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Energiatakarékos közvilágításra Véleménycsere és információáramlás 

Kemenesaljái polgármesteri fórum 
A megyei közgyűlés elnökének kezdemé

nyezésére a megye minden kistérségében ér
tekezletei tartanak a környék polgármesterei 
számára, ahol dr. Pusztai Gyula tájékoztatást 
ad a megye helyzetéről, és segítséget nyújt 
a törvények közötti eligazodáshoz. Február 
végén Celldömölkön gyűltek össze Keme
nesalja polgármesterei, és a találkozóra meg
hívást kaptak a közüzemi vállalatok vezetői 
is. A Volán képviselője jelezte, hogy a helyi 
és a helyközi járatok fenntartásához minden 
valószínűség szerint szükség lesz az önkor
mányzatok anyagi támogatására. Az ÉDÁSZ 
részéről elhangzott, hogy a közvilágítás kar
bantartását illetően meg kell kötni a szerző
déseket, mert a jelenlegi díj nem tartalmazza 
e szolgáltatás fedezetét. A helyhatóságok ve
zetői kifogásként fogalmazták meg: az 
ÉDÁSZ előzetes egyeztetés nélkül küdte ki 
a szerződéseket konkrét Összeggel, amit szá
mos településnek - így Celldömölknek - sem 
állt módjában elfogadnia. 

Elsősorban a kistelepülések polgármesterei 
számára volt hasznos a fórum, amelynek 
megtartását negyedévi rendszerességgel ha
tározták el. Felvetődött, hogy a találkozókon 

mód nyílhat a különböző pályázati lehetősé
gek ismertetésére. A megyének ki kell dol
goznia egy területfejlesztési koncepciót a 
majdan megszülető területfejlesztési taná
csok felállításáról szóló törvény értelmében. 
Nyilvánvalóan niindenkinek érdeke, hogy a 
kistérségek bekapcsolódjanak a munkálatok
ba, és részesedjenek az e célra remélhetőleg 
rendelkezésre álló központi alapokból. 

Veszprémben a városi polgármestereknek 
szervezett fórum lényege a kormánytagokkal 
való közvetlen találkozás, az „első kézből" 
történő információszerzés volt. Celldömölk
ről Makkos István polgármester és Tima 
László alpolgármester vett részt a rendezvé
nyen. Március 11-én, szombaton zajlott le az 
összejövetel, alig néhány órával a vasárnapi 
kormánygyűlés előtt, amelynek döntéseiről 
azonban még itt sem szivárgott ki semmi. A 
polgármesterek által megfogalmazott kifogá
sokat és kéréseket az érintettek meghallgat
ták, de - elsősorban a készülő államháztartási 
törvényre hivatkozva - jelenleg nem tudtak 
ígéretet tenni az Önkormányzatok helyzeté
nek javítására. 

N.T. 

Önkormányzati támogatás 
az egyházi óvodának 

és iskolának 
A március l-jén megtartott 

képviselő-testületi ülésen döntés 
születeti a Szent Benedek Római 
Katolikus Általános Iskola idei 
évre szóló önkormányzati támo
gatásáról. Az állami normatív tá
mogatás (ami 41 ezer Ft/fő/év) 
feleit 16 ezer Fl/fő/év összeggel 
segíti az önkormányzat az isko
lái, kiegészítendő a tanulócsoport 
költségeit. A napközis ellátást 

csoportfinanszfrozással oldották 
meg, ami egy évre 740 ezer forint 
támogatást jelent. Szeptember 1-
jén újra indul első osztály, ennek 
működésére is ad pénzt a város. 

A másik egyházi oktatási in
tézmény az evangélikus egyház 
óvodai csoportja. Ennek támoga
tására 1,1 millió forintot hagyott 
jóvá a képviselő-tetület. 

gy-

Tüzoltóátvétel ^ o L 

A tűzoltóságot az önkormány
zatok veszik át teljes hatáskörrel. 
Celldömölkön önkéntes tűzoltó
rajok végzik a munkát. 

A városban mindössze két hi

vatásos tűzoltót és egy admi
nisztrátort kell átvennie a hely
hatóságnak, de az ő költségeiket 
is megtéríti a megyei költség
vetés. 

Kapcsoltak 
a képviselők 

A múlt évben a közvilágítás költsége 8 
millió forint volt Celldömölkön. Ennek a te
temes kiadásnak a csökkentése csak a vilá
gítási rendszer korszerűsítésével lehetséges. 
Ez abban nyilvánul meg, hogy a meglévő 
higanylámpákat az energiatakarékos nátri
umlámpára cserélik. Ennek elvégzésére a 
Credilux Világításkorszerűsítő Részvény
társaság tett ajánlatot, számításaik szerint a 
korszerűsítés közel 7 millió forintba kerül. 
Ezt az összeget három forrásból egyenlítenék 
ki. A nagyobb részt a Credilux hitelezné, 
mégpedig úgy, hogy ezt a korszerűsítésből 
eredő megtakarításból fizetné vissza a város 
hat éven keresztül. Az ÉDÁSZ Rt. egymillió 
forintos fejlesztési összeggel járul hozzá a be
ruházáshoz, míg a városnak ugyanennyit kell 
biztosítani 1995-ben és 1996-ban is. 

Az elképzelés szerint elsőként a Nemes-
dömöüa, a Széchenyi, a Sági, a Baross, az 
Arany János, a Dr. Szomraky Zoltán, a Ko
dály Zoltán, a Koptik Odó és a Hegyi utca, 
valamint a Szentháromság tér közvilágítása 
fog takarékosan működni. gy. 

Nem csak gesztus a magasperonért 
Az önkormányzat pénzügyi tervének elfogadása után értesült 

arról, hogy a MÁV magasperont szeretne építeni Celldömölkön, 
amihez 3 millió forintos települési hozzájárulást kér. A város tá
mogatására nemcsak az anyagiak, hanem az együttműködés gesz
tusértéke miatt van szükség. A MÁVÉPCELL adóelőleget ajánlott 
fel, amely a finanszírozásnál az önkormányzati részt erősíti. 

Húsz év után újra 

Bírósági tárgyalás Celldömölkön 
1976-ban hozott utoljára ítéle

tet bíróság városunkban. A helyi 
intézmény megszüntetésével sú
lyos presztízsveszteség érte Cell
dömölköt. A környék lakosságá
nak és a város vezetőinek örök 
szívfájdalom maradt a döntés, 
amelyet tudomásul vettek, de so
hasem nyugodtak bele... Több
éves előkészítő munka után is
mét bírósági tárgyalás zajlott te
lepülésünkön. Dr. Tömböly 

Margit bírónővel az első tárgya
lási napon folytatott beszélgeté
sünkből kiderül: ma még belát-
hatatlanul hosszút út első, de ta
lán egyik legfontosabb lépésére 
került sor 1995. március 13-án a 
volt pártházban. 

- A történelmi hűség kedvéért 
kérdezem: mi volt az első cell
dömölki per tárgya? 

(Folytatás a 4. oldalon) 



ÚJ K E M E N E S A L J A 1995. MÁRCIUS 30. 2 

Kötik a telefonszerződéseket Megemlékezések 1 

a forradalom évfordulóján 

Az 184S-as forradalom és szabadságharc 147. évfordulóján délelőtt 
11 órakor Makkos István polgármester mondott megemlékező beszé
det Celldömölkön a KMK előtti téren. Utána Petőfi él címmel a gim
názium, az Eötvös iskola és a Kemenesalja Néptánccsoport részvé
telével ünnepi műsort tekinthettek meg az érdeklődök. Délben ko
szorúzás volt a Széchenyl-dombormünél, és koszorú került Virág
halmi Ferenc 48-as honvéd százados sírjára is. 

Az alsóságiak reggel 8-kor ünnepeltek az iskola előtti parkban. 
Itt Erdélyi Antal, a részönkormányzat vezetője mondott beszédet, 
majd megkoszorúzták a 48-as huszár ezredes, Berzsenyi Lénárd dom
borművét. Az ünnepi műsor az iskola nagytermében folytatódott a 
tanulók közreműködésével. 

(Felvételünk az alsósági megemlékezésen készült.) V. L. 

Politikai érdekek nélkül a városért 
Beszélgetés a pénzügyi és gazdasági bizottság vezetőjével 
A bizottságnak kilenc tagja 

van, közülük nyolcan az önkor
mányzati testület tagjai, ókét 
egészíti ki a helyi OTP vezetője. 
Hivatalosan havonta üléseznek. 
Januárban, februárban azonban 
szinte hetente összeültek, hisz 
nem kisebb volt a feladatuk, mint 
a város pénzügyi, gazdasági ter
vének megalkotása, amit a már
cius 1-jei önkormányzati ülésen 
a testület elfogadott.-

A bizottság vezetője Nagy 
Kálmán, vele készült az inter
júnk. 

- Egy település pénzügyi kon
cepciójának elkészítése komoly 
kihívásnak számít manapság. 
Melyek voltak a fő irányjelzők, 
kapaszkodók? 

- Amikor pénzről van szó, 
mindig nehéz a feladat. A mi dol
gunkat tovább nehezítette, hogy 
a normatívák, a fejkvóták leg
jobb esetben szinten maradtak, 
sehol sem emelkedtek az elmúlt 
évihez képest. Hogy mik voltak 
a kapaszkodók? A kiindulási 
alap az 1995-ben rendelkezésre 
álló összeg, ami durván 900 mil

lióra tehető, ebből kell gazdál
kodnunk az előttünk álló tizenkét 
hónapban. Intézményeink adot
tak, azok működését minden kö
rülmények között biztosítanunk 
kell. Vannak áthúzódó beruházá
saink - a szennyvíztisztító és a 
sági tornacsarnok megépítése 
ezeket finanszíroznunk, illetve 
törlesztenünk kell. Sürgetnek 
bennünket többször elodázott 
feladatok, mint a gimnázium 
épületének tatarozása, a Wesse
lényi és a Király János utca rend
betétele, amit már nem halogat
hatunk tovább. Ott van a legfon
tosabb feladatok között a kórház 
és a háziorvosi rendelők fejlesz
tése, munkakörülményeik nor
malizálása. 

- A szűkös körülmények között 
enged-e a költségvetés némi to
vábblépést, egyéb fejlesztést? 

- Mindenképpen szeretnénk 
ebben az évben megoldani Izsák-
fa és a Pityervár földgázprogram
ját. A szakmunkásképző melletti 
területen egy 16 lakásos OTP-
ház építését tervezzük. Elodázha
tatlan a vasútállomás magaspe
ronjának a megépítése, amihez a 

Az igénylési adminisztráció le
zárásával elkezdődött a telefon
előfizetői szerződések megkötése, 
amelyek már tartalmazzák a bekö
tés várható határidejét is. A RÁ-
BACOM-nak 1 milliárd forintos 
alaptőkéje van, ami teljes egészé
ben befizetésre került, s így jogilag 
is rendezett az rt. sorsa. Az ame
rikai HTCC több mint 50 száza-

Duplázott ^ 
az alapítványtevő 

Százezer forintról a duplájá
ra emelte az Eötvös iskolában 
működű Eötvös Alapítvány 
alaptökéjét annak egykori léte
sítője, Esztergályos Jenő, az 
Apáczai Kiadó ügyvezető igaz
gatója. Az alapítvány az emberi 
tudás rangját hivatott szolgálni, 
előtérbe helyezve emellett 
nemzeti érzést és hazaszerete
tet A díjat pályázat útján nyer
hetik el a nyolcadikos tanulók. 
Az iskola vezetése és tanulói 
ezúton fejezik ki köszönetüket 

RL 

MÁV 3 milliós támogatást kért 
a várostól. Ezeket a fejlesztése
ket mindenképpen szeretnénk 
meglépni az idén, hisz az adófi
zető vállalatok és egyének jogo
san kérdezik, hogy hová tesszük 
a pénzüket. 

- Miből van az önkormányzat
nak saját bevétele? 

- Ezeket a pénzeket az önkor
mányzati ingatlanok eladásából 
bevett összegek és a helyi adók
ból származó bevételek képezik. 
Ezt újabb lakások építésére és 
egyéb fejlesztésekre fordítjuk. 

- Milyen pályázati lehetősé
gekkel él az idén az önkormány
zat? 

- Idén két pályázatot nyújtunk 
be. Az egyiket a már említett kór
házfejlesztésre, a másikat a volt 
katonai laktanya helyén kialakí
tandó szociális otthon létrehozá
sára. Reméljük, mindkettőre 
megkapjuk majd a támogatást. 

- Milyen, a város gazdálko
dását javító elképzeléseik van
nak? 

- A legfontosabb a takarékos
ság és az ésszerűség. Emellett 
van még egy határozott elképze-

lékkal részesedik az alaptőkéből: 
a koncessziós verseny során szá
mos nagy nyereséget ígérő kör
zetben maradtak alul, de az ered
ményeket „megóvták", s ez is 
hátráltatta a fejlesztés beindulá
sát. Dán szakemberek bevonásá
val tavasztól a munkák felgyor
sulása várható. 

N. T. 

JubiláltZ W 

a Parti áruház > 
Egy éve, március 21-én nyüt 

meg a Kemenesalja Áruház 
helyén a Parti Bevásárlóköz
pont. 

Az üzlet tulajdonosa és ve
zetői elégedettek a forgalom
mal, és az évfordulóra ünnepi 
hetet rendeztek. Március 20¬
26. között mintegy 90 féle áru
cikket kedvezményesen vehet
tek meg a vásárlók. 

A bolt vezetői és dolgozói 
ezután is igyekeznek a vásárlók 
igényeit kielégíteni, és elérhető 
árakat alkalmazni. 

V. L. 

lés, éppen az előbbiek biztosítása 
végett. A közeljövőben szeret
nénk létrehozni a Városgondnok
ságot. Feltétlenül szükség lenne rá. 
Ezt az évet még meg tudjuk úszni 
különösebb adósság nélkül. Hogy 
ezt a jövőben is elmondhassuk, 
kellene ez az intézmény is. 

- Hogyan foglalná össze a bi
zottság legfőbb feladatait? 

- Megőrizni az intézmények 
működőképességét, teljesíteni az 
áthúzódó beruházások kiadásait, 
törlesztéseit, végrehajtani a le
hetséges fejlesztéseket. Még va
lamit hadd mondjak el, amit már 
a választási időszakban is hang
súlyoztam: csak úgy tud a váro
sunk boldogulni, ha pártpolitikai 
érdekeket félretéve valamennyi
en érte dolgozunk. 

Völgyi L . 
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A sághegyi 
szőlősgazdák 

figyelmébe 
A hegyközségekről szóló tör

vény értelmében minden érdekelt 
(termelő, házikerti szőlőbirto
kos, felvásárló) köteles magát az 
ültetvénye fekvése szerint ille
tékes települési önkormányzat 
jegyzőjénél bejelenteni. 

A törvénynek megfelelően 
kérünk minden érintett szőlős
gazdát, hogy a Celldömölki 
Polgármesteri Hivatal műszaki 
osztályán igényeljen a beje
lentéshez szükséges nyomtat
ványt. 

A nyomtatványt legkésőbb 
1995. április 30-ig kitöltve kér
jük a műszaki osztályon leadni! 

Hová tehető reklámtábla a városban? 
Bedy Zsoltnál, a polgármesteri hivatal műszaki 

osztályának főelőadójánál érdeklődtünk a reklám
táblák elhelyezésének lehetőségéről a város bel- és 
külterületén. 

- Ezt a kérdést a közterületek bontásáról és hely
reállításáról, valamint a közterületek használatáról 
szóló, 1992-ben megalkotott önkormányzati rende
let szabályozza. E szerint a nagyobb felületű táblák 
felállítása építési engedélyhez kötött, míg a kiseb
bek esetében csupán közterület-foglalási eljárás 
kezdeményezése szükséges. 

- Mekkora közterület-használati dijat fizettet a 
város? 

- Két tényező határozza meg a díj nagyságát. Az 
egyik a tábla mérete, a másik az, hogy hol van a 
tábla. Az első körzetben, amely a város központját 
jelenti, tíz négyzetméteres felületig 400 forint ha
vonta a díj négyzetméterenként, míg az ettől na

gyobb táblák esetében 200 forint. A második kör
zetben ez az ár 300, illetve 150 forint. 

- Vannak-e kedvezmények? 
- Igen, egy négyzetméter nagyságig a tulajdonos 

üzlete vagy irodája előtt díjmentesen hirdethet, de 
ennek az elhelyezését is engedélyeztetni kell. 

- Mi történik, ha valaki az előírásokat megke
rülve cselekszik? 

- Eddig komolyabb intézkedésekre nem volt 
szükség, általában elegendő az, hogy levélben fel
kérjük az engedély nélkül elhelyezett tábla tulajdo
nosát az eltávolításra. Inkább a használati díj meg
fizetésével van gond, van, aki az ötödik vagy a 
hatodik felszólítás után fizet. Azt még el kell mon
danom, érthető okokból, főleg az induló vállalko
zások és a reklámszervezők részéről nyilvánul meg 
érdeklődés a reklámtáblák elhelyezése iránt. 

gy-

í) MEGKÉRDEZTÜK I 
• VÁLASZOLTAK í Faraghatók a szociális kiadások? 

Kovács Imréné, 32 éves, gye
den lévő asszisztens: 

Három kisgyermekem van, a 
legkisebb másfél, a legnagyobb 
tízéves. Megdöbbenve hallottam 
a családi pótlékkal, a gyessel 
és a gyeddel kapcsolatos híre
ket. 

Abban van igazság, hogy aki 
havonta százezreket visz haza, 
ezek nélkül is fel tudja nevelni a 
gyermekét. A családok zömére 
azonban nem ez a jellemző. Eddig 
is alacsony volt a szülések száma, 
mi lesz ezután? 

Persze sok függ attól, hogy 
milyen összegnél húzzák meg a 
rászorultság határát. Az az érzé
sem, hogy megint mi, a fix fi
zetésből élők húzzuk a rövideb
bet, hisz a nagy jövedelműek 
legtöbbször csak a keresetük tö
redékét vallják be. Nem hiszem, 
hogy kellően átgondolt ez a 
döntés. 

Pöcze Istvánné, 52 éves, taní
tónő: 

A lehető legrosszabb a vélemé
nyem. Mint négygyermekes csa
ládanya mondhatom, hogy gyer
meket csak szeretetből szabad 
szülni - de a felnevelésükhöz 
anyagiak is szükségesek. Hányan 
fognak a fiatalok közül így gyer
meket vállalni? Vagy talán éppen 
az a cél, hogy minél kevesebben 
legyünk?! 

A tandíj bevezetéséről az a vé
leményem, hogy nagy hiba, mert 
megszünteti az esélyegyenlőséget 
a továbbtanulásban a tehetősek ja
vára. 

Egyébként szívesen venném, 
ha felvüágosítanának, hogy hol 
van az emlegetett nagy szakér
telem, mert amit én látok, azt 
egészen másnak nevezném. Csa
lódás nem nagyon ért, mert én 
nem is bíztam ebben a kormány
ban. 

Farkls Sándorné, 33 éves, 
gyesen lévő varrónő: 

Három gyermeket nevelek, a 
családi pótlék 11 250 forint, a 
gyes 7600. A férjem munkanélkü
li. A jövő hónapban kap majd 
munkanélküli-segélyt, 6700 fo
rintot. 

Más bevételünk sajnos nincs. 
Ebből a bevételből kell ötünknek 
megélnünk. 

Önkormányzati lakásban la
kunk. Jelenleg 1500 forintot fi
zetünk, de ez is emelkedni fog. 
A víz is, a villany is kétezer fo
rint felett van havonta. A je
lenlegi árak mellett nagyon 
nehéz kijönni ebből a pénz
ből. 

Nekem nem kell félnem, 
hogy valamelyik juttatást meg
vonják tőlem, ennek ellenére 
nem értek egyet ezzel a dön
téssel. 

Völgyi László 

H«I*R*E-»K 
Evangélikusok Kemenesal

ján címmel a celldömölki evan
gélikus gyülekezet életéről látha
tunk mintegy 30 perces műsort 
április 2-án, vasárnap délelőtt fél 
11-kor a tv 2-es csatornáján. 

* 
A celldömölki evangélikus 

templomból egyenes adásban 
közvetíti az istentiszteletet a tv 
l-es csatornája április 9-én, vi
rágvasárnap délelőtt 11 órakor. 
Igét hirdet: Szebik Imre püspök. 

* 
A Deák család ad hangver

senyt a zeneiskola kamaratermé
ben április 1-én este 6 órakor. 

* 
Városi csecsemögondozási 

vetélkedő volt március 16-án 
Celldömölkön a Vöröskereszt 
városi vezetősége szervezésében. 
A versenyen 8 csapat vett részt. 
Az első helyezést a celldömölki 
Eötvös iskola csapata érte el. Má
sodik a Gáyer iskola, harmadik a 
jánosházi Batthyány Lajos Álta
lános Iskola. 

* 
Megkezdődött a felkészülés a 

jánosházi közúti elsősegélynyúj
tó hely működtetésére. A szolgá
latot Jánosháza, Nemeskeresztúr 
és Duka önkéntes vöröskereszte
sei adják. A felkészítést a mentő
szolgálat szakemberei végzik. 

* 
Zámbó Jimmy koncertje lesz 

április 11-én, kedden este 7 óra
kor a Kemenesaljái Művelődési 
Központ színháztermében. 
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Húsz év után újra 

Bírósági tárgyalás Celldömölkön 
(Folytatás az 1. oldalról) 

• Az első tárgyalás egy bon
tóper volt. Minden kérdésben 
már a peren kívül megegyezés 
született, s így annak ellenére rö
vid idő alatt lezajlott az első celli 
tárgyalás, hogy hat helybeli tanút 
is be kellett idézni. Ez az eset 
szépen mutatta, hogy mennyire 
praktikus helyben tárgyalni, hi
szen sok útiköltség- és munkaki
esés-megtakarítással jár. Másik 
oldalon persze a bíróságnak kerül 
többe így: elég, ha csak a bíró 
útiköltségére, napidíjára, vala
mint a két ülnök költségeire uta
lok. Be kell vallanom, hogy nem 
mindenkinek tetszik ez a gyakor
lat. Ügyészségi körökben egyál
talán nem tartják szerencsésnek 
a mai nappal megindult folya
matot. Jeleztem egyébként az 
önkormányzatnak, hogy leg
alább hat ülnökre szükségünk 
lesz Celldömölkről, illetve a 
város környékéről. 

-A „Sárvári Bíróság tárgya
lóterme" kifejezés szerepel a 
névtáblán. Milyen munka
megosztás van a sárvári központ 
és a tárgyalóterem között? 

• Ez a Sárvári Bíróságnak 
egyértelműen plusz munkát je
lent. A bíróságon három ítélkező 
bíró működik, közülük ketten 
polgári joggal foglalkoznak, egy 
pedig büntető ügyszakban tevé
kenykedik. Valamennyien napi 
nyolcórás bírói állást látunk el. 
Ez a létszám a mostani ítélkezé
sünk mellett kicsi, s szerintem 
ezért is jó lenne majd a celli bí

róság visszaállítása. Ismert, hogy 
a rendszerváltásból adódó jog
szabályváltozások révén renge
teg olyan üggyel lehet a bú-óság
hoz fordulni, amelyekkel néhány 
évvel korábban nem lehetett. Va
lószínűleg a nehezebb életkörül
mények környékén szintén tetten 
érhetők a peres ügyek forrásai. 
A növekvő ügyszámhoz képest a 
Sárvári Bíróság épülete nem bő
víthető. A helyszíni tárgyalások 
lebonyolításának lehetősége kí
nálkozott arra, hogy miniszteriá
lis szinten igazoljuk a celli bíró
ság szükségességét. Ehhez az 
kell, hogy legyen annyi ügy, 
amennyivel legalább heti két tár
gyalási nap teljessé tehető. 

- Meddig tarthat ez az átme
neti időszak? 

• Akár örökké... A mai gaz
dasági helyzetben költségvetési 
szervek részére ilyen célra nincs 
pénz. Lehetséges, hogy a szép 
tervek Cellben jó ideig álmok 
maradnak. A nyugat-dunántúli 
térségből például Csorna és Ka
puvár is jelezte önálló bíróság lé
tesítésének igényét, de őket sem 
tudták biztatni semmivel a mi
nisztériumból. 

- Hogyan alakult az utóbbi 
időben a kemenesaljai ügyek 
aránya Önöknél? 

• A celldömöli ügyek mint
egy harmadát teszi ki az összesen 
érkezett ügyek. A mostani havi 
érkezés (35 büntető- és 45 pol
gári ügy) harmadrésze nem tenné 
ki a teljes bírói munkakört. Néz
hetjük azonban úgy is a helyze
tet, hogy ha a most folyamatban 

SÁRVÁRI 
VÁROSI BÍRÓSÁG I 

CELLDÖMÖLKI TÁRGYALÓJA 

lévő ügyeket nem kétfelé, ha
nem háromfelé osztanánk, ak
kor jutna ideális ügymennyiség 
egy bíróra. Ugyanez érvényes a 
büntetőügyekre is: kettéosztás 
esetén alakulhatna ki az opti
mális permennyiség. Celldö
mölkön és környékén legalább 
annyi ügynek kell keletkeznie, 
hogy minimum egy büntető- és 
egy polgári bíró foglalkoztatha
tó legyen. 

- A celli ügyeket automatiku
san itt tárgyalják? 

• Ha Celldömölkön lenne bí
róság, akkor a celldömölki bíró
ság illetékességét az alperes lak
helye határozná meg. Helyi al
perest a pápainak, budapestinek 
is itt kellene perelnie. Mivel csak 
S árvári Bíróság létezik, ezért 
nem tűzhetjük például szombat
helyi lakosú felperesek ügyét 
Celldömölkre. Csak olyan ügye
ket kívánunk ide helyezni, ahol 
celldömölkiek az ügyfelek, vagy 
ha sok tanút innen kellene tár
gyalásra idézni, illetve helyszíni 
szemlére is szükség van. Hang
súlyozom, hogy ezzel még nincs 
szó celli bíróságról! Már a mai 
első napon két ügyfél érdeklő
dött, akiket kénytelen voltam fel

világosítani, hogy panasznap és 
ügyfélfogadás nincs Celldömöl
kön, csupán eseti tárgyalásokról 
van szó. 

- Mennyire elégedett a körül
ményekkel? 

• Általában jónak ítélem Őket, 
és a tárgyalóterem is megfelelő. 
Némi problémát jelenthet majd, 
hogy büntetőtárgyalásokhoz az 
ügyészség külön szobát igényel, 
de érthető módon az önkormány
zat sem tud havi egynapi hasz
nálatért külön helyiséget fenntar
tani... Munkánkat nehezítheti to
vábbá, hogy nem kaptunk tele
fonálási lehetőséget a szobáink
ban. Ebben kérjük az önkor
mányzat segítségét. 

- Milyen gyakran várhatók 
tárgyalási napok Celldömölkön? 

• Polgári peres ügyekben leg
közelebb Bödei bíró úr március 
24-én jön tárgyalni, és az ilyen 
típusú perekben havonta három-
négy alkalommal tervezzük ülés
nap tartását. Büntetőügyekben 
már biztos, hogy április 25-én 
lesz az első tárgyalási nap Cell
dömölkön, addigra fogjuk ösz-
szegyűjteni a helyi ügyeket. 

- Köszönöm a tájékoztatást! 
Németh Tibor 

Jó ütemben halad az alsósági tornacsarnok építése. A kivitelező 
MávépCell szeptemberre ígéri a létesítmény átadását. Kérdéses 
azonban, hogy mikor lehet majd használatba venni. A ságiak 
mindenesetre bizakodnak... 

Fotó: Völgyi 

Matematika és gépírás 
A Zrínyi Ilona-matematikaverseny országos döntőjébe jutott Lócsl 

Levente az Eötvös Loránd Általános Iskola 4. b osztályos tanulója, 
miután a megyei versenyen 3. helyezést ért el. Az országos megmé
rettetésre április első napjaiban Kecskeméten kerül sor. Lócsi Levente 
felkészítő tanára Somogylné Mesterházi Márta. 

Bajnoki gyorsíró- és gépíróversenyt rendezett a Magyar Gyorsírók 
és Gépírók Országos Szövetsége. 

A gyorsíróbajnokságot február 11-én, a gépíróbajnokságot február 
18-án tartották meg Budapesten, melyen Vas megyét 8 versenyző 
képviselte, köztük Celldömölkről Kovácsné Horváth Andrea is, aki 
a celldömölki Műszaki Ipari Szövetkezet dolgozója. 

Gyorsírást versenyfeladat volt 8 perces, 160 szótagtól 300 szótagig 
emelkedő diktátum leírása és annak áttétele. Gépírási versenyfeladat: 
30 perces sebességi másolás (hibahatár 3 ezrelék). Követelmény: 30 
perc alatt legalább 10 000 nettó leütésszám. 

A két versenyszámban mintegy 160 versenyző között Kovácsné 
az összetett versenyben 7. helyen végzett. 
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Mersevát első díszpolgára 
dr. Kovács Jenő 

Mersevát önkormányzata nemzeti ünnepünk alkal
mával tartott ünnepi megemlékezés keretében díszpol
gári címet adományozott dr. Kovács Jenőnek. 

A művelődési ház megtelt ünneplő* merseiekkel. A 
meghívott vendégek között ott volt a Kovács család, 
dr. Vágó Attila, a Vas megyei közgyűlés alelnöke, 
Baranyai Attiláné dr., Celldömölk jegyzője. 

A kisiskolások műsora után a község fiataljai ver
sekkel idézték a szabadságharc eseményeit. Szabóné 
Nagy Henrietta ünnepi beszéde, a népdalkör szerep
lése tette kerekké a műsort Ezután Csillag Albert pol
gármester ismertette az önkormányzat határozatát a 
díszpolgári cím adományozásáról. Ciklusonként egy-
egy olyan személy részesülhet a kitüntető címben, aki 
a község életének valamely területén maradandót al
kotott. Méltatta Jenő bácsi életútját, a község törté
netének feltárásában végzett fáradhatatlan munkálko
dását, majd átadta a díszpolgárságról szóló oklevelet. 
Viszonzásként Jenő bácsi a községnek adományozta 
a háború alatt Mersevátról írt tanulmánya egyetlen 
megmaradt példányát, majd nyolcvannégy évének 
olyan részleteiről szólt, amit a családján kívül eddig 
másnak nem mondott el. Nehéz dolga van a tudósító
nak, mit emeljen ki abból. 

A Nickről származó apai nagyapától, aki itt, a kör
nyék falvaiban szolgált, sokat hallott a letűnt időkről, 
az elpusztult településekről, s ez felkeltette érdeklődé
sét. A kitűnően faragó nagyapa a század elején Mer-
seváton telepedett le. Édesapját Pápán taníttatták, és 
mint uradalmi ispán, a Kassa melletti Abaszéplakon 
kapott állást. Itt született 1908-ban Jenó bácsi. Kitört 
az első világháború, apját bevitték katonának, többször 
megsebesült, az Ojtozi szorosban életét vesztette. 
Édesapját és őt, mint a legidősebb gyermeket, vitézzé 
avatták. Jelvénye a sok viszontagság ellenére megma
radt, hosszú idő után, az ünnepi alkalomra feltűzte a 
kabátjára. A háborús körülmények miatt, mindent hát
rahagyva végleg a nagyszülőkhöz költöztek. Mersevát 
lett a felnevelő szülőföld, itt járta ki a hat elemit Az 
állandóan érdeklődő, izgő-mozgó fiút a ház körüli 
munkák helyett jobban érdekelték a könyvek, az új
ságok. Édesanyja - apja akaratát teljesítve - mint hadi 
árvát a Vas Megyei Arvaházba helyezte el, hogy ta
nulni tudjon. Az intézet támogatásával érettségizett a 
Faludi Ferenc Reál Gimnáziumban. Emberformáló ko
hó volt az árvaház és az iskola. Sok neves ember került 
ki a falai közül. Osztálytársa volt Weöres Sándor költő 
is. Igyekezni kellett, mert különben támogatás nem 
járt, hazulról pedig nem jutott, továbbtanulni viszont 
csak jeles bizonyítvánnyal lehetett. 

Pályázati hirdetmény 
Celldömölk Város Önkormányzata pályáza

tot hirdet Celldömölk, Sági u. 10. sz. alatti 38 
m1 területű üzlethelyiség használatára. 

A helyiség bérleti díja 3 500 Ft/mVév. 
A pályázatot írásban kell benyújtani 1995. 

április 5-ig Celldömölk Város Polgármesteri 
Hivatala közigazgatási osztályánál, ahol továb
bi felvilágosítással szolgálunk. 

Számtantanárnak készült, végül a megyétől kapott 
42 pengó* támogatással a Pécsi Egyetem jogi karára 
iratkozott be, és ott szerzett diplomát A falukutató 
írók hatására írta meg disszertációját, Mersevát község 
szociográfiája címmel. A dolgozat egy részét A jövő 
feladatai falun címmel az egyetemi lap is közölte. 

Elhelyezkedni nem tudott, hazatért Mersevátra. Át
menetileg Celldömölkön díjtalan jegyzŐgyakomok 
volt. Állás után kellett néznie. Karhatalmi alkalmazott
ként Gödöllőre került 

Nehéz évek következtek, háború, 6 év hadifogság. 
A hosszúra nyúlt orosz hadifogsággal még nem feje
ződött be kálváriája, többévi kényszermunka követke
zett. Tizenkét év után vállalhatott munkát. Dolgozott 
gyalugépen, hordta a maltert a celli pártbizottság épí
tésekor. Végül Szombathelyen, a propán-bután gáz
műnél kapott állást, és annak vezetőjeként ment nyug
díjba. 

1962 óta foglalkozik helytörténeti kutatással, és 
vesz részt kölönböző helytörténeti tanácskozásokon, 
mint mondotta, szívesen, mert ott soha fel sem merült, 
ki voltál, honnan jöttél, hanem, hogy mit teszel. Val
lomása szerint a sok elkészült tanulmánnyal - több 
található a városi könyvtárban is - , előadásokkal akar
ta a falunak, iskoláinak, munkahelyének megköszönni 
azokat a ráhatásokat, amelyek végül és döntően meg
határozták az életét 

Ismét a kisiskolások következtek ezután a program
ban, gyermeki Őszinteséggel a népdalkör énekével kí
sérve adták át virágaikat. A rokonok képviseletében 
Orbán László szép versmondása zárta az ünnepség 
ezen részét 

A hősi emlékműnél Fodor Hajnalka tanítónő mél
tatta a merseváti családi kriptában pihenő Vidos József 
1848/49-es "szerepét. Kovács Renáta nagyon színvo
nalas versmondásával, a népdalkörnek az egykori fa
lusi rendezvények hangulatát idéző énekszámaival, 
koszorúzással zárult az ünnep. 

A szűkebb fogadáson dr. Vágó Attila köszöntötte a 
gondoskodó, összefogó, helyes célokat kitűző és azo
kat megvalósítani tudó merseieket és a község első 
díszpolgárát. 

Káldos Gyula 
Fotó: Bokány Árpádné 

Jézus szeretete 
mindent átfog 

Volt egyszer egy szombat 
este, mégpedig nem is régen, 
március 11-én, mikorra a 
katolikus egyházközösség 
fiatal tagjai meghirdették 
nagyszabású műsorukat. A 
meghívóról kiderül, hogy jó
tékonysági estről van szó, 
hiszen a befolyó ősszegből 
szeretnék fedezni új ottho
nuk fenntartási költségeit. 

Hatévesektől a huszon
évesekig szerepeltek ebben a 
műsorban, melyben mint az 
lenni szokott, volt, ami ma
radandó emléket, mély nyo
mot hagyott az emberben, de 
voltak kevésbé átgondolt je
lenetek is. Maga az elgondo
lás, hogy szinte szavak nél
kül tolmácsolják a Bibliát, 
igen Ötletes és érdekes fel
adatnak bizonyult, amelyet 
többé-kevésbé sikeresen ol
dottak meg a szereplők. Az 
még rendben van, hogy min
den egyes jelenet előtt idéz
ték az odaillő bibliai részle
tet, de hogy meg is magya
rázták, az már kicsit fárasz
totta a közönséget. Legérde
kesebb és legsikerültebb a 
harmadik rész volt, amelyet 
a Kapisztrán Szent János 
Cserkészcsapat tagjai adtak 
elő. Ennek az előadásnak 
volt a leggazdagabb a szim
bólumvilága: a kendő, mint 
a hit és szeretet jelképe a kö
zönség soraiban is helyet ka
pott. A katolikus iskola első 
osztályosai aranyosak vol
tak, kedves, mindenki szá
mára világos jelenetük (a 
sziklára épített ház) énekes-
mozgásos játék, de a Tavaszi 
szél elcsépelt dallamára kre
ált hosszú szöveg erőltetett
nek hatott. A konferanszié 
szövegének írója - annak el
lenére vagy talán éppen 
azért, mert vallási műsorról 
volt szó - jobban ügyelhetett 
volna arra, hogy a szöveget 
érdekesebbé, a nagyközön
ség számára befogadhatób-
bá, kevésbé prédikációsze-
rüvé tegye. 

Nem ártott volna ezt a 
hosszú műsort két rövidebb
re osztani, vagy egyes szá
mokból lefaragni, mert a 
majdnem három óra túl 
hosszú volt mindenkinek: 
szereplőknek, nézőknek 
egyaránt. 

losoncz 
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Celldömölk város 1995. évi költségvetése 
Celldömölk Város önkormányzatának Képviselő-testülete március 

1-jei ülésén a 6/1995. sz. rendeletével jóváhagyta a város ez évi költ
ségvetését. A tavaly októbertől folyó tervező munka befejezéseként 
eldőlt, hány forinttal gazdálkodhat a város, és azt milyen feladatok 
ellátására fordíthatja. 

Az államtól származó, az Országgyűlés által az éves költségvetési 
törvényben jóváhagyott forrásokon kívül számba vettük a saját bevé
teli lehetőségeket is. így összességében ez évben 872 277 E Ft-tal 
gazdálkodhatunk. 

,4 bevételek nagyobb része központi forrás: 219 189 E Ft normatív 
állami hozzájárulás, 60 669 E Ft egyéb állami hozzájárulás, céltámo
gatás (meghatározott beruházásokhoz) 58 200 E Ft, társadalom
biztosítási támogatás 190 millió Ft és személyi jövedelemadóból az 
önkormányzatot illető részarány 89 780 E Ft. Saját források összege 
344 219 E Ft, melyből a legjelentősebbek: helyi adóbevétel 45 millió 
Ft, lakáseladásból és egyéb vagyonértékesítésből 40 millió Ft, más 
önkormnányzattól átvett pénzeszköz 6 millió Ft. 

Az intézmények térítési és bérleti díjakból, szolgáltatások nyújtásával 
85 153 E Ft bevétellel járulnak hozzá a kiadások finanszírozásához. 
Kamatozó löncstárjegyünk hozama 11 millió Ft-ot jelent a .kasszában". 
Számolunk 17 millió Ft célhitel igénybevételével (szennyvíztisztító épí
téséhez) és 7 millió Ft tavalyi pénzmaradvánnyal is. 

A kiadások 75%-át a működő intézmények fenntartására, kommu
nális feladatok ellátására kell fordítani. 

A beruházások aránya 12,7% hitel- és kölcsöntörlesztés 8,4%, míg 
a különféle támogatások 2,6%-ot foglalnak le a kiadásokból. 1,3%-a 
a költségvetésnek tartalékul szolgál. 

A működési kiadások Összege 654 177 E Ft. Ebből finanszírozza 
az önkormányzat az alábbi feladatokat: 
- Egészségügyi ellátást, amelyet a Kórház-Rendelőintézet (szakren

delés és fekvőbeteg-ellátás, védőnői feladatok, ügyeleti szolgálat) 
keretében lát el az önkormányzat. 

- Szociális ellátást, amelynek keretében a Szociális Segítő Szolgálat 
végzi a rászorulók természetbem' (idősek otthona, szociális étkezés, 
gondozás) és pénzbeni (segélyek) támogatását. 

- Alapfokú oktatást, amely 5 óvoda, 3 általános iskola és a zeneiskola 
feladatellátását a művelődési GAMESZ keretében bonyolítja. 

- Középfokú oktatást a gimnázium és a szakmunkásképző végez vá
rosunkban. 

- Közművelődési feladatokat a Kemenesaljái Művelődési Központ, 
a Kresznerics Ferenc Könyvtár és az Alsósági Klubkönyvtár köz
reműködésével. 

- Az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek kezelését a Házke-
zelőségen keresztül. 

- Kommunális és igazgatási feladatokat a Polgármesteri Hivatal köz
vetlen gazdálkodása keretében. (A kommunális feladatokhoz a 
parkfenntartás, köztisztaság, közvilágítás, út-, járdafelújítás és 
egyéb városrendezési feladatok tartoznak). 
Valamennyi feladatra jellemző, hogy a pénzügyi keretek rendkívül 

szűkösek, azok messze elmaradnak a jogos igényektől és nem követik 
az évek óta tartó inflációs áremelkedést sem. Ennek ellenére az in
tézményhálózat képes ellátni - megfelelő takarékossági, szervezési 
intézkedések mellett - a rá háruló feladatokat. 

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 

Összege 110 480 E Ft, felosztásánál elsődlegesen az áthúzódó be
ruházások ez évi ütemének költségkihatását, a megkötött szerződések 
teljesítését terveztük. 

így: 
- A szennyvíztisztító építéséhez a megkötött szerződések szerint 33 mil

lió Ft kifizetése szükséges. A szennyvíztisztító az ősszel elkészül. 

- Az alsósági tornaterem építésére 34 600 E Ft áll rendelkezésre. 
Ebből a főépület építésére megkötött szerződés 1994. és 1995. 
évi pénzügyi ütemét (1994-ben nem adott be számlát a MÁVÉP-
C E L L Kft.), valamint 6 millió Ft - a beüzemeléshez legszüksé
gesebb - közműköltséget tartalmaz. A tornaterem birtokbavéte
lét, üzemelését 1996-ban lehet tervezni, mivel a teljes közmű
költségre, a berendezésre, illetve az üzemelés költségeire nincs 
fedezet. 

- Orvosi gép, műszerbeszerzés cúnén az 1994-ben benyújtott 1995-re 
szóló céltámogatási pályázat saját erő részét szerepeltetjük. Ugyan
ilyen összegű céltámogatás odaítéléséről várjuk a döntést. 

- Gázépítési feladatra 1800 E Ft-ot tervezünk, amelyben a Kossuth 
utca vezetéképítéséhez, illetve korábban kiépült vezetékekhez 
szükséges rákötések költsége szerepel. 

- A korábbi képviselő-testület döntött az ÉDÁSZ-épület megvásárlásá
ról és annak a Művelósési GAMESZ, illetve műhelyei itt történő 
elhelyezéséről. A vételár teljes összege (mivel a szerződéskötés ez 
évfre húzódott át) és az átalakítás költségei szerepelnek a tervben. 

- Ugyancsak a korábbi képviselő-testület döntött egy helyi televízió 
stúdióberendezéseinek megvásárlásáról, amely szintén teljes ösz-
szegében áthúzódott erre az évre. 

- A lakásépítés, -korszerűsítés címen 20 millió Ft összeget tervezünk 
a bevételekkel azonosan. E feladatcsoportra a képviselő-testület 
programot dolgoz ki, hogy az indokolt feladatok mielőbb elvég
zésre kerülhessenek. 

- 1994-ről áthúzódó feladat az Eötvös iskola sportpálya bítumenezé-
sének kifizetése (a munka 1994-ben elkészült). 

- Az alsósági orvoslakásokhoz garázsok építését hagyta jóvá a ko
rábbi képviselő-testület. A késői döntés miatt az építésre nem került 
sor, ezért az akkor jóváhagyott összeget újra szerepeltetjük a terv
ben. 

- A celldömölki temető bővítéséhez - ahhoz, hogy a temetkezést el 
lehessen kezdeni az újonnan kialakított részben - még 1 millió Ft 
összegű tereprendezésre, parkosításra, parcellázásra fordítandó elő
irányzat szükséges. 

- A közvilágítás korszerűsítésére az ajánlatot tevő CREDELUX cég 
szerződéstervezetében ez évre 1 millió Ft biztosítása szükséges. 

- Az izsákfai sportöltöző kialakítása 1994-ben jóváhagyásra került, 
azonban a munka elvégzésére akkor nem került sor. így a fedezetet 
ez évben kell biztosítani. 

- Elvi döntést hozott a képviselő-testület Alsóságon sporttelep kiala
kítására. A terület megvásárlásához és a kapcsolódó költségekhez 
1 millió Ft, míg a pálya kialakításához 200 E Ft tervbe való felvé
telét javasoljuk. Ezen összeg a tornaterem közmű-, illetve beren
dezési költségeinek terhére biztosítható. 
A felsoroltakon kívül még több olyan beruházás, felújítás megva

lósítását tervezzük, amelynek fedezetét egyrészt az eladott MATÁV-
részvények ára, másrészt célhitel biztosíthatja. 

Ezek a feladatok az alábbiak: 
- Biztosítjuk magánerős lakásépítéshez a házhelyeket. A megoldásra 

van tervezet, a várható bekerülési költséget fedezendő kedvezmé
nyes hitel igénybevételét kérjük az OTP-től, melyet az eladott tel
kek árából törleszteni tudunk. 

- Tárgyalást folytatunk értékesítésre kerülő lakásépítés szervezésére, 
melyhez úgyszintén az önkormányzat vállalja a beruházói feladatot, 
illetve hitelfelvételt. 

- Előkészítjük az Izsákfai és Pityervári városrész gázvezetékre tör
ténő csatlakozását, majd a költségek ismeretében hozzákezdünk a 
lakossági szervezéshez. 
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_ Meghatározzuk azokat a feladatokat, amelyek a 30 millió Ft-os 
kincstárjegy felhasználásával frnanszírozhatók. 

_ Céltámogatási pályázatot nyújtunk be 1996-ra kórházi gép, műszer
beszerzéshez és szennyvízhálózat bővítéséhez. 

_ Címzett támogatási kérelmet nyújtunk be 1996-ra kórházrekonst
rukcióra, illetve szociális otthoni férőhely kialakítására. 

H I T E L , I L L E T V E KÖLCSÖNTARTOZÁSOK 

A 73 300 E Ft e célra tervezett kiadásból 47 millió Ft átmeneti 
hiteltörlesztés, amely a bevételek és kiadások nem egyidejű teljesítése 
miatt vált úgy szükségessé, hogy a kiadás 1994. év végén (szenny
víztisztító), míg a hozzá kapcsolódó bevétel - céltámogatás, ÁFA¬
visszatérülés - csak ez év januárban jelentkezett. így ez a hiteltörlesz-
és már meg is történt a befolyt bevételekből. 

1994-ről áthúzódó, a megyei önkormányzat felé fennálló kölcsön
tartozásunkat 5 millió Ft összegben szerepeltetjük a tervben. Ez évben 
a szennyvíztisztítóhoz felvett hitelből tőketörlesztést nem tervezünk, 
de a felmerülő kamat 17,8 millió Ft. 

Ugyancsak e címen kell az átmeneti hitel kamatát és a szociális 
lakásépítés, -vásárlás támogatására felvett korábbi hitelek törlesztő
részletét és kamatát tervezni. 

TÁMOGATÁSOK 
összege 23 millió Ft, és tartalmában magába foglalja a munkanél

küliek jövedelempótló támogatását is, amely 1994-ben nem ilyen cí
men szerepelt. Ez az Összeg 7,1 millió Ft, amely bevételi oldalról is 
csak akkor teljesül (SZJA), ha ilyen összegű lesz a jogos igény, illetve 
odaígért támogatás. 

Gyámügyi segélyre az 1994. évi keretet javasoljuk jóváhagyni, 
amelyhez lehetőség lesz ez évben is további pályázat útján való bő
vítésre. Az egyházi óvoda, iskola támogatására 2,6 millió Ft áll ren
delkezésre. Lakásépítés, -vásárlás támogatására a tavalyi eredeti terv
nél 1 millió Ft-tal többet, 6 millió Ft-ot tervezünk. 

Összegzésképpen költségvetésünkről elmondható, hogy annak vég
rehajtása minden korábbinál nagyobb erőfeszítést igényel. Amennyi
ben a határozati javaslatban megfogalmazott feladatok végrehajtásra 
kerülnek, úgy ez évben még elkerülhető az intézmények költségveté
sének direkt módon történő lefaragása, illetve a tervezett beruházások 
megvalósulhatnak. Ezek elmaradása esetén azonban a jövő évi költ
ségvetés már olyannyira elmozdítaná a működés felé a kiadásokat, 
hogy a város felélné önmagát, vagyonát folyó kiadásokra kellene hogy 
elköltse. Ezt pedig mindenképpen meg kell előzni. 

Celldömölk, 1995. március 21. 
Makkos István s. k. 

polgármester 

1. sz. melléklet 

BEVÉTELEK - 1995 

h Normatív állami hozzájárulás 
2- Egyéb állami hozzájárulás, központi előírás 
3. SZJA 
4. TB-támogatás 
5 - Gépjárműadó 
6 - Helyi adók 
7 - Egyéb 

önkormányzati bevételek: 
- lakáseladás 
- részesedések 
- kamatbevételek 
- átvett pénzeszk. fejlesztésre 2 000 

működésre 4 000 

E Ft-ban 

219 189 
60 669 
89 780 

190 000 
3 000 

45 000 

20 000 
1 000 

11 000 

6 000 

E Ft-ban 
- szoc. támogatás visszatérítése 4 500 
- gázközmű-befizetés 5000 
- közterület-használat, bérletek 2 286 
- ingatlanértékesítés 20 000 
- nem lakás célú helyiségek bérleti díja 4000 

8. Hitel (szennyvíztisztító célhitele) 17 000 
9. Intézményi bevételek 85 153 

10. Jóváhagyott céltámogatások 58 200 
11. ÁFA-visszatérítés 23 500 
Tárgyévi bevételek 865 277 
12. Előző évi pénzmaradvány 7 000 
összesen: 872 277 

2. sz. melléklet 

KIADÁSOK -1995 

E Ft-ban 
1. Működési kiadások: 
1. Kórház-Rendelőintézet 163 501 
2. Művelődési GAMESZ-hez tartozó intézmények: 

- Koptik O. Utcai Óvoda 10 117 
- Szalóky S. Utcai Óvoda 13 481 
- Sági Utcai Óvoda 6 703 
- KŐtörő Utcai Óvoda 3 100 
- Vörösmarty Utcai Óvoda 16 350 
- Üdülőtábor 2 619 
- Gáyer Gy. Ált. Iskola 58 846 
- Eötvös L. Ált. Iskola 45 760 
- Berzsenyi L. Ált Iskola 32 934 
- Kresznerics F. Könyvtár 6 925 
- Alsósági Klubkönyvtár 2 375 
- Ádám J. Zeneiskola 10 923 
- Műv. GAMESZ + kp-i műhely 11 481 221 614 

3. 410. Sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola 31 354 
4. Berzsenyi D. Gimnázium 31 491 
5. Szociális Segítő Szolgálat: 

- Szoc. Segítő Szolgálat 48 463 
- Egészségügyi Alapellátás 35 435 83 898 

6. Kemenesaljái MŰv. Központ 14 008 
7. Házkezelőség 14 550 
8. Polgármesteri Hivatal 93 761 
Mindösszesen: 654 177 

II. Támogatások 23 000 

III. Hitel, illetve kölcsöntartozások és kamatai 73 300 

IV. Felhalmozási kiadások: 
1. Szennyvíztisztító építése 33 000 
2. Alsósági tornaterem 34 600 
3. Orvosi gép, műszerbeszerzés 4000 
4. Gázépítés 1 800 
5. ÉDÁSZ-épület vásárlás + átalakítás 8 000 
6. TV stúdiófelszerelés 4 500 
7. Lakásépítés, -korszerűsítés 20 000 
8. Eötvös iskola sportpálya 1 000 
9. Alsósági garázsok 200 

10. Temető befejezése 1 000 
11. Közvilágítás korszerűsítése 1 000 
12. Izsákfai sportöltöző 180 
13. Alsósági sporttelep 1 200 110 480 

V. Tartalékok: 
1. Általános tartalék 4 870 
2. Céltartalék 6 450 11 320 
Összesen: 872 277 
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ISKOLÁRÓL - ISKOLÁRA 

^ Első osztályos 
tanulócsoportok indítása 

Celldömölk általános iskoláiban április 6-án és 7-én (csütör
tökön és pénteken) reggel 8 órától délután 5 óráig lesz az első 
osztályosok beíratása. Az első osztályos tanulócsoportok beisko
lázásával március elsején tartott ülésen foglalkozott a képviselő
testület. A városban jelenleg négy általános iskola működik. Az 
általános iskolás korúak száma nálunk is - az országos tenden
ciának megfelelően csökken. Tíz évvel ezelőtt még 1830 tanulója 
volt általános iskoláinknak, a jelenlegi tanévben csak 1346. Egy 
évtized alatt a folyamatos csökkenés miatt 484 gyermekkel keve
sebb a 6~15 év közötti tanulók száma. Az elmúlt évben az egy 
általános iskolai tanulóra jutó (fajlagos) költség 57 ezer forint 
volt. Az idén az energia- és egyéb költségek jelentős emelkedése 
miatt nyilván ennél is jóval magasabb lesz. A szeptember l-jétől 
belépő első osztályosok után valamennyi iskola olyan arányban 
kapja meg ezt a támogatást az önkormányzattól, amennyi az adott 
iskolába beiratkozott első osztályos tanulók létszáma lesz. A ka
tolikus iskolában egy tanulócsoport indításához biztosítja ezt a 
támogatást az önkormányzat. 

Hóvirágtúra 
Március második hetében iz

gatottan figyelte az időjárás-je
lentéseket a celldömölki evangé
likus gyülekezet hittanos cso
portjainak egy része. Pár éve ha
gyománnyá vált, hogy a tavasz 
első jeleként előbújó virág „sze
zonjakor" ellátogatnak Sárvárra. 
Hitoktatójuk, Kiss Judit fontos
nak tartja, hogy Isten csodálatos 
hatalmát és alkotásait ne csak hit
tanórákon ismerjék meg, hanem 
már kicsi korban mindezt a termé
szetben is felfedezhessék. Ismer
kedjenek az egyháztörténet Sár
várhoz kapcsolódó részével is. 

A 35 tagú kis csapat reggel vo
nattal indult, majd az országos 
„kék" jelzésen a gyerekek veze
tésével érkezhetett meg a „fehér 
erdőbe". A csodálatos napsütés
ben, a virágok szépségétől eltel
ve, madarak csicsergésétől kí

sérve hamarosan megteltek az 
apróka kezek virággal. Táskák, 
üvegek ürültek, kis gyermekszí
vek megteltek és gazdagodtak Is
ten ajándékaival: a gyönyörű idő 
keltette derűs hangulattal és egy
más vidámságával. 

Talán közben azon is elgon
dolkozhattak, hogy ha Jézus a 
szívünkbe költözik, a rossz az 
életünkből eltávozik. 

A Nádasdy-várban szívesen 
dolgoztak volna a nyomdagépen. 
Az evangélikus templomban 
Scherrnann Gábor lelkész tartott 
istentiszteletet. Ezen Pál apos
tolról, a népek apostoláról hallot
tunk, aki sokat utazott, és szívesen 
hirdette Krisztus evangéliumát 

A katolikus templomra keve
sebb idő juthatott. Néhány percig 
tiszteleghettünk Petőfi szobránál. 
Majd az idő gyors múlásán sűrűn 
sajnálkozva kicsit fáradtan, de 
felfrissülve, vidáman indulhat
tunk hazafelé. Hy 

Országos döntőben 
az Eötvös iskola 

tornászai 
A legutóbbi lapszámunkban hírül adott di

cséretes szereplés után újabb sikert könyvel
hetnek el az Eötvös iskola tornászai. A Győr
ben rendezett területi versenyen az L korcso
portos csapat 13-ból a hatodik helyet szerezte 
meg. A II. korcsoport még ennél is nagyobb 
sikert könyvelhet el. Mindössze egy tizeddel 
lemaradva lettek második helyezettek, s ezzel 
kivívták a budapesti országos döntőn való 
szereplés jogát. 

Uszotanfolyam 
ovisoknak 

A Nemzeti Szabadidősport és Egészséges 
Életmódért Alapítvány pályázatán 50 000 fo
rintot nyert a Vörösmarty úti óvoda úszások
tatás finanszírozására. Ezáltal lehetővé válik, 
hogy mintegy 50-55 ötéves korú gyermek 
megismerkedhessen az úszás alapelemeivel a 
pápai uszodában. Az alapítványi támogatás 
jóvoltából a szülők részéről így mindössze 
néhány száz forintos hozzájárulásra van szük
ség. Az óvoda vezetője bízik abban, hogy az 
elkövetkezendő években is lesz lehetőség pá
lyázatra. 

A tét a területi forduló 

Városi győztes 
diákolimpikonok 
Nagy csatában kétszer is legyőzve a 

Gáyer iskola csapatát, a diákolimpia me
gyei döntőjébe jutott az Eötvös iskola II. 
korcsoportos fiú kézilabdacsapata, ahol 
a tét már a területi fordulóba jutás lesz. 
Számos kupasiker után méltó megkoro
názása lenne a továbbjutás annak a szín
vonalas munkának, melyet Süle Nándor 
végez a fiúkkal. 

A Petőfi középiskolák országos találkozója Pápán 
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából 

tizenegy középiskola diákküldöttségei jöttek 
Pápára azokból a helységekből, amelyeknek is
kolái Petőfi nevet viselik és hordozzák. Az or
szágos találkozón, a kölcsönös bemutatkozás 
keretében PetŐfi-szavalóverseny indította a 
programsorozatot, melyben a zsűri elnöke Fo
dor András költő, a Petőfi Társaság alelnöke 
volt. Az előadásokat néptáncbemutatók, tánc
ház, irodalmi színpadok bemutatói, musical
részletek, a Waming együttes dallamos rockze
ne-bemutatója, irodalmi vetélkedők színesítet
ték és telték változatossá, a figyelmet s érdek
lődést ébren tartóvá. Egyik délután Zircre rán
dultak ki autóbusszal a résztvevők, megnézték 
a Reguly Antal Könyvtárat, majd a Gerence-
völgyön át Bakonybél és a cseszneki vár érin
tésével jöttek haza. Másnap délután Pápával is
merkedtek egy séta keretében, s ennek során a 
pápai református kollégium diákjaival találkoz
tak. A legemlékezetesebb és legmaradandóbb 
élményt a református kollégium földszintjén lé
vő könyvtár adta számukra. Itt találkoztak Pe

tőfi verszsengéivel és prózájával, melyeket saját 
kezűleg írt be a Képzőtársaság Érdemkönyvébe. 
Jót derültek a kitűnő érdemjegyek mellett a ma
teknál olvasható „első az utolsók között" kalku
luson, s hogyan került a „carcerbe" amiatt, hogy 
„házi dolgozat nélkül szűkölködött". Meglepe
tés volt diáknak, kísérő tanároknak: Pápán írta 
először versei alá a Petőfi nevet, itt lett Petro-
vicsból Petőfi! De az is, hogy soha nem tanított 
egy Horváth Lenke nevű kislányt, mert az hét 
hónapos korában meghalt, de Politzer Ignácot, 
egy zsidó fiút igen. Találkoztak a Papensia 
Gyűjteményben a 3200 éves szarkofágban fek
vő 2600 éves múmiával is. 

Az élmények sorában maradandó lesz bizo
nyosan a Szervaczius testvérek Jókai-szobra, 
Somogyi József Petőfi-szobra s Kisfaludy 
Stróbl Zsigmond két alkotása, mely pápai diák
ként ábrázolja Jókait és Petőfit 

A Pápa nevezetességeivel való ismerkedés 
után, a város polgármestere, dr. Kovács Zoltán 
fogadáson látta vendégül az országos találkozó 
valamennyi vendégét és a vendéglátókat együt

tesen. Innen hazatérve a Petőfi Gimnázium au
lájában megtörtént a gazdag élményekkel, szel
lemi értékekkel gyümölcsöző országos rendez
vény zárása. Ennek keretében a megérdemelt 
jutalmak kiosztása. A búcsúest vidám, hangula
tos bállal végződött, melyhez a Karaván együt
tes szolgáltatta a talpalávaló színvonalas zenét. 

Elutazás előtt, március 15-én délelőtt 10 óra
kor a város lakossága, az ifjúság a vendégekkel 
együtt részt vett a Március 15-e téren, a refor
mátus kollégium előtt álló Jókai- és Petőfi-szob
rok, valamint az ihászi csata emlékművénél tar
tott ünnepségen, ahol a református kollégium 
diákjai hagyományosan, a diákelődök száz esz
tendőnél régebbi idők óta gyakorolt szokása 
szerint minden március 15-én, egészen az ősi 
kollégium államosításáig ünnepélyüket tartani 
szokták. 

Nádasdy Lajos 

(A CARCER = Karcer a diákok börtöne volt, 
ahova kenyéren és vízen zárták be büntetésül 
hosszabb-rövidebb időre a „bűnösöket".) 
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Röhögés - életkép a mából 
Délelőtti csendes időszak az 

ABC-ben. Alig néhányan sürgö
lődnek kosaraikkal, s rakják be
léjük a választott árukat. Hajlott 
öreg nénike tipeg előttem a 
pénztárhoz, láthatólag már bib
liai életkorban. Kosara fenekén 
pár kicsi csomag. Hajdan bo
gárfekete télikabátja zöldes
szürkévé kopott, a viseltes fekete 
kendő alól ősz hajtincsek kandi
kálnak elő. Kosarát leteszi, s az 
alig fele korú pénztárosnő már
is mondja a fizetendő összeget. 
Az öreg pénztárca mélyéből 
egymás után kerülnek elő a 
pénzérmék. A pénztárosnő sze
líd türelmes nyugalommal nézi, 
s amikor a kis madárarcú öreg
asszony várakozva ránéz, meg
szólal: Még három forint kell 
nénike, kedves. 

Am ekkor felharsan mögöt
tem egy ingerült durva férfi
hang: igyekezzék nyanya! Mit 
kotorász annyit, mint vén tik a 
ganédombon! - Az öregasszony 

megremeg, s reszkető kézzel 
gyorsabban próbálja előszedni 
a még szükséges összeget, mi
közben rám pillantva mondja: 
olyan picinyek ezek a pénzek, 
mint az inggombok. Megnyug
tatom, miközben hátranézek, at-
létatermetü férfit látok koszlott 
overallban, zsíros szakállal, ha
ja ápolatlanul a válláig cso
mókban csüng, s folyamatosan 
mondja válogatott durva szö
vegét. Mögötte hozzá hasonló 
cingár alak visítva röhög, a 
társa. 

A szellemi sötétség döbbene
tet vált ki a jelenlévőkből. Ép
pen szólnék, bár nem vagyunk 
egy súlycsoportban, ám egy öt
venes korú asszony szigorú, 
rendreutasító hangon megelőz: 
Nem szégyenli magát, szégyell
jék magukat! S alaposan kiok
tatja a gőcőgve nevető basszust 
és a nyerítve röhögő cingárt. Az 
otromba megjegyzések még zá
poroznak, miközben az elgyö

tört lelkű, megszégyenült öreg
asszony szinte támolyogva bo
torkál ki az üzletből. S aztán 
csend lesz. 

Elgondolkodom, s a brutális 
szöveg eszembe juttat egy, a va
lóságot kifejező, öregekről szó
ló versszakaszt: „Lefelé tartunk, 
mondják rólunk az emberek, I 
ha fakul szemünk fénye és han
gunk megremeg. I Sajnálkozó 
mosolyt is meg-megfigyelhe-
tünk, I amikor kihagy néha az 
emlékezetünk. I De bánkódjam 
miatta? Az óra lepereg, s vár az 
az ország, ahol senki se lesz 
öreg." (Túrmezei E.) De eszem
be jutott egy másik szöveg is, 
amit mi gyerekkorunkban az is
kolában megtanultunk, és min
dennapi életünkben gyakorolt is 
a mi korosztályunk. Ez a bibliai 
parancs így szól: „Az ősz ember 
előtt kelj fel, és a vén ember or
cáját becsüld meg és félj a te 
Istenedtől. Én vagyok az Úr!" 
(III. Móz. 19:32.) És tanultunk 

a csúfolók büntetéséről is, ami
kor Elizeus prófétát csúfolták: 

kopasz! Jöjj fel ko
pasz!" . (11. Kir. 2:20.) 

Az öregek megbecsülésére 
vonatkozó bibliai tanítás nem 
csupán a férfiakra érvényes, ha
nem éppenúgy az asszonyokra 
is, akik ráadásul édesanyák, a 
család szorgos kezű, gondos 
gondozói, táplálói is. Ez a kis 
öregasszony is volt egyszer vi
dáman, kacagó ifjú leány, gyer
meket kínnal szülő és szeretettel 
nevelő édesanya, s lett ősz hajú, 
megfáradt, nyugalmat, pihe
nést, megbecsülést érdemlő 
öregasszony. S ezeknek a röhö
gő, durva fickóknak is volt édes
anyjuk, s lehet, elnyűtt öreg
asszony. Nem látták meg sem 
saját édesanyjuk, sem a maguk 
jövendőjét, elkövetkezendő hol
napját. Mindenkit elér az öreg
kor, aki egyszer a világra jött. 
Jó lenne ezt tudomásul venni a 
kulturálatlanság és erkölcsi ni
hil szintjére züllött világunkban 
mindenkinek! 

Nádasdy Lajos 

Három emlék a Kossuth-dossziéból 

Az 1848-49-es szabadságharc 
emlékeit sokan gyűjtik ebben az 
országban. Több védett gyűjte
mény van magánkézben is. Vala
hol mindenki elkezdte. Én is így 
vagyok Kossuth-ereldyéirnmel, 
történetükkel ezúttal nem foglal
kozom, de a márciusi ünnep kap
csán bemutatok néhányat, régie
ket és mostanság keletkezőket. 

Felnyitva Kossuth-dosszié-
mat, hadd mutassak be néhány 

szépséget és ajánljak újabbakat, 
mindenekelőtt a mostani kisdiá
koknak. Elsőként a legbecsesebb 
darab: Kossuth eredeti fényképe, 
amely Turinban készült. Értékét 
növeli, hogy az öreg Kossuthnak 
valószínűleg ez a halála előtti 
utolsó fotója. 

Tekintsünk rá egy képes leve
lezőlapra, amelyet születésének 
századik évfordulójára adtak ki. 
Színes lap, nagyon dekoratív, 
szegélye nemzeti színű. 

Divatban volt a szabadságharc 
vezetőinek színes nyomású ábrá
zolása. Egyet őrizek nagyon jó 
állapotban, amelyen nagy tömeg 
körében Bem József tábornok, 
Gróf Batthyány Lajos, Petőfi 
Sándor, Klapka György és Kos
suth Lajos áll. 

Amikor nézegetem csak sze
rénynek mondható emlékdarab
jaimat, az is eszembe jut, hogy 
valamikor gyerekkoromban lát
tam falvédőket hímző asszonyo
kat, akik gyönyörű betűkkel min
tázták a Kossuth-nótát. D. J. 

KOSSUTH LAJOS 
SZÜLETÉSÉNEK ÍGO-U ÉVFORDULÓJA 

s-~\ A-*- TSOWLMARfl 
íüi- í íepltmber 19-tn. 

y , / 

Ne feledje: Új Kemenesalja kéthetente! 
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Pápoci barangolás a múltban (3.) 

Klubkönyvtár - középkori alapokon 
A lörlénelem nagy-nagy írott és le nem írt 

oldalait tovább lapozgatva adódnak olyan év-
és sorsfordulók, amelyek mellett szó nélkül 
nem mehetünk el. Az írott források közül 
ezekből idézünk néhányat. 

1403: a pápoci csata éve. A trónkövetelő 
Nápolyi László Győr felől érkezett a sebesi 
átkelőhelyhez. Körülzárták, ezért átkelt a Rá
bán és Pápoc felé haladva tábort ütött. Stibor 
vajda erősítésére érkezett a helyi seregeknek, 
és a páli malomnál átkelve győzték le Nápo
lyi Lászlót. 

1566: Thuigon budai basa elfoglalja Pápo-
cot. A törökök mintegy 15-ször jártak Pápo-
con. Nem tisztázott, hogy a portyázó törökök 
mit tettek tönkre, mi maradi meg. Feltételez
hetjük, hogy a középkor fejlett településének 
pusztulása erre az időpontra is esik. 

Hogy a rossz után rosszabb következett, 
azt példázza egy dzsentri származású - 1748¬
1762 ~ prépost tevékenysége is. Három, még 
javítható templomot romboltatott le. A perjeli 
székházból serfőzőt készíttetett. A kápolná
ból raktár lett, szép ablakait tönkrevésette. A 
Salvator-bazilika ugyancsak e főpap martalé
ka lett, régi tornyát fatoronnyal fedette. A 
Szent Lőrincz-temp lomot - a példán felbuz
dulva - széthordták a környék lakói. A Szent 
Miklós-templom is e korban semmisülhetett 
meg. A perjel, a perjelség minden emlék nél
kül eltűnt, eltűnt a nép tudatából is. 

Az 1848-49-es szabadságharcban is részt 
vettek a pápociak. A hon ügye mellett fogtak 

fegyvert, harcoltak a pápoci jobbágyok. Ma 
is élő leszármazottaik méltán lehetnek büsz
kék nevükre és őseikre. 

A világháborúk sem múltak el nyomtala
nul a falu életében. Az elhurcolt Fiúk, apák 
többsége életét vesztette Isonzónál, a Donnál, 
hátrahagyva a szerencsétlen özvegyeket, ár
vákat. Az értelmetlen halál, a háború rányom
ta bélyegét a hátramaradottakra, a megcson
kult családokra. 

Az új idők új igényeket, új embereket kö
veleltek. Az igény leginkább kulturális vonat
kozásban jelentkezett. Szűknek bizonyult az 
úgynevezett „régi" iskola, nem volt helye az 
egyéb kulturális tevékenységnek sem. Enyhí
tett a helyzeten az „új" iskola elkészülte. Ez
zel szinte egyidejűleg költözött a könyvtár: 
régi dohos-penészes parasztházból a „régi" 
iskolába, a „régi" iskolából az „új" iskolába, 
majd a jelenlegi végleges helyére. Az 1960-as 
évek vége, a 70-es évek eleje további válto
zásokat hozott. Megszűnt a vonatközlekedés. 
Körzetesítésre kerültek az iskolák, központo
sultak a fejlesztési elképzelések is. Mindezek 
ellenére a községnek alapvető érdeke volt és 
maradt a kultúrház megépítése. 1972-ben 
megkezdődött a „régi" iskola átépítése, nagy
terem nélkül azzal a kikötéssel, hogy a bon
tást falkutatás előzze meg az Országos Mű
emlékvédelmi Felügyelőséggel kötött előze
tes megállapodás alapján. A falkutató „csí
kot" a felszíntől 150 cm-es magasságban és 
30 cm-es szélességben határoztuk meg. A 

A Szent Mihály-kápolna kibontása 

megkezdett munka első félórája meghozta a 
várt eredményt. Bizonyossá vált, hogy nem a 
XVDX századi „régi" iskolát rejti a vakolat 
hanem egy jóval régebben épült létesítmény
ről szereztünk tudomást. A falcsíkozást to
vább folytatva megtaláltuk a gótikusán ívelő 
két társát is. A nyugati oldal után az északi 
oldalt faggattuk. A habarcs Összetétele, a tég
la minősége nem változott, de előbukkant a 
„lőrés", mely szorult helyzetben védelmi cé
lokat is szolgálhatott. A harmadik számú 
meglepetést a két gyönyörűen kialakított g 
tikus ablak és bejárat (hová!?) hozta. A víz
szintes csíkozást a függőleges követte, amely 
egyben behatárolta a visszabontás nagyságát 
is. A külső szemlélő elé lehangoló látván 
nyújthatott a hagymakupolájában megsérült 
Szent Mihály-kápolna és az azt övező rom
halmaz. Ekkor már tudtuk, hogy a Gersei 
Margit által alapított Ágoston-rendi kolostor 
áll a Salvator-bazilika árnyékában, a Szent 
Mihály-kápolna mögött. 

A tényleges építési munka 1975. január 
20-án kezdődött, a létesítményt 1978. au
gusztus 26-án átadtuk. 

Az épület funkciója sokat vitatott kérdés 
volt. A többmilliós költségvetés, a falu csök
kenő lélekszáma indokolja ezt. ügy érezzük, 
a középkori alapokon nyugvó klubkönyvtár 
betöltötte funkcióit az elmúlt két évtizedben, 
ugyanilyen jó szolgálatot tehet az utánunk 
következő nemzedéknek is. Arra kérjük a 
környéken látogatókat, hogy a tájon járva kö
vessék a műemlékeket jelző táblát, időzzenek 
a Salvator-bazilikában, nézzék meg a Szent 
Miklós-kápolnát, a klubkönyvtárat, és ha ide
jük engedi, tegyenek egy hangulatos sétát a 
Rába-parton. 

A klubkönyvtár Varga Tamás 
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Az intai sírok 
Készülve a honfoglalás 1100-

ík évfordulójára, lehetőségeink: 
szerint az itt letelepedő elődeink 
nyomara, azaz a valódi gyöke
rekre tekmtünk. Ezt tehetjük a 
Rejtélyes" intai temető kapcsán, 
amelyet dr. Holéczy Zoltán 
nagytekintélyű orvos tárt fel még 
a negyvenes évek elején. Fárad
ságos munkáját a Magyar Nem
zeti Múzeum elismerte és támo
gatta. Az ásatás eredményeit tu
dományosan regisztrálták, elis-

um régészeti osztálya az előke
rült leletek (csontvázak, korabeli 
ékszerek, díszek stb.) alapján 
rögzítette, hogy az Árpád-korról 
van szó. így igazolható, hogy 
Kemenesalján korai elc<leink le
telepedtek, éltek, temetkeztek. 
Közöljük az intapusztai sírmezŐ 
vázlatrajzát (1941. LX. 3.), amely 
a meglepő eredményt a harmadik 
kutatóárok során meghozta. Az 
ásatásokat végző orvos szakmája 
segítségével felismert egy olyan 

A sirmezöböt feltárt trcpanált koponya (Nemzeti Mú:cntm) 

szült káros drogok és kivonatok, 
képes volt a „műtősebész", a sá
mán, ezt a még mai nap is komp
likált műtétet sikeresen elvégez
ni, a beteg meg éppenséggel túl
élni." - írja tanulmányában dr. 
Holéczy Zoltán. 

Természetesen több ásatás is 
történt vidékünkön, eredményeik 
figyelemre méltóak, azonban so
rozatunk és talán a kedves olvasó 
számára is érdekfeszítő lehet az 
intai Árpád-kori temető. Mind
azok, akik erről - ajánlva az ér
deklődőknek, diákoknak - többet 
akarnak megtudni, részletes köz
lést találnak a Vasi Szemle 1964. 
évi 3. számában, amely a városi 
könyvtárban megtalálható. Ami
kor köszönetet mondok dr. Ho
léczy Zoltánnak, így utólag is re
ménykedem abban, hogy kedves, 
közvetlen alakja még él azokban, 
akikkel barátságban volt Celldö
mölkön, és helye van nagyon sok 
betege emlékezetében. Orvosi és 
muzeológiai munkássága, annak 
eredményei arra kötelezik a vá
rost, hogy emlékét méltóan örö
kítse meg. Talán posztumusz 
díszpolgári cím adományozásá

val, valamint a Kossuth utcai ház 
és rendelő épületének emléktáb
lával való megjelölésével. Ne 
feledjük, Holéczy doktornak ép
pen az 1100-as évfordulónk évé
ben, jövőre lesz a századik szü
letésnapja. (Az ezzel kapcsolatos 
teendőinket már elkezdtük, szá
mos forrást juttatott el hozzánk 
leánya, dr. Kun Lászlóné, Ho
léczy Zsuzsa.) Dala József 

merték. Holéczy doktor erről hi
vatalos ásatási jegyzőkönyvi je
lentést írt, és tanulmányát folyó
iratokban közzétette. 

Napjainkban, amikor erről 
újólag hírt adunk, készülve az év
fordulóra, csupán a figyelemfel
keltésre vállalkozhatunk. Az ása
tások eredménye végső soron a 
ma itt élők számára az, hogy szü
lőföldünk egyébként is gazdag 
történetét érzékelhetjük, éppen 
az intai temető feltárásának ered
ményei láttán. Az említett múze-

gyógyászati mozzanatot, ami 
meglepetésül szolgált a szakmán 
belül. Talált egy olyan koponyát, 
amelyen műtéti beavatkozást vélt 
felfedezni. Ez pedig abban a kor
ban igencsak meglepő. Idézzük 
ennek lényegét: „Csodálatos az, 
hogy abban az időben, mikor 
még más altató, vagy érzéstelení
tő szer nem állott rendelkezésre, 
mint a tömény alkohol, és egyes 
növények, maszlagos nadragulya 
(Anropa Belladonna), vagy mér
ges gombák stb. nedvéből ké-
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A régi Kemenesalja közölte 
Néha kezünkbe akad a régi Kemenesalja egy-egy megsárgult 

példánya, amit olyan érdeklődéssel lapozgatunk, mintha most 
íródott volna. Az írások, a hirdetések emlékeket ébresztenek 
bennünk. Utalnak az elődök törekvéseire, gondolataikra, tet
teikre. 

Nemrég kaptam négy példányt a húszas években megjelentek 
közül. Ezúton mondok köszönetet Nagy Károly barátomnak, aki 
Celldömölkön, a Széchenyi utca 14. szám alatt lakik. Nem dob-
am el az újságokat - mondja - talán érdemes megőrizni a jelen 

számára. Nagyon is igaza van. Ezúton egy kis versikét közlünk 
a |ap 1926. május 30-i számából, ami arra utal, hogy e tájékon 
mindig akadtak verselő kedvű személyek, méltóan a hagyomá
nyokhoz, Berzsenyi szülőföldjéhez. A poéták mindig jelen vol
tok ezen a vidéken. 

TEMETŐBEN... 

Itt állok bus sirhalmodnál, 
A kezemben koszorú, 
A szememben fájdalom, könny, 
A szivem oly szomorú. 

Alant porló Édesatyám, 
Megérzi-e jó szived, 
Hogy mily fájó érzelemmel 
Ali sírodnál gyermeked?... 

Elköltözött a dicső lélek, 
Ott a csillagok hónán, 
Kérd Istent, hogy legyen áldás 
Két árvádnak otthonán! 

Csajbók Lidike 
D. J. 
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Készülnek az átalakulási forgatókönyvek 

Az egyesület fennmaradása a tét 
Ha a „modellezés" kifejezést valaki a sporttal kapcsolatban 

meghallja, akkor először nyilvánvalóan valamelyik modellező 
szakágra gondol. A vajúdó sportélet vezetésének szinte minden 
szintjén azonban ez lett a kulcsszó. Előbb-utóbb remélhetőleg 
sok sportkedvelő Örülhet annak, „ha jó (a) modellezés"... Fehér 
László, az új vizek felé modellező CVMSE intézőbizottságának 
elnöke vázolta lapunknak az egyesület jövőjével kapcsolatos el
képzeléseket. 

- Másfél hónap után milyen tapasztalatokat szerzett a CVMSE 
működéséről? 

• A legutóbbi küldöttközgyűlésen lehetett volna új elnökséget 
választani öt évre, de nem derült ki, hogy kik vállalnának elnök
ségi feladatokat, és milyen formában mű
ködjön tovább az egyesület. Emiatt alakult 
meg a június 30-áig tartó átmeneti időszak
ra a társadalmi munkában dolgozó ideigle
nes intézőbizottság. Az egyesület admi
nisztrátori és irodavezetői teendőit össze
vontuk: Kotz Zoltánné a szakosztályveze
tők, Makkos István polgármester és Kocsis 
Péter mellett egyenrangú tagja lett a bizott
ságnak, amelynek elnökségével engem bíztak 
meg. Az előző elnökség belefáradt a rend
szerváltást követő időszak sok tekintetben ne
hezebb körülményei között a működés anya
gi feltételeiért folytatott harcokba. Tavaly 
nyáron készítették el az utolsó költségvetést 
évnyi időtartamra, s lemondásukkal gyakor
latilag ezt örököltük a hátralévő pár hónapra. 
Ebből következően nem óhajtunk beleszólni 
az egyes sportágak pénzfelhasználásába. 
Önállóság irányába mutató változtatást az je
lent, hogy a szakosztályvezetők kapják meg 
a pénzt, amit ők ésszerűen kezelnek és havi 
dekádokban kell elszámolniuk a felhaszná
lásról. A labdarúgóknál Balogh Zsolt havon
ta felvesz 100 ezer forintot, és hónap végén 
beszámol a kifizetésekről. A kézilabdázóknál 
már kissé bonyolultabb a helyzet, mert a ki
válóan szereplő utánpótlás költségeinek fede
zése elviszi a szakosztály költségvetésének 
közel 50 százalékát, ami állandóan súrlódási 
felületet jelent az NB Il-es csapattal szemben. 
Vigyáznunk kell az egészséges arányokra, hi
szen a fő szponzor, a CELLKOLOR addig ad 
mintegy évi 400 ezer forintot, amíg komoly 
NB Ö-es csapatunk van. Úgy gondolom 
egyébként, hogy a kézilabda körül példaérté
kű folyamatok zajlanak, amely nagymérték
ben köszönhető a Sághegyalja Mgtsz-nek és 
személy szerint Kovács Lajos elnök úrnak, 
aki maga is magas szinten kézilabdázott. A 
napokban dőlt el, hogy Bakó István lesz a 
szakosztályvezető és Löwinger György, 
Molnár János, Somlai Sándor részvételével 
ütőképes stáb segíti a munkáját. Az asztalite
niszezőknél Balázs Béla intézi a sportág te
endőit. 

- Hogyan értékeli az egyesület anyagi hely
zetét? 

• A válaszhoz nem szabad elfeledkezni arról, 
hogy a sport nem csupán versenysport, hanem 

a kultúra szerves része, és nem kevesen vannak 
olyanok a városban, akiknek gyakorlatilag ez 
jelenti a kultúrát. E szolgáltatás az anyagi támo
gatás reálértékben történő visszaesése miatt ve
szélybe került Az önkormányzat - anyagi lehe
tőségeihez mérten - 1,8 millió forintot tudott 
adni tavaly, és a Celldömölkön működő összes 
cég támogatása alig tesz ki egy-kétszázezer fo
rintot a CELLKOLOR említett szponzorálásán 
kívül. A MAV, akinek jelzése az egyesület ne
vében is szerepel, a jól menő MAVÉPCELL 
Kft.-vei együtt mindössze 450 ezer forintot 
adott, ami a CVMSE összes kiadásainak talán 
10 százalékát fedezi. Sajnos, 1994 második fél
évétol a vasúti szabadjegyek megszűntek, pedig 
egyesületünk a rendszeres versenyeztetés terén 
óriási előnyt élvezett az ingyenes utaztatás ré
vén. Hosszú távon azzal számolhatunk, hogy a 
nagy vasutas egyesületek (BVSC, MÁVDAC 
stb.) támogatása után mnáradó aprópénz jut leg
feljebb a kisvárosi vasutas klubokba. Ha az át
alakulási változatok közül az egyesület felbom
lása valósul meg, akkor nagyon valószínű, hogy 
ez az anyagi forrás is elapad. 

- Hány forgatókönyv létezik a szervezeti fel
építésre vonatkozóan? 

• Három út állhat előttünk. Elképzelhető, 
hogy teljesen megszűnik a CVMSE, és az önál
ló egyesületté alakult szakosztályok külön-kü
lön próbálnak talpon maradni. A második vari
áció szerint visszaállna a régi rend: az egyesület 
élén tiszteletdíjas ügyvezető elnök állna, és el
nökség irányítaná a CVMSE munkáját. A har
madik lehetőség: a sportegyesület elnöke (Ügy
vezető és társadalmi elnök nélkül) kétlépcsős 
elnökség segítségével vezetné az egyesületet. 
Ügyvezető elnökségi feladatokat a szakosz
tályvezetők és az adminisztrátor/irodavezető 
látnák el, a második lépcsőben a CVMSE 
stratégiai döntései pedig egy külön elnökség
ben születnének meg. Az utóbbi modell sok
felé eredményesen működik az országban, és 
nem lényegtelen szempont, hogy könnyebb 
megnyerni a gazdálkodóegységek vezetőit el
nökségi tagságra, ha nem kell minden apró-
cseprő ügyben összeülniük, de mégis élő kap
csolatban állnak a szakosztályokkal. Gondos 
előkészítés után fogjuk a küldöttek elé tárni 
az alternatívákat 1995 nyarán. 

Kép és szöveg: Németh T. 

Z\bÁ 
Országos Serdülő 
Kézilabda Kupa 

CVMSE-Dunaferr 21:21 (12:9). Celldö
mölk, 300 néző. A mérkőzés jellemzéséhez 
annyit feltéüenül illik megjegyezni, hogy a cel-
liek hét (! 1) büntetőt hagytak kihasználatlanul... 

CVMSE-Elektromos 19:21 (10:10). Cell
dömölk, 300 néző. A Dunaferr ellen még csak 
a hazai százszázalékos mérleg, ezen a meccsen 
azonban a veretlenség is elúszott. 

Asztalitenisz 
Fejér Megyei Vízmű-CVMSE 10:6. Győz: 

Máthé 4/3, Gáspár 4/1, Molnár 3/1, Gáspár-öl-
bei páros. 

Eredményesen szerepeltek az alsósági iskola 
asztaliteniszezői a városi alapfokú bajnokságon. 
A továbbjutó Agárdi Renáta, BödÖr Veronika, 
Borsodi Krisztina, Hajós Szabolcs és Lempek 
Róbert szorgalmasan készül a megyei döntőre. 

Apáczai-torna 
Az Apáczai Kiadó második korcsoportos le

ány kézilabdatomájának eredményei: Celldö
mölk-Tapolca 10:8, Celldömölk-Taszár 12:5, 
Tapolca-Ajka 8:6, Taszár-Veszprém 12:10, 
CeUdömölk-Veszprém 14:13, Ajka-Taszár 6:6, 
Tapolca-Veszprém 9:9, Celldömölk-Ajka 11:8, 
Tas zár-Tapolca 9:8. A tornát a celldömölki le
ányok nyerték. Góllövőlista: i . Kustos Judit 
Celldömölk (Eötvös), 18 góllal, 2. Lepsényi 
Györgyi Veszprém, 17 góllal, 3. Szomorkovits 
Lilla Celldömölk (Eötvös), 14 góllal. 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 

Szerkeszd a szerkesztőbizottság 
Dala József, Horváth Lajos, 
Káldos Gyula, Molnár Gábor, 
Nádasdy Lajos, Németh Tibor, 
Rozmán László, Völgyi László. 
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