, mert ezt a fű
tési módot olcsóbbá tenni a közeljövőben
nem lehet.
A Vas Megyei Moziüzemi Vállalat meg
szűnésével lett önkormányzati tulajdonú a
celldömölki mozi épülete és berendezése. Itt
sem a vagyonnal van a baj, hanem azzal,
hogy ezt működtetni kell, mégpedig úgy,
hogy a moziszolgáltatás megmaradjon a vá
rosban. Celldömölkön pillanatnyilag más er
re alkalmas helyiség nincs, így ebben a nem
túl jó állapotú és sok ráfordítást igénylő épü
letben ráfizetéssel kell a művelődési háznak,
mint működtetőnek a vetítéseket végezni.
Sok döntési alternatívája ebben az esetben
sem volt a képviselő-testületnek.
Hasonlóan kényszerű döntés minden év
ben a Volán helyi tömegközlekedési díjainak
megállapítása. Ez már nem a vagyon problé
maköréhez tartozóan jelentkezik, de a tömeg
közlekedés önkormányzati feladat lévén a
képviselő-testület által biztosítandó. Már az
első díjmegállapítás nehezen ment, hiszen
csak a Volán tudta a helyi járatokat biztosí
tani a városban, így gyakorlatilag diktálhatta
az árakat a megye valamennyi városában.
Minden évben a döntés előtt bizottságok
tárgyalták, nézték át a Volán által elkészített
árkalkulációt, de ennek ellenére ezeket csak
elfogadni lehetett. Az elmúlt négy évben az
önkormányzatnak nem kellett külön hozzájánuhi a szolgáltatáshoz anyagilag, de a 95-ös
prognózis szerint egy újabb díjemelés mellett
is szükség lesz arra, hogy a város külön is a
zsebébe nyúljon.
SZÜKSÉG VAN A H E L Y I ADÓKRA
Az önkormányzat lehetőségeit, terveinek
megvalósítását egyértelműen befolyásoló,
sőt meghatározó tényező a pénzügyi helyzet.
A város költségvetésének bevételi oldala az
elmúlt négy évben Összesen 2 516 000 E Fttal gyarapodott. Ezen belül az állami támo
gatás a TB-támogatással együtt 2 448 200
E Ft volt. A bevételi oldalnál feltétlenül meg
kell említeni a helyi adókból származó bevé
teleket. A képviselő-testület 1991-ben vetette
ki első ízben a lakosság kommunális adóját,
a vállalkozók iparűzési adóját és a vállalko
zók kommunális adóját.
A testület úgy gondolta, hogy a költségve
tésnek mindenképpen szüksége van ezekre a
bevételekre is ahhoz, hogy bizonyos fejlesz
tések megvalósulhassanak. Az adórendelet
megalkotásakor igyekezett a képviselő-testü
let olyan mentességeket, kedvezményeket is
biztosítani, melyek az induló vállalkozásokat
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és a lakosság legrosszabb helyzetben lévő ré
tegeit kiemelik az adózók köréből. Látja a
testület azt is, hogy a helyi adók mértékének
további emelése nem lehetséges.
A kiadások között első helyet foglalt el az
intézmények működési kiadása. Ez a négy
évben 2 021 500 E Ft volt. A fennmaradó
összeggel lehettek további tervei a képvise
lő-testületnek. Működési célú pénzátadások
ra, támogatásokra, segélyekre 61 630 E Ft-ot
költött az önkormányzat. Beruházásokra, fel
újításokra 197 840 E Ft jutott, ami azt jelenti,
hogy évente a költségvetés 10%-a sem volt
felhasználható erre a célra.
Fontosabb beruházások:
Berzsenyi iskola építése; gondozóház ki
alakítása; faluházépítés Izsákfán; Eötvös is
kola konyhaépítése; ravatalozóépítés Alsósá
gon; temetőbővítés Alsóság; Izsákfa, gázhá
lózat építés-rákötés; telek- és ingat
lanvásárlások; I I . világháborús emlékmű
Celldömölk és Alsóság; lakásépítés és köz
műkialakítás; vízellátás megoldása; gázcsere
telep épületvásárlása; életveszélyes tanter
mek - épület felújítása; tűzoltóberendezések
vásárlása; házasságkötő terem kialakítása; te
lefonfülkék állítása; tornaterem terve; strand
terve; szennyvíztisztító terv; építés; fiókgyógyszertár kialakítása Alsóságon; egész
ségügyi gép-műszer beszerzése.
Folyamatban van Celldömölkön a régi te
metők bővítése, amely jelenti a vízzel való
ellátás megoldását is. Nem a beruházások kö
zött szerepel az utak fenntartása, építése. A
város belterületi úthálózata 43 km hosszú,
aminek 25%-a ma is csak javított földút A
járdák hossza kb. 70 km, ezek 80%-a szilárd
burkolatú. A rendelkezésre álló 30 millió Ftból a következő feladatokat kellett elvégeznie
a Polgármesteri Hivatalnak: Burkolt utak ká
tyúzása,
forgalomtechnikai
feladatok
(KRESZ-táblák pótlása, útburkolati jelek fes
tése), kavicsolt utak készítése (pl.: Kertalja,
Kresznerics, Martinovics, Mesteri, Arad u.
stb.), új aszfaltburkolatú utak készítése (pl.
Árvalányhaj, Móritz S., Bem, Arad, Ifjúság
tér) kb. 6000 m területen, járdakészítés, fel
újítás kb. 6 km hosszban.
2

A VÁROST TOVÁBBRA IS
ELKERÜLIK A FŐUTAK
A képviselő-testületnek természetesen
témája volt a város jövőjének, a várható
fejlődési irányoknak a vizsgálata. Nyilván
valóan az önkormányzatnak valamilyen el
képzelésének mindig is kell lennie ezzel
kapcsolatban, nem elég az, hogy a város
vonzóbbá tételéhez szükséges infrastruktúrális alapokat lerakja.
Celldömölk földrajzi elhelyezkedése és
megközelíthetősége nagyban meghatározza
jelenlegi helyzetét és jövőjét is. A határok
szabad átjárhatósága után hamarosan érezhe
tő volt a megye határ menti településeinél az
az előny, melyet a bevásárlóturizmus és az
idegenforgalom megugrása jelent. Fejlődtek
a szolgáltatások, a kereskedelmi hálózat bő
vült, vállalkozók sokasága talált egyre több
lehetőséget és ezen keresztül gazdagodtak a

települések, városképi szempontból és az
adóbevételeken keresztül is éreztette hatását
a fellendülés.
Ezeket a tényeket csak azért érdemes fel
sorolni, mert Celldömölkre mindez nem volt
jellemző. A várost elkerülik a főútvonalak, az
idegenforgalom nem jelentős mértékű, és
nincs is hatással a város életére. Az utóbbi
esztendőkben megnyilvánuló külföldi befek
tetési szándék is a határhoz közel eső telepü
lések iránt nyilvánul meg elsősorban, így
nagy üzemek idetelepedésére nem lehet szá
mítani.
A város mindig szoros kapcsolatban élt
együtt a vasúttal. A gazdaság helyzete termé
szetesen a vasúti szállításokra is kedvezőtle
nül hatott, a MÁV is veszteségessé vált. A
küzdelem ezen a területen a csomópont jelleg
megtartása és a létszámleépítések elkerülésé
ért folyt és folyik a helyi vasúti vezetők ré
széről.
A város gazdasági helyzetét és a munka
nélküliség alakulását az 1990 előtt is működő
és bizonyos átalakulások után tovább funkci
onáló ipari és mezőgazdasági üzemek hatá
rozzák meg. Erősödik a vállalkozói régeg is,
de nagy részük helyi szolgáltatásokat végez
ve ki van szolgáltatva a lakosság fizetőképes
keresletének.
Az egyelőre meg nem valósult képvise
lő-testületi ábrándok közé tartozik a celldö
mölki termálprogram. Az önkormányzat ta
nulmányt készíttetett a megvalósíthatóság
ról, és ezt a tervet igyekezett terjesztem,
bel- és külföldön egyaránt érdeklődőket,
befektetőket keresve. Az erre a célra a
VASBER Rt.-vei közösen létrehozott k f t
végzi ezt munkát
Nagy kiugrási lehetősége lenne a városnak
egy ilyen beruházás megvalósítása, de az ön
kormányzat anyagi ereje a közeljövőben leg
feljebb termálkút feltárását vagy esetleg fú
rást tesz lehetővé. A termál beruházások iránt
egyelőre lanyha a külföldi érdeklődés az üze
meltetés gazdaságossági mutatói miatt
A STRAND PEDIG K E L L
Kimondta a képviselő-testület, hogy Cell
dömölknek szüksége van egy hideg vizes
strandra. Megtörtént a felmérés, mely bizo
nyítja, hogy a lakosság is így gondolja, de a
tervek elkészítésén kívül ebben a négy évben
komolyabb lépések nem történhettek Ezt a
feladatot kiemelten kell kezelni bármely kép
viselő-testületnek, mert valóban olyan szol
gáltatást nyújt, amely egy város számára nél
külözhetetlen.
Az idegenforgalommal kapcsolatban meg
kell emlékezni a Sághegyről is. A Celldö
mölkre érkező turisták ezt, a városnak külön
leges értékét, látványosságát választják úticé
lul. Az önkormányzat lehetőségeinek megfe
lelően propagandát fejt ki a hegy érdekében,
vendégeket, külföldi kultúrcsoportokat kala
uzol végig a hegyen, és két éve kezdemé
nyezte a sági bor palackozását, mely az őszi
szüreti napokon jelenthetett reklámot a sző
lősgazdáknak. Azóta is sok gondos, lelkes
szőlőtermelő foglalkozik a hegy gondjaival,
de a hegyközségi törvény hiánya nem tette

ÚJ K E M E N E S A L J A
lehetővé az összefogást a képviselő-testület
szándéka mellett sem.
A testület niinden évben a város költség
vetésében helyet biztosított az egyházak és az
egyesületek, kulturális csoportok támogatá
sára is. Az egyházak támogatásán vita nem
volt, hiszen a város történetében elfoglalt he
lyük meghatározó, és a jelenlegi, valamint
volt egyházi épületek, templomok a város
legfontosabb nevezetességei. Elismerte a
képviselő-testület az egyházak fontos szere
pét az ifjúság nevelését illetően is.
Több nézetkülönbség megjelenését váltot
ta ki a CVMSE támogatása. Áz egyesület mű
ködésének fontosságát a képviselők nagy ré
sze tudomásul vette, de a támogatás mértékét
a város költségvetéséhez kellett igazítani.
RENDEZETLEN A CVMSE SORSA
Jelenleg sem rendezett az egyesület sorsa,
hiszen a lerobbant létesítmények és a szűkre
szabott működési kiadások az eredményessé
get befolyásolják. Több ízben jártak Celldö
mölkön MÁV-vezetők, akik ígéretet tettek a
vasúti támogatás növelésére. A CVMSE to
vábbi működtetési elképzelése hamarosan a
képviselő-testület elé kell, hogy kerüljön.
A képviselők mindvégig egyetértettek ab
ban, hogy a városnak szüksége van tánccso
portra, énekkarra, fúvószenekarra, bábcso
portra és minden olyan együttesre, amely a
városi rendezvényeken felléphet, és színvo
nalas produkciójával akár külföldön is jó hír
verést csinál városunknak. Az Eötvös DSE
támogatása is megtérülő befektetésnek szá
mított, hiszen a gyerekek a mozgásigényük
kielégítésén kívül komoly eredményeket ér
tek el országos versenyeken is.
Kiemelt figyelmet érdemelt a leány tor
nászcsapat, és a kézilabdacsapatok. A sport
ban elért jó eredmények a többi iskolára is
jellemzőek voltak. Végezetül itt kell megje
gyezni, hogy városunkban nagyon sok tehet
séges fiatal és idősebb szakember él, akiknek
köszönhetően a sport- és kultúrcsoportok ma
gas színvonalon működnek, és mondhatjuk,
hogy az eredményeikkel nagy szolgálatot
tesznek a városnak. Többek között ennek tu
lajdonítható az, hogy a négy év alatt sike
rült olyan nemzetközi kapcsolatokat kiala
kítani (Olaszország, Ausztria), melyek ré
vén több celldömölki gyermek ismerkedhe
tett meg külföldi településekkel, és volt le
hetőségük a nyelvtanulást a gyakorlatban is
kamatoztatni.
A képviselő-testület az állami ünnepi ren
dezvények mellett két alkalmat jelölt meg,.
amikor is az önkormányzat és intézményei
vállalnak szervező szerepet. Mindenképpen
felelevenítésre és bővítésre méltó a celli Má
ria-búcsú szeptemberi rendezvényeinek köre,
most pedig már négy éve elfogadottá és köz
kedveltté vált a Sághegyi Szüret őszi prog
ramja is.
Szerényebb méretű, de jó visszhangot ki
váltó esemény az évente májusban ismétlő
dően megrendezett Alsósági tavaszi napok.
A képviselő-testület döntött az Új Keme
nesalja című lap folyamatos, havi egyszeri,
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1. sz. melléklet
majd kéthetente történő megjelenéséről is,
amely információt szolgáltat a város életéről
és az önkormányzat munkájáról.
A közeljövőben megvalósítható kezdemé
nyezés a helyi tv-stúdió kialakítása, melyhez
a kábelrendszer építését és működtetését vég
ző vállalkozók is segítséget adnak.
FOLYAMATOSAN FEJLŐDŐ
H E L Y I KAPCSOLATOK
A beszámoló végén meg kell említeni az
önkormányzat városon belüli kapcsolatait,
melyek segítették a négyéves munkában. A
közbiztonság közérzetmeghatározó volta mi
att is nagyon fontos a rendőrkapitányság sze
repe. Mindvégig jó volt az együttműködés
akár közlekedésbiztonsági, akár más ügyek
ről volt szó, és külön Öröm volt látni a rendŐrségi munka látványos javulását, eredmé
nyességének növekedését.
Fontos és szintén jó kapcsolat alakult ki az
önkormányzat és a MÁV celldömölki vezetői
között. A vontatási főnök, az állomásfőnök
és a főmozdonyvezetŐ mindvégig partnerek
voltak a vasúttal kapcsolatos gondok tárgya
lásánál, megoldásánál, lehetőséget teremtet
tek a MÁV felsőbb vezetőivel való kapcso
latteremtésre, és az önkormányzattal közös
rendezvényeken bizonyították, hogy a vasút
nak van jövője a város életének alakításában.
Egyesületi formában működik, de kötelező
önkormányzati feladatot lát el az önkéntes
tűzoltóság, melynek tagjai önzetlenül, sok
szor szabadidejük feláldozásával végzik ezt a
nem könnyű munkát. Köszönettel tartozunk
nekik is.

*
Összegzésképpen a képviselő-testület ne
vében kifejezhetem abbéli reményemet, hogy
nem eredménytelenül múlt el ez a négy év.
Ezt mi így érezzük, és a beszámoló talán bi
zonyítékul is szolgál erre. A rendkívül szer
teágazó és bonyolult Önkormányzati felada
tokat a legjobb tudása szerint próbálta a kép
viselő-testület elvégezni. Az, hogy nem min
den úgy sikerült, ahogy elképzeltük, és a la
kosság nemtetszését is néha érezhettük, nagy
részt annak is tulajdonítható, hogy ezek az
évek rendkívül sok változást hoztak és az em
berek közérzetére nem az optimizmus volt
jellemző. Abban bízom, hogy ez a stílus és a
nyitottságra való hajlam, ami remélhetőleg
érezhetően jellemezte az önkormányzati
munkát, egyértelműen bizonyítja, hogy a
képviselő-testület valóban a város érdekében
munkálkodott.
Köszönjük a Polgármesteri Hivatal négy
évig tartó konstruktív együttműködését, a vá
lasztópolgároknak pedig azt a bizalmat, mely
lehetővé tette, hogy ezt a nemes feladatot vé
gezhettük.
Celldömölk, 1994. október 24.
Makkos István
polgármester

BEVÉTELEK ALAKULÁSA 1991-től 1994. I. fél évig
1991
1. Állami támogatás:
- Normatív támogatás
178 419
- Céltámogatás
11 527
- SZJA kiegészítés
27 024
- Központosított támog.
- 1993. évi bérpol. int.
94. évi kihatása
- KJT végrehajt, támog.
- Egyéb központi támog.
-SZJA
35 881
252 851
1. pont Összesen:
2. TB-támogatás
103 498
3. Intézményi bevételek
30 242
4. önkormányzati bevételek:
— támog. értékű bevét.
8 227
- egyéb bevételek
15 069
- váll. bevételek
- kamatbevétel
4. pont összesen:
23 296
5. Onkorm. sajátos folyó bev.
- helyi adók
4 243
- gépjárműadó
- egyéb
1 415
5. pont összesen:
5 658
6. Felhalmoz, jellegű bevét.
15 720
7. Működési célú átvétel
(közhasznú munkavégzés,
mozg. kori. támog..
alapfokú felad, stb.)
8 406
8. Felhalm. célú átvétel
3 529
9. Hitelfelvétel:
- kvetés által garantált hitel
- fej. hitel
9. pont összesen:
10. Pénzmaradvány
17 720
11. Függő átfutó, kiegyenlítő bevét.
összes bevétel:
460 920

-

-

-

1992

1993

Mód. előír.
1994

Összesen
(adatok
E Ft-ban)

185 369
2 500
19 093

225 541
2 675
13 121
7 683

221 287
27 627
6 902
7 228

810 616
44 329
66 140
14 911

14 141
56 243
277 346
124 993
70 602

-

8 168
45 236
302 424
147 333
133 927

12 077
17 948
2 309
60 685
356 063
183 805
91 612

12 077
17 948
24 618
198 045
1 188 684
559 629
326 383

5 253
11 222
2 320
8 580
27 375

1 003
6 944
8 256
4 678
20 881

170
12 276
9000
1 500
22 946

14 653
45 511
19 576
14 758
94 498

12 626
2 557
1 091
16 274
10 972

19 557
2 779
1 036
23 372
19 359

30 000
2 700
1 000
33 700
10 500

66 426
8 036
4 542
79 004
56 551

18 081
14 175

10 907
14 161

9 480
10 500

46 874
42 365

-

-

17 948
50 000
67 948
18 640

17 948
50 000
67 948
65 914
- 11 377
2 516 473

-

—

16 779
- 11 412
565 185

—

12 775
35
685 174

-

805 194

2. sz. melléklet

KIADÁSOK ALAKULÁSA 1991-től 1994. I. fél évig
Kiadások
Intézmények működ. kiad.
Polgárm. Hiv. működ. kiad.
Együtt:
Beruházások
Felújítások
Pénzügyi befektetések
Elvonások, befizetések
Működési célú pénzátadások,
támog., segélyek
Felhalm. célú átadások:
- lakosságnak
- vállalkozásoknak
- intézményeknek
- részesedés vásárlása
Együtt:
OTP hiteltörleszt. kamat
Megyei hitel törleszt.
Tartalék
KiegyenlítŐ-függő-átfutó kiad.
Kiadások összesen:

1991.
tény
318
47
366
45

923
627
550
197
811

1992.
tény

1993.
tény

392 935
61 332
454 267
26 252
4 893

1994.
mód.
terv

Összesen
(adatok
H Ft-ban)

588 824
74 087
662 911
103 025
800
891
_

1 776 018
245 553
2 021 571
190 049
7 841
7 011
2 467

_

1 760

475 336
62 507
537 843
15 575
1 337
6 120
707

4 856

18 174

22 835

15 767

61 632

3 027

9 643
2 827
8 905
9 820
31 195
5 769
5 000

12 080
3 186
3 783

5 000

19 049
1 300
5 000

5 000
1 300
5 000
10 500

29 750
6 013
12 688
9 820
58 271
12 429
15 000
10 500
2 029
2 388 800

-

3 027
4 060

-

424 501

-

-

561
547 871

—

1 468
611 234

—

805 194
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Egy ismeretlen, új adalék
Kemenesalja történetéhez
A múlt csak akkor lesz a mi
énk és úgy okulhatunk belőle, ha
megismerjük azt. Úgy gondol
juk, már mindent felkutattunk, s
aztán váratlanul, egészen más
kutatási körben mozogva is, elibénk bukkan régmúlt századok
ból, a mindennapok életéből egy
ismeretlen, de tanulságokkal
szolgáló adalék. Sokszor nem is
a világi, hanem az eléggé meg
nem becsült egyházi irattárak sok
titkot rejtő mélyéből. Ezúttal is
lássunk egy ilyet.
Pathai István református püs
pök-lelkész 1621. július 20-án
Páp áról, B atthyány Ferenchez
írott levelében olvassuk a követ
kezőket: „It az egész Kemenesallya rakva csavargó katonával,
akik az szegénységnek minden
barmát sereggel hajtyák el, és az
egész földnek kárával gazdagulnak, némellyek maguk formál
nak uti levelet magoknak, s némellyeknél az vélek eggyütt
csavargó hadnagyoktul vagyon
levelek, de ha Nagyságod va

lami remediomot benne nem ta
lál (rendet nem csinál) és ha kés
nék Nagyságod kömyül igen
megkevesbedik az Nagyságod
hada, és ez egész föld ugy meg
fogyatkozik, hogy ha ő felsége
hadai el érkeznek, nem leszen
ezek miatt élések."
A püspök más ügyekben úr
ugyan levelet a dunántúli főkapi
tánynak, mégis van gondja arra,
hogy figyelmeztesse őt, tegyen
gyorsan valamit a Kemenesalját
pusztító, lakosságot gyötrő, csa
vargó, zsákmányoló rabló kato
naság ellen, kik a nyomorult né
pet élelmükből, állatjaikból, min
den vagyonkájukból kifosztják.
Micsoda időket vészeltek át
eleink, milyen mélységekből
kapaszkodtak föl, állottak talp
ra, panaszkodó, kesergő mai
magyarok! „Tudjátok
meg,
hogy az Úr az Isten; ő alkotott
minket, és nem magunk; az ő
népe és az Ő legelőinek juhai
vagyunk."
Nádasy Lajos
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Uj Kemenesalja kéthetente!
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A természet intézkedett

Sokan emlékezhetnek rá, hogy számos alkalommal kavart vihart a
ligeti fák sorsa. Vágni vagy nem vágni? Fiatalítani, de hogyan? A
gond megoldódott, hiszen a kényszerből kivágásra ítélt fák helyén
szépen megmaradt az új fasor, és a hidegek megérkeztével színes
lombkoronát öltött.
-r-

Véradási hírek
Értesítjük Celldömölk és a városkör
nyék lakosságát, minden kedves vér
adónkat, hogy mindazok, akik a
szervezett véradónapokon nem tud
nak részt venni, vagy ezeken kívül
kívánják a celldömölki kórházban
folyó gyógyító munkát véradásukkal
segíteni, minden héten csütörtökön
8-tól 15-ig a kórház vémanszfúziós
állomásán adhatnak vén.

VÉRADÁS LESZ
November 11-én Nagysimon vinan
a kultúrházban 14-től 17 óráig.
November 16-17-18-án a Vértranszfúziós Állomáson 7-től 17
óráig.
November 25-én Kemenesmagasiban a kultúrházban 13-tól 17.30
óráig; Szergényben az orvosi ren
delőben 18-tól 19.30 óráig.

Kemenespálfa
képeslapja

Jánosházáról jövet egy pillanatra megáll
tunk a kemenespálfai bolt előtt. Szerettük
volna megtudni, árusítanak-e falujukról ké
pes levelezőlapot. Szerencsénk volt, lehetett
vásárolni, pedig arra gondoltunk, nem való
színű, hogy e kis falu, Jánosháza közvetlen
szomszédságában képeslapot ad ki. Bizo
nyíték, hogy terjedőben van a képeslapkiadás
és árusítása településeinken.
A kemenespálfai képeslap színes, mélybar
na szegélyezésű, gyönyörű képekkel. Az ed
dig bemutatottak közül a legsikerültebbek
közé sorolható. Bemutatja a műemlék jellegű
barokk templomot, amely évszámmal jelöli
építésének idejét a bejárata felett: 1727. Lát
ható a templom belső részlete, továbbá egy
rangos épület a faluból, valamint a vidékünk
re annyira jellemző harangláb, két harangot
is tartva. A fából szerkesztett és ácsolt ha
rangláb látványos, mondhatni néprajzi re
mekmű.
Kemenespálfát először 1457-ben Palfalwa néven említi okirat. Tudjuk, hogy két

településből szerveződött, hisz valamikor kü
lönálló falu volt Martonfa, amelyet 1365-ben
említenek az okiratok Marthofalwa néven.
Egyesültek 1888-ban. Pár évvel korábban
Pál fa-Martonfa néven voltak ismertek, végül

Kemenespálfa lett belőlük, őrizve a Kcmcncs
szót, vidékünkre utalva. Kemenespálfa szép
kivitelezésű képeslapját Budapesten készí
tették.
DJ.

ÚJ K E M E N E S A L J A

^ SPORT ± eredmények

eseményeké SPORT ^
ZiÁO

AO3

Megyei labdarúgó-bajnokság

Uraiújfalu-Celldömölk 4:0 (0:0). Uraiújfalu, 200 néző. Celldö
mölk: Finta - Horváth, Sebestyén, Jánosa - Pázsi, Závecz, Pozsonyi,
Molnár I. - Varga N., Varga L., Sárközi.
A kiesési zónában tanyázó hazaiak ellen az első félidőben még
tartotta magát a celli együttes, de szünet után nem volt súlycsoportban
a két gárda. A CVMSE mintha lekopírozta volna a Bük elleni hazai
találkozót: gól nélküli félidő után most is csúfos 0:4 a második 45
percben...
Celldömölk-Táplán SE 0:2 (0:1). Celldömölk, 300 néző.
Nem táplálhatott nagy reményeket a Tápián ellen a hazai csapat,
amely az utóbbi időben szinte góliszonyban szenved. A bajnokság
meglepetését okozó éllovas vendégek az első félidő végére átvették
a játék irányítását, és sokadik gólhelyzetüket értékesítve vezetéshez
jutottak. A második félidőben elsősorban az előny tartására ügyeltek,
de kontratámadásaik állandó veszélyt jelentettek a hazai kapura. A
listavezető biztosan győzött Céhben és továbbra is őrzi előkelő pozí
cióját a bajnokságban.

Cél az alsóbb

W
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osztály?

Veszedelmes
viszonyok

A megyei labdarúgó-bajnokság jó harmadának
elteltével értékelésre kértük Szabó Istvánt, az
egyesület ügyvezető elnökét és Szabó Ferenc
edzőt. A 12 mérkőzésből nyolcat játszott hazai
környezetben a csapat, ennek ellenére katasztrofá
lis a mérleg: itthon alig 30 százalékos, idegenben
pedig mindössze 8 százalékos teljesítményt nyúj
tott az együttes, és összességében a megszerezhető
pontok alig 20 százalékát gyűjtötte be...
Szabó István: A csapat játékosállománya Szuh,
Csákvári és Pacsi távoztával jelentősen meggyen
gült. Gyenge, kis jóindulattal 30-40 százalékos az
edzéseken a részvétel, amit csak részben magyaráz
a munkahelyi elfoglaltság. Sérülések sújtanak ben
nünket (Tarczi, Nagy Antal), ráadásul van olyan
játékos - nem akarok nevet mondani - aki egy
szerűen el sem jön a meccsre... Érezzük a bajt,

Sportról - röviden
Jó hangulatú pályaavató mérkőzéssel ün
nepelte üjraaszfaltozoti kézilabdapályáját az
Eötvös Loránd Általános Iskola. A helyi
„aranylábúak" a Polgármesteri Hivatal csapa
tával mérkőztek meg, és nyertek 4:1 arány
ban.
Az eredménylistán még elkönyvelhető
sok-sok izomláz, egy begipszelt láb, és a jó
hangulat, hisz a labdarúgó-mérkőzés előtt a
gyerekek is versenyeztek hetesdobásban,
büntetőrúgásban, és az is kiderült, ki dob leg
jobban kosárra.
A játékosok a remélt regenerálódás utáni
folytatásban maradtak, a visszavágó ideje
még nincs kitűzve. A „rangos sport
eseményről" összeállítást készített a városi
televízió is.

NB Il-es férfi kézilabda-bajnokság
Kisbér-CVMSE-Cellkolor 25:28 (14:17). Kisbér, 100 néző.
Celldömölk: Dénes Á. - Kiss Z. (8), Horváth A. (4), Gőcze (6),
Gulyás (4), Kósa (1), Tóth R. (4). Csere: Varga Sz., Ludvig, Fonyó (1).
Villámrajtot vettek a celliek és ez szinte sokkolta a vendéglátókat:
a 20. percben 6:13 volt az állás. Az előny birtokában a CVMSE
könnyelműsködni kezdett, aminek következményeként az első félidő
végére felzárkózott, sőt a második játékrész közepén egyenlíteni is
tudott a kisbéri csapat. Ennyire futotta azonban csak erejükből, mert
a végjátékban egyértelműen jobb volt a celli gárda.
Veszprém-CVMSE-Cellkolor 40:31 (20:9). Veszprém, 200 néző.
Celldömölk: Dénes Á. - Varga Sz. (2), Horváth A. (8), Kiss Z. (5),
Gulyás (2), Kósa (4), Tóth R. (9). Csere: Ludvig (1).
A tartalékosán, mindössze egyetlen cserejátékossal felálló celliek
rendkívül idegesen kezdtek: az első félidőben ezt kihasználták a ha
zaiak és megnyugtató előnyt szereztek. A második 30 perc gólparádét
hozott, de sovány vigasz, hogy ezt 22:20-ra a CVMSE nyerte...

éppen ezért tartottunk a büki meccs előtt eliga
zítást. Szomorú, de azt kell mondanom, hogy a
mai játékosoknak jobban kellene szeretniük a fut
ballt- Természetesen más problémáink is vannak: a
sport támogatása minden vasi kisvárosénál alacso
nyabb szintű, s ezért gondolunk arra, hogy az egye
sület listát indít és ringbe száll a decemberi önkor
mányzati választásokon. Novemberben jó lenne a
képviselő-testület elé vinni a város sportkoncepci
óját, ahol a sportági finanszírozás kőkemény kér
déseiről is dönteni kell.
Szabó Ferenc: Különösebb kommentár nél
kül: nincs csapat. Amikor nyáron átvettem az
együttest, akkor még úgy tűnt, hogy Szuh és
Pacsi is nálunk marad. Sokkal többre számítot
tam a hozzáállást illetően: ha az „úgynevezett"
meghatározó játékosok edzéseken való részvé
tele sem megfelelő, akkor mit lehet várni a ki
egészítő emberektől?! A fizikális-erőnléti hiá
nyosságok mellé azonban - az említett - erköl
csi problémák és tudati nehézségek társulnak, a
focit pedig nemcsak lábbal, hanem fejben is
kell(ene) játszani... Ebben a helyzetben talán
csak az segítene, ha a fél csapatot lecserélnénk
Birkózóversenyt rendez az Eötvös DSE
birkózó szakosztálya és az Eötvös iskola
november 12-én 10 óra 30 perces kezdettel
az iskola tornatermében. A versenyre az A
és B kategóriás versenyzőket várják. Sző
nyegre lép a DSE valamennyi versenyzője
is. A verseny tiszteletbeli elnöke Németh
Sándor, a szabadfogású birkózó válogatott
edzője lesz.
Lényegesen jobb teljesítményt nyújtott az
Alsósági SE labdarúgócsapata a körzeti baj
nokságban az idén, mint az előző évben. A
mindössze kétéves múlttal rendelkező csapat
az őszi szezon végeztével a 3. helyen áll.
*
Jól helytállt az idén alakult alsósági ifjúsá
gi labdarúgócsapat is, amely az első helye
zettel azonos pontszámmal a 2. helyen várja
a tavaszi folytatást.

és szomorú szívvel bár, de döntést hoznánk ar
ról, hogy a tiszta lappal induló gárda 1-2 évig
a megyei másodosztályban küzdjön!
N.T.

Megyei női
kézilabda-bajnokság
Celldömölk-Vas vár Postaforgalmi 24:20
Rábagyarmat II.~Celldömölk 22:24
Linde SE-Répcelak-Celldömölk 26:29

NB Il-es asztalitenisz
férfimérkőzések
Kaposvár-Celldömölk 10:5.
Győzött: Molnár B. 3/3, Gáspár 4/1, Botfa
3/1.
Celldömölk-Fejér m. Vízmű 9:9
Győzött: Molnár B. 4/3, Gáspár 4/3, Máthé
4/2, Botfa 4/1.
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