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Harmincéves 
a vértranszfúziós 

állomás 
A Magyar Vöröskereszt 

Celldömölki Területi Szer
vezete és a Városi Kórház 
Vértranszfúziós Állomása 
az állomás alapításának 
30. évfordulója alkalmából 
jubileumi véradóünnepsé
get szervez. 

Az ünnepség időpontja: 
január 25-e délután 3 óra; 
helye: Kemenesaljái Mű
velődési Központ. 

A megemlékezés mellett 
ez alkalommal köszöntik a 
sokszoros véradókat, akik 
a nagyközségi, később vá
rosi véradó napokon rend
szeresen példát mutattak, 
a rászorultakat önzetlenül 
segítették. 

A sokadik próbálkozás után, végre... 30l1 

Megalakult Ságon a hegyközség 
Kemenesalja két legnagyobb 

szőlőhegye történetének 1995. 
december 18-a a harmadik, re
mélhetőleg az előzőekhez hason
ló, korszakos jelentőségű dátuma 
lesz. 

Az idősebbek az emlékeikből 
még könnyen felidézik, mások 
elbeszélésekből ismerhetik, hogy 
a hegy belső életét szabályozó 
helyi törvények milyen rendezett 
állapotokat teremtettek egykor. 
A sági oldalra vonatkozó tör
vényt 1734-ben foglalták írásba. 
E becses emlék hasonmás kiadá
sában volt szerencsém közremű
ködni. Ezek a szabályrendeletek 
szokásjogra és törvényekre épül
ve a múlt század végéig voltak 
érvényben. 

A polgári átalakulás következ
ményeként - különösen a múlt 
század vége felé - új törvények 
jelenlek meg: többek között a 
hegyközségek jogállásáról, bevé
teli, kiadási számadásokról, 
hegyőrök alkalmazásáról, kötele
ző növényvédelemről stb., amit 
figyelembe kellett venni. Volt 
még egy fontos, új elem: a sza
bályrendeletekel a megyei tör
vényhatóságnak is jóvá kellett 
hagyni. 

Mindezt azérl említem, mert a 
szükséges megújulás szellemé
ben a sági oldal szőlősgazdái 
1895. december 31-én, tehát 100 
éve új hegyközséggé alakultak. 
Az új szellemű működési sza
bályzatukat 1898. december 29-

én fogadták el. A nyugati oldal 
tulajdonosai előbbre jártak, ők 
már 1897. április 11-én jóvá
hagyták a Kápolna-Alsómesteri 
Egyesült Hegyközségek szerve
zeti szabályzatát. A szabályzatok 
így kezdődtek: A közgyűlés tagja 
minden birtokos, aki a hegyköz
ség kötelékébe tartozik. Ez ma 
még nem így van. 

A hosszú vajúdás után most 
létrejött hegyközség annyiban 
más mint a korábbiak voltak, 
hogy a Sághegyet nem részekre 
bontva, hanem egységben kezeli, 
és csatlakoztak hozzá a kissom-
lyóhegyi szőlősgazdák. 

A megalakulás alapvetően két 
ok miatt késeit. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Néhány módosítás a KRESZ-ből 
Némileg változtak a közlekedés szabályai. 

Ezekre hívjuk fel a járművezetők figyelmét 
- a teljesség igénye nélkül. A változások egy 
része a megkülönböztető jelzések használa
tára vonatkozik. 

Ránk ezekből elsősorban az tartozik, hogy 
a megkülönböztető jelzéssel haladó járművet 
tilos megelőzni. A követési távolságot is úgy 
kell mögötte megválasztani, hogy az ne za

varja a közlekedés többi résztvevőjét. Fontos 
az is, hogy a figyelmeztető jelzéssel haladó 
járműveket különösen óvatosan kell megkö
zelíteni, előzni. 

A módosítás érinti a segédmotorosokat is, 
ugynais a segédmotoros kerékpárokra is kö
telező a nappali kivilágítás. 

Módosul a sebességkorlátozást jelző tábla 
is. A bécsi egyezmény éneimében csak a 

szám szerepel a táblán ezután, a kilométer 
jelzés nem. 

Nem árt, ha jobban figyelünk a lakott te
rületeken, mert az önkormányzatok olyan 
övezeteket hozhatnak létre, ahol 30 km/óra 
lesz a megengedeti sebesség. 

Az illetékesek fontolgatják a próbajogosít
vány és a büntetőpontrendszer bevezetését. 
Elképzelhető, hogy az ezekre vonatkozó ren
delkezések már az év első felében életbe lép
nek. 

Nyugdíjasok 
ünnepeltek 

Rendhagyó ünnepségre kaptak 
meghívói Celldömölk óvodáinak 
lyugdíjasai a Vörösmarty úti 
Svodába december 20-án. A ka
rácsonyi hangulatot árasztó le-
emben két gyermekcsoport és az 
5voda ének munkaközösségének 
ívónői adtak elő hangulatos ka-
'ácsonyi köszöntőt. 

A pedagógus szakszervezet 
szerény ajándéka, majd az ünne
pi asztalnál a régi emlékek fel-
dézésc tetie meghitté a délutánt. 

S. L . 
Fotó: Szilvia 

Pityervári gáz 
Döntött a celli képviselő-tes

tűiéi, hogy meg kell kezdeni az 
Arany János utcai és Szabadság 
téri gázvezeték építését. A pi
tyervári, illetőleg a két említett 
terület gázvezetékének elkészíté
se több mint 7 millió forintba 
kerül. 

Ebből az önkormányzatnak 
közel 3 milliót kell biztosítania; 
A MÁV 1,9 millióval járul hozzá 
a költségekhez, a fennmaradó 
részt lakossági hozzájárulások
ból fedezik. Már 30-nál többen 
jelezték gázigényüket. 

gy-
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Új év - új remények 

Gondolatok az új esztendő küszöbén 
Új év, új remények. Remélünk, bízunk, 

csalódunk, hisz mindig a jobb és vidámabb, 
boldogabb, könnyebb életet várjuk, de rá 
kell jönnünk, hogy még sokáig türelmesnek 
keli lennünk. 

Néhány napja búcsúztunk egy évtől, me
lyet a szerencsésebbre végigdolgozott, a ke
vésbé szerencsések pedig bizonytalan jöve
delmekből tengették életüket, próbálták csa
ládjukat szerény körülmények között szebb 
idÓkre várva, szinte csak a túlélésre beren
dezkedve fenntartani. 

A szélsőségek társadalmában élünk. Csil
logó autócsodák, fantasztikus vagyonok, 
gyümölcsöző vállalkozások, természetesen 
minden teljesen megérdemelten és törvé
nyesen létrehozva és megszerezve, a le
endő gazdasági fellendülés zálogának ki
kiáltva, a mindinkább hitét és társadalmi 
elismertségét veszítő és rémisztően fásult, 
gyarapodni képtelen középréteg, valamint 
a mindinkább növekvő, a megélhetési 
gondokkal elfoglalt, szinte kilátástalan 
életkörülmények között tengődő társa
dalmi réteg, mind együtt várják a szebb 
jövőt. 

Eljön-e vajon? 
Ezt nem tudhatjuk, de legyünk elégedet

tek, mert már az új év első gesztusaként 
felülről vállveregető dicséretet kaptunk, hi
szen jól viselkedtünk, minden megpróbálta
tást derekasan tűrtünk és ezért csak piros 
pont jár. 

Ez nagyon jó érzés és csak fokozza az 
élvezetet, hogy a nyugati világ sajtón ke
resztül érkező, számunkra oly áhított elis
merő szavai sem hiányoznak. Igaz-e vajon, 
hogy a kibicnek semmi sem drága? Tényleg 
teljesen ostobák vagyunk, vagy csak kényel
mes a tettetés? A kérdést mindenkinek ma
gának kell megválaszolnia ebben a tudat
hasadásos világban. 

Biztosan nincs értelme a sok lelkizésnek 
és a feleslegesnek tűnő eszmefuttatásoknak, 
hiszen amibe kerültünk, azt magunknak kö
szönhetjük. 

Mit várhatunk az új évtől? Szívesen mon
danánk, hogy biztos munkahelyet, javuló jö
vedelmi lehetőségeket, kevesebb idegeske
dést, gyermekeinknek boldogulást, tartós 
egészséget és boldogságot. Örömöket a csa
ládban, örömöket mindennapi életünkben, 
megértést egymás iránt, együttérzést a 
magányosokkal, szenvedőkkel és rászo
rulókkal. 

Mindebből biztosan az valósulhat meg, 

melynek nem függvénye az anyagi gyara
podás, a gazdasági jólét. Mindezt leírni 
könnyű, de megvalósítani nehéz, és való
színűleg prédikáció szintű kinyilatkoztatás
nak hat. 

Mit tehet egy önkormányzat az új évben 
a településén élőkért? Működteti az iskolá
kat, óvodákat, amennyire a pénzéből futja, 
támogatja a kultúrát egyre szűkösebb lehe
tőségeket biztosítva, az egészségügynek 
csak könyöradományt adva próbálja a mi
nimális ellátási szintet biztosítani és igyek
szik a rászorulók szociális problémáit a még 
elfogadható mértékben kezelni. Próbál fej
leszteni, utcákat felújítani, csatornázni, 
mindezzel közérzetei javítani. 

A jó szándék megvan, az eredmény né
mileg kétséges. Talán az is értékelendő, ha 
mindenki a saját feladatait a lehetőségei 
szerint, a lelkiismeretének megfelelően a 
legjobban próbálja ellátni. Ha ez sikerül, 
akkor biztosan lesz eredmény is. Ha nem 
1996-ban, akkor később, de mindenképpen 
hinnünk kell benne. 

Ehhez kívánok kitartást, erőt és derűlá
tást az évfordulón - mely még sajnos nem 
sorsforduló -, boldog új évet az Új Keme
nesalja olvasóinak. 

Celldömölk, 1996. január 10. 

Makkos István 
polgármester 

Miért nincs minden nap karácsony? 
Bőséges volt a választék az ünnepeket megelőző napokon a ka

rácsonyi hangulatot előkészítő műsorokból. Mi a Kemenesaljái Mű
velődési Központban december 22-cn bemutatott Nagykarácsony im
már eljő... című műsort tekintettük meg. 

Az alapos gondossággal válogatott és összeállított műsor kellemes, 
hangulatteremtő szórakozást jelentett kicsiknek, nagyoknak egyaránt. 
Láthattunk lucázást, regölést, betlehemes részletet, a szeretet ünne
pének magasztosságát kifejező táncos mozgásformákat, s hallottunk 
az ünnephez kapcsolódó szép verseket. Az egész műsort a zene fogta 
össze, amit valóban magas színvonalon adott elő a városunkban ismert 
zenészekből, zenetanárokból álló karácsonyi együttes. 

A közreműködő Kemenesalja Néptánccsoport és a többi szereplő 
mellett feltétlen meg kell említenünk a műsort készítő, betanító és 
rendező Ipsics Péter, Tóth Ferenc és Rozinán László nevét. 

Felvételeink a műsor egy-egy mozzanatát idézik. 
- völgyi -
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Megalakult a hegyközség Drámák 
fehéren feketén 

A Kemenesaljái Orvosnapok idején Urbán Tamás fotóművész 
mentéssel kapcsolatos fotói voltak láthatók a Kemenesaljái Művelő
dési Központban. 

Ez volt az a kiállítás, amelyet nagyon nehéz visszaadni, s szinte 
minden próbálkozás csak félsikert hozhat, a legjobb esetben is. Mert 
hogyan lehetne írásban visszaadni a kimerevített, képkockákba örö
kített tragédiákat? A kilincsen függő öngyilkos látványát a kará
csonyfa alatt, a talponállóban kinyújtózva fekvő emberét, akinek most 
hullott ki a pohár a kezéből, a feldúlt, megzavart otthonok látványát, 
a hó és a fagyhalál ridegségét, a közlekedési balesetek értelmetlen
ségét? A vízpart, a menlőcsónak hasznavehetetlenségét, mikor már 
kiderült, hogy hiába? 

Valami talán mégis visszaadható, mert volt a képeknek a drámain 
kívül más üzenete is. Voltak emberek, akik áldozatok, sérültek voltak, 
voltak közömbösek, akik bámészkodtak egy buszmegállóban, vagy 
nyugodtan itták tovább a sörüket, s voltak olyanok, akik térdig érő 
hóban tolták a mentőautót, ablakon emelték ki a segítségre szoruló 
embertásukat, vagy rohantak a helikopter felé, hordággyal a kezük
ben, ő k a másik oldal, akik küzdenek a mások életéért, akik soha 
nem akarják feladni, s ha mégis erre kényszerülnek, akkor arcukra 
vésődik a fájdalom, s bármilyen nehéz is, az alkalmankénti vereséget 
elfogadják, de megszokni nem tudják, s ami a lényeg, nem adják 
föl soha... 

R L 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Az első fordulóban a tulajdo
nosok 50 százaléka plusz egy fő 
jelentette volna a határozatképes
séget, ez nem volt meg. A má¬

i . sodik fordulóban már 10 személy 
is alakíthat hegyközséget. 

Hátráltatta a megalakulást a 
hegybíró személyének megtalá
lása. A rangot és elismerést je
lentő, ugyanakkor a köztestületi 
feladataiból adódó szerteágazó fe
lelősségteljes tisztségre nehezen 
akadt vállalkozó. Végül - igaz egy 
évre - ez is megoldódott. 

Az előkészítő bizottság 11 fős 
választmány és 3 tagú ellenőrző 
bizottság megválasztására tett ja
vaslatot. A jelenlévők a választ
mány létszámát 15 főben hatá
rozták meg. 

A jelöltekre - miután a jelölést 
vállalták - külön-külön szavaz
tak. Egyhangúlag megválasztot
ták az alábbi személyeket: 

Bakó László, Bödör Ferenc, 
Danka Imre, Dezső Péter, Han-
zsér Elemér, Hartmann József 
hegybíró, Hetyei Benjámin alel
nök, Holpert Gyula, Kis Vilmos, 
Kovács József, Németh Gyula el-

JOJ<o 

Ügyfélfogadás 
Celldömölk Város önkormány

zata Polgármesteri Hivatala ügy
félfogadási rendje: 

Hétfő: 9 órától 11 óráig, kedd: 
ügyfélfogadás nincs, szerda: 13 
órától 16 óráig, csütörtök: 8 
órától 11.30 óráig és 13 órá
tól 16 óráig, péntek: 9 órától 
11 óráig. 

A fogadóórák rendje a követke
ző: minden hónap első csütörtökén 
9 és 11 óra között Makkos István 

nök, Tálos József, Vajda Tibor, 
Varga József, Végh Rezső. 

Ellenőrző bizottság: Káldos 
Gyula, Keringer Sándor, Klafl 
Zoltán. 

Az alakuló ülés résztvevői jó
váhagyták a hegyközségi tör
vényt, a szervezeti szabályzatot 
pedig ki kell dolgozni. Döntöttek 
a támogatás mértékéről. Alapja 
a terület nagysága, függetlenül a 
művelési ágtól. Mértéke 50 fillér 
négyzetméterenként. 

Január végén tartja első ülését 
a választmány, döntéseiről - mi
vel a hegyközség ügye igen sok 
embert érint - tájékoztatást 
adunk. Ugyanis a közös költsé
gek - hegypásztor alkalmazása, 
utak javítása stb. - szét nem vá
lasztható, mindenkit érintő fel
adatok. Ezért kérjük a szőlősgaz
dákat, figyeljék az Új Keme
nesalja hegyközségi tudósításait. 

A Ság- és a Kissomlyó-hegy 
megújulásán fáradozó lelkes em
berek munkájának első fázisa le
zárult, de feladat akad bőven, a 
megvalósításhoz további erősödő 
összefogásra és időre van szük
ség. 

Káldos Gyula 

polgármester, minden hónap máso
dik csütörtökén 9 és 11 óra közölt 
Tima László alpolgármester, min
den hónap harmadik csütörtökén 9 
és 11 óra között Baranyai Attilá-
né dr. jegyző, minden hónap ne
gyedik csütörtökén 9 és 11 óra kö
zött Enyingné dr. Batári Borbála 
aljegyző tart fogadóórát a hivatal
ban. 

Kihelyezett ügyfélfogadás 
Izsákfán: minden héten szerdán 
9.00-11.00 óráig a Faluház önkor
mányzati irodahelyiségében. 

VÉRADÁS LESZ február 7-
8-9-én Celldömölkön, a MÁV-
nál; 16-án Jánosházán, Kemenes-
pálfán és Nemeskeresztúron; 23-

án Kenyériben és Pápocon; 29-én 
Köcskön; március l-jén Egyhá-
zashetyén és Borgátán lesz vér
adás. 

VAS M E G Y E ES 
SZOMBATHELY VÁROS 
REGIONÁLIS 
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI 
ALAPÍTVÁNYA 
VÁLLALKOZÓI 
K Ö Z P O N T 

A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT a következő ingyenes és 
kedvezményes szolgáltatásokkal áll kedves Ügyfelei rendel
kezésére: 

• MIKROHITEL NYÚJTÁSA 
• TANÁCSADÓI HÁLÓZAT 
• OKTATÁSI PROGRAMOK 

- VÁLLALKOZÓI ISMERETEK 
- NYELVTANFOLYAMOK 
- SZÁMÍTÁSTECHNIKA 
- SPECIÁLIS TRÉNINGEK 

• ÜZLETEMBER-TALÁLKOZÓK 
- RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE 

A Vállalkozói Központ alirodát 
működtet Bükön, Celldömölkön, 
Csepregen, Sárváron, Vasváron és 
Szentgotthárdon. 

9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B 
9701 Szombathely, Pf.: 372 
Tel.: 94/326-048, 326-049 
Fax: 326-049 

Az Uj Kemenesalja hirdetési tarifái: 
- egész oldal 15 000 forint 
- fél oldal 8 000 forint 
- negyed oldal 5 000 forint 
- nyolcad oldal 3 500 forint 
- tizenketted oldal ' 1 800 forint 
- apróhirdetés 500 forint 
- első oldalon megjelenő szalaghirdetés 

(190 x 25 mm) kék színnyomással 4 500 forint 

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli. 

A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként 
5 százalék kedvezményt kapnak. 

Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal 
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám alatti lakos, a pol
gármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 
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Helyi adók, közoktatásfejlesztési koncepció 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

A múlt év utolsó ülését decem
ber 20-án tartotta a celldömölki 
képviselő-testület. A két ülés kö
zött történtekről szóló beszámo
lóból megtudhattuk, hogy meg
alakult a hegyközség. A szerve
zet a Sághegy és a Kissomlyó 
gazdáinak érdekeit hivatott kép
viselni. Miután a testület egyhan
gúlag elfogadta a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szó
ló beszámolót, áttértek a helyi 
adókról szóló rendelet módosítá
sáról szóló előterjesztés megvi
tatására és közmeghallgatásra 
bocsájtásának elfogadására. A 
módosításokat Baranyai Attilá-
né dr., városunk jegyzője ismer
tette. Néhány hozzászólás után a 
testület közmeghallgatásra bo-
csájtotta a módosítási javaslatot. 
Tekintettel arra, hogy az igen kis 
számú jelenlevő polgár nem 
óhajtott hozzászólni a módosí
táshoz, a képviselők egy ellen
véleménnyel elfogadták a helyi 

adókról és a gépjárműadó mér
tékéről szóló rendeletek módosí
tását. 

Az ülés folytatásában Eszter
gályos Jenőnek, az Apáczai Ki
adó Kft. ügyvezető igazgatójá
nak interpellációját hallgatták 
meg a képviselők. Tiltakozását 
fejezte ki azért, mert a munkás
őrség volt épületét pályázat ki
írása nélkül a Vas Megyei Mun
kaügyi Központ helyi kirendelt
ségének adták el. Makkos Ist
ván polgármester válaszában el
mondta, hogy a képviselő-testü
let jogszerűen járt cl. Termé
szetesen nem zárkóznak el attól, 
hogy a kft. számára más ingatlant 
eladjanak. 

A VASI VOLÁN Rt. által ja
vasolt díjemelést ellenszavazat 
nélkül elfogadta a testület. E sze
rint a vonaljegy 42, míg az arc
képes havi bérlet 950 forintba ke
rül januártól. 

Nem váltott ki különösebb vi

tát az önkormányzat 1996. évi 
munkaterve sem. Az alaposan el
készített és az illetékesekkel is 
megvitatott, a közoktatás fejlesz
téséről és átalakításáról szóló 
koncepciót is egyhangúlag elfo
gadták a képviselők. 

A folyó ügyekben - a már em
lített helyi közlekedés díjának 
emelése mellett - döntöttek 
egyes belterületi lakótelkek árá
nak emeléséről, hozzájárultak, 
néhány fa kivágásához a város 
területén. 

A testület pozitívan értékelte 
a helyi televízió eddigi működé
sét, és a következő év végéig 
meghosszabbította a műsorkészí
tési szerződést, valamint engedé
lyezte a fennmaradt anyagiak új, 
korszerűbb számítógépes szoft
ver vásárlására való elköltését. 
Szeptemberig kéthetente lesz 
műsor, míg szeptember 9-étől 
minden hétfőn új híradóval je
lentkezik a helyi televízió. 

Számos problémát okozott és 
okoz a piac rendezetlen állapota. 
Ezen a helyzeten próbál változ
tatni a testület. - Egyik döntése 
a vásárokról és a piacokról szó
ló új rendelet megalkotása, a 
másik viszont az, hogy a szak
hatóság által feltárt hiányossá
gok elhárítására 250 ezer forin
tot kell biztosítani az 1996-os 
pénzügyi tervben. A piac elhe
lyezésének hosszú távú megol
dásával majd a részletes rende
zési terv megalkotásakor kell 
foglalkozni. 

A testület döntött arról, hogy 
a Szociális Segítő Szolgálat in
tézményeinél az élelmezési 
nyersanyagköltséget megemeli, 
mégpedig a felnőttek esetében 
napi 3 étkezésre 150-ről 180 fo
rintra, míg a bölcsődei étkezte
tést 72-ről 86 forintra. 

Az ülés záró részében döntés 
születelt arról is, hogy a volt lak
tanya épülete melletti területből 
mintegy 4700 négyzetméter 
nagyságú részt eladnak a T + R 
Kft.-nek élelmiszer-áruház építé
sére. 

Györe Géza 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Az Országos Rendőr-főkapitányság felvételt hirdet a Rendőr Szakközépiskolák 

1996/1997-es tanévére 
Az ORFK Budapesti Rendőr Szakközépiskola a középiskolai érettsé
gire épülő 2 éves elméleti és gyakorlati oktatásából álló nappali tago
zatos képzési indít 1996 szeptemberében. A képzés rendőr szakképe
sítést biztosít, amely a rendőrség közrendvédelmi és bűnügyi szakte
rületeinek tiszthelyettesi és zászlósi munkakörök betöltésére - első
sorban közterületi szolgálat ellátására - készít fel. 

Azoknak a fiataloknak a jelentkezését várjuk, akik 
• kedvet éreznek a rendőri pálya iránt, azonosulnak a rendőrségi „szol

gálunk és védünk" felfogásával, 
• képesnek érzik magukat a fokozott tanulmányi, fizikai és fegyelmi 

köveiéi menyek teljesítésére, 
tanulmányaik befejezése után vállalják a rendőrség hivatásos tiszt
helyettesi állományában a szolgálatot. 

A rendőri szolgálat sajátosságaiból adódóan a felvételre kerülök 
10%-a lehet nő. 
A jelentkezés feltétele: 

• 18-26 életév, 
• középiskolai érettségi, 
• magyar állampolgárság, 
• belföldi állandó lakhely, 
• a hivatásos állományba vételhez szükséges büntetlen előélet, jó hír

név, 
• fegyveres szolgálatra való alkalmasság, 
• a férfiaknál minimum 170 cm, a nőknél 162 cm testmagasság. 

Felvételi követelmények: 
• a BM-vizsgálat szerinti egészségügyi, pszichikai alkalmasság, 
• tanintézeti műveltségi és pályaalkalmassági, valamint fizikai vizsgán 

való megfelelés, 
• írásos hozzájárulás a hivatásos állományba vételhez szükséges el

lenőrzéshez, 
• a hivatásos rendőri szolgálat vállalása, 
• a képzésre és a minimum 5 éves munkavállalásra vonatkozó szer

ződés megkötése. 

A felvételt nyert tanulók: 
• a rendőri szakismereteken túl számítástechnikai, idegen nyelvi, gep-

járművezetcsi és önvédelmi ismeretekel is tanulnak, 
• sorkatonai szolgálatukat a honvédelemről szóló 1993. évi CX. tör

vény 96. § alapján a rendőr szakközépiskolai képzéssel teljesíthetik, 
• akik kitűnő tanulmányi eredménnyel fejezik bc a tanulmányaikat, 

a későbbiekben felvételi vizsga nélkül nyerhetnek felvételt a Rend
őrtiszti Főiskola levelező tagozata I . évfolyamára. 

Az ORFK biztosít: 
• az első tanévben 

- az első félévben havi 14 500 Ft ösztöndíjat, 
amely a 2. félévben a tanulmányi eredmény szerint változhat, 

- térítésmentes oktatást, étkezést, a képzéshez szükséges anyagi és 
ruházati ellátást, valamint kérésre kollégiumi elhelyezést; 

• második tanévben 
- a hivatásos állományba próbaidőre való kinevezést, 
- a kezdő beosztási és rendfokozati illetménynek megfelelő fizetést, 
- kedvezményes térítéssel étkezést, kérésre kollégiumi elhelyezést, 
- 50%-os MAV utazási igazolványt; 

• a tanulmányok sikeres befejezése után a hivatásos rendőri állomány
ba való véglegesítést. 

A jelentkezések beérkezésének határideje: 
• 1996. évben érettségizőknek 1996. február 15. 
• 1995-ben vagy korábban érettségizetteknek - amennyiben egy éven 

belül sorozáson vettek részi, vagy teljesítették a sorkatonai szolgá
latot - 1996. április 15. 

A jelentkezés módja: 
a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Személyzeti Osztályán, 9700 
Szombathely, Petőfi S. u. 1/C, valamint a területileg illetékes rendőr
kapitányságok személyzeti előadóinál. 
A jelentkezési kérelmek elbírálása a felvételi eljárás ütemezése szerint, 
de legkésőbb 1996. június 30-ig befejeződik. 
Az érdeklődőknek személyesen, levélben, vagy telefonon készségesen 
adnak felvilágosítást az említett rendőri szervek. 
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Kemenesaljái községek, polgármesterek Kemenesmagasi 
Kemenesmagasi történelmét Csikor Zoltán feljegyzései a hon

foglalásig vezetik vissza. 1037-ben a hat házból álló település Mo 
gos néven a bakonybéli apátsághoz tartozik. Később Apátmagasi 
és Pórmagasi néven említik. Apátmagasi a templomdomb körüli 
területen lehetett, később terjeszkedett a mai Tulok utca iránya 
ba. A reformáció idején, a 16. században az apátmagasiak evan 
gélikusok lettek, a pórmagasiak katolikusok maradtak. Ez ellen 
téteket, feszültségeket szült abban az időben. A törökdúlás elő 
a lakosság az akkor még ősvadonnak számító Cser mélyén és a 
Marcal nádasaiban rejtőzködött. Érdekesség, hogy 1754-ben 52 
kisnemes élt Nemesmagasiban, akik paraszti életet éltek, de ne
mesi kiváltságokkal bírtak. Az 1800-as évek végén Magasinak 
körjegyzősége, postája, kaszinója, önsegélyező egylete, magtára, 
tüzoltóegylete és -szertára, dalárdája, 4 iskolája és egy kisded
óvója van. Lakóinak száma 1142. A csúcsot 1920-ban éri el 1861 
lakossal. Ettől kezdve a lakosság állandóan fogy, ma csak 1055 
lakója van. 

A falu polgármestere, Balogh 
Ferenc 1935-ben született Ke-
menesmagasiban iparos család
ból. Az elemi iskola 4 osztályát 
szülőfalujában végezte, majd a 
Pápai Református Kollégiumba 
került. Származása miatt tovább
tanulási lehetősége nem volt, így 
apja mellett kitanulta a bognár és 
kádár szakmát. 1957-től ő maga 
is önálló kisiparos lett. 

1978-tól vesz részt a közéleti 
munkában. Mint tanácstag is és 
jelenlegi megbízatásában is a fa
lu építését, szépítését tartotta, 
tartja a legfontosabbnak. Az első 
választások után alpolgármester, 
falugondnok. A 94-es választá
sokban került a falu élére. 

Az alpolgármester Recse Kál
mán. A képviselő-testület tagjai 
még: Csók István, Gudui Pál, 
Gyalogh Mátyás, Györffi Lász
ló, Sebestyén Zoltán és Tőke 

István. Jegyző: Keresztes Lász-
lóné. Háziorvos dr. Pánkó Mag
dolna, aki kél jól képzett asz-
szisztenssel és a védőnővel köz
megelégedésre látja el az egész
ségügyi feladatokat. Újság az 
egészségügy háza táján, hogy a 
háziorvosi szolgálat januártól be
téti társaság formájában mű
ködik. 

A fogászati problémákkal sem 
kell általában kimozdulni a falu
ból, hisz dr. Mihály András 
fogszakorvos hetente egy alka
lommal Kemenesmagasiban tart
ja a rendelést. 

A falu Szergény községgel kö
zösen fenntartott általános isko
lájába 150 tanuló jár, közülük 
60-an szergényiek. Á tanulókkal 
14 pedagógus foglalkozik. A 
másnapi felkészüléshez 4 napkö
zis csoport nyújt segítséget. Az 
iskola konyháján 120 gyermek 

étkeztetéséről gondoskodnak. A 
40 óvodás kisgyermek két cso
portban jól felszerelt óvodában 
tölti hétköznapjait, gondos óvó
nők és dadák felügyelete mellett. 

Kemenesmagasi büszkesége a 
citerazenekar és népdalkör, 
amelynek híre és ismertsége jó
val túlnőtt a falu és a megye ha
tárain. Vezetőjük Sebestyén Zol
tán - aki egyben az iskola igaz
gatója is - magasra állította a 
mércét a csoport előtt, s ez ga
ranciát jelent az együttes színvo
nalára. A szórakozáshoz tartozik 
a sport is, amit Magasiban a me
gyei I I . osztályban szereplő lab
darúgócsapat jelenti. 

A viszonylag fiatal átlag élet
korú képviselő-testület igyekszik 
jól ellátni a feladatát. Sok a szo
ciális probléma ezekben a nehéz 
időkben. A testület a gyermekek 
és az idősek problémáinak felka

rolását, segítését tartja fő felada
tának. Ez a segítség a fiataloknál 
beiskolázási segély, kedvezmé
nyes étkeztetés, az öregeknél és 
a rászorulóknál szociális étkez
tetés, gyógyszertámogatás és 
rendkívüli segély formájában va
lósul meg. 

Eredményeikhez tartozik, 
hogy 1991 és 1993 között 11 ezer 
négyzetméter aszfaltutat építet
tek 13 millió forintért. Az egész
ségügyi ellátás korszerűsítése 1,5 
millió forintot, a sportegyesület 
támogatása 250 ezer forintot, az 
önkormányzati hivatali munka 
korszerűsítése 180 ezer forintot 
igényelt. 

A legnagyobb beruházás itt is 
- mint sok más kemcnesaljai te
lepülésen - a falu földgázháló
zatának kiépítése volt, ami szep
tember végén kezdődött el, és 
18,5 millió forintba kerül. Erre a 
célra 5 millió forint kölcsönt kel
lett felvenniük 33 százalékos ka
matra, aminek visszafizetése a 
jövő egyik fontos feladata lesz. 
Eldöntendő még, hogy milyen 
sorrendben lássák el korszerű 
gázfűtéssel az intézményeiket. 

A polgármester elmondta, 
hogy nem is annyira az anyagi 
gondok aggasztják, hanem az 
utóbbi időben egyre inkább ta
pasztalható befelé fordulás, kö
zömbösség a község problémái 
iránt, pedig - mint mondta - a 
közös munkára, Összefogásra ma 
is nagy szükség volna. 

Völgyi László 

Ne feledje: 
Uj Kemenesalja 

kéthetente! 
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Mi az eltérés oka 
a gázszámlákon? 

Egy orvos kér segítséget 
Szeszélyes és kiszámíthatatlan 

néha a sors. Az egyik nap még 
van jövő, van élet. Másnap pedig 
bekövetkezik valami, ami legfel
jebb rémálmainkban jön elő, de 
még akkor sem hisszük el igazán, 
hogy mindez velünk is megtör
ténhet. 

Dr. Horváth Károly sárvári 
gyermek szakorvos tavaly au
gusztusban súlyos autóbalesetet 
szenvedett. Gerincvelő-sérülése 
következtében csaknem teljesen 
megbénult, elveszítette mozgás
képességét. Négy hónapja küzd, 
hogy visszatérhessen az életbe. 
Mert nem akar beletörődni ab
ba, hogy állapota megmásítha

tatlan, és már sohasem gyako
rolhatja hivatását, amit annyira 
szeret. Gyógyulásához azonban 
költséges segédeszközökre és te
rápiákra van szüksége. Dr. Hor
váth Károly megsegítésére 
„Gyógyulj, hogy gyógyíthass!" 
néven alapítványt hoztak létre a 
közelmúltban. 

Egy orvos kér segítséget, aki 
sok ezer gyermeken segített már 
önzetlenül, mindig kedvesen. 
Egy orvos, aki gyógyítani szeret
ne. De ahhoz előbb meg kell 
gyógyulnia. 

Az alapítvány számlaszáma: 
MHBRt. 10200689-47610714¬
00000000 

Ügyfélfogadás a rendőrségen 
A Celldömölki Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályá

nak ügyfélfogadási rendje 1996. január 1-jétöl az alábbiak szerint 
megváltozott: hétfő: 08.00-16.00 óra között folyamatosan; kedd: 
08.00-12.00 óra között; szerda: 13.00-17.00 óra között; csütörtök: 
08.00-13.00 óra között; péntek: 08.00-12.00 óra között. 

Néhány éve még mosolyogtunk, amikor jobb módú nyugati isme
rősünk beszélgetés közben megemlítette: mielőtt vásárolni megy, 
először oszt, szoroz, hogyan jön ki jobban. Nos, ide jutottunk mi is, 
csak éppen a jobb mód még hiányzik. 

Ez jutott eszembe, amikor néhányan megkérdezték - mivel pon
tosan írják a fogyasztásmérők állását a várható költségek miatt - , 
miért több a számlán feltüntetett fogyasztás, mint a valóságban. Sokan 
azt gondolták, talán a vállalat veszteségeit így kívánják kompenzálni. 

Mi az igazság? - kérdeztem az ÉGÁZ munkatársától. Készségesen 
válaszolt, illetve átadta az ÉGÁZ Vas Megyei Üzemigazgatósága ide 
vonatkozó tájékoztatóját, amit talán lehetett volna érthetőbb szövege
zésben is kiadni. Ebből megtudhatjuk, október 1 -jétől áttértek a vételezett 
hőenergia mennyisége szerinti emelt nyomású földgáz elszámolására. 
Ez annyit jelent, hogy az elfogyasztott földgázmennyiség után, annak 
fűtőértékével arányosan kell megfizetni a díjat. A fűtőérték az egységnyi 
gázmennyiség tökéletes elégésekor felszabaduló hőenergia. A fűtőérték
ről a megyei napilap havonta tájékoztat. 

A fogyasztott gázmennyiség megállapítása a következőképpen tör
ténik. A gázórán leolvasott értéket megszorozzák a korrekciós (1,045) 
tényezővel, az így kapott értéket tüntetik fel a számlán. Ez az oka 
a különbségnek, amely különbség a fogyasztás nagyságával együtt 
nő. Bízzunk benne, hogy a fűtőérték megfelel az előírtaknak. 

Káldos Gyula 

3o<i2> Koptik Odó: a barokk és a felvilágosodás határán 

Dömölk 250 éve búcsújáró hely 
1995-ben volt a dömölki 

búcsújáró hely alapításának 
negyed évezredes évforduló
ja. E jeles jubileum alkal
mából talán nem felesleges 
visszatérnünk az esemény
re. Tüskés Gábor és Knapp 
Éva nemrégiben a szétszór
va található források alap
ján publikált tanulmányt 
Koptik Odóról. Tüskés Gá
bor, a történettudomány 
kandidátusa, az MTA Iro
dalomtudományi Intézeté
nek főmunkatársa foglalta 
össze lapunk számára kuta
tásaik legfontosabb megál
lapításait. 
-Miért éppen Koptik Odól vá

lasztották kutatásuk tárgyául? 
• A tanulmány azoknak a 

vizsgálatoknak a sorába illeszke
dik, amelyekben a 17-19. száza
di vallásosság történetében jelen
tős szerepet játszó egyházi sze
mélyek tevékenységét elemez
tük. Koptik alakja jó lehetőséget 
kínált egyrészt annak tanul
mányozására, hogy a felvilágo
sodás eszméi a felső egyházi kö
rök képviselőinél különböző idő
ben és formában jelentkeztek, s 
eltérő reakciókat váltottak ki. 
Másrészt megmulatja azt is, hogy 
a 18. század közepének átmeneti 
szakaszában milyen konfliktus
helyzetek adódhattak a konzer

vatív és az új eszméket képvi
selő egyházi vezetők között, s 
hogy egy ilyen konfliktus mi
lyen személyiségbeli vonások
nak, kulturális különbségeknek, 
vallásosságtörténeti és más vál
tozásoknak lehet a következmé
nye. 

- Melyek voltak Koptik élet
pályájának legfontosabb állomá
sai? 

• 1692. október 18-án szüle-' 
tett a dél-csehországi Klattauban. 
Gyermek- és ifjúkorának megha
tározó élményei lehettek azok a 
zarándoklatok, amelyek szülővá
rosa vérző Mária-képe körül 
1685-től kezdve bontakoztak ki. 
A gimnázium elvégzése után a 
salzburgi egyetemen bölcseletet 
és jogot tanult. 1713. január 2-án 
a Sankt Lambrechl-i bencés apát
ságba lépett, majd 1717. február 
20-án pappá szentelték. Ezt kö
vetően különféle lelkipásztori 
feladatokat látott el, egyebek kö
zölt Mariazellben. 1733 őszétől 
a salzburgi egyetemen bölcsele
tet, 1734 őszétől öt esztendőn ke
resztül kontroverziát tanított. 
1736 elején a protestantizmus 
visszaszorítása érdekében létesí
tendő bencés missziós házak 
ügyében Magyarországra jött és 
Sajghó Benedek pannonhalmi 
főapát segítségét kérte. A gyűj
tést az osztrák tartományokban, 

Németországban, Franciaország
ban és Belgiumban is folytatta. 
A külföldön látott akadémiák 
mintájára a salzburgi egyetem 
mellett nemesi kollégiumot ho
zott létre, s erre hivatkozva apáti 
címet kért Sajghótól. A főapát 
1739 elején a dömölki apáti cí
met adományozta neki, ami for
dulópontot jelenteti az életében: 
a magyar bencések közé lépett és 
Pannonhalmára jött. 

- Ténylegesen tehát korábbi 
kapcsolat nem volt Koptik és Dö
mölk között. A véletlennek kö
szönhető, hogy éppen 6 lett a te
lepülés történetét meghatározó 
személyek egyike? 

• Amikor ráébredt, hogy az 
apáti cím mögött csupán egy el

pusztult középkori apátság rom
jai állnak, s az apátság javadal
mát nem élvezheti, vissza akart 
menni Salzburgba. Az egyetem 
rektora azonban az időpont alkal
matlanságára hivatkozva elutasí
totta kérését. Koptik Dömöikön 
az egykori apátság romjai köze
lében a magával hozott mariazel-
li kegyszobor másolatának ká
polnát építtetett. A szobor körül 
hamarosan rendkívüli esemé
nyek történtek, és zarándoklatok 
alakultak ki. Ezzel egy időben 
egy magyar nemesi akadémia 
felállításának tervein dolgozott, 
majd hosszabb ideig Rómában 
próbált támogatást szerezni el
képzeléseihez. 1745-ben ismét 
Dömölkre ment, ahol eleinte ele
mi körülmények között élt. 
Rendbe szedette a kápolnát és a 
kultusz újjáélesztésén fáradozott. 
Támogatója, Zichy Ferenc győri 
püspök csodatévőnek nyilvánította 

C X X TUM 
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Gróf Zichy Ferenc győri püspök rendelete, mellyel kimondja, hogy a dömölki 
Mária-szobor csodatevő 
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Galambászok területi díjkiosztója 
6 0 ^ 

A Magyar Postagalambsport 
Szövetségének mintegy 4-5 ezer 
tagja van, ezen belül a nyugat
dunántúli kerület 120 tagot 
számlál, ők tartották december
ben évzáró díjkiosztó ünnepsé
güket Celldömölkön. Horváth 
Zoltán, a kerületi szövetség el
nöke elmondta, hogy 1995-ben 
egy 9 versenyből álló sorozat 

volt, aminek leghosszabb távja 
480 kilométer. Amellett, hogy a 
kedvezőtlen időjárási viszonyok 
miatt sok volt a veszteség, szép 
eredményeket értek el a sportág 
szerelmesei. Erről a hatalmas 
mennyiségű oklevél és a szép 
számban kiadott díszes serleg is 
tanúskodott. A nyugat-dunántúli 
kerület legjobbjai voltak: Tóth 

Antal (Szombathely), a Tán-
czos-Tarczy pár (Celldömölk), 
valamint Héky Albert (Sárvár). 
A kerület elnöke azt is elmondta, 
hogy a következő évi versenye
ket Lengyelországból indítják, a 
leghosszabb távú verseny 800 ki
lométeres lesz. Részt kívánnak 
venni a maratoni távú versenye
ken is, amelyek hosszúsága 1000 
kilométer felelt van. 

Az alkalom kapcsán Tóth An
tal lanár úrtól, a kerületi ver
seny bajnokától igyekeztem né
hány dolgot megtudni a galam
bokról. 

-Mióta ismerik a postagalam
bok kivételes képességeit? 

- Már az ókorban felfigyeltek 
erre, de a modem versenyga-
lambokal Belgiumban tenyész
tették ki. 

- Hogyan tájékozódik a pos
tagalamb? 

- Ma sem tudják egészen pon
tosan. Azt látjuk a legvalószí
nűbbnek, hogy a Föld mágneses 
terének különbözősége segíti 
őket a hazatérésben. 

- A költöző madarak is haza
találnak... 

- Az egészen más. A költöző 
madarak meghatározott évszak
ban indulnak, s valamennyien 
meghatározott területre érkez
nek. Esetükben az élettér kény
szerű változtatása genetikailag 
öröklődött az évmilliók során. 
Ezzel szemben a postagalamb 
bármikor, bármilyen irányból ké
pes hazatérni. 

- Mibe kerül ez az érdekes 
hobbi? 

- Az biztos, hogy különleges 
életvitelt követel, nagyon sok 
időt leköt. 50-60 ezer forintot 
költök rá évente. Az örömök és 
bosszúságok pedig sűrűn válto
gatják egymást. 

- gy> 

a szobrot, majd 1745. november 
17-én elrendelte nyilvános tisz
teletre való kitételét. Sajghó és 
Koptik viszonya feszültté vált, 
mivel a főapát nem fogadta el a 
jelenségek csodás voltát. 

A dömölki kápolna mellett az 
Erdődy család kegyúri támoga
tásával és a zarándokok adomá
nyaiból 1747 tavaszán a maria-
zelli templom mintájára új temp
lomot és kolostort kezdett építe
ni. A szobrot több tízezer zarán
dok jelenlétében a következő év 
szeptember 15-én helyezték át a 
templom főoltárára. Koptik min
dent megtett a zarándoklatok föl
lendítésére: búcsúengedélyeket 
szerzett, társulatokat alapított, 
különféle nyomtatványokat adott 
ki, s a zarándokok ellátására -
saját hatáskörét túllépve - noví-
ciusokat és papokat akart nevel
ni. Emiatt kapcsolata a főapáttal 
végleg megromlott. A Mária Te
rézia elé került viszály azzal zá
rult, hogy a királynő Koptikot a 
pannonhalmi főapátság költsé
gén a göttweigi apáiságba küldte, 
a dömölki apátságot pedig egy 
ideig a kancellária felügyelet 
alatt kormányoztatta. Koptik 
Odó utolsó évei saját igazának 
védelmében és nagy szegénység
ben teltek. Szeretett volna 
visszamenni Dömölkre, de ismé
telt kérése ellenére sem hagyhat
ta el Göttwciget, ahol 1755. ok
tóber 24-én hall meg. 

- Mi jellemzi Koptik irodalmi 
tevékenységét? 

• Működésének jegyei: írása

inakjelentős tömege, a témák és 
műfajok ismétlődése, a többmű
fajúság, a klasszikus műfajok 
mellőzése, a különböző műfajok, 
illetőleg a tudományos és áhítaii 
célkitűzés sajátos keveredése egy 
műben, a kéziratban maradt és 
a befejezetlen munkák viszony
lag magas aránya, valamint az, 
hogy a nyomtatványok és a kéz
iratok szoros egységet alkotnak. 
Nem volt eredeti alkotó egyé
niség, bár rendtársai felfigyeltek 
irodalmi és szónoki képessé
geire. 

- Hogyan foglalhatók össze a 
dömölki időszakra vonatkozó 
írásai? 

• A dömölki kegyhelyre vo
natkozó nyomtatványok név nél
kül jelenlek meg, de nagy való
színűséggel Koptiknak tulajdo
níthatók, illetőleg az ő ösztönzé
sére készüllek. Többségük kis 
terjedelmű kiadvány: latin, ma
gyar és német nyelvű hírlevél, 
ponyvafüzet, gyónócédula és 
úgynevezett búcsúkép a dömölki 
szobor ábrázolásával. Ezeken kí
vül egy német nyelvű mirákulu-
mos könyv tartozik ide. Elsősor
ban a hely ismertté télelét és a 
kultusz növelését szolgálták, s az 
1745. évi püspöki vizsgálatok és 
az 1748. évi áthelyezés körüli 
időben jelentek meg. A történeti 
hitelesség igényével fellépő hír
levelek és a mirákulumos könyv 
középpontjában a hely eredeté
nek, az egyházi vizsgálatoknak, 
a csodáknak és tanúsítványok
nak, valamint az átvitelnek és az 

áhítat nagyságának a leírása áll. 
Mindezek a nyomtatványok a fő
apát engedélye nélkül jelenlek 
meg, s jelentősen hozzájárullak 
ahhoz, hogy Koptik és a főapát 
viszonya nyílt összetűzéssé vál
tozott. 

- Miben rejlett konfliktusuk lé
nyege? 

• Koptik az akkor érvényes 
egyházi tanítást képviselte: az el
lene irányuló vádak valóságos 
alapjaként szereplő lények az Ő 
idejében általánosan elfogadott 
gyakorlatot jelentettek. Az ok
kult jelenségek (aranycsinálás) 
iránti érdeklődése sem számítolt 
különlegességnek, hiszen folya
matos pénzhiánya kellő okot 
adott rá. Kudarcának oka egy
részt az volt, hogy nem ismerte 
fel a vallásgyakorlat, ezen belül 
a zarándoklatok megítélésének 
gyökeres megváltozását és felső 
egyházi és világi rétegekben, s 
hogy a saját társadalmi közegé
ben egyre archaikusabbnak szá
mító nézeleket fanatikusan kép
viselte. Másrészt konfliktusba 
keveredett maga választotta egy
házi föl öltésével, aki már az új, 
felvilágosult felfogás híve volt, 
s akinek álláspontját anyagi és 
presztízsmotivációk is befolyá
solták. Ehhez járult, hogy a két 
szembenálló fél személyes tulaj
donságai sem fértek meg egy
mással. Koptik természetének 
alapvonásai az erős küldetéstu
dat, a hiszékenység, a csekély 
hely zetfel ismerősi képesség, a 
körültekintés hiánya voltak, míg 

Sajghót elsősorban a kompro
misszumkészség és a könnyed
ség hiánya, továbbá energikus 
határozottság jellemezték. S bár 
Koptik eltávolítása Dömölkről 
Sajghó és az általa képviselt esz
mék győzelmét jelentette, Koptik 
kezdeményezése végül is megva
lósult és messze túlélte őt. A dö
mölki templom és kolostor fel
épült, fontos településkepző té
nyezővé vált és a mai Nyugat-
Magyarország jelentős zarándok
helyei közé számít. 

- Milyen általánosabb érvé
nyű tanulságok vonhatók le Kop
tik és Sajghó ellentétéből? 

• A kél főpap konfliktusa pa-
radigmatikus érlékű, míg Koptik 
a túlnyomórészt középkori és ké
ső középkori alapokon nyugvó 
barokk vallásosság heves védel
mezőjeként lépett fel, Sajghó kri
tikája már egy felvilágosult egy
házi szellemiséget tükrözött. 
Győzelme néhány évvel megelő
zi a babona, mágia, varázslás el
len hozott állami megszorító in
tézkedéseket, s előrejelzi a klasz-
szikus barokk vallásosság formá
inak széthullását és a felvilágo
sult eszmék terjedését. Koplik 
sorsa példázza a késő barokk fa
natikusainak életvitelét, eszmé
nyeinek kivirágzását és romba 
dőlését, továbbá azt a folyamatot, 
melynek során míg a régi világ
kép konzerválásán dolgozott, 
több vonatkozásban maga is hoz
zájárult az új eszmék elterjedé
séhez. 

Németh Tibor 
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Kemenesaljái Orvosnapok - újraélesztési konferencia 
Mint arról már lapunkban 

előzetesen hírt adtunk, 1995. de
cember 16-án és 17-én orvosna
pok voltak Celldömölkön. A ren
dezvény központi témájául a re-
animációt, az újraélesztést vá
lasztották. 

A téma mellett még az is új
donságként szolgált, hogy a szer
vezők nemcsak a szakembereket, 
hanem a laikusokat is invitálták 
az előadásokra és gyakorlatokra, 
olyan megfontolásból, hogy az 
emberi élet megmentésekor 
„csak azt tudjuk használni, amit 
előre megterveztünk, előkészítet
tünk, begyakoroltunk". Az idéző
jelbe tett mondatot akár mottóként 
is felfoghatnánk, s azért is fontosak 
ezek a szavak, mert mindezeken 
nagyon sok múlhat, ezek függvé
nye, hogy a részvételi szemléléstől 
tovább tudunk-e lépni a tevőleges, 
érdemi segítség felé, 

Jóllehet a szakmai értékelés 
nem a laikus újságíró dolga, ez
úttal mégis megengedhető ez, hi

szen jelen összegzés a szervezők 
bevonásával készült. Minden
képpen sajnálatosnak tekinthető, 
hogy a városkörnyéki és Sárvár 
városkörnyéki háziorvosok csak 
mérsékelt érdeklődést tanúsítot
tak, jóllehet névre szóló meghí
vót kaptak, ugyanúgy, mint cell
dömölki kollégáik. Persze az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy a 
helyi orvosok sem képviseltették 
magukat oly mértékben, mint az 
a téma fontossága miatt elvárható 
lett volna. 

Sajnos a laikus érdeklődők 
száma is elmaradt a várakozástól, 
de javukra írható, hogy akik jelen 
voltak, azok a gyakorlati lehető
séget kihasználva elsajátították a 
reanimáció ábécéjét. Maradva a 
tényéknél, az első nap mintegy 
150, a második nap mintegy 100 
résztvevője volt a rendezvény
nek. 

A hallgatóság számától füg
getlenül az előadók tudásuk leg
javát adták, tudva: roppant nehéz 

bármely témáról úgy előadni, 
hogy az laikusnak és orvosnak 
egyaránt érhető és hasznos le
gyen. 

Az előadók sorából feltétlenül 
ki kell emelni dr. Sebestyén Er
zsébetet, az Országos Mentő
szolgálat szolgálatvezető főorvo

sát, aki az egész rendezvény 
egyik értelmi szerzője volt, s 
oroszlánrészt vállalt magára a 
szervezésből is. Bevezető elő
adásában a reanimáció alapjairól, 
szükségességéről adott roppant 
tiszta fogalmakat, s elsősorban 
ösztönzést a gyakorlatokhoz, ahol 
az elméleti tudást lehetett kama
toztatni. Dr. Szegeczky Dezső 
gyermekgyógyász főorvos elő
adásában nemcsak tényanyagá
val, de élményt adó előadásmód
jával is magával ragadta hallga
tóságát. A szúk orvosi kör részé
re a Semmelweis Orvostudomá
nyi Egyetem professzorának, dr. 
Pénzes Istvánnak az előadása 
keltett nagy érdeklődést. 

Súlyosan vetkeznénk a tárgyi

lagos tájékoztatás ellen, ha külön 
nem említenénk meg a rendez
vény fő szervezőit, dr. Sebestyén 
Erzsébet főorvost és Karádi Mi
hály mentő szakápolót. Renge
teg időt és energiát fordítottak az 
előkészítésre, lebonyolításra, s 
arról igazán nem Ők tehetnek, 
hogy a meghívottak közömbösek 
maradtak. Mindezek mellett nem 
tettek le az esetleges folytatásról 
- 2-3 év múlva - s bíznak már 
előre abban, hogy majd az érdek
lődés is méltó lesz a színvonal
hoz. Maradva még ennél a ren
dezvénynél, ezúton köszönik 
meg minden szponzor és egyéb 
segítő támogatását, mely lehető
vé tette az orvosnapok megren
dezését. 

Az értékelés után csak még 
egy momentumot. Mikor interjút 
kértem Sebestyén főorvosnőtől, 
azt mondta, hogy inkább csinál
jam végig a gyakorlatokat, s ír
jam le, mit gondolok. Szót fo
gadtam, s a következőket gondo
lom. Jó, hogy volt rendezvény, 
jó, hogy számosan megismerked
hettek a reanimáció alapjaival, s 
különösen fontos ez egy olyan 
országban, ahol csökken a szü
letések száma, s a munkaképes, 
túlhajtott lakosságból egyre töb
ben halnak meg tragikus hirtelen
séggel, fiatalon. És még egy do
log. Minden életért kár, mely 
megmenthető lett volna akkor, ha 
van ott valaki, aki érdemben se
gíthetett volna. Sebetyén főor-
vosnő mottója szolgáljon zárszó
ként ismét: „Csak azt tudjuk 
használni, amit előre megtervez
tünk, előkészítettünk, begyako
roltunk". 

R L 

ía Celldömölk Város Önkormányzatának 
41/1995. (XI I . 20.) sz. rendelete 

a gépjánnűadó mértékéről 
A gépjárműadóról szóló 1995. évi XCVIII. törvénnyel módosított 
1991. évi LXXX1I. törvény II . fejezetének l/A. § (1) bekezdése alap
ján Celldömölk Város Önkormányzata a gépjárműadó ménekéről az 
alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

(1) Az évi adótétel - a (2) bekezdésben foglallak kivételével - az 
adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 400 Ft. 

(2) A motorkerékpár, a lakópótkocsi, a lakóautó és a sátras utánfutó 
adója 2000 Ft/cv. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti adóalapja - tehergépjármű kivételével 
- a gépjárműnek a forgalmi engedélyben feltüntetett saját tömege 
(önsúlya). 
Tehergépjármű esetében - ide nem értve a nyergesvontatói - az 
adó alapja a forgalmi engedélyben feltüntetett saját tömeg (ön
súly) növelve a terhelhetőség (raksúly) 50%-ával. 

2-§ 

Ez a rendelet 1996. január l-jén lép hatályba. 
Celldömölk, 1995. december 20. 

Baranyai Attiláné dr. Makkor István 
jegyző polgármester 

Veszélyes téli útjaink 
Az utakat járva kissé keserűen tapasztaljuk, hogy városunkba 

erve havas, jégbordás, csúszós utak fogadnak bennünket. Aki a 
városon belül autózni kényszerül - bármily óvatos is - állandóan 
retteg, hogy mikor kerül valaki a járműve alá, vagy mikor csúszik 
össze egy másik kocsival. Évek óta visszatérő probléma ez. Min
dig bízunk, hogy az idén talán jobb lesz, a helyzet azonban 
lényegében változatlan. A város lakói tisztában vannak azzal, 
hogy az utak tisztítása komoly költséget jelent, de a kérdés attól 
még kérdés marad: Miért olyanok télen az útjaink, amilyenek? 

völgyi 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 32/1993. (XII. 15.) sz. rendelete 
a helyi iparűzési adóról - egységes szerkezet 

[a 12/1995. (III. 1.) sz. és a 43/1995. (XII. 20.) sz. rendelettel] 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továb
biakban: önkormányzat) a helyi adókról szóló, többször módosított 
1990. évi C. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az illetékességi területén helyi iparűzési adót vezet be. 

Az adó célja 
1- § 

Az adó bevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek ki
egészítése, a működési-fenntartási feladatok pénzellátásának biztosí
tása. 

Az adókötelezettség 
2. § 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett va
lamennyi vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési te
vékenység). 

(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az 
adóköteles tevékenységet a székhelyén vagy a telephelyén (rész
legében) vagy azon kívül végzi. 

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozónak, mint az adó 
alanyának (3. §) a minőségében végzett nyereség-, illetve jöve
delemszerzésre irányuló tevékenysége. i 

Az adó alanya 
3. § 

(1) Az adó alanya a 2. §-ban meghatározott tevékenységet végző 
vállalkozó. 

(2) E rendelet alkalmazásában vállalkozó: a gazdasági tevékenységet 
saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen 
végző 
a) vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély, 
b) az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését meg

előzőjogszabályok alapján kisiparosnak, magánkereskedőnek 
minősülő magánszemély, valamint a jogi személy részlegét 
szerződéses rendszerben üzemeltető magánszemély, 

c) mezőgazdasági termelést és ahhoz kapcsolódó szolgáltatást 
végző magánszemély, 

d) az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok 
alapján vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet 
folytató magánszemély, 

e) jogi személy, 
f) egyéb szervezet. 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
4-§ 

(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének 
napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával 
szűnik meg. 

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jel
leggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység vég
zésének időtartama az irányadó az adókötelezettség terjedelmére. 

(3) E rendelet alkalmazásában ideiglenes (alkalmi) tevékenység: az 
önkormányzat illetékességi területén a vállalkozó által a székhe
lyén, illetve állandóra létesített telephelyén kívül, nem rend
szeresen, az alkalomtól függően eseti jelleggel végzett tevékeny
ség, ide nem értve az idényjellegű tevékenységet, a fogyasztási 
szolgáltatásokat és a fuvarozást. Az önkormányzat illetékességi 
területén az az iparűzési tevékenység minősül ideiglenesnek, 
amelyet az adóalany 
- folyamatosan 60 napnál nem hosszabb ideig, 
- megszakításokkal az év folyamán 183 napot meg nem haladóan 

folytat. 
(4) Az építőipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett k i 

vitelezési és fenntartási munkák, továbbá az ezekkel kapcsolatos 
szerelési, szervezési lebonyolító, szaktanácsadó, illetve felügye
leti tevékenység abban az esetben ideiglenes, ha az időtartam 
folyamatosan, vagy egy adóéven belül megszakításokkal legfel

jebb 3 hónap, ezt meghaladó esetben a tevékenység állandó te
lephelyéről végzett tevékenységnek minősül. 

(5) A tevékenységnek a (3) bekezdésben megjelölt időtartamot 
meghaladó gyakorlása nem tekinthető ideiglenes (alkalmi) jelle
gűnek. 

Az adó alapja 
5. § 

(1) Az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás 
nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével 
és az alvállalkozói teljesítések értékével. 

(2) Nettó árbevétel: 
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó ár

bevétele, továbbá a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 
együttes összege, a b)-i) pontokban foglalt eltérésekkel, 

b) a pénzintézeteknél: a kapott kamatok és kamatjellegű bevé
telek, valamint a fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések 
különbözetének, továbbá az egyéb pénzintézeti tevékenység 
bevételeinek és a nem pénzintézeti tevékenység nettó árbe
vételének együttes összege, 

c) a biztosítóknál: a biztosítástechnikai bevételek összege, csök
kentve a kárkifizetés (károk és szolgáltatások) összegével, a 
viszontbiztosítónak átadott díjjal és a biztosítástechnikai tar
talékok növelésére történt ráfordítással, valamint a biztosí
tástechnikai bevételekhez átvezetett kamatbevételekkel és nö
velve a nem biztosítási tevékenység bevételével, továbbá a 
kapott kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, 

d) a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kap
csolatos pénzforgalmi bevétel, 

e) az értékpapír-forgalmazó társaságnál: az értékpapír-forgalma
zás bevétele, növelve a kapott kamatok és kamatjellegű be
vételek összegével, 

f) az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított 
intézménynél: a könyvvezetési kötelezettségtől függően a vál
lalkozási tevékenységből származó a) pont alatti nettó árbe
vétel, vagy pénzforgalmi bevétel, 

g) hatályon kívül helyezve!, 
h) a b)-f) pontban nem említett szervezeteknél (lakásszövetkezet, 

társasház, alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda 
stb.) - könyvvezetési kötelezettségtől függően a vállalkozási 
tevékenységből származó, az a) pont szerinti nettó árbevétel 
vagy pénzforgalmi bevétel, 

i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya 
alá tartozó vállalkozók esetében a tevékenységükkel (termék
eladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott ÁFA nélküli kész
pénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen 
vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a 
fogyasztási adóval. 

(3) A 4. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az ideiglenes 
(alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység adóztatása napi 
átalányban történik. A 4. § (4) bekezdésében meghatározott eset
ben az adó alapja a település illetékességi területén végzett te
vékenység nettó árbevétele. 

Az adó mértéke 
6- § 

Az önkormányzat az évi adó mértékét 
(1) Az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbe

vételének 1%-ában állapítja meg. 
(2) Az illetékességi területen a 4. § (3) bekezdésében foglalt ideig

lenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység után: 
2 m 2 közterület elfoglalásáig napi 100 Ft, 
2-6 m 2 közterület elfoglalásáig napi 200 Ft, 
6 m 2 feletti közterület elfoglalásáig napi 600 Ft. 
Zárt helyiségben, épületben, intézményben való alkalmi iparűzés 
esetén a napi átalány összege m2-ként 30 Ft, 
de maximum 1500 Ft. 
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Adómentesség 

7.5 
(1) Tárgyi adómentesség illeti meg az alábbi szolgáltató tevékeny

ségeket: 
- cipész, 
- harisnyafelszedő, 
- kádár, 
- fazekas, 
- kovács, 
- bognár, 
- kommunális, valamint a 
- szociális ellátásra irányuló tevékenység. 

(2) Személyes adómentességet élveznek: 
- települési Önkormányzat, 
- az önkormányzati társulás, 
- a települési önkormányzat intézményei. 

(3) Adómentesség illeti meg a kezdő vállalkozót - kivéve a szeszes
ital-árusítással és szerencsejáték-szervezéssel foglalkozókat - a 
tevékenység megkezdésétől számított 1 évig. 
Ez a kedvezmény az önkormányzat illetékességi területén 5 éven 
belül egyszer vehető igénybe. 

(4) Mentes az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni 
napi átalány fizetése alól a zöldség-gyümölcs őstermelő. 

(5) Mentes az árbevétel után történő adózástól a Celldömölkön te
lephellyel rendelkező és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység után napi átalányt fizető vállalkozó. 

(6) Nem adható mentesség a (3), (4) és (5) bekezdésben foglalt vál
lalkozónak, amennyiben szeszesital- és dohányáru-forgalmazás
sal, illetve szerencsejáték-szervezéssel foglalkozik. 

Adókedvezmény 
8. § 

(1) Azon vállalkozásokat, amelyek az eladott áruk beszerzési érté
kének levonási jogával nem élhetnek, 0,2% kedvezmény illeti 
meg. 

(2) A tevékenységet kezdő vállalkozót a tevékenység megkezdésétől 
számított - az (1) bekezdésben érvényesített kedvezmény után 
fennmaradó adóból - a második évben 50%, a harmadik évben 
25% adókedvezmény illeti meg. 

(3) Az (1)—(2) bekezdésben foglalt kedvezmények az árbevétel után 
adózó vállalkozókat illetik meg. 

(4) A vállalkozó kedvezményekkel csökkentett fizetendő adójának 
7%-át meghatározott célokra engedményezheti. Ezen célokat 
minden évben a Közművelődési, Oktatási, Gyámügyi és Sport 
Bizottság jelöli meg. 

(5) Adókedvezményt nem kaphat a szeszes italt és dohányárut áru
sító, valamint a szerencsejáték szervezésével foglalkozó vállal
kozó. 

9. § 
(1) Amennyiben a vállalkozó tevékenységét a 7. § (3) bekezdés sze

rinti mentesség és a 8. § (1) bekezdés szerinti kedvezmény igény
bevételétől számítottan 3 éven belül - súlyos egészségkárosodás, 
rokkantság, nyugdíjazás vagy haláleset kivételével - megszünteti, 
az igénybe vett mentesség, kedvezmény idejére járó adót 15 na
pon belül köteles megfizetni. 

(2) A rendeletben kezdő vállalkozónak (vállalkozásnak) minősül az 
a vállalkozás, amelynek alapítója, (alapítói) közölt nincs olyan 
természetes vagy jogi személy, amely végzi vagy az új vállal

kozás megindítása előtt közvetlenül végzete az új vállalkozás 
tevékenységi körének valamelyikét. 

Az adókötelezettség bejelentése 
10. § 

(1) Az adózó adókötelezettségét, illetve az adóköteles bevételszerző 
tevékenységét annak keletkezéséről (a tevékenység megkezdé
sétől) számított 15 napon belül az adóhatóságnak írásban köteles 
bejelenteni. 

(2) Az az adózó, aki ideiglenes, alkalmi jelleggel folytatja iparűzési 
tevékenységét, tevékenységének megkezdésekor köteles ezt az 
önkormányzati adóhatóságnak bejelenteni. 

Az adó megfizetése, önadózás 
11. § 

Az adót az adózó köteles megállapítani (önadózás), bevallani és meg
fizetni. A vállalkozó az iparűzési adó fizetési kötelezettségének tel
jesítése érdekében adóelőleget köteles fizetni. 

Az adó mérséklése 
12. § 

(1) A még be nem fizetett adót (adóelőleget) az önkormányzati adó
hatóság az adóalany kérelmére mérsékelheti, elengedheti, vagy 
annak megfizetésére pótlékos, vagy pótlékmentes részletfizetést, 
fizetési halasztást engedélyezhet, ha annak megfizetése az adózó 
és a vele együtt élő közeli hozzátartozók [Ptk. 685. § b) pontja] 
megélhetését súlyosan veszélyeztetné, vagy egyéb gazdasági le
hetetlenülést okozna. 

(2) Az adórövidítésből, adóhiányból, adóbevallási kötelezettség el
mulasztásából eredő adótartozás méltányosságból nem mérsékel
hető és nem engedhető el. 

(3) Adó és adópótlék mérséklése, illetve elengedése tárgyában hozott 
döntését megelőzően az önkormányzat jegyzője 
- 100-500 E Ft értékig a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, 
- 500 E Ft felett a képviselő-testület 
állásfoglalását, véleményét köteles kikérni. 

Záró rendelkezések 
13. § 

(1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdés kivételével 1994. január l-jén 
lép hatályba. Rendelkezéseit 1994. január 1. napjától kell alkal
mazni. 

(2) A rendelet 12. § (3) bekezdése 1995. március 2-án lépett hatályba. 
Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(3) A rendelet 5. § (2) bekezdés b), c), h) pontja, a 6. § (1) és (2) 
bekezdése, a 7. § (4), (5), (6) bekezdése, a 8. § (1), (2), (3), (4), 
(5) bekezdése, a 9. § (1), (2) bekezdése 1996. január l-jétől lép 
hatályba. 

(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és esetekben a helyi 
adókról szóló törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

14. § 
E rendelet hatálybalépését követően az iparűzési adóról szóló 3/1992. 
(II. 26.) és a 27/1992. (XII. 30.) sz. önkormányzati rendeletekkel 
módosított 10/1991. (VI. 19.) KT. sz. rendelet hatályát veszti. 

Celldömölk, 1995. december 20. 

Baranyai Attiláné dr. Makkos István 
jegyző polgármester 

ĉ oĤ  Celldömölk Város Önkormányzatának 31/1993. (XII. 15.) sz. rendelete 
a kommunális adóról - egységes szerkezet 

[a 11/1995. (III. 1.) sz., a 39/1995. (XII. 20.) sz. rendelettel] 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továb- Az adó célja 
biakban: önkormányzat) a helyi adókról szóló, többször módosított 1. § 
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdé- Az adó bevezetésének a célja a költségvetés pénzeszközeinek kiégé
sében kapott felhatalmazás alapján az illetékesség területén kommu- szítése a helyi infrastruktúra fejlesztésére, valamint környezetvédelmi 
nális adót vezet be. feladatok ellátására. 
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Az önkormányzat a befizetett kommunális adót teljes egészében 
a) szennyvi'ztisztítómű és hálózatépítés, 
b út-, járdaépítés, % 
c) kommunális szemétszállítás és elhelyezés feladatainak meg

oldására, 
d) környezetvédelmi feladatok ellátására, 
e) telefonhálózat bővítésére fordítja. 

L 

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 
Adókötelezettség, az adó alanya 

2. § 
Kommunális aókötelezettség terheli azt a magáriszemélyt, aki az ön
kormányzat illetékességi területén 

a) lakás, 
b) nem lakás céljára szolgáló építmények - kivéve az állattartáshoz 

és a növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület, 
c) beépítetlen belterületi földrészlet közül a közművel ellátott, 

építésre alkalmas telek tulajdonjogával, illetve az ingat
lannyilvántartásba bejegyzett - a Tv. 52. §-ának 3. pontja 
szerinti - vagyoni értékű joggal (a továbbiakban együtt tu
lajdon), 

d) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával 
rendelkezik. 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
3. § 

(1) Az adókötelezettség 
a) építménynél: 

- használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadá
sát követő év első napján, 

- az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett 
építmény esetében a tényleges használatbavételt követő év 
első napján, 

b) teleknél a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az épí
tési tilalom feloldását követő év első napján, 

c) lakásbérleti jog esetén a lakásbérleti jogviszony létrejöttét 
követő év első napján 
keletkezik. 

(2) Megszűnik az adókötelezettség 
a) építménynél: 

- az építmény megszűnése évének utolsó napján, 
- az építménynek az év első felében történő megszűnése ese

tén a félév utolsó napján, 
b) teleknél: 

- a földterület külterületté minősítése, illetőleg beépítés ese
tén a félév utolsó napján, 

- az építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése 
esetén a félév utolsó napján, 

c) lakásbérieméi: 
- a jogviszony megszűnése évének utolsó napján, 
- a jogviszonynak az év első felében történő megszűnése 

esetén a félév utolsó napján. 
(3) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget 

nem érinti. 

Adómentesség 
4. § 

Mentes az adó alól 
a) - a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a 

nevelési, oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, 
- műemlék építmény, 
- az egyházak tulajdonában álló, nyilvános istentiszteletre 

szolgáló templom, imaház, a lelkész elhelyezésére szolgáló 
építmény, továbbá a szerzetesrendek esetében a rendház 
tulajdonosa (bérlője). 

b) Az építési tilalom alatt álló telek tulajdonosa a tilalom ideje 
alatt. 

c) Az építési telek a jogerős tulajdonjog bejegyzését követő év 
január l-jétől számított 3 évig, ha ezen időszak alatt a beépítés 
megtörténik. 

Az adó mértéke 
5. § 

(1) Az adó évi mértéke a 2. § a)-d) pontjaiban meghatározott adó
tárgyanként 
- első adótárgy után 1500 Ft, 
- második és további adótárgy után 750 Ft. 

(2) Az első adótárgy meghatározásánál a 2. § a)-d) pontjaiban meg
határozott adótárgyak közül az adómentesek figyelmen kívül ma
radnak. 

Kedvezmények 
6. § 

(1) Az egyébként járó adó 50%-át fizeti az az adóalany, aki az előző 
év végéig a 60. életévét betöltötte. 

(2) A kivetett adóból eltartottanként 10% kedvezmény jár. Több adó
alany esetén a kedvezmény a kivetett adó arányában adható 
meg. 

(3) Kedvezményt csak lakás után lehet igénybe venni. 
(4) Kedvezményt az adóalany csak az állandóra bejelentett lakása 

után kaphat. 
(5) A kedvezmény kiszámításánál az alábbi eljárási szabályok irány

adók: 
a) Nyugdíjkorhatárt elért eltartott esetében az eltartottra jutó 

kedvezmény az adótárgyra (lakásra) vonatkozó adó egészéből 
kerül elszámolásra. 

b) Többféle kedvezményre való jogosultság esetén a kedvez
mények az adótárgyra (lakásra) vonatkozó egészéből számít
hatók le. 

(6) A kommunális beruházást, illetve befizetést teljesítő adóalany 
az e célra ráfordított összeg erejéig maximum 5 évig adóked
vezményben részesül azon adótárgya után, amelynek érdekében 
a kommunális beruházás, illetve befizetés felmerült. 

(7) Nem számolható el külön kedvezmény abban az esetben, ha a 
magánszemély vállalkozó a (6) bekezdésben foglalt befizetést, 
illetve ráfordítást költségként elszámolta. 

(8) A (6) bekezdésben megjelölt kedvezmény a befizetést, ráfordítást 
követő év január l-jétől érvényesíthető. 

Az adó mérséklése, elengedése 
7. § 

(1) Az adózó, illetve az 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: 
Ar.) 25. §-ának (2) bekezdése alapján az adó megfizetésére kö
telezett személy átmeneti, neki fel nem róható fizetési nehézsége 
esetén fizetési halasztást, részletfizetést kérhet. Az adóhatóság 
akár pótlékköteles, akár pótlékmentes fizetési halasztást, részlet
fizetést engedélyezhet, ha a fizetésre kötelezett igazolja, vagy 
valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése 
családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekin
tettel aránytalanul súlyos megterhelést jelentene. 

(2) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő -
esedékessé vált, de még meg nem fizetett - adótartozást, a bír
ságot, a pótlékot mérsékelheti, vagy elengedheti, ha megfizetése 
az adózó, valamint az adó megfizetésére kötelezett más személy 
és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan 
veszélyezteti. 

(3) A (2) és (3) bekezdésben említett méltányossági kérelem elbí
rálását megelőzően az adóhatóság a kérelemben felhozott indo
kok igazolására szólítja fel az adózót, és a szociális körülmények 
feltárása érdekében köteles kikérni az önkormányzat szociálpo
litikai bizottsága, valamint a részönkormányzatok javaslatát. (A 
javaslatot az iratokhoz csatolni kell.) 

Bejelentési kötelezettség 
8. § 

(1) Az adózó az adókötelezettséget annak keletkezésétő számított 
15 napon belül köteles az adóhatóságnak bejelenteni. 
A bejelentést az e célra szolgáló nyomtatványon, írásban kell 
megtenni. 

(2) Az adózó, bevallás benyújtásával jelenti be az adókötelezettség 
keletkezését, s nem kell újabb adóbevallást tennie mindaddig, 
amíg az adót érintő változás nem következett be. 
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(3) Az adózónak az adókötelezettséget érintő változásról az adóévet 

követő 15 napon belül az előirt nyomtatványon tájékoztatnia kell 
az adóhatóságot. 

Az adó megfizetése 
9. § 

Az-adót félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, 
illetve szeptember 15-ig kell az Önkormányzat adószámlájára meg
fizetni. 

n . 
VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS ADÓJA 

10. § 
(1) Kommunális adókötelezettség terheli a (2) bekezdésben megha

tározott vállalkozót, függetlenül a 2. § alapján egyébként fennálló 
adókötelezettségtől. 

(2) E rendelet alkalmazásában vállalkozó: a gazdasági tevékenységet 
saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen 
végző 
a) vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély, 
b) az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését meg

előzőjogszabályokalapjánkisiparosnak, magánkereskedőnek 
minősülő magánszemély, valamint a jogi személy részlegét, 
szerződéses rendszerben üzemeltető magánszemély, 

c) mezőgazdasági termelést és ahhoz kapcsolódó szolgáltatást 
végző magáriszemély, 

d) az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok 
alapján vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet 
folytató magáriszemély, 

e) jogi személy, 
f) egyéb szervezet. 

(3) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany 
székhelye vagy csupán telephelye (részlege) található az önkor
mányzat illetékességi területén. 

Adómentesség 
11. § 

(1) Személyes adómentességet élveznek 
a) a települési önkormányzat, 
b) az önkormányzati társulás, 
c) a települési önkormányzat intézményei. 

(2) A munkahelyteremtő lehetőségeket biztosító vállalkozás tétre
jöttét követő 1 évig az új munkahelyhez kapcsolódó konkrét 
létszám után. 

(3) A vállalkozó az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképes
ségű személyek átlagos létszáma után teljes mentességben ré
szesül. 

(4) A (2) bekezdésben járó mentesség nem adható azon vállalkozó
nak, aki szeszes ital és dohányáru forgalmazásával foglalkozik. 

(5) Mentes a kommunális adó megfizetése alól az egyszemélyes, 
még besegítő családtagot sem alkalmazó, nyugdíjkorhatáron fe
lüli nyugdíjas vállalkozó. 

Az adó alapja 
12. § 

Az adó alapja az önkormányzat illetékességi területén működő adóalany 
által helyben foglalkoztatott személyek (tulajdonosok, alkalmazottak, ta
gok stb.) korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma. 

Az adó mértéke 
13. § 

(1) Az adó évi mértéke a 12. § alapján számított létszámra vetítve 
2000 Ft/fő. 

(2) Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, az adó évi 
mértékének időarányos részét - a 18. § (8) bekezdésben foglaltak 
szerint - kell számításba venni. 

Adókedvezmények 
14. § 

(1) A tevékenységet kezdő vállalkozót a 11. § (2) bekezdésben kapott 
mentesség lejárta után további 1 évig 50% adókedvezmény illeti 
meg. 

(2) Az alábbi tevékenységi körben működő vállalkozó az évi kom
munális adója 50%-át köteles megfizetni: 
- a szociális ellátásra irányuló tevékenységből a szociális gon

dozás és ellátás (SZTJ 818-2), 
- oktatási ellátásra irányuló tevékenységből (SZTJ 819), 
- kommunális ellátásra irányuló tevékenységből 

(SZTJ 714-21) köztisztaság, 
(SZTJ 714-22) településtisztaság, 
(SZTJ 714-23) parkosítás, zöldterületek fenntartása. 

(3) Azon vállalkozó, aki az adóztatást megelőző év december 31-i 
átlagos állományi létszámához képest 
- létszámát megtartja - 10%, 
- 10%-ig terjedő mértékű új munkahelyet hoz létre - 20%, 
- 10% feletti mértékű új munkahelyet hoz létre - 30% 

adókedvezményre jogosult. 
(4) A (2) és (3) bekezdésben felsorolt kedvezmények alapja az (1) 

bekezdésben érvényesített kedvezményekkel csökkentett adó. 
(5) Kedvezmény nem adható azon vállalkozónak, aki szeszes ital, 

vagy dohányáru forgalmazásával foglalkozik. 
(6) Kezdő vállalkozónak (vállalkozásnak) minősül az a vállalkozás, 

amelynek alapítója (alapítói) között nincs olyan természetes vagy 
jogi személy, amely végzi vagy az új vállalkozás megindítása 
előtt közvetlenül végezte az új vállalkozás tevékenységi körének 
valamelyikét. 

15. § 
Amennyiben a vállalkozó tevékenységét a 14. § (l)-(2) bekezdése 
szerinti kedvezmény igénybevételétől számítottan 3 éven belül - sú
lyos egészségkárosodás, rokkantság, nyugdíjazás vagy haláleset ki
vételével - megszünteti, az igénybe vett kedvezmény idejére járó 
adót 15 napon belül köteles megfizetni. 

Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése 
16. § 

(1) Az adózó neki fel nem róható fizetési nehézsége esetén fizetési 
halasztást, részletfizetést kérhet. A halasztás vagy részletfizetés 
akkor engedélyezhető, ha az adózó igazolja, hogy fizetési ne
hézsége átmeneti, és úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben 
tőle elvárható. 

(2) A fizetési halasztás vagy a részletfizetés engedélyezése esetén 
az Ar. 67. §-ának (1) bekezdése szerinti késedelmi pótlékot kell 
fizetni. Az adóhatóság kivételes méltánylást érdemlő körülmény 
esetén a határozatban a késedelmi pótlékot mérsékelheti vagy 
elengedheti. 

(3) Adópóllék elengedése és mérséklése csak az adótartozás megfi
zetése után kérhető. 

(4) Adópótlék mérséklése, illetve elengedése tárgyában hozott dön
tését megelőzően az önkormányzat jegyzője 
- 100-500 E Ft értékig a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, 
- 500 E Ft felett a Képviselő-testület 

állásfoglalását, véleményét köteles kikérni. 

Bejelentési kötelezettség 
17. § 

(1) A vállalkozó az adókötelezettséget, illetve az adóklöteles bevé
telszerző tevékenységet annak keletkezésétől (a tevékenység 
megkezdésétől) számított 15 napon belül az adóhatóságnak be
jelenti (bejelentkezés). 
A bejelentkezést az e célra szolgáló nyomtatványon írásban kell 
megtenni. 

(2) A vállalkozónak ha az adóévben alakult vagy adókötelezettsége 
az adóévben keletkezett, és ha ezt az adóját megállapító törvény 
előírja, az (1) bekezdésben foglalt bejelentéssel egyidejűleg az 
adóhatóságnak az adóévben várható adóját is bejelenti. 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 
18. § 

(1) Az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni 
(önadózás). A bevallást az adóévet követő február 28-ig kell az 
adóhatóságnak benyújtani. 

(2) A vállalkozó kommunális adó fizetési kötelezettségének teljesí
tése érdekében - a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - adó
előleget köteles befizetni. 
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(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Az adóelőleg alapja az adóévet közvetlenül megelőző év korrigált 
átlagos statisztikai állományi létszáma. 
Az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a 
megelőző év adójának a működés naptári napjai alapján egész 
évre számított összege az adóelőleg. 
A tevékenységét az adóév közben kezdő vállalkozónál az adó
előleg az adóévre bejelentett várható adó összege. 
Az adóelőleg a (3)-(5) bekezdés szerint számított alapnak a 13. § 
(1) bekezdése szerinti mértékkel számított összege. 
Ha a vállalkozó adókötelezettsége nem áll fenn a teljes évben, 
az adó, illetve az adóelőleg megállapításához az egy főre meg
határozott évi adómérték egy hónapra eső hányadát szorozni kell 
a korrigált átlagos statisztikai állományi létszámmal és az adó
kötelezettség hónapjainak számával. Ennek során minden meg
kezdett hónap egész hónapnak számít. 
Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre 
emelkedéséig a (3) és (4) bekezdésben említett vállalkozó az 
adóelőlegét az előző fizetési meghagyás alapján fizeti. 
A vállalkozónak az adóelőleget félévi egyenlő részletekben az 
adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell az önkor
mányzat adószámlájára megfizetni. A vállalkozónak a helyi kom
munális adóelőleget a várható éves fizetendő adó 90%-ának meg
felelő összegre az adóév december 20. napjáig ki kell egészítenie. 

Záró rendelkezések 
19. § 

(1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével 1994. 
január l-jén lép hatályba. Rendelkezéseit 1994. január 1. napjától 
kell alkalmazni. 

(2) A rendelet 2. §-a, 6. § (4) bekezdése, a 8. § (2), (3) bekezdése, 
16. § (3), (4) bekezdése 1995. március 2-án lépett hatályba, ren
delkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

(3) A rendelet 5. § (1) bekezdése, 6. § (6), (7), (8) bekezdése, 11. § 
(4), (5) bekezdése, a 14. § (3), (4), (5), (6) bekezdése 1996. 
január l-jén lép hatályba. 

(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és esetekben a Htv., 
valamint az Ar. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

20. § 
E rendelet hatálybalépését követően a kommunális adóról szóló 
4/1992. (II. 26.) sz. és a 26/1992. (XII. 30.) sz. önkormányzati ren
deletekkel módosított 17/1991. (XI. 27.) sz. rendelet hatályát veszti. 

Celldömölk, 1995. december 20. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 43/1995. (XII. 20.) számú rendelete 
a vásárokról és piacokról 

Celldömök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság 
kereskedelmi ellátásának javítása érdekében vásárok tartását és piac 
fenntartását rendeli el, és a vásárok és piacok rendjéről az alábbi 
rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya 
1. § 

A rendelet hatálya kiterjed: 
(1) Celldömölk város közigazgatási területén az önkormányzat által 

rendezett 
a) országos állatvásárra, 
b) országos kirakóvásárra, 
c) búcsúvásárra, 
d) autóvásárra, 
e) heti kirakóvásárra, 
f) napi élelmiszerpiacra, 
g) használtcikk-piacra, 
h) népművészeti vásárra. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott helyen árusítást végző vagy 
szolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyekre, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 

A vásárok és piacok fenntartása 
2. § 

(1) Celldömölk városban a piacok és vásárok fenntartásával, az áru
sítóhelyiségek hasznosításával kapcsolatos üzemeltetői feladato
kat a Polgármesteri Hivatal látja el. 

A vásárok és piacok tartásának helye és időpontja 
3. § 

(1) Országos állatvásárt előre meghirdetett időpontban és helyen tar
tunk. 

(2) Országos kirakóvásárt minden páros hónap első csütörtökjén tar
tunk. 

(3) Heti kirakóvásárt minden hét csütörtökjén és szombatján tartunk, 
melynek helye a volt Korona sarok, a dr. Géfm L. térről nyíló 
Koptik O. u. mindkét oldala az Ifjúság téri bejáratig, valamint az 
ehhez kapcsolódó kiszolgáló út és parkoló, továbbiakban: piactér. 

(4) Napi élelmiszerpiacot a hét minden napján tartunk a Koptik O. 
utcában lévő fedett eladótéren. 

(5) Búcsúvásár a városközpontban és az alsósági városrészben évente 
egy alkalommal, a szeptember 12-éhcz legközelebb eső vasár
napon, az izsákfai városrészben évente május 16-át követő va
sárnapon kerül megrendezésre. 

Búcsúvásár helye: 
- a városközpontban a piactér, illetve a katolikus templom és 

a művelődési központ előtti közterület, 
- az alsósági városrészben a Somogyi Béla utca végén lévő köz

terület, 
- az izsákfai városrészben az Izsákfa u. 36. számú ház előtti 

4238 hrsz.-ú közterületen. 
(6) Autóvásárt az előre meghirdetett időpontban és helyen tartunk. 
(7) Használtcikk-piacot a Lakberendezési Áruház mögötti parkoló

ban tartunk minden hét csütörtökjén. Új termék itt nem értéke
síthető. 

(8) Népművészeti és cserépvásárt az előre meghirdetett időpontban 
a Kemenesaljái Művelődési Központ előtti téren tartunk. 

A vásárok és a piac rendtartása, helyhasználat, 
helypénz 

4. § 
(1) Az állandó hellyel és bérleti szerződéssel nem rendelkező árusok 

érkezésük sorrendjében helyezkednek el. Amennyiben a bérelt 
helyet a piac nyitását követő egy órán belül a bérlő nem foglalja 
el, úgy az alkalom szerint más részére is kiadható. 

(2) A vásárok és piac nyitvatartási ideje (a búcsúvásár kivételével) 
az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
április l-jétől október 31-éig 6.00—18.00 óráig, 
november l-jétől március 31-éig 7.00-16.00 óráig. 
A felhozott áru elhelyezésére sátrak, asztalok felállítása a nyit
vatartási idő előtt 1 órával, szétszedése, összecsomagolása pedig 
a nyitvatartási időt követő 1 órán belül megengedett. 
Az áruszállításra használt járművek az áru ki- és berakodásán 
kívül csak a piacgondnok engedélyével díjfizetés terhe mellett 
tartózkodhatnak a piac területén. 

5- § 
(1) A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén 

köteles minden szemetet és hulladékot folyamatosan összetaka
rítani és a kijelölt tárolókba helyezni. 

(2) A piac és vásár közlekedési útjait göngyöleggel, áruval eltorla
szolni, azokon a közlekedést és a vásárlást bármely módon aka
dályozni tilos. Az árusítósátrakat, -asztalokat az árusítás után el 
kell távolítani. 

6. § 
(1) A vásárokon és piacokon a vásár és piac jellegének megfelelően 

mindazon termék forgalomba hozható, amelynek forgalmazását 
jogszabály nem tiltja. 

(2) Gomba az élelmiszerpiacon csak gombaárusítás céljára kijelölt 
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területen árusítható akkor, ha a piaci gombaárusítás ellenőrzésére 
és az árusítási engedély kiadására a piac területén, a teljes nyit
vatartási idő alatt szakellenőr működik. 

(3) Az egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek 
nem minősülő egyéb magánszemély a tulajdonát képező vagyon
tárgyakat a kirakóvásáron és használtcikk-piacon alkalomszerűen 
értékesítheti. 

~(Az értékesítés akkor alkalomszerű, ha havonta legfeljebb két 
ízben történik.) 

(4) Az árusítók mértékegység szerint megállapított fogyasztói áraikat 
jól látható módon kötelesek feltüntetni. 

(5) Az élelmiszerek szállítása, tárolása, és forgalomba hozatala csak a 
közegészségügyi és járványügyi szabályok betartásával történhet. 

(6) Tej és tejterméket előzetes bevizsgálás után, az arra kijelölt áru
sítóhelyen lehet értékesíteni. 

(7) Romlott, romlásnak indult vagy egyéb ok miatt bűzt terjesztő 
árut, anyagot a piac, vásár területére bevinni, vagy ott tárolni 
tilos. 
A piacfelügyelő az ilyen árut, anyagot köteles elszállíttatni. Ha 
az áru tulajdonosa vagy az árusítással megbízott nem tartózkodik 
a helyszínen, két tanú jelenlétében kell az elszállításról gondos
kodni. 

(8) Az árusítóhelyen csak hitelesített mérleg, súly és egyéb mérő
eszköz használható. Az üzemeltető köteles a piacon, vásáron el
lenőrző mérleget tartani. 

Helyjegy és helypénz 
7. § 

(1) A vásáron és piacon csak a fenntartó helyhasználati engedélye 
alapján lehet az egyébként megengedett tevékenységet gyako
rolni. 

(2) Ha az árusítási tevékenység engedélyhez van kötve, a helyjegyet 
csak a bemutatott engedély alapján lehet kiadni. 

(3) Egy alkalomra helyjegy, vagy hosszabb időszakra bérlet adható 
ki. A bérlet - amely névre szóló - havi, negyedéves, féléves, 
éves időszakra váltható. 

(4) Az egy alkalomra szóló helyjegyet a fenntartó megbízottja a 
helyszínen adja ki a helypénz megfizetése ellenében. 
A hosszabb időszakra szóló bérletet ugyancsak a fenntartó meg
bízottjánál lehet váltani engedélyhez kötött tevékenység esetén, 
a vállalkozói igazolvány bemutatása mellett. 

(5) Az egy alkalomra szóló helyjegy kiadható a piac mindazon áru
sítóhelyére, amelyet nem bérlet alapján használnak, továbbá 
mindazokra a bérlet alapján lekötött helyekre, amelyeket a hely
használók a nyitást követő 1 órán belül nem foglalnak el. 

(6) A helypénzszedéssel megbízott személy a megfizetett helypénz-
rol sorszámmal és értékjelzéssel ellátott helypénzjegyet köteles 
adni, melyet az árusnak meg kell őrizni és az ellenőrző személy
nek felmutatni. Amennyiben az árus a helyjegyet felmutatni nem 
tudja, a helyfoglalás díját ismételten le kell rónia. 

(7) Árusítás céljából a vásár és piac területére vitt áruk, valamint 
az ott elhelyezett szállítóeszközök után a 8. §-ban meghatározott 
helyfoglalási díjat kell fizetni. 

Vásárokon és piacokon alkalmazható 
helyfoglalási díjak 

8. § 
(1) Helypénzjegyek: 

Bruttó 
régi új 

1. Negyedévi helypénzjegy (csütörtöki árusításra): 
a) Árusítóhely (fedett piactér) 

- élelmiszer árusítása esetén 300 Ft/m2 500 Ft/m2 

b) Sátrak, asztalok által elfoglalt 
terület 450 Ft/m2 700 Ft/m2 

2. Havi helypénzjegy napi árusításra: 
a) Árusítóhely (fedett piactér) 

- élelmiszer esetén 1500 Ft/m2 1700 Ft/m2 

3. Napi helypénzek: 
a) Árusítóhely (fedett piactér) 

- élelmiszer esetén 80 Ft/m2 100 Ft/m2 

- nem élelmiszer esetén 100 Ft/m2 150 Ft/m2 

Bruttó 
régi 

50 Ft/m 2 

uj 
b) Sátrak, asztalok által elfoglalt 

terület 
c) Földről történő árusítás 

az elfoglalt terület m2-e után 
(2) Szállító- és tárolóeszközök (ketrecek után): 

a) rekesz 5 kg-ig, kosár 15 Ft 
b) láda, batyu, zsák, 

rekesz 5 kg-on felül 20 Ft 
c) hordó, kád 30 Ft 

(3) Koszorú, nagyságrendtől függően (db): 
- kicsi 
- közép 
- n a g y 

(4) Járművek után: 
a) tehergépkocsik, vontatók 250 Ft 
b) személygépkocsi 200 Ft 
c) motorkerékpár 50 Ft 
d) kisebb jármű (kerékpár, moped, 

segédmotoros kerékpár) 25 Ft 

75 Ft/m 2 

75 Ft/m2 

25 Ft 

50 Ft 
75 Ft 

10 Ft 
15 Ft 
20 Ft 

250 Ft 
200 Ft 
50 Ft 

25 Ft 

A helyhasználat megvonása, megszüntetése 
9. § 

(1) A fenntartó megbízottja az egy alkalomra szóló helyjegyet meg
vonhatja attól, aki a piac vagy a vásár rendjét ismételten vagy 
súlyosan megsérti. 

(2) A hosszabb időszakra szóló helyjegy közérdekből 15 napos határ
idővel, indokolással visszavonható, helyette azonban kereskedelmi 
szempontból vele azonos értékű árusítóhelyet kell felajánlani. 

(3) A helyhasználat joga megszűnik a helyjegyben megjelölt határ
napon. 

(4) Ha a hosszabb időszakra szóló helyjegyben megjelölt időpontig 
a helyhasználó az esedékes díjat nem fizeti meg, illetve e rendelet 
szabályait súlyosan megszegi, vagy a helyhasználati engedélyben 
megállapított feltételeket nem tartja be, az arra illetékes a meg
vonása alapjául szolgáló indokot is megjelölve megvonhatja. 

(5) A kijelöltnél nagyobb hely elfoglalása, illetőleg áruk eltitkolása 
esetén a piacgondnok pótdíjat vet ki . A pótdíj a megállapítható 
helypénz háromszorosa. 
Az áruk eltitkolásának minősül az eladás céljából a piac, vásár 
területére bevitt áruk mennyiségének valótlan közlése is. 

(6) A helyhasználó köteles az árusítóhelyet a helyjegy megvonásának 
közlésétől számított nyolc napon - jogorvoslat esetén a határozat 
jogerőre emelkedésétől számított három napon - belül a fenn
tartónak átadni. 

Az árusítási jog megvonása 
10. § 

(1) Az árusítási jogot meg kell vonni attól a személytől, akinek maga
tartása súlyosan sérti a vásár vagy a piac rendjét, vagy az árusítás 
zavartalansága és fegyelmének biztosítása azt indokolttá teszi. 

(2) Azok a személyek, akiktől az árusítási jogot megvonták, ennek 
hatálya alatt sem a vásáron, sem a piacon árusítóként nem mű
ködhetnek. 

Vegyes rendelkezések 
11. § 

(1) A rendező (fenntartó) az árusításra vonatkozó szabályok, vala
mint a vásár, illetve piac rendjének megszegőit legfeljebb 3 hó
napra a vásár, illetve piac területéről kitilthatja, vagy pótdíj meg
fizetésére kötelezheti. A pótdíj mértéke a megállapított helypénz 
kétszerese. 

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 35/1995. (IV. 5.) 
Korm. sz. rendeletben foglaltak rendelkezéseit kell alkalmazni. 

12. § 
Ez a rendelet 1996. január l-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 
piacok és vásárok rendjének szabályozásáról szóló, többször módo
sított 3/1990. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

Celldömölk, 1995. december 20. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 
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Elnémult az aranytrombita és az ezüstgitár 

Sóhajtás a távozók után 
Tétovázva, bátortalanul próbálok fogal

mazni, hisz egy kis írás nem adhat Tégedet, 
Titeket úgy vissza, ahogyan a megtett élet-
úton végigjárva, küzdve jelen voltatok. Gyü-
rüsy Dezső tanár úr, bölcselő, küzdő és al
kotó egyéniségére szabható kifejezés számos 
akadna, de ezek felsorolása sem adhatná 
vissza teljességében őt . Neveztük a Tündér
völgy fejedelmének, túrit idők királyának, de 
ö maradt szerettei és barátai, kollégái, tanít
ványai és a hegyi emberek körében Dezső
nek, Dezső bácsinak, Örök vendégfogadónak 
pincevégvára környezetében. A legnagyobb 
mégis, amit alkotott - a hegyi létezését is 
túlnőve - , az a tanítványaiban él tovább, az 
ő tiszteletükben, emlékeikben, szeretett csa
ládja közvetlen vagy távolabbi kötődéseiben. 
Munkásságát tavaly az Új Kemenesaljában 
méltattuk, amikor csendes köszönő szavak 
kíséretében aranydiplomáját átvehette. A 
„babért" akkor is átadta, a még 86 évesen 
élő pápai tanárának Tölgyes Lászlónak. M i , 
akik közelében élhettünk, sok mindent - sok
szor meglepő - eseteket jegyezhettünk fel ró
la az emlékezetünkben. Amikor a kórházból 
kijött, kicsit legyengülve, szerettük volna 
megmetszeni a szőlőjét, de nem engedte. Már 
május volt, amikor elkezdte, javában hajtott 
a szőlőág, így állt munkához: „Ez az én 
dzsungel-könyvem!" Optimista volt, mint 
mindig. Tündérkertet varázsolt maga köré, 
szőlőnek, virágnak, madárnak és minden lá
togatójának gyönyörűséggel szolgált. Verset, 

Dezső a téli hegyen - egykoron 

szobrot faragolt. A paraszt Berzsenyit cse
resznyébe és a szeretett - ahogy emlegette 
- Öregapát vén körtefába álmodta. Elkészült 
a Tündér-herceg és a Tündér-leány. Télre fel
öltöztette az esendő kis kőszobrot, amely ott 
üldögél a pince előtti támfalon. Megrajzolta 
és bazaltba véste a család címerét. Egyszer 
felcsalt, és gyönyörű mesét mondott Karáth 
Izabelláról, az Édesanyjáról. Könnyet ejtve 
így mondta: nem csodálatos? Hisz ebben a 
drága névben az arany és a szőlő rejtőzik. 

A háborúban megsérült kis kőszobor 

Dezső erős, sportember volt. Utolsó be
szélgetésünk során - nehezen ejtve már a 
szót, - óvott minket, amire éppen neki volt 
szüksége, és üzent: „Féltelek benneteket, csó
kolok mindenkit." Neveket sorolt, majd azt 
mondta: „én már nem megyek a megszokott 
utakon. Van egy zsák madáreledel a pincé
ben, vigyétek át, adjátok a cinkéknek. Meg
lelt a verses napló, látod, itt az utolsó üres 
oldal, ide írom még e versemet: Kereszt és 
a kis harang". Felolvasta, és bezárta a barna 
fedelű füzetét. 

Ugyan kinek, miért is fájna ez? 
Nekem is óh mién sajog 
a Ság halála? Hiszen egyszer 
én is meghalok. 

Bontják a Ságot. Minek is ide 
a búzatermő síkra hegy? 
A munkás-kínos földre szépség? 
Ság, Isten veled! 

Nagy Tivadar 

Isten veled szépség, haszontalan 
álmodozás, tündértető. 
Törj én szívem darabokra te is, 
mint a sági kő. 

Erdélyi József: A Ság halála 
cúnű verse 1926-ból. 

Tíz éve múlt talán, egyik karácsony ünne
pén valódi nagy trombitát talált a fenyőfa 
alatt. Csillogó hangszert, zöld zsámolyon. 
Nagyon örült neki, boldog volt. Ez a trombita 
és a gitár nagyon sokszor felhangzott a tün
dérvölgyi táj felett. Saját verseire hangolt, 
kürt- és gitárszólók jelezték a vendégvárását, 
és a gyönyörű reggelek, esték váltakoztak. 
Hazaindulóban kezében mindig volt virág, 
még télidőben is nyíltak a pincéjében. Tud
tuk, hogy nagyon beteg, de azért nem kép
zeltük, hogy gyászlobogó és szalag lengedez 
szeretett pincevégvára teraszán 1995 kará
csonyán. 

Szinte egy időben egy másik kedves, sze
rény, csendes ember, Nagy Tivadar, Tibi 
bácsi is eltávozott a hegyiek sorából. Szí
vében nagy barátság és szeretet lakozott. 
Naponta ballagott a meredeken, kis föld-
pincéje várta. Mindig voli hozzánk egy 
kedves szava, megosztotta, amije volt, hí
vogatott bennünket egy kis kóstolásra. Az 
egyik évben csillogó szemmel mondta: 
„Van egy tőkém, azon hatalmas fürtök dísz
lenek, érdemes megnézni". 

Lefotóztam, az újságban is megjelent, örült 
ennek, csak megjegyezte: „A nevemet nem 
kellcit volna". Útjaink naponta a hegyi busz
várónál másfelé vezetlek, de sokszor egymás
ra találtunk, mindannyian. A hegy és a ba
rátság összetartott bennünket. Szomorú, hogy 
ennek is vége lelt. Érted is kondult a hegyi 
kis harang jó barátunk, nem gondoltuk, hogy 
ennyi küldetése lesz egymásutánban, több
ször és hamar. 

Kedves Dezső és Tibi barátunk, emlé
ketek míg létezünk, velünk marad. 

Dala József 

Hely reigazitas 
December 7-i lapszámunkban 

Vera Amerikába utazik című cik
künkben elírás történt. Vera a 

dán gyógyszergyártó cég, a No¬
vo Nordisk Magyarországi Infor
mációs Irodája által kiírt rajzpá
lyázat egyik fődíjasaként Flori
dába utazik. Elnézést kérünk az 
érintettektől V. L. 

sors Engedélyezett fakivágás 
A celli képviselő-testület fakivágásokról döntött. Vannak olyan 

fák, amelyek lakóépületet veszélyez temek, ezért kell megszabadulni 
tőlük. Ugyanígy jámak az elszáradt juharfák is. 
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„Ennél több van a játékosokban" SÓST, 

Félidő az asztalitenisz-bajnokságban 
A sportban szinte általános törvényszerű

ségnek számít, hogy a magasabb osztályba 
kerülő újoncok számára a második bajnoki 
esztendő vízválasztónak tekinthető. A celli 
NB Il-es asztaliteniszezők öt vereséggel 
kezdték az idényt, ami nem sok jót sejtetett, 
de a folytatásban megrázta magát az együttes, 
és sikerült elkerülnie a kieső helyről. Balázs 
Béla szakosztályvezető és Obráz István 
edző elemezte lapunk számára az őszi sze
repléssel kapcsolatos legfontosabb tényeket. 

A bajnokság előtt a bcntmaradás volt a cél: 
a jelenlegi helyezés a várakozásnak megfelel, 
de nem elégedettek a csapat teljesítményével, 
mert pontszámban többre lehettek volna ké
pesek. Valamennyi csoporttárs erősített ta
valyhoz képest, s így a színvonal is nőtt. A 
sereghajtó Fővárosi Közterület-fenntartó 
Vállalat gárdája kilóg a mezőnyből, mert na
gyon gyengék és szinte semmi ellenállásra 
sem képesek a többiekkel szemben. A Pécsi 
DD Gáz kiemelkedő teljesítménnyel, pont
veszteség nélkül vezeti a tabellát, azonban a 
többi együttes ellen végig partiban játszott a 
CVSE-MÁVEPCELL, és komoly esélye volt 
a pontszerzésre. A szezon kezdetén zsinórban 
öt vereséget szenvedtek, azonban egyrészt a 
bajnokság első felében végzett gárdáktól kap
tak ki, másrészt a találkozókon belül a 2: l-es, 
szoros mérkőzések zömét ők vesztették el. 
A szerencse sem szegődött melléjük: például 
az éppen előttük álló győriek ellen a Mol-
nár-Nyírő páros 20:15-ös vezetésről kapott 
ki a döntő játszmában! Két győzelmüket a 
mögöttük álló csapatokkal szemben aratták, 
a sorsolás szeszélye folytán az utolsó fordu
lókban. A szakvezetők szerint ennél több van 
a játékosokban, hiszen az egyetlen vereséggel 
rendelkező kaposváriak ellen 12:6-ra kikap
lak, de négy olyan meccs is a kezükben volt, 
amelyen végül vesztettek, köztük Gáspár 
döntő szettben 18:9-ről sem tudta hozni a 
mérkőzését... 

Molnár Balázs egyenletes, folyamatosan 
javuló teljesítményt nyújtott. Nyírő az elején 
volt jobb, aztán kissé leeresztett, Máthénál 
pedig éppen fordított a helyzet. Molnár és 
Nyíró egyébként Hévízen, az ottani NB l/B-s 

gárdánál jó feltételek között edz, de ez nem 
okoz gondot a csapategység szempontjából, 
ráadásul párosban is együtt szerepelnek. Gás
pár családi problémák miatt kevesebbet tud 
edzeni, ami meg is látszik a játékán, és a 
csapat vezetői a jövőben egyre kevésbé szá
míthatnak rá. Ölbeinél pszichés problémák 
akadályozzák az eredményességet, mert ra
gyogó játéka ellenére gyakran leblokkol a 
döntő pillanatokban. Ha balszerencsés soro
zata megszakad, akkor korszerű játékával ta
vasszal jelentősen hozzájárulhat a csapat tel
jesítményéhez. Az őszi két utolsó forduló ta
lán elég önbizalmat ad a tavaszi erőpróbák
hoz: az ötödik helyezettet az utolsó előttitől 
mindössze négy pont választja el, és ranga
dónak ígérkező csaták sokasága várható. A 
bajnokság második felében kedvező előjel le
het, hogy ötször játszanak itthon és csak 
négyszer állnak asztalhoz idegenben. 

A megyei bajnokságban játszó felnőtt tar
talék csapat Balázs Béla, Balázs Gyula, Kiss 
Balázs, Németh Tamás, Pázsi András, Szabó 
Ferenc összetételű játékosállománya egy ve
reséggel a második helyen áll a nagyon erős 
Bük mögött, akitől csak 10:8-ra kaptak ki 
idegenben. Az ifik - Ölbei „kiöregedésével" 
- kicsit visszaestek, és a 3—4. hely környékén 
tanyáznak, a serdülők pedig másodikok a me
gyei bajnokságban. 

Anyagi feltételeik szűkösen biztosítottak: 
s a csapat vezetői köszönik a névszponzorá
lást vállaló MÁVÉPCELL Kft. támogatását, 
és a további gyümölcsöző kapcsolat remé
nyében kívánnak sikerekben gazdag, boldog 
új évet a cégnek! N.T. 

Az asztalitenisz NB II férfi 
BARNA csoport őszi végeredménye 

1. DD Gáz Pécs 9 9 - - 18 
2. APEH-Spárta Alap. 9 8 - 1 16 
3. Linde-Aladdin SE 9 7 - 2 14 
4. JPTE-DSE PEAC II. 9 6 - 3 12 
5. Fejér Megyei Vízmű 9 4 - 5 8 
6. Orgona Jutás 9 3 1 5 7 
7. Széchenyi F S C 9 2 2 5 6 
8. CVSE-MÁVÉPCELL 9 2 1 6 5 
9. Honvéd Szondi SE 9 1 2 6 4 

10. F K F V , Budapesi 9 - - 9 

Nem maradt el a közönségsiker 

Szilveszter Kupa teremlabdarúgó-torna 
Hetedik alkalommal rendezték meg Cellben 

a szilveszteri teremlabdarúgó-tornát. Eredmé
nyek, 5-6. osztály: 1. Ajax Amsterdam (Eötvös 
iskola), 2. Sirály Csordáin. (Jánosháza), 3. Ke
rn enesmagasi-Szergény. 7-8. osztály: 1. Reál 
Margit (Sárvár), 2. Kemenesmihályfa, 3. Vö-
nöck. Serdülők: 1. Parmalac, 2. Kutyaütők, 3. 
Nagyágyúk. Ifjúsági: 1. Saint-Szutykok, 2. 
FÉK, 3. Selejt FC. Felnőtt: 1. Csótárhús, 2. 

Kemenessömjéni Sztárok. A győztes felnőtt 
csapat tagjai: Dummel Ottó, Györffy Gábor, 
Zsirai József, Horváth Gábor, Szabó András, 
Kiss István, Márczi Győző, Skriba Zsolt, Hé-
rincs Zsolt, Horváth József. 

A torna ezúttal is nagy közönségsikert 
aratott, ahhoz, hogy népszerűsége még tovább 
nőjön, a lebonyolításnál van szükség változta
tásra. 

Évzáró a Shotokanl 
Karate Clubnál 

Eredményes évet tudhat maga mögött 
Celldömölki Shotokan Karate Club. Az esz 
tendő folyamán nőtt az edzések száma és a 
technikai színvonal is javult. Az 1995-ben 
övvizsgára jelentkezettek kivétel nélkül sike
res vizsgát tettek. Tagjaik között tudhatnak 
egy olyan 12 év alatti fiút, aki három gyer
mek övfokozattal rendelkezik; 5 fehér öves 
(egy Övfokozat), valamint 5 sárga öves (két 
övfokozat) karatést. A következő Öwizsga 
februárban várható, amelyre rajtuk kívül 9 
újonc fog jelentkezni. 

A klub december 29-én a sághegyi Krisz
tina csárdában óévbúcsúztatót tartott, ame
lyen a tagok, szülők és a támogatók vettek 
részt. A vendéglátóegység kitett megáért: íz
letes fogásokkal, színvonalas kiszolgálással 
járult hozzá az emelkedett hangulathoz, amit 
a jókedv és a sziporkázás jellemzett. 

Katona Róbert elnök beszámolt az év ese
ményeiről és vázolta a közeljövő terveit. Az 
egyesület fenntartásához jelentős segítséget 
nyújtott a Cellkomp Kft., a Bakotrex Kft. és 
Balogh Zsolt vállalkozó, akiket, illetve ve
zetőiket önzetlen anyagi és erkölcsi támoga
tásukért a klub tiszteletbeli tagjává válasz
tottak. 

Az elnök köszönetet mondott Kovács Gá
bor edzőnek lelkiismeretes és színvonalas 
munkájáért, a Berzsenyi Dániel Gimnázium
nak a keddi és pénteki napokon az edzésfel
tételek rugalmas és teljes körű megteremté
séért, valamint a pártoló tagoknak és nem 
utolsósorban a tagoknak, akik kitartással 
és elszántsággal hozták létre és viszik 
tovább a shotokan karate tradícióját Celldö
mölkön. 

- bor 
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