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Emelkedtek a távhődíjak

Közmeghallgatásra várjuk!

Tudósítás a képviselő-testület

Értesítjük a város lakosságát, hogy Celldömölk Város Önkor
mányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 1996.
március 27-én, szerdán 15.00 órai kezdettel tartja a Polgármes
teri Hivatal földszinti tárgyalótermében.
A képviselő-testületi ülés első napirendi pontjaként kerül sor
az 1996. évi pénzügyi terv tervezetének közmeghallgatásra bocsájtására. (A tervezetet lapunk 7-8-9. oldalán olvashatják.)
A közmeghallgatáson az érdeklődők kérdéseket tehetnek fel
az idei pénzügyi tervvel kapcsolatban a képviselőkhöz és a szak
emberekhez, elmondhatják véleményüket, javaslataikat.
Kérjük, hogy a közmeghallgatáson megjelenésükkel és véle
ményük elmondásával segítsék Celldömölk város idei gazdálko
dásának eredményesebbé tételét.

A szokástól eltérően nem szer
dán, hanem hétfőn délután ülése
zett a celldömölki önkormányzat
képviselő-testülete. Ez termé
szetesen nem volt kihatással a
munka eredményességére és
gyorsaság ái'a.
Mielőtt a kiemelt napirendi
pontot - az 1996. év költségve
tés-tervezetét - tárgyalták volna,
egy, a város távhőszolgáltatását
érintő ügyet vitattak meg a kép
viselők. Nevezetesen arról van

Baranyai Aüiláné dr.
jegyző

üléséről

szó: lehetőség mutatkozik arra,
hogy a PHARE-program kereté
ben pályázat útján segélyt kapjon
a város a Géfin téri korszerűtlen
gőzkazán lecserélésére. így a 10¬
15 milliós beruházás az önkor
mányzatnak mintegy 4 millió fo
rintjába kerülne (tervek, kötelező
saját tőke a segély elnyeréséhez
stb.). A képviselők vegyes érzel
mekkel fogadták az ötletet, mivel
a pályázathoz szükséges tervek
(Folytatás a 3. oldalon)

Biztos, hogy biztos?
Több olvasónk is jelezte, hogy
a márciusi helyijáratos bérletről
levágták a biztosítási szelvényt.
Az érintettek arra gyanakodtak,
hogy az utóbbi időszak autóbusztragédiái húzódnak meg az intéz
kedés háttei'ében... M i is utána
jártunk a dolognak.
Balázs Béla, a Vasi Volán Rt.
diszpécsere ezzel kapcsolatban a
következő tájékoztatást adta la
punknak:
-Egy alkotmánybírósági hatá
rozat alapján kell levágni a biz
tosítási tőszelvényeket a helyijá

ratos bélietekről. Az utas ugyanis
eddig rákényszerült, hogy az At
lasz Biztosító által nyújtott szol
gáltatást igénybe vegye. A helyi
járaton közlekedő utas biztosí
tása ezután a helyközi bérletes
utasok biztosításának mintájára
,,múködik", amit a Volán Rt. ál
tal alapított biztosító társaság lát
el.
Helyijáratos utasaink tehát
megnyugodhatnak, egy percre
sem maradnak biztosítás nél
kül...
völgyi

Ez nem hamisítvány, hanem igazi Betyár Bankó
A millecentenáriumi rendez
vények egyik jelentős programja
a Betyárvilág a Kemenesalján cí
mű, amely június 14-15-16-án
zajlik. A szervezők arra gondol
tak, hogy ebből az alkalomból
bónszerű cmlékbankót bocsájtanak ki 100 forintos címletekben.
E bankókat a rendezvények szín
helyein lehet a kijelölt vendéglá
tó egységekben beváltani: Dabrókán, a Sághegyen és Sitkén, a
Kastély-fogadóban.
A papírpénz formátumú bőn a
gyűjtők, az érdeklődők és a turis
ták számára szép emlékül is szol
gálhat. Nem titkolt cél az is, hogy

szerény formában az értékesített
bankók segítsék a rendezvények
anyagi fedezetét, mivel a köz
ponti és a helyi önkormányzati

támogatás lehetősége nagyon is
szűkös. A bankón a nevéhez hí
ven kemencsaljai vonatkozások
jelennek meg Savanyó Józsi, az

KEMEWE5AUAI

BETYÁR BANKÓ
SZÁZ FORINT
CEUOŰMÖJf, SÁG-HEGY, OABRWA.

SITKE
•1996ÍVI JlÍNÍUS no 44--B-46.

BlR KAS-KAPU

5AVANY0 JÓZSI

utolsó bakonyi, kemenesaljai be
tyár képével, a sági birkáskapu
részletével. Hátlapján a valami
kori híres pásztorfaragás tárgyi
emléke és az ehhez fűzhető szö
veg.
A bankó tervét Nagy István
helyi grafikus, festőművész ké
szítette el. Az emlékbankók nem
pénzek, fizetési eszközök, csu
pán bőnként kerülnek - meg
határozott számban - forgalom
ba.
A miUecentenárium alkal
mából képes Összeállítást köz
lünk lapunk 4-5. oldalán.
DJ.
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Az Új Kemenesalja
első nívódíjasa: Nádasdy Lajos

Megemlékezések március 15-én
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 148. évfordulóján Alsó
ság és Celldömölk lakossága külön-külön emlékezett. Alsóságon reg
gel 9-kor Erdélyi Antal, a részönkormányzat vezetője mondott meg
emlékező beszédet, majd sorrendben a részönkormányzat, a sági is
kola vezetői, a kemenesmagasi iskola képviselői, a sági diákönkor
mányzat, majd az egyházak képviselői helyeztek el koszorút Berzsegyi Lénárd, a 48-as szabadságharc huszárezredesének domborművénél. A koszorúzás után az iskola nagytermében a tanulók színvonalas
műsorát (képünkön) tekintették meg az érdeklődők.
Celldömölkön 10 órakor a Kemenesaljái Művelődési Központ szín
háztermében dr. Bellérné Horváth Cecília, a Kresznerics Ferenc
Könyvtár igazgatója mondott ünnepi beszédet. A megemlékezés után
a gimnázium diákjai és a Kemenesalja Néptánccsoport együttcsen
adott rendkívül jól szerkesztett, színvonalas és látványos műsort. 11
órakor Makkos István polgármester megkoszorúzta a Széchenyi
domborművet, majd Virághalmi Ferenc sírjához vonultak a váró:
vezetői, és koszorút helyeztek el a 48-as szabadságharc sírhalmán.
völgyi

Az Új Kemenesalja, s feltehető
en a kemenesaljai sajtó törté
netében először köszönthetünk ní
vódíjas celldömölki újságírót és
lapszerkesztőt Nádasdy Lajos sze
mélyében. Vas megyében elsőként
a celli önkormányzat alapított ki
tüntetést a helyi sajtónál dolgozók
önzetlen munkájának elismerése
képpen, ami talán jelzi: a képvise
lő-testület figyelemre, sőt kitünte
tett figyelemre érdemesíti a lapnál
tevékenykedőket. Az olvasók véle
ményének ismeretében a szerkesz
tőbizottság három személy kitünte

tésére tett javaslatot. Tudtuk, bár
melyiküknek is ítéli oda a díjat, a
közel és távol állók egyaránt úgy
érezhetik, jó döntést hozott az ön
kormányzat. A képviselők végül
igen tisztelt és nagyrabecsült kollé
gánkat, Nádasdy Lajost tüntették ki
nívódíjjal.
Az oklevelet Makkos István
polgármester adta át meleg szavak
kíséretében a szerkesztő bizottság
tagjának, a város megbecsült pol
gárának, Kemenesalja egyik utolsó
polihisztorának.
Fotó: Völgyi

VAS M E G Y E E S
S Z O M B A T H E L Y VÁROS
REGIONÁLIS
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI
ALAPÍTVÁNYA
VÁLLALKOZÓI
KÖZPONT
A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT a következő ingyenes és
kedvezményes szolgáltatásokkal áll kedves ügyfelei ren
delkezésére:
• 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, Petttfi S. u. 1/B
9701 Szombathely, Pf.: 372
Tel.: 94/326-048, 326-049
Fax: 326-049

mm i

MOLNÁR & MOLNÁR K F T
9500 Celldömölk, Tó u.
Tel./Fax: 06/60/376-416

RENAULT
ÉLMÉNY VELE ÉLNI

RENAULT
TAVASZI FESZTIVÁL
1996. március

21-24.

Az országos, valamint a megyei napilapokban március 19-én
megjelenő Renault Fesztivál Újságból vágja ki és hozza el a
részvételi kupont. A nagyszabású nyereményjáték főnyereménye
egy:

RENAULT TWINGO BENETTON
továbbá:

1 db 1 000 000,- Ft-os és
10 db 100 000 - Ft-os utalvány.

Jöjjön el és játsszon velünk!

J
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Tudósítás a képviselő-testület üléséről
(Folytatás az 1. oldalról)

közel 1 millió forintba kerülnek,
és néhány, nem realizált tervvel
már rendelkezik a város. Karádi
Mihály képviselőés Lakatos Ti
bor, a Lakatos és Tsa - a terveket
készítő cég - vezetője, elmond
ták, hogy a kazán jelenleg 60 szá
zalékos hatásfokkal dolgozik. Az
új, melegvizes megoldással a
hasznos energia 90-95 százalé
kos lehet. A vitából megtudtuk
azt is: a német szénsegélyből el
képzelhető, hogy a lakásokban, a
felhasználóknál a szükséges mó
dosítások is elvégezhetők lesz
nek. Ez egy újabb pályázati
anyag benyújtását teszi szüksé
gessé. A vita lezárásaként egy

Kórházak:

az összefogás

hangúlag elfogadták a javaslatot
azzal, hogy a tervezési szerző
dést aláírja a polgármester. A
képviselők azzal is egyetértettek,
hogy amennyiben a pályázat si
keres lesz, a további szükséges
pénzeszközt, ami a rekonstruk
cióra saját eszközként szükséges,
az önkormányzat valamilyen for
rásból biztosítani fogja.
Az 1996. évi költségvetés ter
ve csak kisebb vitát váltott ki, hi
szen ez az előterjesztés - fontos
ságára való tekintettel - már több
alkalommal szerepelt a testület
előtt. A fontos az - amint azt
Nagy Kálmán, a pénzügyi bi
zottság elnöke hangsúlyozta hogy a tervezet átgondolt és ala

a legjobb

megoldás

pos vita terméke. Igen lényeges
továbbá, hogy pozitív pénzügyi
eredményt tervez, ami nem jel
lemző más önkormányzatokra.
Tudni kell azt, hogy a város va
gyona véges, és az ingatlanok el
adásából származó bevételeket a
város fejlesztésére kell fordítani,
hogy az új generációknak ne csak
adósságot hagyjunk örökül. A je
lenlevő intézményvezetők remé
nyüket fejezték ki, hogy a későb
bi -jogos - igényeik megértésre
találnak, mivel a költségvetési
csökkenés főleg az intézménye
ket érintette. A képviselők - egy
ellenvéleménnyel - döntöttek: a
tervezetet elfogadják és közvitá
ra bocsájtják azzal, hogy a bizott

a túlélésre

ságok még egyszer átnézik a ja
vaslatot, és a megoldandó felada
tok esetében fontossági sorrendet
fognak felállítani. Az egész
ségügy (orvosi rendelők) és ezen
belül a kórház gondjainak enyhí
tése elsődleges feladatként fog
szerepelni.
A folyó ügyek 5 pontjában a
képviselők döntöttek az 1997.
évi céltámogatásokról. E szerint
a kórház számára orvosi műsze
rek vásárlásának támogatására
12 millió forint összegben nyújt
be pályázatot az önkormányzat.
Döntés született a hődíj emelésé
ről is. Március 21-étől a hődíj
732 forint az eddigi 610 helyett,
a melegvíz hődíja viszont köb
méterenként 127,97 forintról
153,24-re módosult.
Györe Géza

¿2. o 3

M S Z P - s lakossági fórum Celldömölkön
Március 7-én lakossági fórumot rendezett Celldömölkön az
MSZP helyi szervezete, melyre
meghívták Szabó Lajost, a térség országgyűlési képviselőjét,
tlr. Pusztai Gyulát, a Vas me
gyei Közgyűlés elnökét és Limpár Józsefet, a megyei közgyű
lés egészségügyi bizottságának
elnökét. Városunk vezetőségét
Tima László alpolgármester
képviselte.
Szabó Lajos röviden elmond
ta, hogy az 1995-ös esztendő a
nemzetgazdaság szempontjából
eredményes év volt, amit a lakos
ság épp az ellenkező előjellel élt
meg. Nem is lehetett másként,
hisz az inflációs hatás 28,5, a re
álbércsökkenés 11 százalékos
volt. A jövő szempontjából fon
tos volna a közösségi fogyasztás
átstrukturálódása, hiszen a priva
tizációs bevételek egy, másfél év
alatt elfogynak - figyelmeztetett
a képviselő. Az államháztartási
reformot mindenképpen végre
kell hajtani - mondotta - , ellen
kező esetben a következő ciklus
ban elölről kell kezdeni mindent.

Dr. Pusztai Gyula a megye
iparszerkezetének átalakulásáról
beszélt. Elmondása szerint me
gyénk ipari termelése 1991-től
napjainkig megháromszorozó
dott. Jelenleg is jelentős nagybe
ruházások történnek, ebből a kül
földi beruházók mintegy 30 mil
liárd forinttal veszik ki a részü
ket. A megyét Magyarország au-

megyénk Budapest mögött a má
sodik helyen áll. Ez tovább javít
ható, ha az infrastruktúra fejlesz
tésével további vállalkozókat
csalogatunk a térségbe.
Limpár József az egész
ségügyről szólva elmondta, hogy
a Rolicare ugyan felbomlott, de
bukása ellenére volt sok előnye
is. Kórházunk fennmaradásával
kapcsolatban biztatónak mondta,
hogy országos szinten 10 ezer la
kosra 85 kórházi ágyat határoz
tak meg. (A celli kórház 90 ágyas
- V. L.) Aggasztó viszont, hogy
az egészségügyi kormányzat
csak a 200 ágyas vagy nagyobb
kórházakat szándékozik támo
gatni. Ebbe a kategóriába me
gyénkben csak a Markusovszky
kórház tartozik. Limpár József
úgy látja, hogy a túlélésre az
volna a legjobb megoldás, ha a
kiskórházak - laza vagy szoro
sabb formában - együtlmaradnának.
Az előadók ezután lakossági
kérdésekre válaszoltak.
Völgyi L.

Schimmer Győző

gyepmester

9500 Celldömölk, Pápai u. 6.

06/30/561-938

tógyártási centrumának nevezte,
utalva Szentgotthárd, Jánosháza
és Szombathely szerepére. Az
idegenforgalomról szólva az volt
a véleménye, hogy miután Bük
fürdő kezd telítődni, Mesterinek
és Borgátának jobban ki kell
használnia a lehetőségeit.
Megtudtuk, hogy a 7,5 száza
lékos munkanélküliségi rátával

Privát: 9500 Celldömölk,
Sági út 9. IX. 39.

K ó b o r és elveszett, közterületen elhullott állatok,
kutyák bejelentése.

- /T\X X
^3

Magyar Posta

Húsvéti képes levelezőlapok
széles választékával várjuk
kedves vásártóinkat
valamennyi
celldömölki
postahivatalunkban.

Szóló 10 Ft, borítékos 21 Ft, zenélő 160 Ft.
Celldömölk, 1. sz. Körzeti Posta,
Dr. Géfín Lajos tér 11.
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Kemenesalja minden négyzetmétere

történelem

Előszó
A szülöföldi táj mindenkinek
kedves, teremtő és óvó bölcső,
földjébe záró sírhely, emlék és
történelem. Az ilyen érzések fel
erősödnek bennünk egy olyan
nevezetes alkalomkor, mint a
magyar fionfoglalás ¡100. évfordulója. Ha képzeletben — netán a valóságban is - végigjárjuk a Rába és a csendesen folydogáló Marcal közti területet elindulva a karakói „ avar-gyürlik"-tői a pápóci „csontkápol
náig", minden megállónál a tör
ténelmi múlt emlékei idéződnek
fel bennünk. Helyesebben: meg
állítanak bennünket.
Mélységes mély a múltnak
kútja - emlékeztetnek a bölcsek,
éppen ezért meglehetősen nehéz
volt annak a programnak az
összeállítása, amit a szervezők a
miliecentenárium ünnepköréfiez
kapcsolódva ajánlanak. A kultu
rális elszegényedés idejét éljük,
ennek okai ismertek. Vannak

külső hatások is, de a bennünk
létező hanyatlás is megmutatko
zik szellemiekben és anyagiak
ban egyaránt. Ezt mindenképpen
be kell vallani, az őszinteség bi
zonyosan jobb bármiféle „elItallgatásnál".
Az öntevékenység és az áldo
zó akarat emelheti az ünnep
rangját. A készülődés kezdetben
az expo jegyébenfogant. Ezt „el
fújta a szél". A jó és afeladathoz
illő programok „átmentésén"
kell és kellett fáradozni. Ha csu
pán az 1100. évfordulóra készü
lünk, a választék, az ajánlás, a
követendő tartalom érdemlege
sebb, és a tájra, az itt élő embe
rekre „ illeszthetőbb" lehetett
volna. Mindezek figyelembevéte
lével fogadják és támogassák az
előzetesen közzétett millecentenáriumi programot, liogy meg tud
junk felelni múltunk örököseiként
annak, amit átérezve mégis vég¬
hezvihetünk - tisztességgel!

D U K A I TAKACH JUDIT

A

HAZAHOZ

Édes hazám! - Nemes vérrel nyert alkotmány!
HŐs eleinktől ránk szállott szent hagyomány.
Mint énekeljelek?
Hazám, melyet ősink, Volgát odahagyván
S az ellentállókat bajnokul tapodván
Fegyverrel nyertének.
A táborba nem érzéssel szállottak,
A harcban honjokért örömmel áldoztak
S céljokat elérték.
Haza, zárd kebledbe emlékezetjeket
Halmokra hál'adva hullatván könnyeket.
Mert megérdemlctték.
Haza, mely már annyi századok rendében
ősi szokásidnak nyugtató ölében
Épen fennmaradtál,
S noha eltemetni kívántak tégedet,
Sok irigy nemzetek szomjúzván kincsedet,
Diadalmaskodtál.
Engedd meg, hogy egy leány szent buzgóságával
Odajárulhasson gyengéded lantjával
Dicső oltárodhoz.
Hol Árpádnak annyi derék ivadéka
Éleiét letette s lelkes maradéka
Most is híven áldoz.
Nem engedi ugyan az én gyenge nemem
Hazámért egy olyan áldozatot tennem,
Mely vérbe kerülne,
Sem azt, hogy egy bátor Amazon módjára

Lelkem az ellenség erős táborára
Ütvén felhevülne.
Vagy mellemet én is páncélba kötözzem,
Sisakot viseljek és így megütközzem
Vágván ellenemre
S oldalamra bosszúálló fegyvert kössek,
Vagy azáltal nyitott vérrel földet fössek,
Vagy fussak végemre?
Nem! Mert nem is tartom én azt dicsőségnek,
Hogy ember ontsa ki vérét más embernek —
Hozzá hasonlónak.
Ámde e szükséges rossznak meg kell lenni,
Háborúba mindég kellett, kell is menni
A morc halandónak.
Am legyen! - Akinek tetszik, töltse kedvét,
Holtakon tipródva keresse érdemét,
Amelyért vért ontott;
Szaggassa ezrenként a zöld laurusokat,
Lássák unokái a nyert koszorúkat,
M elyekért fáradott.
Én a szelíd múzsák hív társaságába
Adom magam s ezek szent barátságába
Nyugtatom életem.
Ezekkel zengem el lányos daljaimat.
Oltárodra, hazám, hív áldozaúmat
Ezekkel tétetem.
És ha kegyes szemmel nézed áldozatom,
Rózsákkal lesz hintve piruló hajnalom,
S boldogságim nagyok! S óh! - a csillagzatot, mely alatt születtem.
Mi örömmel áldom, - mely büszkén hirdetem
Azt, hogy MAGYAR vagyok!
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Kemenesalja minden négyzetmétere

történelem

A millecentenárium programja

t

O Április: Előadás: Megemlékezés a honfoglalásról. Nyitó rendez
vény a Celldömölki Polgármesteri Hivatalban.
© Április: Zenei rendezvény: A Haydn Vonósnégyes hangversenye
a római katolikus templomban.
© Május 18.: Sághegyi kráterhangverseny nyugat-dunántúli és
osztrák fúvósok közreműködésével. Felújított program, az elsőt
1967. május 14-én rendezték.
© Június 14—15-16.: Betyárvilág a Kemenesalján: (Hagyományőr
ző program - az országos rendezvénytervben is szerepel.)
© Augusztus 20.: Városi ünnepség: Emlékezés a millecentenáriumra, az államalapító Szent István királyra.
0 Szeptember 19-22.: Sághegyi szüreti napok (országos program):
szőlészeti-borászati szakmai programok, hagyományos felvonu
lás, műsor és bál.
© Október 1.: Lokomotív-program a Győr-Kis-Cell-Szombathely
vasútvonal létesítésének 125. évfordulója tiszteletére. Kiállítás,
mozdonybein utató, nosztalgiautazás.
A millecentenárium rendezvényeit számos más program is kiegé
szíti, gazdagítja. Egyebek között emléktábla-avatás Németh László
író tiszteletére, aki hatvan évvel ezelőtt járta be Kemenesalját, és
megírta Berzsenyi Dániel című könyvét. Megemlékezést tartanak dr.
Holéczy Zoltán neves orvos és régész születésének századik évfor
dulója tiszteletére. Rangos esemény lesz Berzsenyi Dániel szüle
tésnapjának hagyományos ünnepe Egyházashetyén.

t

i

k

BERZSENYI DÁNTEL

*]> 1 <=>

A MAGYAR
Századokig küzdött őst szent törvényei mellett,
Századokig nyugszik szép diadalma után.
Nagy volt a harcban, de nyugalma se rontja le
lelkét,
Mert a természet önt bele férfierőt.

Az összeállítást Dala József készítette.

ÚJ K E M E N E S A L J A

6

1996. MÁRCIUS 25.

Vezetőváltás a MAV Celldömölki Vontatási Főnökség élén
Decemberben vezetővál
tás történt Celldömölkön a
MÁV Vontatasi Főnökség
élén. Fehér Tamás, aki 23
éven át irányította a főnök
ség munkáját, nyugállo
mányba vonult, és átadta az
„indító tárcsát" volt mun
katársának, a 32 esztendős
mérnöknek, Horváth József
nek.
Fehér Tamás a vezetői poszton
eltöltött évek alatt rengeteget tett
nemcsak a vasútért, hanem a celli
vasutasságért is. Tizennégy éves
korában, 1951-ben került kap
csolatba először a vasúttal, ami
kor géplakatos szakmunkástanu
lóként átlépte a MÁV Járműjaví
tó üzem küszöbét. Miután vég
zett, a Veszprém-külsői fűtőház
hoz, majd még ugyanebben az
évben a celldömölki fűtőházhoz
kerül, ahol a kocsijavító műhely
nél kocsilakatos, majd kocsivizs
gáló. Ajkára, majd a szombathe
lyi fűtőházhoz kerül, ott 7 évet
tölt el. Közben leérettségizett, az
tán diplomát szerzett a Budapesti
Műszaki
Egyetem
közleke
désmérnöki karán.
1973. április 9-én foglalta el
helyét a Celldömölki Vontatási
Főnökség élén. Mint mondja, ré
gi ismerősök közé érkezett, akik
az első botladozó vezetői lépések
megtételétől végig segítették és
támogatták. Vallja, hogy csak
ezt, a szakmailag magasan kvali
fikált kollektívát maga mögött
érezve vívhatta meg eredménye
sen harcát azért a vontatási fő
nökségért, amely - annak ellené
re, hogy meg akarták szüntetni,
nem akarták dízelesíteni - Nyu
gat-Dunántúl egyetlen kocsiren

dező pályaudvara és a dízelesítés
fő bázishelye lett.
Az eredményeket, amelyek ve
zetése alatt születtek, hosszan le
hetne sorolni még a teherkocsimo
só telep átépítésétől a B-típusú ko
csijavító műhely elkészültéig.
Következtek a gazdasági rest
rikció évei, amelyek a vasutat is
alaposan megtépázták. A kocsiés géppark kihasználtsága ma
már csak mintegy 40 százalékos.
A vontatási főnökség 850 fős lét
száma 650-re csökkent. Mindezt
úgy igyekezett megoldani, hogy
emberi egzisztenciák ne csorbul
janak.
Aztán következett a nagy nap,
amikor Ő maga intett búcsút a
vasútnak. Úgy készült erre, hogy
minden fiatal mérnökben a po
tenciális utódot látta. Igyekezett
úgy segíteni Őket, hogy végül a
legjobb kezekbe kerüljön a stafé
tabot. Fehér Tamás bízik benne,
hogy ez sikerült.
Ennek ellenére biztos, hogy
szakmai tudása, embersége és
jellegzetes alakja még sokáig
hiányozni fog a vasutasok köré
ben.
Azt a bizonyos stafétabotot
mérnök munkatársa, Horváth Jó
zsef vette át Fehér Tamástól. Őt
is szeretnénk röviden bemutatni.
Horváth József celldömölki
vasutascsaládból származik. Is
koláit idehaza, a mai Gáyer isko
lában kezdte, majd a Szombathe
lyi Savaria Közlekedésgépészeti
Szakközépiskolában
folytatta.
Miután 1981-ben a középiskolá
sok szakmai versenyén a közle
kedésgépészeti szekcióban or
szágos 5. helyezést ért el, felvé
teli vizsga nélkül mehetett a Bu-

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái:
-

egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal
tizenketted oldal
apróhirdetés
első oldalon megjelenő szalaghirdetés
(190 x 25 mm) kék színnyomással

15 000
8 000
5 000
3 500
1 800
500

forint
forint
forint
forint
forint
forint

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 polgár
mesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője.

j
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dapesti Műszaki Egyetem Közle
kedésmérnöki Kar járműgépész
szakára, ahol 1987-ben kapott
diplomát. Ugyanebben az évben
a Celldömölki Vontatási Főnök
ségre került, majd elvégzett egy
sor vasúti tanfolyamot. Kezdet
ben mozdonyreszortos, aztán
üzemeltetési reszortos, és 1995
elejétől üzemeltetési részlegve
zető. '94 szeptemberétől a Buda
pesti
Közgazdaságtudományi

Egyetem Postgraduális Karán
vállalatgazdálkodást tanul.
Horváth József elmondta,
hogy Fehér Tamással kezdettől
fogva jó volt a kapcsolata. Mind
végig érezte a bizalmát, és ez bá
torította a vezetői állás megpá
lyázására.
A fiatal, agilis vezetőnek la
punk nevében is sok sikert kívá
nunk.
Völgyi L.
Fotó: Hctényi L.

Beiratkozás az általános iskolákba
Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete
március 11-i ülésén döntött az általános iskolák leendő elsőosz
tályos tanulóinak beíratási időpontjáról. A jegyzékbevétel min
den általános iskolában április 11-én (csütörtökön) délután 1 és
5 óra közölt és április 12-én (pénteken) délelőtt 8 és 12 között
lesz.

Újdonság a könyvtárban
Gazdászok zsebkönyve - szerkesztette Muesi Imre és
Szabó János, - • Budapest, 1995.
Már-már az unalomig ismétel lategészségügy; Műszaki ismere
ve halljuk, hogy fel kell lendíte tek; Vállalatgazdasági alapisme
ni, meg kell menteni Magyaror retek; Környezetvédelem; Szá
szág mezőgazdaságát. Annak el mítási alapelvek, normák, mér
lenére, hogy igencsak gyakorlati tékegységek. Egyszóval: min
tudást igénylő szakmáról van den, ami a mezőgazdaság terüle
szó, az alapos és praktikus kézi téhez tartozik. Ahol csak tehet
könyv nélkülözhetetlen. Ennek ték, az ismereteket jól áttekinthe
megírására vállalkozott a szer - tő táblázatokba foglalták, ami
zőpáros. Könyvük alapos és szer nagyban megkönnyíti a tájékozó
teágazó ismerethalmazt tartal dást..
maz.
Jó lenne, ha sok ilyen, jól szer
A fő fejezetcímek: Talajműve kesztett könyvet tudnánk ajánla
lés és növénytermesztés; Takar ni olvasóinknak.
mányozás; Állattenyésztés; Álgy.
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Celldömölk város 1996. évi pénzügyi tervének
tervezete
A város 1996. évre szóló, gazdálkodását megalapozó költségveté
sének elkészítését az államháztartási törvényben előírtak szerint vé
geztük el. A pénzügyi terv koncepcióját az elmúlt év november végére
az akkori - mint később kiderült, tág hibahatárokkal dolgozó - ter
vezett szabályzókkal állítottuk össze. A költségvetési törvényben vé
gül is jóval szigorúbb szabályozás lépett életbe. így szükség volt arra,
hogy a koncepciót pontosítsuk, azaz a valósághoz közelebb álló be
vételekkel lehessen számolni. A végleges koncepció annak szellemé
ben készült el, hogy külön vettük számba a működési, kiadási szük
ségletet, és külön a tőkekiadásokat - mindegyiket a saját célú bevé
telekkel szembeállítva. Kiderült, hogy a működési célú kiadások
meghaladják a bevételeket, ami, ha nem indul el az ezt megaka
dályozó intézkedéssorozat, a vagyon feléléséhez - később ennek kö
vetkezményeként fizetésképtelenséghez - vezethet. Ennek megaka
dályozására döntött úgy a testület, hogy az intézményhálózatot érin
tően visszalépéseket kell eszközölni. A feladat végrehajtása megtör
tént, melynek következtében néhány jelentős eredmény máris szüle
tett:
- mintegy 11 millió Ft-os tényleges ez évi megtakarítás,
- olyan átszervezési folyamat megindítása, mely 1997. évre felté
telezi a működési hiány megszüntetését, vagy minimális szintre
szorítását,
- olyan intézményvezetői magatartás kialakítását, amely magáévá
teszi, hogy a működési kör alapvetően nem bővíthető, a feladatok
színvonalas ellátása csak azok mennyiségi szűkítése árán bizto
sítható.
Az intézmények anyagi helyzetének értékelésekor egyértelművé
vált az is, hogy nem abszolút mértékben, hanem csupán városunk
rossz anyagi kondíciói miatt válik szükségessé a mostani vissza
fogás.
A költségvetés kondícióit tekintve, az alábbiakról adhatunk számot:

Bevételek
{2. sz. mellékletben részletezettek szerint)
1996-ban 734 578 E Ft bevétellel számolhat a város. (Az OEP-támogatás Összege nélkül.) Ebből 241 165 E Ft állami fiozzájárulás
normatív alapon jár az önkormányzatnak. A normatív állami hozzá
járulások száma és tartalma változott ez évre, nagyságuk is többnyire
nőtt. Beépült összegükbe a korábbi évek bérfejlesztéseinek fedezete.
Ezzel együtt 38 millió Ft-tal kevesebb az állami hozzájárulás, mint
1995-ben (1. sz. melléklet).
A személyi jövedelemadó átengedett része, a kiegészítéssel és az
SZJA terhére biztosított külön településüzemeltetési támogatással
együtt 102 015 E Ft bevételt jelent. Ez a forrásnem 12 millió Ft-tal
több a tavalyinál. Az önkormányzatokat érintő új szabályozás tehát
26 millió Ft-ot vett el a várostól. Célirányos felhasználásra 5850 E Ft
támogatást nyújt az állam az önkormányzati - volt állami - tűzoltóság
fenntartására,
A gépjármttadó megemelt Összegéből - bár önkormányzatunk csak
n minimális adómértéket alkalmazza - 3,5 millió Ft-tal többet, 6500
E Ft-ot tervezünk beszedni ez évben.
A helyi adó egyik leglényegesebb bevételi forrásunkká vált, a meg
emelt iparűzési adómértékkel prognosztizálva 66 millió Ft bevételre
számítunk. (Bár egyik legnagyobb adófizetőnk, a M A V kiesik az
adózók köréből.)
Állami céltámogatást tervszinten csak a már jóváhagyott jogcíme
ken vehetünk számításba, ezek pedig a folyamatban lévő beruházá
sokhoz kapcsolódnak: az alsósági tornaterem és a szennyvíztisztító
építéséhez, 12 166 E Ft összegben.
Ujabb hitelt nem tervezünk felvenni, csak a már folyamatban lévő
lakásépítési, és a szennyvíztisztítóhoz nyújtandó OMS-kölcsön igény
bevételét tervezzük.
Üzletrészeink, részvényeink után a tavalyi év szintjén 3000 E Ft
részesedésre számítunk. (Természetesen, ha ez nem valósul meg, más
forrásból kell pótolni, vagy ugyanennyi kiadást elhagyni.)

Más önkormányzatoktól, gazdálkodó szervektől 8 millió Ft-ot ter
vezünk átvenni. Ebből 5 millió Ft működési célú, amely mögött a
körjegyzőségi és egyéb hatósági feladatok ellátása, illetve alapfokú
feladatok (óvoda, iskola, fogászati ellátás) áll. Fejlesztési célra orvosi
gép-, műszerbeszerzéshez, illetve gázépítéshez (MÁV) veszünk át
pénzeszközöket. Korábbi lakásépítési támogatások visszatérülése cí
mén 5 millió Ft-ot tervezünk.
Házhelyeladásból - mintegy 10-12 házhely értékesítése útján - 5
millió Ft bevételre számítunk.
Egyéb ingatlanértékesítésből 1 millió Ft-ot szerepeltetünk a terv
ben: ebből 52 millió Ft-ot jelent a Mikes K. utcában épülő lakások
eladásából származó bevétel, 20 millió Ft lesz a részletre értékesített
lakások ez évi bevétele. Egyéb ingatlaneladásból az első lépésben 25
millió Ft-ot tervezünk, amely mögött a folyamatban lévő telek-, illetve
ingatlaneladások állnak. (Laktanya melletti terület és a 9-es presszó.)
Amennyiben lehetséges, illetve sikerül, ennél több bevétel is realizá
lódhat. Értékesítésre kerülhet a Sághegy-étterem, a volt GAMESZműhely, a postaépület, illetve a felmérés alapján még több egyéb
ingatlan, illetve telek is, a testület döntésétől függően.
Ezeket azonban csak akkor javasoljuk felvenni a tervbe, ha már
egyrészt a 25 millió Ft teljesült, másrészt, ha konkréttá válik az érté
kesítés.
4 millió Ft gáz-közmű hozzájárulással számolunk, amely 50 új
igénylőnek felel meg. A fűtéskorszerűsítés támogatásának lehetősége
erre reményt nyújt, igaz, kiadást is többet kell számolni emiatt.
Tavalyi lakáseladásból 16 millió Ft áll értékpapírban, ennek
visszavásárlásával számíthatunk erre a bevételre is. (Bár a kamatok
miatt csak végszükségben kívánjuk felbontani.)
Egyéb bevételek között több, kisebb összegű bevételt szerepelte
tünk, mint piaci helypénz, közterület-foglalás, bérleti díjak, bontási
anyagok értékesítése, újság-, kiadványeladás, különféle térítések, va
dászati jog értékesítése stb.
AFA-visszatérülést a szennyvíztisztító és a lakásépítés után kapunk,
valamint kisebb összegben egyéb adóköteles tevékenységnél, mint
újságeladás, videogyártás stb. 7000 E Ft kamatbevételt tervezünk,
amely csak akkor realizálódik, ha beruházási kifizetéseinket az év
végére sikerül kitolni (lakásépítés).
Tervezünk 6 millió Ft összegben a Víz- és Csatornamű Vállalattól
működtető vagyon készpénzes átadását - lényegében ez szolgál fede
zetül a CELLVÍZ Kft. törzstőke befizetésének.
1995. évi pénzmaradványunk 13 600 E Ft, melyet szintén szerepel
tetünk az eredeti tervben.
Az egészségügyi feladatokat az OEP 175 000 E Ft-tal támogatja,
melyből 30 000 E Ft az alapellátást, 145 000 E Ft a Kórház-Rende¬
lőintézet működését szolgálja. (Ezen adatok az összesítésben még
nem szerepelnek, mivel pontosítás alatt állnak.)
Az intézmények saját bevétele tervszinten 80 182 E Ft, mely térítési
díjakból, bérleti és egyéb díjakból tevődik össze. (OEP-terű letek saját
bevétele ebben sem szerepel,)
Az összes bevételből 488 712 E Ft működési célú, tartós, rendszeres
forrás, Ez szolgál fedezetül a működési kiadásoknak, A tőkejellegű
bevételek összege 245 866 E Ft, ebből célszerű finanszírozni a fej
lesztéseket, fejlesztési hiteleket és egyéb, felhalmozási célú kiadáso
kat. Nem szerencsés, ha a tőkejellegű bevételek folyó kiadásokra
folynak el, mert ez a vagyon felélését jelenti. Képviselő-testületünk
a költségvetési koncepció elfogadásával jelezte, hogy ennek a folya
matnak véget kíván vetni.
A bevételi lehetőségek számbavétele után a kiadásokra az alábbiak
szerint látunk lehetőséget (3. sz. melléklet szerint):

Működési kiadások
Összege 478 000 E Ft. (Jelen tervezet az OEP által finanszírozott
intézményeket - Kórház-Rendelőintézet, Egészségügyi Alapellátás még nem tartalmazza. Ezen területek kb. 190 000-200 000 E Ft-tal
(Folytatás a 8. oldalon)
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Celldömölk város 1996. évi pénzügyi tervének
tervezete
(Folytatás a 7. oldalról)

növelik a költségvetést.) A bevezetőben említett intézményi visszalé
pések után kialakult működési keretek csak akkor lesznek elégségcsek, ha az intézményvezetők továbbra sem a feladatok bővítésén,
hanem azok kordában tartásán, több esetben szűkítésén gondolkod
nak. Néhány feladat tekintetében ehhez a képviselő-testület konkrét
döntése is szükséges, mivel az intézmények önállóan nem, vagy nem
időben tennék meg azokat.
Ilyenek:
- a Koptik O. utcai és a Szalóky S. utcai óvoda összevonása,
- az Alsósági Klubkönyvtár önálló intézménykénti működésének
megszüntetése,
- a Szakmunkásképző Intézet konyhájának megszüntetése, az ét
kezésnek a Berzsenyi L. Altalános Iskolából történő biztosítása,
- nagyobb kapacitású konyha kialakítása, elsősorban a szociális
ágazat igénycinek kielégítésére, mellette a kisebb, gazdaságtalan
konyhák megszüntetése,
- félműszakos óvodai csoportok üzemeltetése,
- egyes helyiséggazdálkodási feladatok megoldása. (Iskolák helyiségigényc, rendelőintézet stb.)
A működési kiadások tartalmazzák az 1995. évi bérfejlesztések 2
havi kihatását, a soros előlépések fedezetét. Maguknak kell megolda
niuk az intézményeknek a munkaadói járulék, az üzemorvosi díjazás
egy részének finanszírozását (a kitűzött visszalépési cél nem teljesü
lése miatt) és az áremelkedések ellentételezését is.
A személyi kérdések - elsősorban nyugállományba vonulók - meg
oldásához kapcsolódó kiadásokra 5 millió Ft céltartalék tervezését
javasoljuk.
Az egészségügyi ellátás - a Kórház-Rendelőintézet és az Egész
ségügyi Alapellátás - költségvetése még nem véglegesített. Az
Egészségügyi Alapellátásnál valószínű, hogy az OEP-támogatás,
a saját bevételek és a községek hozzájárulása elegendő lesz a mű
ködéshez. A kórház gazdálkodásának újbóli áttekintését még el
kell végezni, tisztázandó, hogy az ez évi finanszírozás ismeretében
kell-e tervezni működési hiányt, vagy - ami a folyamatos rentábilis
gazdálkodást feltételezi - nullszaldósra kihozható a költségveté
sük. Ezen időszakban a kórház működésével, finanszírozásával,
egyáltalán további sorsával kapcsolatban még számos kérdőjel
fennáll, így az sem biztos,^hogy az éves költségvetésben végleges
helyzetről lehet számot adni.
A működési célú támogatások tervezett összege - megnövelve a
mintegy 3 millió Ft összegű címkézhető helyi adóval - 17 millió Ft.
(5. sz. melléklet 1. pontja.)
A pénzügyi tervben a működési kiadások után kell megtervezni az
önkormányzat hitel-, illetve kölcsöntörlesztési kötelezettségeit, azok
kamatát. 1996-ban c jogcímen 72 900 000 Ft tervezése válik szüksé
gessé. (Részletes kimutatás az 5. sz. melléklet 2. pontjában.)
A pénzügyi terv következő fejezetében a fejlesztésekre, egyéb fel
halmozás jellegű kiadásokra előirányozható feladatokat vettük
számba. Elsőként kell tervezni azokat a kiadásokat, amelyek a
folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódnak, illetve amelyekre
megkötött szerződésünk van. (Részletesen a 6. sz. melléklet tartal
mazza.)
Az alsósági tornaterem felépítése befejeződött, a végszámla kifize
tésére március 31-ig vállaltunk kötelezettséget. (Ugyanis a hozzá kap
csolódó céltámogatás csak ez évben vehető igénybe.) A közművek
közül jelenleg a gáz-, illetve villamosenergia biztosított, ki kell építeni
a víz-, szennyvízelvezetést, tűzivíztároltót. Erre 5 millió Ft keretet
javaslunk jóváhagyni. Továbbra sincs tervezve út-, járdaépítés, par
kosítás, parkoló kialakítása.
A Mikes K. utcai lakások építésének határideje augusztus 31-e,
tervünk az építmény, illetve a legszükségesebb közművek költségeit
tartalmazza. Előirányzatot kell biztosítani a rendezési terv elkészíté
sére, valamint a gázhálózatra utólagosan rácsatlakozni szándékozók
nak a csatlakozási költségeire.

Előszerződésünk van a Király J. u.-Wesselényi u. útépítésére,
melynek várható összege 25 millió Ft. (Ezen összeg 20%-os inflációt
tartalmaz, az előszerződésben a kivitelező az építőipari inflációnak
megfelelő mértékű emelést írt elő.)
Az 1996. évre benyújtott céltámogatási pályázatokon-bár törvényi
szinten még nem jelent meg - biztosra vehető, hogy az alábbiakat
elnyerjük:
- orvosi gép-, műszerbeszerzést, melyhez 7 800 000 Ft saját erő
biztosítása szükséges,
- szennyvízcsatorna-hálózat építése, melyhez - 40%-os lakossági;
teherviselés esetén - 16 170 000 Ft saját erő biztosítása szüksé¬
ges.
Fenti feladatokat mindenképp javasoljuk a pénzügyi tervbe beépí- ]
terű.
Szükségesnek tartjuk továbbá, hogy lakásépítési támogatásra leg
alább 6 millió Ft bekerüljön a tervbe, a CELLVÍZ Kft. alapításához
szükséges törzstőke biztosítása is az ez évi költségvetés feladata.
A kiadások között javaslunk még a már korábban említett bérprob
lémák megoldására 5 millió Ft céltartalékot elkülöníteni.
A 4. sz. mellékletben bemutatott, a főösszegekre vonatkozó mérleg
alapján mintegy 21,8 millió Ft sorsáról dönthet a testület. Ez a pénz
teljes egészében a lakáseladásokból származik, tehát célját tekintve
lakásépítésre, felújításra kellene fordítani.
Időszakos, más feladatra való igénybevétele esetén a későbbiekben
vissza kell pótolni. A keret terhére rengeteg feladat megoldásra vár,
melyből kiemelten kezelendők, a képviselő-testület határozata alapján
az alábbiak:
- Kórház sorsának rendezése;
- Útépítéshez pályázati saját erős rész biztosítása;
- Vörösmarty utcai óvoda tetőszigetelése;
- Üdülőtábor vizesblokkjának megépítése;
- Izsákfán faluházban kazáncsere;
- Alsósági szolgálati lakásokba gáz bevezetése;
- Szükséglakások építésének indítása.
Az esetleges további ingatlaneladásból, vagy egyéb bevételi több
letből megvalósuló feladatok sorrendje: orvosi rendelők mindkét vá
rosrészben, gimnázium felújítása.
Az önkormányzatnak lehetnek 1996-ban olyan lehetőségei, ame
lyek biztosíthatják, hogy a jelenlegi pénzügyi kereteken felül többlet
bevételhez juthat (közműrészvények, korábbi vagyonkiadás többlete).
Ezek azonban még nagyon bizonytalanok, illetve értékesítésük alapos
előkészítést, megfontolást igényel. Esetleges többletbevétel elérése
kor gondolni kell arra is, hogy az Önkormányzatot terhelő jelentős
hitelállományt is érdemes csökkenteni.
Pénzügyi tervünk javaslata most sem bír teljes körű ismeretlel arra
vonatkozóan, hogy zökkenőmentesen végig lehet-e vinni az éves gaz
dálkodást. Sok minden függ a bevételek teljesülésétől, a kiadások
területén elérhető szerződési pozícióktól (mekkora összegért lehet
megvalósítani egy-egy új induló feladatot), és esetleg további állami
intézkedésektől is. Nem ismert a közalkalmazotti szféra beígért bér
fejlesztésének nagysága, a végrehajtás módja, annak az önkormány
zatokat terhelő aránya. Mindez év közben befolyásolhatja a gazdál
kodást, így célszerű lenne meghatározni azt is, hogy új feladat indítása
előtt - még ha az a pénzügyi tervben szerepel is - ismételten mérlegre
kell tenni annak megvalósítási lehetőségét. A tervezett feladatok
azonban e bizonytalansági tényező mellett is jelentősek, és biztosra
vehető, hogy ez évben nagyléptékű városfejlesztési feladatok való
sulnak meg. Elkészül és üzembe helyezésre kerül a szennyvíztisztí¬
tómű, az alsósági tornaterem, a Mikes K. utcában 16 db lakás. Út
építés területén elkészül a Király J. u.-Wesselényi u., a Buza J. utca,
és gázellátást kap Pityervár. Nehéz pénzügyi helyzetünkben ez sem
csekély teljesítmény.
Celldömölk, 1996. március 12.
Makkos István
polgármester
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1996. MÁRCIUS 25.
1. sz. melléklei

TÁJÉKOZTATÓ
az 1996. évre tervezett személyi jövedelemadó és
normatív állami hozzájárulás adatairól

II. Hiteltörlesztés + kamat
HJ. Fejlesztések, egyéb kötelezettségek
TV. Céltartalék
Kiadások összesen:

Bevételek:
Kiadások:
Többlet:

734 578 E Ft
712 777 E Ft
21 801 E Ft

Mérleg a működési költségvetéshez
Bevétel:
Kiadások:
Hiány:

488 712 E Ft
500 000 E Ft
- 11. 288 E Ft

Mérleg a tőkeköltségvetéshez
Bevétel:
Kiadás:
Többlet:

245 866 E Ft
212 777 E Ft
33 089 E Ft

2. sz. melléklet

Bevételek
241
102
5
6
45
21

165
015
850
500
000
000

E
E
E
E
E
E

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Ft
Ft

12 166 E Ft

Ft
Ft

27 600 E Ft

Ft
Ft

8 000 E Ft

3 000 E Ft

5 000 E Ft
5 000 E Ft
97 000 E Ft
4 000 E Ft
16 000 E Ft
Ft
Ft

4 500 E Ft
24
7
6
13
80
734

000
000
000
600
182
578

E
E
E
E
E
E

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

3. sz. melléklet

Kiadások
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:
1. Intézmények csökkentett kiadásai
2. Polgármesteri Hivatal szintreh. kiadása
3. Működési támogatások
Működés összesen:

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

Mérleg a főösszegekre

I. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ:
SZJA 25% átengedett rész
73 892 978
6 241 822
SZJA-kiegészítés
21 880 155
Település-üzemeltetés támogatása
0
Megyei Önkormányzat támogatása
102 014 955
SZJA MINDÖSSZESEN:
U. NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS:
Központilag számított támogatás
65 030 216
0
Üdülőhelyi feladatok
GYIVI és szociális ellátás
8 650 400
Óvoda, általános iskola, alapfokú művészeti oktatás 113 285 690
Középiskolai oktatás
32 811 692
Szakiskolai, szakmunkásképző iskolai oktatás
14 513 958
6 872 800
Speciális oktatás és nevelés
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS
241 164 756
MINDÖSSZESEN:

Ft
Ft
Ft

900
877
000
777

4. sz. melléklei

(adatok: forintban)

Normatív állami hozzájárulás
SZJA
Tűzoltóság
Gépjárműadó
Helyi adók: iparűzési
kommunális
10 166 E
Céltámogatás: Alsóság
szennyvíztisztító
2 000 E
Hitel, kölcsön:
- OMS-től
2 000 E
- lakásépítés
25 600 E
Részesedések:
Átvett pénzek:
- működésre
5 000 E
- fejlesztésre
3 000 E
Szociális támogatás visszatérülés
Telekértékesítés (házhely)
Egyéb ingatlanértékesítés
- Mikes K. utcai lakások
52 000 E
-Korábbi lakáseladás részlete 20 000 E
25 000 E
- Egyéb ingatlan
Gázközmű-hozzájárulás
Értékpapír-vissza vásárlás
Egyéb bevételek:
- működési célú.
3000 E
- fejlesztési célú
1500 E
ÁFA-vissza térítés
Kamat
Víz- és Csatornamű vagyonátadás
Pénzmaradvány
Intézményi saját bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

72
139
5
712

366
111
17
495

686
314
000
000

E
E
E
E

Ft
Ft
Ft
Ft

5. sz. melléklet
1. Támogatások:
a) egyházi intézmények támogatása
b) gyámügyi segélyek
c) szervezetek

2
8
6
17

600
000
500
000

E
E
E
E

Ft
Ft
Ft
Ft

2. Hiteltörlesztések, kamatok:
Tőketörlesztés
megyei kölcsön
lakáscélú hitelek
(támogatásra felvett)
telekalakítás
szennyvíztisztító
lakásépítés

Kamat

2 500 E Ft
1 300 E Ft
5 600 E Ft
38 000 E Ft
47 400 E Ft
Összesen:

600
250
20 150
4 500
25 500
72 900

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

6. sz. melléklet

Áthúzódó beruházások, egyéb kötelezettségek
1. Áthúzódó beruházások:
- alsósági tornaterem
- alsósági tornaterem közmű
- alsósági tornaterem berendezés
- rendezési terv
- Mikes K. utcai lakások
- Mikes K. utcai közmű
- szennyvíztisztító befejezése
- gázrákötések
2. Előszerződések, pályázatok:
- Király J. u. I I . ütem
- Orvosi gép-, műszerbeszerzés
saját erő
- Szennyvíztisztító saját erő
(40% lakossági költségviselés mellett)
3. Egyéb kötelezettségek:
- lakásépítési támogatás
- CELLVÍZ törzstőke
Összesen:

23
5
1
5
33
4
5
2
79

907
000
600
000
300
000
000
000
807

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

25 000 E Ft
7 800 E Ft
16 170 E Ft
48 970 E Ft
6 000 E Ft
5 100 E Ft
11 100 E Ft
139 877 E Ft
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Korhű

Anyakönyvi hírek

hangszeren

Tinódiról a 20. század végén
A 3. ipari forradalom korát él
jük. Talán túléljük. A technika
robbanásszerű" fejlődése, zajos,
rohanó világunk nem enged teret
a szépnek, az egyedinek. Vege
tálunk. Egyik hónapról a másik
ra; a pénz határozza meg létün
ket.
Ebbe a zakatoló, robotvilágba
érkezett hozzánk a hang a múlt
ról a mába: március 8-án a refor
mátus templomban telt ház előtt
Kobzos Kis Tamás tartott lant,
tekerőlant és koboz kíséretében
előadást Tinódi Lantos Sebes
tyénről. Mesélt a deákról, aki
először Török Bálint énekmon

dója volt, majd vándorhegedűs
ként járt váiTÓl várra, összeszed
ve a csaták adatait. Megénekelve
azokat a kor hírmondójaként vált
ismertté, s költeményeiért ne
mességet is kapott.
Az előadást illusztrálandó szó
laltatta meg az előadó korhű
hangszereit Tinódi hangján. Üdítőleg hatott a régi zene a lélek
számára, hiszen értő kéz adta elő.
Zenetörténet ileg, történelmileg
és nem utolsó sorban iroda
lomtörténetileg jelentős kort,
műfajt hozott egészen közel hoz
zánk a művész érdekes, lebilin
cselő előadásával,
losoncz

Rendőri mérlegen az elmúlt év
Ülésezett a Városi Balesetmegelőzési Bizottság. Erőss Eleméitörzszászlós, titkár beszámolójából az érdeklődésre leginkább számot
tartó adatokat emeltük ki.
Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset 1995-ben 53 esetben
történt az előző évi 55-tel szemben. A halálos balesetek száma mind
két évben 2-2 volt, de míg 1994-ben 2, addig 1995-ben 3 személy
vesztette életét. A súlyos sérüléssel járó balesetek száma 20-rót 24-re,
a sérültek száma 24-ről 31-re növekedett. Csökkent viszont a könnyű
sérüléssel járó balesetek száma 33-ról 27-re, sajnos emelkedett a sé
rültek száma 52-ről 59-re.
A sérültek számából kiderül, hogy minden kategóriában emelkedés
történt, amelynek az az oka, hogy átlagosari több utas tartózkodott a
forgalomban részt vevő járművekben. Ez egyrészt a nehezedő gaz
dasági helyzettel is magyarázható. A baleseti helyzet számottevő ja
vítása annak ellenére sem sikerült, hogy növelték a közúti ellenőr
zések számát, illetve szigorúbban léptek fel a szabálysértőkkel szem
ben.
A baleseti okok hasonlatosak az előző éviekhez. így az elsőbbség
adás elmulasztása, kanyarodási szabályok megszegése, sebesség nem
megfelelő megválasztása volt a leginkább jellemző.
1994-hez viszonyítva emelkedett a szabálysértések száma, 697
esettel szemben 1995-ben 711 feljelentés volt. Csökkenés volt a hely
színi bírság tekintetében, hiszen míg 1994-ben 2572 fővel szemben
2 235 700 forintot szabtak ki, addig 1995-ben 1916 fővel szemben
1 949 500 forintra rúgott a bírság összege. A fenti adatokból arra lehet
következtetni, hogy az intézkedő rendőri állomány sok esetben alkal
mazta az azonnali bírságolás helyett a nevelő szándékú figyelmezte-
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VRAVUSKA GYULA

G V H J

.

épület- és bútorasztaios-mester,
faipari technikus

MAGÁNVÁLLALKOZÁS CELDÖMÖLK

Faipari termékek gyártása és forgalmazása
Kapható: - hulladékra
- akác fűrészelt tűzifa
- deszka
- gerenda
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200 Ft/q
550 Ft/q
23 000 Ft-tól
28 000 Ft-tól

-

asztalos minőség
lambéria
cserépléc
bramac léc

33 000 Ft-tól
1 000 Ft-tól
34,40 Ft/fm
41,60 Ft/fm

Bútorok egyedi
megrendeléssel.
ÁRAINK AZ ÁFÁT NEM
TARTALMAZZÁK!
Telephely: Celldömölk-lzsákfa, Bokodpuszta.
Nyitva:7.00-15.30-ig.
Telefon: 534 vagy 60/377-557
Üzlet: Celldömölk, Sági u. 2 4 .
Nyitva,-8-12-ig,
13-17-ig.

Celldömölk
Házasság: Kovács Lajos és Bakonyi Hajnalka, Tánczos Krisztina és
Vizi Róbert, Sali Zsolt és Szerdahelyi Beáta.
Születés: Szálai Tamás és Rudi Bernadett leánya: Bernadett, Hajmási
Ernő és Varga Judit leánya: Fanni, Téttry Béla és Klaffí Marianna
leánya: Marianna.
Halálozás: Sárvári Irén, Kapui Gyuláné Majer Ilona.
Nemeskeresztúr
Születés: Nagy Tibor és Veres Mária fia: Tibor.
Kemenessömjén
Születés: Zámbó Sándor és Győrffy Lenke fia: Dániel.
Kenyéri
Születés: Pörneczi Ernő és Kasza Ilona Fia: Krisztián.
Mesteri
Halálozás: Pócza Sándomé Kósi Irma.
Duka
Halálozás: Mándli Lászlóné Molnár Aranka.
Kemenespálfa
Halálozás: Molnár István.
tést, amely valószínűleg jól esett az érintettek pénztárcájának, de ál
lampolgári közérzetének is.
A balesetmegelőzés mellett fontos feladat volt a propagandamunka
is, amely összességében nézve jónak és eredményesnek mondható. A
16 ilyen jellegű előadáson összesen 640-en vettek részt. A nyári szü
net előtt fő hangsúlyt kapott az iskolai munka, s talán ennek köszön
hető, hogy mindössze egy esetben történt gyermekbaleset.
Szépen szerepelt a celldömölki csapat a Vas Megyei Baíesetmegelőzési Bizottság által szervezett kerékpáros versenyen, ahol az el
őkelőin, helyet szerezték meg.
Az 1996. év munkaprogramjában ismételten kiemelve szerepel a
baleseti helyzet javítása, különös tekintettel a halálos sérüléssel járó
és a súlyos esetekre. Fel kívánnak lépni a gyorshajtók és az alkoholos
befolyásoltság alatt vezetőkkel szemben. Növelni kívánják a közúti
ellenőrzések számát, igyekeznek rendőri erőket vezényelni a forgal
mas, balesetveszélyes helyekre.
A beszámoló után a VBB-tagok számos észrevételt tettek. Feltét
lenül kifogásolandó, hogy a celli és alsósági városrészt összekötő
kerékpárúton a kerékpárosok nem mindig vannak tekintettel az olt
közlekedő gyalogosokra, alkalmasint hárman is közlekednek egymás
mellett. Veszélyes a kerékpárúinak az a része, ahol keresztezi a köz
utat. Az Önkormányzat vonatkozó rendelete ellenére számos teher
gépjármű parkol a Kodály Zoltán utcán, akadályozva a kilátást, s
ezáltal balesetveszélyes helyzetet teremtve. A közeljövőben táblákkal
fogj ák szabályozni az érintett útszakaszt, illetve a közterület-felügyelő
is fokozott figyelmet fordít a területre. Maradva a Kodály lakótelepi
részen, számos fórumon elhangzott már, hogy kívánatos lenne járdát
építeni az ABC és aMőritz Sándor utca közti szakaszon, s ajobbkezes
utcák megszüntetése sem lenne haszontalan.
R ozmán

AGRO-ENTA KFT.
Tsz-ek, kisgazdák
figyelem!
MTZ 50, 80, ÍFA, T25, T-Z-4-K erőgépalkatrész szaküzlet
(ékszíjak, csapágyak, szimeringek)
FAGYÁLLÓ (hordós) 10 I, 5 I, 1 I
AKKUMULÁTOR (182, 196, 210, 154, 88, 72, 55, 44 A}
HIDRAULIKAOLAJ, GUMIKÖPENYEK, TÖMLŐK
(több méretben)
BÁLAZSÍNEG TAVALYI ÁRON.
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig
Telefon:06/60/376-768.

Celldömölk, Nemesdömölki u. 2.
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Kemenesaljái községek, polgármesterek

Tokorcs

Tokorcs helytörténetéről sajnos nagyon keveset sikerült megtudnunk. A község polgármes
tere azonban elmondta, hogy a jelenleg 281 fős település nem is olyan régen még jóval több
lakost számlált. 1948-ban 478-an, 1970-ben is még 400-an lakták. A falu polgármestere, ifj.
Dömölki Lajos 1956-ban született Tokorcson. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában és
Kemenesmihályfán végezte, majd a celldömölki szakmunkásképző iskola következett, ahol
géplakatos szakmát tanult. Az érettségit 1982-ben szerezte meg a szombathelyi Latinka Sándor
Szakközépiskolában, munka mellett. Nős, két gyermeke van. 1990-ben képviselő-testületi taggá,
1994-ben polgármesterévé választotta a szülőfalu lakossága. A helyhatósági választásokon füg
getlen jelöltként indult. A polgármester jelenleg mezőgazdasági vállalkozó. Az alpolgármesteri
tisztet Csótár Anikó tölti be. A képviselő-testület további tagjai: Dömötör Zoltánné, Kutasi
Tiborné, Mórocz Endréné és Némedi Lászlóné. Körjegyző: Major Tiborné, aki Nagysimonyi
székhellyel dolgozik. A háziorvosi teendőket ár. Mesterházy Zsuzsanna látja el, aki Nagysimonyiból jár át, és ez év februárjától vállalkozásban tevékenykedik. Védőnő: Vikmon Lászlóné.
A Celldömölktől mindössze 4
kilométerre lévő Tokorcs 30
éven keresztül társközség volt.
Nem csoda tehát, hogy a rend
szerváltás után rengeteg munká
ja, pótolnivalója akadt a község
vezetőinek. Az alacsony lélek
szám miatt a költségvetés is meg
lehetősen szűkös, az elmúlt év
ben mindössze 11,5 millió volt.
Idén a tavalyi maradvánnyal
együtt mintegy 11 millió forint
lesz. A község vezetői az első
pillanattól igyekeztek a lehető

legtakarékosabban gazdálkodni.
Csakis ilyen módon tudták meg
valósítani, hogy rövid időn belül
két jelentős beruházással - falu
ház és gázközmű - gazdagítsák
településüket. A korábban épült
faluház 8 milliós, a gázközmű
építés 7 millión felüli beruházás
volt. Ez utóbbiból 3,3 milliót vál
lalt az önkormányzat.
Tokorcson mindig spóroltak
valamire. A Makovecz-terv alap
ján épült faluházat - polgármes
teri, jegyzői iroda, orvosi rende
lő, könyvtár és klubhelyiség ka
pott benne helyet - úgy álmodták
meg, hogy ahhoz egy nagyterem
is csatlakozhasson. A nagyterem

alapozási munkáit még ebben az
évben el akarják kezdeni. Magát
a létesítményt a ciklus végéig
szándékoznak befejezni.
Amikor Tokorcson áthalad az
utazó, nem lát templomot. Pedig
van, csak nincsen tornya, ami fel hívná rá a figyelmet, ugyanis
1955-56-ban készült, és akkor a
torony megépítését nem engedé
lyezték. Az evangélikus egyház
a közeljövőben szeretné ezt pó
tolni, a költségekhez az önkor
mányzat is hozzájárul majd.

Említettük már Celldömölk
közelségét. Talán ez is hozzájá
rul ahhoz, hogy a faluban nincs
munkanélküliség. Mindössze két
jövedelempótlós van, akik köz
hasznú munkát végeznek a lakó
területen.
A 281 lakosból 60 az iskolásés 20 az óvodáskorú. Ok részben
a celldömölki, részben a nagysi
monyi gyermekintézményekbe
járnak. Az iskoláskorú aknák
évente 4 ezer, az óvodásoknak
pedig 2 ezer forint úgynevezett
beiskolázási segélyt utal ki az Ön
kormányzat. Ezenkívül étkezési
hozzájárulást is kapnak a rászo
rulók.

A nyugdíjasoknak sajnos az
idén nem tudtak hasonló segélyt
adni a gázközmű építési költsé
gei miatt. Ők azonban szociális,
étkezési és gyógyszertámogatás
ban részesüllek. Több esetben
adtak ki rendkívüli segélyt is. 5
ezer forintot tudtak lakásfenntar
tási támogatásként, és 5-10 ezer
forintot fűtőolaj támogatásként
juttatni a rászorulóknak. Az idős
emberek támogatását az idén is
tervezik,
A könyvtári állomány fejlesz
tésére évente általában 20-25
ezer forintot fordítanak. 1993ban azonban 60 ezer forint volt
ez az összeg. A könyvtárosi te
endőket Csótár Anikó látja el
szombatonként.
A fiataloknak a faluház emele
tén klubhelyiség áll rendelkezé
sére. Bár kicsi falu Tokorcs, a
fiatalok életéből nem hiányozhat
a sport sem. Évente rendszeresen
részt vesznek a falusi szpartakiád
rendezvényein, általában lövé
szet, asztalitenisz és teke sport
ágban. Számukra nem az ered
mény, hanem a részvétel a leg
fontosabb.
Szót ejtettünk már a rend
szerváltás utáni jelentős beruhá

zásokról. Nem lenne azonban tel
jes a kép, ha nem említenénk
meg, hogy az elmúlt évben
gázfűtést kapott a faluház és az
evangélikus templom is. 1993ban a közigazgatásilag Tokorcshoz tartozó Ujmihályfán harang
lábat állítottak, ami Németh
Gyula és Gregorich Ferenc fafa
ragó művészek keze munkáját di
cséri.
A köztemetőt még a tanácsi
rendszerben ellátták hűtőládával.
Útjaik, járdáik portalanítottak,
buszmegállójuk is jó állapotban
van.
Dömölki Lajos polgármester
elmondta még, hogy költségveté
sük jelentős hányadát, 3,25 mil
liót intézményfenntartási hozzá
járulásra fordítanak. Ezek közé
tartozik a tűzoltóság, a háziorvo
si szolgálat, a fogászat és a kör
jegyzőség.
*
Tokorcs azok közé a telepü
lések közé tartozik, ahol két
szer is meggondolják, mire for
dítják a pénzt.
Eddig jól sáfárkodtak, de
van még mit behozni a 30 éves
lemaradásból.
Völgyi László
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időszak után

Mesterlövészek a CVSE-ben
A téli átigazolási időszakban
jelentós változások történtek a
CVSE labdarúgó szakosztályá
nakjátékoskeretében. Jánosházá
ra távozott a gárdától Závecz
Géza és Rétfalvi Gábor. Nagy
szabású akciónak számít a menynyiséget és a minőséget illetően
is a Kemenesaljával lebonyolított
négyes játékoscsere. Jánosa Ist
ván, Kolonics Ferenc, Lukács
Tamás és Markos Róbert tette
át székhelyet Vönöckre, ahonnan
Balhási István, Gulyás Róbert,
Mészáros János és Molnár Ti
bor távozott Celldömölkre. Sze
mélyükben igazi nagyágyúkkal
erősödött a celli együttes, hiszen
Gulyás a tavalyi idényben 25 ta

lálattal a megyei bajnokság
aranycipőse, Mészáros pedig 20
góljával a bronzcipőse lett. Az
1995/96-os szezon félidejében a
mesterlövészek tabelláján a 14
gólos Gyurák Antal mögött Gu
lyás 9 találattal a második helyen
áll. Előnynek számít, hogy Mé
száros már az Őszi időszaktól
kezdve a celldömölki csapat
edzéseit látogatja, ezért várható
an a beilleszkedés sem okoz
majd nehézséget számára a mér
kőzéseken. Tavasszal valószínű
leg nem lesznek irigylésre méltó
helyzetben a Gulyás-GyurákMészáros-Molnár négyesfogat
tal szembenézni kényszerülő vé
dők...
-tht-

Kézilabda NB I I férfi
észak-nyugati csoport sorsolása
Március 30., szombat 18.00: CVSE-Cellkolor-Sopron
Április 07., vasárnap 17.00: Balatonfüred-CVSE-Cellkolor
Április 13., szombat 17.00: CVSE-Cellkolor-Tarján
Április 20., szombat 15.00: Nitrokémia-CVSE-Cellkolor
Április 27., szombat 17.00: CVSE-Cellkolor-Fotex TI.
Május 04., szombat 16.00: Kisbér-CVSE-Cellkolor
Május 11., szombat 17.00: CVSE-Cellkolor-Győri Vertikál
Május 18., szombat 18.00: Várpalota-CVSE-Cellkolor
Május 25., szombat 17.00: CVSE-Cellkolor-Győri ETO II.
Június 01., szombat 16.30: CVSE-Cellkolor-MÁV Előre
Június 08., szombat 17.00: Komárom-CVSE-Cellkolor

NB Il-es férfi asztalitenisz-mérkőzés
CVSE-MÁVÉPCELL-PEAC II. 9:9
Győz: Frei Péter 4, Molnár Balázs 2, Ölbei Péter 2, Nyírő
József 1.
A bajnoki tabella negyedik helyezettje ellen végig izgalmas, szín
vonalas mérkőzéseken sikerült az egyik pontot itthon tartani.

A torna válogatottja: Mikler Roland (Dunaferr) - Szabó András (Győr,
Horváth Csaba (Eötvös), Császár Gábor (Eötvös), Gyurkovits Roland
(Sellye), Somlai Norbert (Pécs), Miss Zoltán (Dunaferr).
Lányok: , A " csoport
A meghívásos, II. korcsoportos fiúk és lányok számára lebonyolított
Eötvös-Nádasdy (Sárvár)
13:7
Apáczai kézihibdatomára február 25-én került sor Celldömölkön a városi
Nádasdy-Dunaferr
17:3
sportcsarnokban az Eötvös DSE szervezésében. A verseny névszponzora az
Eötvös-Dunaferr
16:6
Ápáczai Tankönyvkiadó volt, fővédnöke pedig a cég ügyvezetője: Esztergá
, 3 " csoport
lyos Jenő. A torna rangját jelzi, hogy a résztvevő csapatok Dunántúl legjobb
Pécs (Tási)-Simonyi (Veszprém)
8:6
korosztályos együttesei voltak s így a rendezvény szakmai szempontból elérte
Pécs (Tási)-Balázs (Győr)
8:7
a diákolimpia országos elődöntőjének színvonalát Eredmények:
Balázs (Győr)-Simonyi (Veszprém)
8:4
13:11
Fiúk: Eötvös-Pécs (Tási)
Elődöntők: Eötvös-Balázs (Győr)
8:7
9:7
Eötvös-Győr (Balázs)
Pécs-Sárvár
7:6
13:11
Eötvös-Dunaferr
(hosszabbítás után)
11:11
Eötvös-Sellye
5-6. helyért: Veszprcm-Dunaferr
7 pont
18:7
Végeredmény: 1. Eötvös
6 pont
3-4. helyért: Győr-Sárvár
16:8
2. Dunaferr
4 pont
Döntő: Pécs-Eötvös
5:4
3. Győr
3 pont
A torna legjobb kapusa: Vicze Hajnalka (Pécs), a legtechnikásabb
4. Sellye
0 pont
kézilabdázó Kozma Éva (Győr) lett.
5. Pécs
Az immár másodízben megrendezett kézilabdagála magas nívója a
A legjobb kapus Mikler Roland (Dunaferr), a legjobb mezőnyjátékos
Horváth Csaba (Eötvös) lelt, a gólkirály Tiringer Tamás (Dunaferr), a garancia arra, hogy jövőre ismét Celldömölkre „zarándokoljon" a sportág
korosztályos krémje.
-bor
legjobb hazai játékos pedig Kazári Attila.

Apáczai kézilabdakupa '96

^ 0 - 1$

Ujabb tornászsiker az Eötvösben
Követve a korábbi évek hagyományait, ezúttal az I . korcsoportos
tomászlányok értek el szép sikert Esztergomban a diákolimpia területi
döntőjén. A megyéről való feljutást kiharcoló csapat az 5. helyet
szerezte meg, amely remélhetőleg további szép sikereket előlegez
meg, hiszen a versenyzők még csak 3., illetve 4. osztályosok. A csapat
tagjai voltak: Csupor Szilvia, Horváth Georgina, Horváth Vanda, Né
meth Viktória, Rába Andrea, ZsÖmlye Diána. A megyei döntőről
továbbjutott csapat tagjai voltak még: Horváth Barbara és Törőcsik
Rita. A csapat edzője: Kovács Hajnalka.
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Kemenessömjén, Berzsenyi u. 36.
Rádiótelefon: 06/30/474-802.

Mindennemű fuvarozást vállalok
SKODA és IFA billenős
tehergépkocsi + pótkocsival.
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