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Félre közöny! 
Az új év kezdete mindig készteti az embert 

arra, hogy várjon valamit, reméljen valamit 
ettől az elkövetkezendő időszaktól, amely ki 
tudja, hogy mit tartogat számára. A kőtelező 
jókívánságok mostanában nem hangzanak 
túlzottan meggyőzően, hiszen ezekben a kö
szöntésekben már ott rejtőzik a kétkedés, 
hogy valóban bízhatunk-e boldog év eljöt
tében, lehetnek-e egyáltalán sikereink a mai 
körülmények között, tudunk-e még egyálta
lán optimisták lenni és bízni a jövendőben? 

Ezek a kérdések szinte megválaszolhatat-
lanok, hiszen mindenki adottságai, vérmér
séklete szerint alkalmazkodik a körülmé
nyekhez, az életfeltételekhez, így nagyon 
sokféleképpen lehet megélni mai világunkat. 

Talán a dolgokba való beletörődés általá
nos életszemlélet ebben az országban, hi
szen az utóbbi évek történései, az ígérgeté
sek és a kialakult magyar valóság nem ép
pen lelkesítő bizonyos rétegek számára. Is
mét eljutottunk oda, hogy el kell gondolkod
ni azon, kinek is lehet hinni, van-e felelős 
ember, aki tudja, hogy itt mi folyik, és eset
leg van akarata és ereje az események be
folyásolására, akár saját érdekei ellen is 
cselekedné ezt. A helyzet természetesen nem 
ennyire rossz, hiszen sokak szerint a mohá
csi vész túlélése kedvező ómen a magyarság 
további sorstörténetének alakulása szem
pontjából is. Nincs is más lehetőségünk, 
mint tenni a dolgunkat és megpróbálni őrül
ni mindennek, ami bármely csekélység le
gyen is, de őrömteli pillanatokat okozhat 
magunknak és másoknak is. Biztosan ezek 

az Örömök sem az év minden napján érnek 
bennünket, és az ürömből is bőven kijut 
majd mindenkinek, de ha az egymás iránti 
felelősség érzése hatja át cselekedeteinket 
és életünk egészét, akkor biztosan lesznek 
derűs pillanataink. Ha ezt valljuk, akkor 
nem mondhatunk le arról sem. hogy meg
próbáljuk a mostani, nem túl rózsás hely
zetben a nem túl kedvező kilátások ellenére 
is közönyünket félretéve az eseményeket és 
így saját sorsunkat is befolyásolni. 

Egy boldogabb év reményében, az ön
kormányzat nevében kívánok az uj Keme
nesalja olvasóinak, Celldömölk minden 
polgárának, gazdálkodó szervezeteknek, 
vállalkozóknak egészséget, sikereket és bé
kességet az 1997-es évre. 

Makkos István 
polgármester 

Helyi adók, hulladékszállítás 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

December 18-án tartotta az 
>96-os év utolsó rendes ülését 
IldömÖlk Város önkormányza-

uak képviselő-testülete. A szá-
os napirendi pont megtárgyalását 
izmeghallgatással kezdték a kép-
selők. Az igen gyér lakossági ér-
:kló"déssel kísért ülésen két, min¬
nkit érzékenyen érinti rendelet 
tlt napirenden: a helyi adók mó

dosítása, valamint a köztisztasági 
szolgáltatás kötelező igénybevéte
léről szóló rendelet megalkotása. 
Baranyai Attiláné dr., jegyző is
mertette a rendeletmódosítást és az 
új rendeletet. Két jelentős pontban 
foglalhatók össze a változások. Az 
egyik az iparűzési adó mértékének 
emelése, míg a másik az, hogy a 

(Folytatás a 2. oldaton) 

Címer- és zászlóavatás Keleden 
Túlzás lenne azt mondani, hogy 

hosszú sorokban kígyóztak a kelé-
diek az utóbbi évek egyik legjelen
tősebb falusi ünnepségére, a címer
és zászlóavatásra. A hosszú sorok 
híja nem az érdektelenség jele, ha
nem az, hogy a falu összlakossága 
mindössze 120 fő, akik szinte va
lamennyien ott szorongtak a kul
túrteremben, hogy szemtanúi le
gyenek az avatási ceremóniának. 

Elsőként Molnárné Kollár Ve

ronika köszöntötte az ünneplőket, 
köztük Szabó Lajos országgyűlési 
képviselőt, és a szomszédos pol
gármestereket. 

Az avatóbeszédet dr. Pusztai 
Gyula, a megyei közgyűlés elnöke 
mondta, melyben jelzésértékűnek 
nevezte a karácsonyközeli időpon
tot, ami a lakosság békesség és sze
retet iránti igényét fejezi ki. A 
zászló- és címeravatás minden te-

(Folytatás a 2. oldalon) 

MÁRVÁNY \ 
MUNKARUHA, 

CSEMPE, JÁRÓLAP 
KISKERESKEDÉS 

Celld., Mikes K. u. 27. 
Munkaruhák, 

munkavédelmi cipők. 
Csempék, Járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszo ba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, járólap ragasztók. 

Szeretette/ vár luk 
kedves 

vásárlóinkat! 

Sportbutiknyitás - világbajnokokkal 
Nem minden nap fordul elő Celldömölkön, hogy két világbajnok 

is itt van a városban. Márpedig így volt decemberben, mikoris a Csetri 
B t megnyitotta sportbutikját a Parti-soron. Varga Károly és Volmut 
Péter után Nébald György kardvívó világbajnok köszöntötte a jelen
lévőket, majd a vevők Figyelmébe ajánlotta az üzletet, s egy-egy pohár 
pezsgőre invitálta őket. 

Sokan talán nem is tudták, hogy az eladópultnál kivételes kedves
séggel kiszolgáló csinos hölgy ezúttal nem más, rnint Mincza Ildikó 
vívó világbajnoknőnk. Míg ő dolgozott, sikerült szót váltanunk Nébald 
Györggyel, aki 1970 és 1993 között 55-ször volt válogatott a Bp. Honvéd 
szúieíben. Csapatban 4, egyéniben 2 alkalommal nyert világbajnoki cí
met Az egyéni olimpiai aranyon kívül minden érem megtalálható a 
kollekciójában. 

- Ön csaknem 20 évig volt a nemzetközi élvonalban. Hogyan lehet 
ezt elérni? 

- A jó ég tudja, hogyan? Szerintem sportági sajátosság. Ezt a sportot 
viszonylag sokáig lehet eredményesen űzni - mondta szerényen a 
szimpatikus fiatalember. - Én csaknem 30 éves voltam, amikor elő
ször világbajnok lettem. A sportág azóta atlétikusabbá vált, és koráb-

(Folytatás a 2. oldaton) Nébald György 
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tudósítás a képviselő-testület üléséről 
(Folytatás az 1. oldalról) 

kommunális adó számítási módja 
megváltozna, és tartalmazná a la
kossági hulladékszállítás díját is, 
családonként, egy főre vetítve. A 
javaslatokat a képviselők el is fo
gadták, így az iparűzési adó 1 ez
relékkel emelkedik; a kommunális 
adó és a szemétszállítási díj 3700 
forintba fog kerülni. 

Az ülés folytatásában szó volt az 
önkormányzat 1997. évi munkater
véről, összesen 11 rendes ülést ter
veznek, amelyeken - egyebek mel
lett - beszámolót fognak meghall
gatni a Házkezelőség munkájáról, 
az önkormányzati épületek állapo
táról, az óvodai ellátásról, a lakás
ellátás problémáiról stb. Ezt és a 
következő napirendi p ontként tár
gyalt, a Gáyer Gyula Általános Is

kola munkájáról szóló beszámolót 
egyhangúlag elfogadta a testület. 

Afolyó ügyek között ismét szá
mos téma szerepelt. Elsőnek elfo
gadták az élelmezési nyersanyag
költség emeléséről szóló előtejesz-
tést. Az emelés mértéke intézmé
nyenként változó. Ezt követően -
ismételten - egy sok polgárt érintő 
áremelésről szavaztak a képvise
lők. Az elfogadott javaslat szerint 
január l-jétől 18 százalékkal többet 
kell fizetni a távfűtésért, a meleg
víz-szolgáltatás 12 százalékkal lett 
drágább. A testület kilenc tagú ad 
hoc bizottságot nevezett ki. A fel
adatuk az önkormányzati intézmé
nyek épületeinek állapotára vonat
kozó felmérés, és javaslattétel a 
legsürgősebb feladatok elvégzésé
re. A felmérést február 26-áig kell 
elvégezniük. Györe Géza 

Sportbutik a Parti-soron 

i 

mm A * l 
(Folytatás az 1. oldalról) 
ban történik a kiválasztás is. Ma 
már húsz évesek a világbajno
kok... 

F A G Y Á L L Ó 
Készítse fel 

járművét a télre! 
Fagyálló folyadékok 
kis és nagy tételben (1-5-10 l-es 

ás hordós kiszerelésben) 
kedvező áron kapfíatólf az 
AGRO EN-TA 

mezőgazdaság l'góp-'alkatrősz 

Továbbá kaphatók még: 
M T Z 50, 80, IFA , T 25, T-2-4-K 

trfiftép alkut! íaztlt 
(ckazíjik. csapa gyík. jzimeringek) 
A i új évbtn megújult úrukásztttttl, 

ktvatyi áron állunk rtnáelteiéiölire! 
Nrltvi:H-P 8.00-16.00 

U-i végén tekfcuügyeletet: 
06/95/422-418 (utunk. 
A G R O EN-TA 

Mw5qnzdösíii trögíp-olkalrki inküiUt 
űlkUmöltó • N emcsd ünői ki u. 2-bii 

- A legszebb évek voltak, amit 
a csúcson töltöttem, de akkor 
sem csak a sporttal törődtem. Ha 
valaki nem tudja összeegyeztetni 
a sportot az élet más területeivel, 
akkor nagy baj van. Tudni kell a 
kettőt együtt kezelni! 

Nébald Györgynek jogi vég
zettsége van, és ügyvédi irodája 
Budapesten. 1991-től gyakorló 
ügyvéd, 

- Hogyan került most Celldö
mölkre? 

- Az évek során az ember nem 
csak sportvezetőkkel, hanem 
számtalan sportszergyártó céggel 
is ismeretségbe kerül. A celldö
mölki társsal. Varga Károllyal 
mint üzletkötővel ismerkedtem 
meg, s igyekszem majd segítem 
az áruellátásban, a beszerzésben. 

- Gyakran jár Vas megyében? 
- Viszonylag gyakran előfor

dulok, mert édesanyám ikervári 
illetőségű. Élnek rokonaim Csé-
nyében is. Celldömölköt pedig 
egy kellemes kisvárosnak tartom 
- nyilatkozta Nébald György. 

Völgyi L. 

t/6 ímer és zászlóavatás Keléden 

(Folytatás az 1. oldalról) 

lepülés életében jelentős esemény. 
Dyen címere a világon senkinek 
nincs, csak Keléd községnek -
mondta. Beszédében a továbbiak
ban utalt a mindennapok gondjaira. 
A címerrel kapcsolatban kiemelte, 
hogy akkor van jelentősége, ha az 
emberek magukénak érzik. Az 
ágaskodó búzakalászok, a szorgos 
munkára utaló kasza és gereblye. 

valamint a zöldellő mező -
vélte - a kelédi emberek szorgf^S 
mát, tenni akarását fejezik ki. 

Ezután a falu legidősebb polgí ^ a | 
Dömötör Alajos társaságában áta a m 

a jelképeket a falu lakosságának. 
A címerrel ékesített zászlót Pí 

lics István esperes-kanonok sz< 
telte meg, majd a jánosházi zene 
kola növendékei adtak kellen 
műsort a feldíszített karácson— j 
árnyékában. Völgyi f ^ 

Megváltozott 
telefonszám 

1997. január U-ától a központ 
ügyelet és a fogászati alapellául 
telefonszáma 06/95/422-194. 

íróvendég a Kemenesaljái 
Berzsenyi Asztaltársaság összejövetel 

Hagyományaihoz híven a Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársa 
figyelemmel kíséri a Kemenesaljáról elszármazott alkotók és 
jelentős személyiségek életűtját, és alkalmanként meg is hívja 
hogy személyes vallomásukat, művészi alkotásaikat is megisme 
az érdeklődők. Ilyen meggondolásból került sor a találkozóra P: 
kovszky Zsolt celldömölki származású íróval is 1996. december 9 
Az irodalmi est a szerző által felolvasott novellával kezdődött. Ezi, 
írásműből készült film bemutatása követte. Azt gondolnánk, hog 
vizuális megjelenítés nem tudott újat mondani, hiszen előtte már ] 
lottuk a szöveget, amiből készült, de ez korántsem volt így, hisze_ 
film - adott esetben - teljesen önállóan használta tipikus eszköz; 
Az est záró részében a vendég Fonyó Róbertéval beszélgetett al 
tásairól és terveiről. 
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Autókról - rajzban 
A celldömölki Leier és Társa Autószalon 

yermekrajz-pályázatot hirdetett, amelynek té-
i i a j a _ stílszerűen - az autó volt. A 106 pályázó 
jtal beküldött több mint 120 mű értékelése, i l -
ctve az eredményhirdetés december 23-án volt 
i autószalonban. 
Nagy István művésztanár, zsűrielnök értéke-

j szavai után Nagy Kálmán, a cég ügyvezető 
gazgatója adta át az értékes díjakat Boldizsár 
Udrás (Pápa, Munkácsi M. Úti iskola), Kál-

s Zoltán (alsósági óvodás) és Mendel Kata-
_ (Celld. Eötvös) részére. Rajtuk kívül még 
•vábbi hét pályázó - Boldizsár Tamás Pápa, 
Tóth Gergely Szombathely, Háry Balázs Ke-
nenesmagasi, Tinka Erika Mersevát, Káldos 
.Iónért, Tétry Dávid és Vadócz András Cell
dömölk - részesült jutalomban. A cég ezután 
süteménnyel, üdítővel és csokival vendégelte 
neg a pályázókat és szüleiket. V.L. 

; alsósági Káldos gyerekek édesanyjukkal az au¬
. mellett, ami egy hétvégére az övék lehetett. 

s > G r Fe lh ívás ! 
Kérjük a tisztelt lakosságot és a 

boltvezetőket, a társasházak közös 
képviselőit, hogy az előttük található 
járdaszakaszon a hóeltakarítást és a 
csúszásmentesítést mielőbb elvégezni 
szíveskedjenek. 

Ellenkező esetben helyszíni bírsá
got, vagy szabálysértési feljelentést 
kell alkalmaznunk. 

Polgármesteri Hivatal 
Közterület-fel ügyelete 

Kulcscsomót találtak 
Három darabból álló kulcscsomót találtak 

december 25-én Celldömölkön a Kassa utcá
ban. Tulajdonosa a Kossuth utcai zöldséges 
boltban veheti át. 

Iskolavita után Külsővaton 
Talán emlékezik a kedves ol-

asó arra a pengeváltásra, ami 
:gy évvel ezelőtt zajlott lapunk 

ábjain Győrök Violetta, a 
ülsővati iskola tanára és Aczél 
éter polgármester között. A ta-
mő az iskolának keresett men-
Övet, a polgármester a falut 
arta menteni. 
Emlékeztetőül: egy évvel ez-

lŐtt a külsővati önkormányzat 
t tervezte, hogy megszünteti az 

kola felső tagozatát, a gyer
ekeknek valamelyik celldö-
ölki iskolában szereztek volna 
lyet Tették volna mindezt 
ért, hogy a nagyobb közössé-
t, a falut megmentsék egy eset-
ges csődhelyzettől. 
Az iskola léte, a gyermekek 

Igye megmozgatta akkor az 
igész falut. A szülők és a peda-
;ógusok összefogtak az iskolá-

, az élen Győrök Violetta ta-
mő állt. A történtekkel több 
pilap is foglalkozott akkor. 

- Azóta már sok víz lefolyt a 
Marcalon. Mi lett a vita vége? 

- Megmenteltük az iskolát, és a 
falu sem ment csődbe - kezdi a 
lényeggel Aczél Péter polgármes
ter - , de haladjunk sorjában! Ön
kormányzatunk - hogy tisztábban 
lásson - felkérte a pedagógiai in
tézetet az iskola átvilágítására. 

- A különböző felmérések 
alapján a pedagógiai intézet 
munkatársainak az volt a határo
zott véleménye: ha a tanulóink 
egy nagy közösségbe kerülnek, 
el fognak kallódni, tehát a Ccllbe 
való átköltöztetésük nem ajánlott 
- mondja Győrök Violetta. 

- A szakvélemény ismereté
ben megváltozott a képviselő
testület álláspontja is, hisz a 
gyermekek elkallódását senki 
sem óhajtotta - emlékezik Aczél 
Péter. - Ettől kezdve azon törtük 
a fejünket, hogyan lehet meg
menteni az iskolát úgy, hogy a 
falu se kerüljön veszélybe. Végül 

is úgy döntöttünk, hogy az iskola 
fennmaradása érdekében csak a 
legszükségesebb kiadásokat esz
közöljük, minden halaszthatót 
félreteszünk. 

A pedagógiai intézet vélemé
nye tehát 180 fokos fordulatot 
hozott a dolgok menetében. Az 
iskola élére új igazgatót neveztek 
ki, éppen Győrök Violetta sze
mélyében. Csökkentették a peda
gógusok létszámát úgy, hogy 
senki sem került emiatt az utcára. 

- Mindez júniusban történt. 
Ettől kezdve minden energiámat 
arra fordítottam, hogy az új tanév 
kezdetére minél kedvezőbb felté
teleket teremtsek - mondja az új
donsült igazgatónő. Sikerült elér
ni, hogy csak a 2-3. osztályban 
van összevonás, a többi osztály 
önálló. Iskolánkban a kötelező 
órákon túl a (német) nyelvokta
tást, a számítástechnikát (8 gé
pünk van) és a zeneoktatást sike
rült biztosítanunk. Emellett több 

szakkörünk működik, és három 
felekezet tart hitoktatást az isko
lában. Pedagógiai munkánk fel
tételeinek javításán különböző 
pályázatok elnyerésével igyek
szünk tovább javítani. 

- Azt szeretnénk elérni, hogy 
az iskola egy határozott arculatot 
kapjon, amelyben a nevelőmun
ka eredményeként a gyerekekre 
jellemző a magasabb képzettség 
iránti igény. Ez teheti vonzóvá a 
környező - önálló iskolával nem 
rendelkező - kis községek gyer
mekei számára is az intézményt 
- fogalmazza meg az elvárásokat 
a polgármester. 

- Most megnyugodtak a kedé
lyek Külsővaton az iskolaügyben. 
Mi a garancia, hogy ez így is ma
rad? 

- A ma oly gyakran változó 
rendeletek mellett nehéz bármire 
is garanciát vállalni. Én mégis bí
zom benne, hogy belátható időn 
belül nem lesz iskolavita Külső
vaton - zárja a beszélgetést 
Aczél Péter polgármester. 

Völgyi László 

Egészségnevelési nap 
Ostffy asszonyfán 

December 10-én jól sikerült egészségnevelési napot tartottak az ostf-
nher9 < J í f s z o m / f a i általános iskolában. A délelőtt folyamán előadásokra, be-
"ttlpVr t I g C t é s e k r e k e r ü l t s o r fogápolás, lelki egészségtan, szwvedélybetegsé-
? . e k ' eg é szséges táplálkozás témakörben. Ehhez kapcsolódóan a pedagó-
k, nogj usok és tanítványaik kóstolóra invitálták társaikat és a vendégeket a 
•> már hí salátabárba". 
' h l S Z e° í í ö s z o n e t e m e t

 fejezem ki az önzetlen segítségükért dr. Prohászka 
eszköze dikó és dr. Dienes Lajos orvosoknak, Szabó Veronikának ós Nagy 

lezsőnek, valamint a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság munkatársai¬
Nagy Sáy'orné, a Petőfi Sándor ÁMK igazgatója 

Nyugdíjastalálkozó 
az alsósági óvodában 

Csaknem minden meghívott eleget tett annak a kedves invitálásnak, 
amit az alsósági óvoda dolgozói tettek volt munkatársaik felé. 

A karácsonyi ünnepi készülődés hangulatában ültek le pár meghitt 
félórára a már nyugdíjba vonult óvónénik és segítőik. Egy kedves 
műsor megtekintése után terített asztal mellett, a gyertyák fényénél 
szabódtak az ajándékok láttán, és felelevenítették fiatalabb munkatár
saikkal a hajdani munkahelyen eltöltött évek emlékeit. A vendéglátók, 
akik régóla készültek erre a napra, kitettek magukért. A vendégek 
pedig - akiknek sok meséinivalójuk volt - nagyon jól érezték magú
i t . V.L. 
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Biztató hírek a hegyközség házatájáról 
A megalakulás óta többször 

hírt adtunk a hegyközség életé
ről, főleg a gondokról szóltunk. 
Ezúttal sok éve nem tapasztalt 
összefogásról számolhatunk be. 
Elkészült egy 400 méter hosszú 
gyalogút. Nem nagy ügy -
mondhatják. Valóban az lenne 
jő, ha ezt nem tekintenénk külö
nös dolognak, de tudjuk, a kö
zömbösség évtizedek óta milyen 
állapotba hozta a hegy útjait, 
egyebek között a nagyon sok 
gazdát érintő szőlők között veze
tő gyalogutat Esős időben szinte 
lehetetlen volt rajta közlekedni. 
A változást több tényező: a hegy
községi szervezet, az elnök által 

felajánlott tiszteletdíj, a celli ön
kormányzat 50 ezer forintos tá
mogatása és az út használatában 
érdekelt gazdák összefogása tette 
lehetővé. A munkák fő szervező
je Németh Gyula elnök volt. 
Űtegyengetéssel, az alaphoz 
szükséges sóder talicskázásával 
és a 40-szer 40-es cementlapok 
hordásával, lerakásával három 
nap alatt 32 fő végzett. Kicsit el
fáradva, de nagyon jó hangulat
ban tették, amit tettek. A munka 
összértéke kb. 300 ezer forint. 

Többen szóvá tették, ha tud
nak a munkáról, szívesen jöttek 
volna. Jó volt ezt hallani. Az 
igazsághoz tartozik: az útviszo

nyok miatt többen nem is tudtak 
volna dolgozni. A hegyközség 
vezetősége ebben az évben is ter
vezi az útépítés folytatását, segí
tőkezekre szükség lesz. Több idő 
jut majd a tömegkapcsolatok fej
lesztésére is. 

December 13-án, Luca napján 
- megadva a módját - Hart¬
mann József hegybíró az Össze
fogást méltató szavai után Né
meth Gyula elnök átvágta a sza
lagot, az utat átadta a forgalom
nak. A jelenlévők koccintottak a 
jól végzett munka örömére, és fo
gyasztottak a „hamubasült" po
gácsából, kifliből. A közelben lé
vő Kis Endre pincéjében a jó-

hangú társaság szép népdaléné 
lésére figyeltek fel a buszra vá 
kozó utasok, majd a pincesz 
látogatás tette emlékezetessé a. 
napot. 

A gyalogútépítés kedvező fo
gadtatása mellett szólni kell a ká
polnai kút környékén végzett 
útátvágás és helyreállítási mun
kák okozta problémákról. A ma
gánkezdeményezésre történt ak
cióhoz a hegyközségnek se: 
köze. Csupán azért említjü 
hogy tudatosuljon, zártkerten 
lül minden változtatás csak 
hegyközség és az illetékes önk 
mányzat engedélyével történh 

Káldos Gyu 

Ötvenéves a celldömölki gimnázium 
Ötven évvel ezelőtt, 1947 januárjában, 

pontosan ezekben a napokban, amikor lapunk 
ez évi első száma az olvasók kezébe kerül, 
tetőzött az izgalom, gyorsult fel a gimnázium 
megnyitásával járó feladatok megoldásának 
üteme. Kezünkben volt már a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter alapító oklevele, és 
megérkezett egy addig ismeretlen győri tanár: 
Vass Károly, hogy hivatalosan kinevezett, 
megbízott igazgatóként átvegye az új gimná
zium ügycinek intézését, és a működésével 
kapcsolatos nem könnyű feladatok gyakorlati 
megoldásával jövendőjének útját kiépítse. Az 
akkor megnyílt iskola első diákjai ma már 
behavazott fejű, Ősz hajú nagyapák és nagy
anyák. S ha a készülő jubileumi ünnepségre 
gondolnak, s netán ezek az előzetes sorok 
elébük kerülnek, bizonyosan ma is érzik újra 
azoknak a napoknak az izgalmát, de örömét 
is, valamint az akkor vállalt iskolai munka 
kettős terhelésének szinte a fáradalmait is. A 
mai társadalom számára az indulásról szeret
nék beszámolni - mint annak részese és mo-
tiválója - akkori jegyzeteim alapján. 

A régtől óhajtott magasabb fokú középis
kola megalapítására irányuló vágyat és törek
vést az induláskor először egy bukás, majd a 
második kísérletre követte az eredmény, a si
ker. Akkor még a települések hivatalos -
mindenfajta - ügyeit a Nemzeti Bizottságok 
intézték. Mégis, a nagyközségi elöljáróság 
nevében a vezető jegyző és a bíró egy félol
dalnyi indoklással ellátott, pár soros kérelmet 
nyújtott be a minisztériumhoz a Nemzeti Bi
zottságot megkerülve. Ezt a kérelmet termé
szetesen elutasították, mert megalapozatlan
nak találták. 

A második kérelem benyújtására - levonva 
a tanulságot - egy nagyon alapos, a benépe
sítésre és a fenntartásra vonatkozó számszerű 
hivatalosan is igazolt, kellően megindokolt 
kérvénnyel és dokumentációval került sor. 
Éspedig egy népgyűlés keretében, amelynek 
előadója maga a kutluszminiszter: Keresztúri 
Dezső volt. Azon a napsütéses nyárvégi, 

szeptemberi vasárnap délelőttön hatalmas tö
meg együtt skandálta a jelszót a miniszter 
szónoklata és a Nemzeti Bizottság elnökének 
üdvözlő szavai között: „Gimnáziumot Cell
dömölknek!" S ezt követelő transparensek tu
catjai röppentek a magasba, melyek addig rej
tőztek a tömeg soraiban. A nem csupán meg
lepődött, de megdöbbent miniszter a gyűlés 
végére meg is ígérte a gimnázium létesítését, 
s ezt ma is olvashatjuk az országos levéltár
ban saját kezű feljegyzéseként a kérvényen, 
az államtitkárnak szóló utasításképpen. A 
kérvényt, az alaposan megfogalmazott felter
jesztést, a sokszáz aláírással alátámasztott, a 
szülők által is aláírt, benépesítésre vonatkozó 
kötelező ígéretet, a fenntartásra vonatkozó, 
pecséttel ellátott nagyközségi vállalást tartal
mazó csomagot a gyűlés után maga a minisz
ter vette át, s rögtön át is tanulmányozta, út
közben Jánosháza felé népgyűlésre igyekvő
ben. 

Feszült várakozásban teltek a napok, mi
közben a jövő első diákjait szorgalmasan ké
szítették elő a polgári iskola, a tanári képesí
téssel rendelkező bencés szerzetesek, s más 
tanári képesítésű világiak. Megjött a minisz
tériumi válasz, újabb feltételek teljesítését 
kérve. A választ négytagú küldöttség vitte a 
község öreg teherautóján hajnali pirkadásban 
indulva, hogy idejében érjen oda s vissza, hi
szen 1946 őszét éltük, s szűkében voltunk a 
vonatjárásnak. Miniszter nem volt ugyan, de 
az illetékes államtitkárral néhány órás meg
beszélés után kézben volt a gimnázium meg
nyitásának feltételes engedélye (nem az ala
pító oklevél!!). Még újabb előírásoknak a 
végrehajtása és teljesítése azonban elvárt volt 
az alapító oklevél kiadása előtt. Ilyenek vol
tak: megfelelő helyiség, épület biztosítása, 
ennek berendezése megfelelő padokkal, taná
ri szoba, a megkívántató taneszközök. 

Iparosaink és kereskedőink ugyancsak.de
rekasan, teljes odaadással szorgalmaskodtak 
a szükséges és megkívánt létesítmények el
készítésével, mindenre volt megfelelő ember, 

munkáskéz, „közmunka", nem tartozott 
egyik és senki sem a harácsszedők szektájá 
ba. Minden elkészült, a sporttelep alagsorá 
ban szegényesen ugyan, de mégis felkészül 
ten várva az utolsó bekívánt jelentés felkül
dése után az alapító okirat megérkezését és a 
megnyitás lehetőségét. 

És eljött 1947. január havának második 
felében, egy vesztett világháború után ránk-
szakadt keserves, nehéz időben, a korábban 
hitetlenkedők s néha gúnyolódok ámulatára 
és megszégyenülésére a megnyitás napja. Ha 
átéltétek volna és láttátok volna azt a sürgi 
lŐdést és forgolódást, a kipirult arcokat, 
örömkönnyektől is megcsillanó szemeket, 
örömtől és belső feszültségtől is szorongi 
diákszemeketü Arra a kemény helytállásra 
lenne ma is szükség, ami akkor volt, és nem 
elpetyhüdésre, ellanyhulásra a mai zord idől^j 
ben, amikor nemcsak hogy újat nem alk 
tunk, de a régit is le akarják rombolni! Celljj 
dömölkön bástyája épült akkor a magyar gon
dolatnak, a magyar szónak, a magyar nyelv^ 
nek. Védőbástya legyen a balkanizmuss 
szemben, és oltalmazója a keresztyén kult 
rának, védőbástya a bárhonnan beszüremke| 
dő rontó és ártó áramlatokkal szemben. Meg
nyílt az iskola: mutatja azt az igazságot, hogy 
ha jó az a cél, amit kitűz egy közösség, vagy 
egy ember magának, akadnak annak megva
lósítására biztos eszközök és megfelelő testi; 
és lelki erők! Nagy dolgokra leszünk képe
sek. 

A celldömölki iskola pedig álljon évszáz 
dókon át, és hirdesse az egymás után köve 
kező nemzedékeknek, amiért alapíttatott! 

Nádasdy LaJ 

l 
II-

1997-ben is 
Uj Kemenesalja 

kéthetente! 
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^Sajtóközlemény 
Az országban működű" munkaügyi központokban és kirendelt

ségeken jelentkező'ügyfelek nyilvántartása 1996 végéig személyi 
szám alapján történt. 

Az Alkotmánybíróság a személyi szám használatát személyi
ségi jogokat sértőnek mondta ki, s az 1996. évi XX. tv. döntött 
az új azonosítási módok használatáról, tehát a munkaügyi szer
veknek is át kell térni egy új azonosító szám szerinti nyilvántar
tásra. Ezért szükséges, hogy valamennyi ellátásban részesülő, 
illetve pályakezdőként regisztrált ügyfelünk a TAJ-számát, illet
ve az adóazonosító számát haladéktalanul bemutassa kirendelt
ségi ügyintézőjének. Az átállás igen nehéz feladat elé állítja az 
év végén amúgy is jóval leterheltebb kirendeltségeinket. Az adat
állományunkban szereplő ügyfelek személyi számának törlésé
hez, s az új azonosító szám rögzítéséhez két-három hétre van 
szükség. Ebből adódóan előfordulhat, hogy kis csúszással kapják 
kézhez a munkanélküli járadékot azok, akik december 16. után 
újonnan jelentkeztek be kirendeltségeinken, illetve, akiknek az 
ellátás folyósítása január elején esedékes. A kirendeltségeken 
dolgozó munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy az átál
lás zökkenőmentesen lebonyolódjon, de minden igyekezet elle
nére előfordulhatnak a személyi szám cseréjéből adódó problé
mák. Emiatt előre is kérjük ügyfeleink szíves elnézését és meg
értő türelmét. Vas Megyei Munkaügyi Központ 

Bővült a Kresznerics Ferenc Könyvtár 
helyismereti gyűjteménye 

Az elszármazottak találkozóján 
hangzott el az a kérés a celldömöl
ki Kresznerics Ferenc Könyvtár ré
széről, tekintettel arra, hogy a leg
nagyobb körültekintés és alapos
ság mellett sem tudják minden, a 
Kemenesaljáról elszármazott szer
ző művét beszerezni, jó lenne, ha 
maguk az alkotók segítenének eb
ben. 

A kérés meghallgatásra talált, és 
a múlt év végéig Garam Éva, Bu
dapesten élő régész és Huszár 
Zoltán, a pécsi Janus Pannonius 
Múzeum muzeológusa küldött mű
veiből. 

Reméljük, hamarosan újabb, 
az elszármazottaktól kapott kiad
ványokról értesíthetjük olvasóin
kat. 

Nagy István: A három király 
Tus, tollrajz 

Az Állami Biztosító megunt minket 
Mire ezek a sorok megjelennek, arra már 

„lerágott csont" az ügy. Azonban, hogy 
mégis írunk erről, ennek inkább érzelmi 
okai vannak, bár az anyagi része sem kö
zömbös, még akkor sem, ha a milliókban, 
milliárdokban gondolkodó világunkban ez 
csekélységnek tűnik. 

ízléses kivitelű, meleg hangú levelet kap
tunk az ÁB-tól még a múlt év novembere 
végén. Ebben - már az érintettek mindnyá
jan tudjuk - „méltányos", sőt „kedvező" fel
ajánlást tettek azzal, hogy szüntessük meg 
a CSÉB-tagságunkat. Közölték a felajánlott 
összeget, amivel majd jól gazdálkodhatunk 
és voltak egyéb indokaik is. Tisztelet azért, 
hogy a szerződésbontást nem erőltették, de 
az újabb levél időzítése - már korábban is 
kaptunk ilyet, igaz - , jó érzésre" vall, mert 
ugye karácsony előtt sokunknak kell a pénz, 
hisz ünnep jön több is egymásutánban, no 
meg a karácsony az rründennél másabb. Te
hát az ÁB jóvoltából mégiscsak több kerül
hetne a fa alá, unokáinknak a csomagjaiba, 
több képes levelezőlapot küldhetnénk a ro
konságnak, a barátoknak, ami már manap
ság sem olcsó. Tehát az ÁB jól tudta, miért 
kedvező a megkeresésünk időzítése. 

Valószínűleg mindenki előkereste a 
CSÉB-tagsági könyvét, nézegette és gon
dolkodni kezdett döntése végett. Mindehhez 
a levél szövege segítséget is adott, így amint 
az újságokból és más hírekből, egy ízben a 
TV ablak című műsorából megtudtuk, mint
egy százezren elfogadták az ÁB ajánlását, 
majd néhány százezren nem bontottak szer
ződést, így ha minden nincs is a rendjén, 
azért a meleg hangú levél messze került a 
humanista lelkiségtől, írhatnánk mindezt 
más hangnemben is. Minden 60 év feletti 
„kedves ügyfelünk" - így a levél. Fölötlött 
benne, hogy ugye, már alig, vagy egyáltalán 
nem szánűtunk. Még ha nem is így gondol
ták, de ez érződik az érintettekben. Nincs itt 
hely arra, .hogy felsoroljuk, mit is szolgál
tatna az ÁB különböző bajaink enyhítésére, 
hisz ezért köttetett a CSÉB. Mondjuk, az 
inflációtól függetlenül vagy függően, egy 
80 forintos CSÉB-ért ajánlott 7500 forint 
kegyes „galádság", és hozzáteszik, hogy 
milyen jó ez nekünk; azonnali pénz a ke
zünkhöz - pont karácsonyközeiben - (ez a 
mí megjegyzésünk), továbbá mi kamatoz
tathatjuk és megmenekülünk a további be
fizetések gondjától! 

Mit is válaszolhatunk erre? Eddig az ÁB-
nak a mi kis összegeink nem kamatoztak (?) 
vagy tovább nem kamatoznak? Ne firtassuk 
és azt sem, hogy szerintük ilyen kis össze
gekkel manapság vacakolni nem érdemes, 
drága az adminisztráció, pedig ma már 
„csak" a gombokat kell nyomogatni - így 
látjuk mi - és percek alatt „be vagyunk üt
ve" bármilyen rublikába, ahova kívánnak 
minket. 

Az említett Ablak című műsorban a meg
kérdezett közkedvelt jogász elmondta, hogy 
az ÁB lépése törvényes, közös megállapo
dással keletkezett a CSÉB, azaz a szerződé
sünk, így bármelyik fél kezdeményezheti a 
megszüntetését. Azért mindehhez hozzátar
tozik az is, hogy több százezer CSÉB-tag 
annakidején nem indult önszántából CSÉB-
et kötni, az ÁB emberei kerestek minket, 
legalábbis többségünket, és rábeszélés után 
CSÉB-tagok lettünk. 

Utólag gondolva, akkoriban kellett a mi 
kis kevés fillérünk, ma már - öreg korban 
lévén - mindez felesleges az ÁB-nak! így-
hát az első gondolat - amint mondani 
szokás - lehet az igaz: az ÁB megunt min
ket! Különböző magyarázkodás meg feles
leges. 

Dala József 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
37/1996. (XI. 27.) sz. rendelete 

a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak 
megállapításáról 

Celldömölk Város önkormányzata az árak megállapításáról szóló 
1990. évi LXXXVII . tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a menetrend szerinti helyi tömegközlekedési díjak megálla
pításáról a következők: szerint rendelkezik: 

M 
A rendelet hatálya Celldömölk város közigazgatási területén belül 

a menetrend szerinti helyi tömegközlekedés - nevezetesen a VASI 
VOLÁN Rt. által végzett autóbuszközlekedés-szolgáltatások-díjsza
bására terjed ki . 

M 
(1) Az önkormányzat az autóbuszközlekedés legmagasabb díjtéte

leit a rendelet 1, sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. A 
megállapított díjak az 1997. január l-jétől hatályos általános forgalmi 
adót is tartalmazzák. 

(2) A VASI VOLÁN RT. a helyi tömegközlekedési szolgáltatást 
igénybe vevőkkel szemben az e rendelet mellékletében foglaltaknál 
magasabb árat érvényesen nem köthet ki . 

3. § 
A rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az autóbuszközlekedés 

utazási feltételeivel összefüggő egyéb díjakat és rendelkezéseket 
4. § 

Ez a rendelet 1997. január l-jén lép hatályba, egyidejűleg a 
42/1995. (XH 20.) sz. rendelet hatályát veszti. 

Celldömölk, 1996. november 27. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 

1. sz. melléklet 
I . 

1. 
Vonaljegy 54 Ft 
Egyvonalas arcképes bérlet, havi 1170 Ft 
Egyvonalas arcképes bérlet, félhavi 772 Ft 
Összvonalas arcképes bérlet, havi 1460 Ft 
összvonalas arcképes bérlet, félhavi 964 Ft 
összvonalas arcképes tanuló - nyugdíjas bérlet, havi 475 Ft 
összvonalas arckép nélküli bérlet, havi 4380 Ft 
Jegyváltás: Elővételben, a jegyterjesztő hálózatba bevont elárusító 

helyeken. 
Felszállás: Csak az első ajtón át. 
Jegykezelés, érvényesítés: A felszálláskor azonnal, az autóbusz

ban elhelyezett lyukasztókészülékkel. 
Jegy-, bérletjegy-érvényesség: 
- A vonaljegy a felszállási (érvényesítési) helytől a járat végállo

másáig jogosít egyszeri utazásra. 
- A különböző bérletjegyek - a félhavi bérletjegyeket kivéve - a 

naptári hónap, negyedév, vagy az év első napjának 0.00 órájától 
az adott időszakot követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek. 

- Az I . félhavi bérletjegy a hónap 4. napja 0.00 órájától 20. napja 
24.00 órájáig terjedő időre érvényes. 

- A I I . félhavi bérletjegy a hónap 19. napja 0.00 órájától a követ
kező hónap 5. napja 24.00 órájáig érvényes. 

- Bérletjegy az érvényességi időn és az érvényességi területen 
belül korlátlan számú utazásra jogosít. 

2. A kutyaszállítási díj azonos a járatra érvényes vonaljegy árával. 
Kivételt képez a vakvezető, a rendőrségi kutya, melynek szállítása 
díjtalan. 

n. 
Az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz

különjáratok díjai: 

IKARUS IKARUS IKARUS IKARUS 
255, 256, 260, 266 280 395, 396, 415 435 

isz 

lat 

1 

Kilométerenként 
Óránként 
Minimális 

103 Ft 
515 Ft 

3090 Ft 

142 Ft 
710 Ft 

4260 Ft 

166 Ft 
830 Ft 

4980 Ft 

216 Ft 
1080 Ft 
6480 Ft 

2. sz. mellékle, 
A helyi autóbusz-közlekedés utazási feltételeivel összefüggő 

egyéb díjak és rendelkezések 
1. Az arcképes havi bérletek a tárgyhó 15-én pénztárzárásig 50%-o 

árban - kezelési költség megfizetése mellett visszaválthatók. 
2. A bérlet - bérletérvényesség kezdete előtti teljesárú, illetve 

tárgyhó 15-ig történő 50%-os visszaváltásának kezelési díja 20 F t 
3. A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt 20 Ft 

ugyancsak 20 Ft az elrontott vagy megrongálódott bérlet kicserélésé
nek díja. 

4. A helyi tömegközlekedési eszközön minden utas legfeljebb 2 db 
40 x 50 x 80 cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordoz
ható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézi poggyászt, illetve 1 db 
ródlit, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db összecsukható gyermek
kocsit szállíthat díjmentesen. 

5. A megállapított viteldíjon felül: 
a) 1000 Ft pótdíjat köteles fizetni az, 
- aki csomagként, kézi poggyászként nem szállítható tárgyat visz 

be a járműbe, 
- ha az utas, vagy az általa szállított kézi poggyász vagy élőállat 

bepiszkítja a járművet. 
b) 2500 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki 
- jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal 

kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul 
vesz igénybe, 

- olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány 
száma vagy a bérlet tulajdonosának személyi igazolványi száma nincs 
tollal olvashatóan rávezetve, 

- kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít 
c) 5000 Ft késedelmi díjat köteles fizetni - a díjon, illetőleg az 

a)-b) pontban meghatározott pótdíjon felül aki a tartozását 8 napon 
belül nem egyenlíti ki . 

6. Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegy 
ellenőrzésénél felmutatni nem tudja, 48 órán, illetve 2 munkanapon 
belül a VASI VOLÁN RT. által kijelölt helyen - a celldömölki au
tóbuszállomáson munkanapokon 7.20-14.20 óra között - történő be
mutatás esetén mentesül a pótdíj megfizetése alól, de 250 Ft bemu
tatási díjat köteles fizetni. 

Ugyancsak mentesül a pótdíj megfizetése alól, aki az 5/b pont 
második bekezdésében megjelölt igazolványszám hiányának a pótlá
sát az előzőekben megjelöltek szerint bemutatja, neki az ónban a 250 
Ft-os bemutatási díjon felül a vonaljegy árá t (54 Ft-ot) is meg kell 
fizetnie. 

7. A helyi járati I—II. félhavi bérletjegyek felülbélyegzése megegye
zik a helyközi forgalomban alkalmazott (I . félhavi: 1, I I . félhavi: 2) 
felülbélyegzéssel. 

8. A helyi járatokon korlátlan számú díjtalan utazásra jogosul
tak: 

a) gyermekek - felnőtt kíséretében - 6 éves korukig, illetőleg is
kolai tanulmányuk megkezdéséig (a kísérő(k)nek érvényes menet
jeggyel vagy bérletjeggyel kell rendelkeznie és 10 fő gyermekenként 
kell felnőtt kísérőről gondoskodni), 

b) a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes 
igazolványával rendelkező vak tagjai, 

c) 70. életévük betöltése napjától a magyar állampolgárok, ideértve 
a külföldről hazatelepült személyeket és a menekülteket is, 

d) a fegyveres erők sorállományú tagjai, 
e) az Országgyűlési képviselők képviselői igazolványuk felmuta

tásával, 
f) a hadirokkantak és a hadiözvegyek a hadigondozási igazolvá

nyuk felmutatásával, továbbá a hadirokkant kísérője, ha a hadirokkant 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői In
tézetének szakvéleménye alapján kísérőre szorul, e szakvélemény be
mutatásával. 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
39/1996. (XII. 13.) sz. rendelete 

a gépjárműadóról szóló 41/1995. (XII. 20.) sz. rendeletének 
módosításáról 

Celldömölk Város önkormányzatának a gépjárműadóról 
41/1995. (XII. 20.) sz. rendelete az alábbiak szerint módosul: 

szóló 
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M 
A rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) Az évi adótétel — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az 

adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 500 F t 
2.§ 

Ez a rendelet 1997. január l-jén lép hatályba. 
Celldömölk, 1996. december 13. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
40/1996. (XII. 18.) sz. rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló, többször módosított 
32/1993. (XII. 15.) sz. rendeletének módosításáról 

1. § 
Arendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Az önkormányzat képviselő-testülete az évi adó mértékét 
(1) az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbe

vételének 1,1%-ában állapítja meg, 
(2) azon vállalkozások esetében, amelyek az eladott áruk beszerzési 

értékének levonási jogával nem élhetnek, az árbevétel 9 ezrelékében 
határozza meg. 

2. § 
A rendelet 7. § (6) és (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(6) Mentes az iparűzési adó fizetése alól az 500 E Ft árbevételt el 

nem érő azon vállalkozó, aki főállás mellett vagy az öregségi nyug
díjkorhatár felett végez iparűzési tevékenységet, és e tevékenység 
végzéséhez más személyt még ideiglenesen sem von be. 

(7) Nem adható mentesség a (3), (4), (5) és (6) bekezdésben foglalt 
vállalkozónak, amennyiben szeszesital- és dohányáru-forgalmazással, 
illetve szerencsejáték-szervezéssel foglalkozik. 

3. § 
Ez a rendelet 1997. január l-jén lép hatályba. 
Celldömölk, 1996. december 18. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 
•. — 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
41/1996. (XII. 18.) sz. rendelete 

a kommunális adóról szóló 31/1993. (XII. 15.) sz. rendeletének 
módosításáról és kiegészítéséről 

M 
A rendelet 1. §-a az alábbiak szerint módosul: 
Az adó bevezetésének a célja a költségvetés pénzeszközeinek ki

egészítése a helyi infrastruktúra fejlesztésére, valamint környezetvé
delmi feladatok ellátására, különös tekintettel a lakossági kommunális 
szemétszállítás környezetkímélő megoldására. 

Az Önkormányzat a befizetett kommunális adót teljes egészében 
a) szennyvízcsatornahálózat-építésre, 
b) űt-, járdaépítésre, 
c) kommunális szemétszállítás és elhelyezés feladatainak megol

dására, 
d) környezetvédelmi feladatok ellátására fordítja. 

2. § 
A rendelet 4. §-a az alábbi d) ponttal egészül k i : 
Mentes az adó alól: 
- garázs 

3. § 
A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) Az adó évi mértéke a 2. § a)-d) pontjaiban meghatározott 

adótárgyanként 
- első adótárgy után 3700 Ft 
- második és további adótárgy után 750 Ft 

4. § 
A rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) 

bekezdés kerül, a (6) bekezdés pedig kiegészül a következők szerint: 
(1) Az egyébként járó adóból 750 Ft kedvezményt kap az az adó

alany, aki az előző év végéig a 60. életévét betöltötte. 

(2) A kivetett adóból eltartottanként 150 Ft kedvezmény jár. Több 
adóalany esetén a kedvezmény a kivetett adó arányában adható meg. 

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

A fenti kedvezmény lakás után maximum évi 1500 Ft erejéig ve
hető figyelembe. 

5. § 
A rendelet 7. §-a az alábbi (4), (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 
(4) Mérsékelhető a lakás után megállapított kommunális adó, 

amennyiben a lakás tartósan üresen áll. 
Év közben bekövetkező üresedés esetén az ingatlan tulajdonosa 

köteles az üresedést 15 napon belül bejelenteni az adóhatóságnak. A 
mérséklés az üresedés napjától időarányosan esedékes. Késedelmes 
bejelentés esetén az adót csak 15 napra visszamenőleges kezdettel 
lehet mérsékelni. 

(5) Tartósan üresnek tekinthető az a lakás, melyet bizonyíthatóan 
legalább 3 hónapig nem laknak, illetve használnak. 

(6) A (4) bekezdésben megnyílt mérséklési lehetőség a lakás után 
kivetett adóból maximum 2200 Ft-ig terjedhet 

6. § 
A rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) Az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni 

(önadózás). A bevallást az adóévet követő május 31-ig kell az adó
hatóságnak benyújtani. 

7. § 
Ez a rendelet 1997. január l-jén lép hatályba. 
Celldömölk, 1996. december 18. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző „ polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
42/1996. (XII. 18.) sz. rendelete 

a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről, 
a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről 

Celldömölk Város Önkormányzata az egyes helyi közszolgáltatá
sok kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLIL tv. 2. §-ának és 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekez
désének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 
Általános rendelkezések 

l . § 
A rendelet célja azoknak a települési szilárd hulladék összegyűjté

sével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos he
lyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a város köz
tisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását 

2.1 
A rendelet hatálya Celldömölk város belterületi (és külterületi la

kott helyeire) terjed ki, valamint közigazgatási területén kiterjed a 
magánszemélyekre, a jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre, egyesülésekre. 

3. § 
Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint 

a települési folyékony hulladékokra és a velük összefüggő tevékeny
ségekre. 

4. § 
A város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék ösz-

szegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett 
helyi közszolgáltatás útján biztosítja. 

A helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdo
nosa, használója (továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon ke
letkező szilárd hulladék elhelyezéséről - a jelen Önkormányzati ren
deletben meghatározott módon - a közszolgáltatás igénybevétele út
ján köteles gondoskodni, ha jogszabály vagy hatósági határozat ezzel 
ellentétesen nem rendelkezik. 

s.§ 
(1) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan köz

reműködni és a települési környezet (különösen közterületek) 
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szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg ma
gatartástól tartózkodni. 

(2) Az e rendelettel összefüggő tevékenység és a rendelet végre
hajtásának ellenőrzése Celldömölk Város Jegyzőjének feladata, 

n. FEJEZET 
Fogalom-meghatározások 

6. § 
E rendelet alkalmazása szempontjából 
a) közigazgatási terület: a város önkormányzatának működési te

rülete, mely belterületből {beépített és beépítésre szánt teriilet) és 
külterületből (belterületen kívüli terület) áll, 

b) szolgáltató: MÜLLEX-CELLDÖMÖLK KFT. 
Celldömölk, Széchenyi u. 18. 

c) közterület: az ingatlannyilvántartásban közterületként nyilván
tartott földterület, mely rendeltetés szerint használható (pl. út, park, 
építmény stb.), 

d) köztisztasági közszolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás): a 
szolgáltató által végzett települési szilárd hulladék összegyűjtése, ke
zelése, a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása, hulladék ártalmatlaní
tási és hasznosítási tevékenysége. 

e) települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a telepü
lési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása, 

f) ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lera
kóhelyen, illetőleg létesítményekben történő - hasznosítás nélküli -
elhelyezése, rendezett lerakása vagy elégetése, 

g) hasznosítás: a települési szilárd hulladékból hasznosítható má
sodnyersanyagok (fém, üveg, papír, rongy, műanyag stb.) kiváloga
tása, továbbá a hulladék feldolgozásával, komposztálásával, illetőleg 
elégetésével vagy más technológiai megoldásokkal (esetleg ezek 
együttes alkalmazásával) űj termékek, tüzelőanyag, hő- és villa
mosenergia stb. előállítása, 

h) települési szilárd hulladék: háztartási hulladék (szemét) és egyéb 
szilárd hulladék, 

i) háztartási hulladék (szemét): lakások, valamint a lakás, üdülés, 
pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös 
használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd 
hulladék, így pl. a salak (beleértve a központi fűtésből keletkezett 
salakot is), a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablak
üveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, 
üveget, kisebb méretű bútordarabot), továbbá kisebb mennyiségű fal
vakolat, a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a 
lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett 
hulladék, ha a naponta keletkezett hulladékmennyiség nem haladja 
meg a meghatározott szokásosnak minősülő mennyiséget. 

j) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra 
szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (na
gyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási be
rendezés és készülék stb.), valamint az azokhoz tartozó területeken, 
illetőleg közterületeken keletkezett szilárd hulladék (szemét), 

k) kijelölt szeméttelep: föld és építési törmelék lerakására Celldö
mölk 086. hrsz,-ű hulladéklerakótelep. Háztartási (kommunális), 
egyéb szilárd hulladék, ipari (termelési) hulladék lerakására Kor-
mend-Harasztifalu MÜLLEX depónia, 

1) lakás és helyiségei: lakótelken a lakóépületben és a lakóépület 
melléképületében huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek, 

m) nem lakott épület és tartós szünetelés: olyan lakóépület és annak 
helyiségei, melyet bizonyíthatóan legalább három hónap óta nem lak
nak, illetőleg a használatot szüneteltetik, 

n) nagyméretű berendezési tárgy: háztartási hulladéknak nem mi
nősülő, a lakás használata folytán feleslegessé, nagyobbrészt használ
hatatlanná vált tárgy, melynek hosszmérete a 3 métert, területi mér
téke a 9 négyzetmétert és térmértéke a 2 légköbmétert nem haladja 
meg. 

m. FEJEZET 
Települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági közszolgáltatás 

7. § 
(1) Települési szilárd hulladékot, ezen belül települési háztartási 

hulladékot és egyéb szilárd hulladékot csak az erre kijelölt és legálisan 
működtetett hulladéklerakó telepen, kijelölt szeméttelepen a vonat
kozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad 
elhelyezni. 

(2) nem minősül települési kommunális hulladéknak a különleges 

(veszélyes) hulladék, az állati hulla, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy 
robbanásveszélyes anyag, a tűzveszélyes hulladék, a nagyméretű ere
deti alakjában a szabványos gyűjtőedénybe nem helyezhető göngyö
leg. 

8. § 
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd 

hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése az 
önkormányzat által szervezett - a szolgáltató által végzett - köztisz
tasági közszolgáltatás útján történik. 

(2) A szolgáltatással ellátott terület Celldömölk valamennyi ingat
lana. 

(3) A szolgáltató és az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, 
bérlője (továbbiakban: együtt: tulajdonos) között a közszolgáltatási 
szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre. 

A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak 
jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetben szü
neteltetheti, illetőleg korlátozhatja. 

(4) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az alábbi módon 
és gyakorisággal végzi: családi házas területen hetente egyszer, tömb
házas területen háromszor, egyéb területen (intézményi, ipari stb.) 
megállapodás szerint. 

(5) A szolgáltatás ellátására vonatkozó részletes szabályokat az 
önkormányzat és a szolgáltató által kötött szerződés rögzíti. 

(6) Háztartási hulladék elszállítására 
a) szabványosított kukatartályt, 
b) szabványosított konténert, 
c) két gyűjtési időpont közötti időszakban a szabványosított gyűj

tőedények megtelése esetén lezárt hulladékgyűjtő műanyag zsákokat 
kell alkalmazni. 

(7) Háztartási hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak 
az adott területen rendszeresített (6) bekezdésben felsorolt módon 
elhelyezett hulladékot köteles szállítani. 

(8) A hulladékgyűjtő tartályban nem szabad mérgező, robbanó, 
folyékony, veszélyes hulladékot vagy egyéb olyan anyagot elhelyez
ni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét 
vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongáló
dást idézhet elő és ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környe
zetet. 

Ha a szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a tartályban olyan 
anyagot, tárgyat helyeztek el, amely nem núnősül háztartási hulla
déknak, úgy ezt nem szállítják el. 

Ha a tartály olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy a tartályban lévő hulladékot 
úgy Összepréselték, hogy emiatt a tartályt az előírt módon kiüríteni 
nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt szemetet kiüríteni és 
a tartályt használhatóvá tenni. 

9. § 
(1) A közszolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megillető díjat az 

önkormányzat képviselő-testülete jogosult megállapítani. A szolgál
tatást igénybe vevő ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlő
je) köteles a szolgáltató részére a közszolgáltatás ellenértékét (díját) 
megfizetni. 

(2) A szolgáltatási díj vetítési alapját a lakossági kommunális hul
ladék tekintetében a lakóház, lakás és az abban ténylegesen lakók 
száma, az ipari és közterületi hulladék tekintetében ténylegesen ke
letkező hulladék mennyiségével arányos szabványos edénytérfogat 
képezi. 

A szolgáltatás díját az alkalmazott típusedényzetekre külön-külön 
kell megállapítani. 

(3) A szolgáltatási díjak mértéke 1997. január l-jétől: 
1 fős háztartás esetén: 2200 Ft (a kommunális adó tartalmazza) 
2 fős háztartás esetén: 2200 Ft (a kommunális adó tartalmazza) + 

560 Ft (1 személy után fizetendő díj) 
3 fős háztartás esetén: 2200 Ft (a kommunális adó tartalmazza) + 

2 x 560 Ft = 1120 Ft (2 személy után fizetendő díj) 
4 fős háztartás esetén: 2200 Ft (a kommunális adó tartalmazza) + 

3 x 560 Ft = 1680 Ft (3 személy után fizetendő díj) 
5 fős háztartás esetén: 2200 Ft (a kommunális adó tartalmazza) + 

4 x 560 Ft = 2240 Ft (4 személy után fizetendő díj) 
Minden további háztartás esetén ez az összeg: 2200 Ft + az 1 főn 

felüli személyek szamának és az 1 személy után fizetendő díjnak (560 
Ft) a szorzata. 
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(4) Üresen álló helyiség után szolgáltatási díjat nem kell fizetni. Év 
közben bekövetkező" üresedés esetén az ingatlan tulajdonosa köteles az 
üresedést 15 napon belül bejelenteni a közszolgáltatást végző szervnek. 
A szolgáltatási dijat az üresedés napjától törölni kell. Késedelmes beje
lentés esetén a díjat csak 15 napra visszamenőleg lehet törölni. 

(5) Üresen álló helyiség bérbeadását (használatbavételét) az ingat
lan tulajdonosa 15 napon belül tartozik bejelenteni. A szolgáltatási 
díjat a bérbeadás (használatbavétel) kezdetétől kell kifizetni. 

(6) Az intézményes hulladékszállításnál az ingatlanok tulajdonosai 
- a (4) pontban meghatározott kivétellel - a megállapított és kivetett 
szolgáltatási díjat akkor is kötelesek rendszeresen kifzetni, ha a szol
gáltatást nem, vagy nem mindig veszik igénybe. 

(7) A lakossági kommunális hulladék tekintetében a szolgáltatás 
díja az alábbiak szerint oszlik meg: 

Az egy lakásra vonatkozó alapdíjat, valamint egy főre eső dijat a 
tárgyévre kivetett kommunális adó tartalmazza. A lakásban lakó további 
személyek után fizetendő díjat a MÜ1XEX-CEIXDÖMÖLK KFT. 
számlájára kell befizetni tárgyév március 15. és szeptember 15. napjáig. 

Az ipari és közterületi hulladék tekintetében a MÜLLEX-CELL-
DÖMÖLK KFT. a vállalkozókkal külön szerződést köt 

10. § 
(1) A szolgáltató köteles a szabályozott rend szerint a háztartási 

hulladék folyamatos elszállításáról, kezeléséről gondoskodni. 
A lakosságot az önkormányzat a helyi televízió és sajtó, továbbá 

hirdetmények útján tájékoztatja a háztartási hulladék kezelése szabá
lyainak megváltoztatásáról, illetőleg a fizetendő szolgáltatási r*/ról. 

(2) A nem háztartási hulladék és folyékony hulladék elszállításáról 
az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. 

(3) A jegyző által elrendelt lomtalanítási akciót a szolgáltató elő
zetesen meghirdetet időszakban és módon szervezi meg és bonyolítja 
le. 

11-§ 
(1) A rendszeres szemétszállítás módjának meghatározását és a 

szolgáltató részletes feladatát, valamint a szabványos gyűjtőedényzet 
alkalmazását a szolgáltató és az Önkormányzat megállapodása rögzíti. 

(2) A hulladékszállító személyzete a gyűjtőedénybe helyezett ház
tartási hulladékot az ingatlan bejárata előtti úton (közterületen) tömb
házakban a hulladékgyűjtő helyiségben veszi á t 

Ahol az űrviszonyok, vagy egyéb akadályok nem teszik lehetővé, 
hogy a hulladékszállító jármű az ingatlan bejárata elé álljon, a hulla
dék átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik. 

(3) A gyűjtőedényzet csak az ürítési napon helyezhető ki a közte
rületre. A hulladékszállítást követően az edényzetet a tulajdonos kö
teles a telekhatáron belüli területre (hulladékgyűjtő helyiségbe) az 
ürítés napján visszahelyezni. Ott, ahol a szolgáltatást végző az edény
zetet a h ulladékgyűjtő helyiségben veszi át, oda is köteles visszahe
lyezni azt közvetlenül az ürítést követően. 

(4) A jegyző eredetileg engedélyezheti a gyűjtőedényzet tárolását 
a vonatkozó szakhatósági és építésügyi előírások alapján kialakított 
közterületi tároló építményben is. 

(5) A gyűjtőedényzet javításáról, pótlásáról, cseréjéről, tisztántar
tásáról és fertőtlenítéséről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 

(6) A hulladékgyűjtő edényzetből, továbbá a lerakóhelyeken válo
gatni (guberálni) tilos! 

TV. FEJEZET 
Köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 

12. § 
Aki erendelet7. § (1) bek., 8. § (8) bek., 11. § (5), (6) bekezdésben 

meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmat 
megszegi, szabálysértést követ el és 10 000 Ft-ig terjedő pénzbírság
gal sújtható. 

V. FEJEZET 
Hatályba léptető rendelkezések 

13. § 
(1) E rendelet 1997. január 1. napjától lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről az önkormányzat jegyzője gondosko

dik. 
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Celldömölk Város 

Önkormányzatának 11/1993. sz. rendelete 2-9. §-ai hatályukat vesztik. 
Celldömölk, 1996. december 18. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
43/1996. (XII. 18.) sz. rendelete 

az élelmezési nyersanyagköltségek emelésére 

A képviselő-testület az élelmezést nyújtó intézmények élelmezési 
nyersanyagköltségének emelésére az alábbi rendeletet alkotja: 

l - § 

Óvodák: napi háromszori étkezés 
gyermek: 86-100 Ft/nap 
felnőtt: 104-120 Ft/nap 

Berzsenyi L . Altalános Iskola: 
- Iskolai napközi: napi háromszori étkezés 

iskolások: 114-128 Ft/nap 
óvodások: 86-100 Ft/nap 
felnőtt: 124-150 Ft/nap 

Eötvös L . Altalános Iskola: 
- Iskolai napközi: napi háromszori étkezés 

diák: 114-128 Ft/nap 
felnőtt: 124-150 Ft/nap 

Gayer Gy. Általános Iskola: 
- Iskolai napközi: napi háromszori étkezés 

108-118 Ft/nap 
120-130 Ft/nap 

56-67 Ft/nap 
62-72 Ft/nap 

190 Ft/nap 
130 Ft/nap 
190 Ft/nap 

diák: 
felnőtt: 

Gimnázium ebéd: diák: 
felnőtt: 

Kórház: ellátottak: 
alkalmazottak: 
diétás éleim.: 

Szociális Segítő Szolgálat: 
Bölcsőde: 100-108 Ft/nap 
Felnőtt: 208-225 Ft/nap 

2.§ 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Celldömölk, 1996. december 18. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
44/1996. (XII. 18.) sz. rendelete 

a lakossági távfűtési és melegvízszolgáltatási díjak 
megállapításáról 

Celldömölk Város önkormányzatának Képviselő-testülete az árak 
megállapításáról szóló, az 1992. évi V. törvénnyel módosított 1990. 
évi LXXVII . tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a lakossági távfűtés és melegvíz-szolgáltatási díjak megállapításáról 
a következők szerint rendelkezik: 

1.5 
A rendelet hatálya Celldömölk város területén a CELLHŐ K f t által 

szolgáltatott távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díjszabására terjed ki. 

2. § 
Az önkormányzat a távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díjait az aláb

biak szerint állapítja meg: 
Mértékegység 
Ft/légm3/év 
Ft/légm3/év 
Ft/légm3/év 

Díj 
162,00 
45,57 

207,57 

Ft/GJ 
Ft/m3 

864,00 
180,82 

(1) Az alapdíj: fűtési célú felhaszn. 
melegvíz alapdíj 
együttes felhasználás: 
(fűtés + melegvíz) 

(2) Hődíj: 
(3) Melegvíz hődíj: 

3 .§ 
Ezen rendelet 1997. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyide

jűleg a 14/1996. (HL 11.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
Celldömölk, 1996. december 18. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 



ÚJ KEMENESALJA 1997. JANUAR 16. 10 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
45/1996. (XII. 18.) sz. rendelete 

a lakások és helyiségek bérletéről szóló módosított 
30/1993. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviseló-testülete a laká
sok és helyiségek bérletéról szóló rendeletét az alábbiak szerint mó
dosítja: 

M 
A rendelet 12. § (1) bekezdése az alábbi második és harmadik 

mondattal egészül ki: 
„A lakásbérbeadást megelőzően minden esetben ki kell kérni az 

adott intézmény vezetőjének véleményét a szakember-elhelyezés in
dokoltságáról. Az intézményvezetői vélemény ismeretében a képvi
selő-testület egyedi határozattal dönt a szakember-emelyezésről. 

2. § 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Celldömölk, 1996. december 18. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 

5 Celldömölk Város Önkormányzatának 
46/1996. (XII. 18.) sz. rendelete 

az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 

10/1994. (V. 4.) sz. rendeletének módosításáról 

Celldömölk Város önkormányzatának Képviselő-testülete az ön
kormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint mó
dosítja: 

1. § 
A rendelet 9. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül k i : 
„Az ajánlati kötöttség idejének lejártát követően önkormányzati 

bérlakást a képviselő-testület - mérlegelés alapján - egyedi határo
zatával a bérlakás forgalmi értékének 75%-án értékesíthet a bentlakó 
bérlőnek, feltéve, ha a lakás eladásra kijelölt ingatlanban van. 

A lakás vételárának megfizetésére és a kedvezményekre ez esetben 
is a 4. § rendelkezései vonatkoznak. 

1 § 
A rendelet 4. sz. mellékletéből a Celldömölk, Ady E. u. 56. sz. 

alatti 306. hrsz,-on lévő házingatlan áttételét rendeli a 2. sz. mellék
letbe. 

3. § 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a folya

matban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
Celldömölk, 1996. december 18. 

? l/l 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
47/1996. (XII. 18.) sz. rendelete 

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 30/1993. (XII. 15.) sz. 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

A képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről szóló ren
deletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 1 
A rendelet 30. §-a (1) bekezdése és a (4) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 
(1) A bérbeadó a lakás bérlőjével a bérleti szerződést közös meg

egyezéssel megszüntetheti az alábbi feltételekkel: 
a) határozatlan idejű" bérlet esetén: 
- ha a lakás bérlője részére alacsonyabb lakbérű cserelakást tud 

biztosítani. Ez esetben a bérlőt a másik lakás biztosítása mellett a két 
lakás éves lakbére közötti különbözet kétszeres összege illeti meg, 

- ha a bérlő meglévő lakása helyett másik lakás biztosítására nem 
tart igényt. Ez esetben a bérbeadó a lakás átvételét követően részére 
a lakás 8 évi bérleti díjának megfelelő összegű térítést köteles fizetni. 

b) határozott idejű bérlet esetén: 
- ha a bérlő legalább 5 éve szakember elhelyezés címén részesült 

önkormányzati bérlakásban és önerőből űj lakást épít, vagy új lakást 
vásái^l Celldömölkön. Ez esetben a lakás 6 évi bérleti díjának meg
felelő Összegű térítés illeti meg azzal, hogy a bérlő a lakás felépítéséig, 
maximum i évig lakásbérleti jogviszonyát fenntarthatja, 

- ha a bérlő határozott idejű bérleti szerződése lejár és a felül
vizsgálat során megállapítható, hogy a hatályos rendeletben szociális 
bérlakásra továbbra is jogosult, amennyiben önerőből saját lakást épít, 
vagy vásárol. Ez esetben a lakás 6 évi bérleti díjának megfelelő 
összegű térítés illeti meg azzal, hogy a bérlő a lakás felépítéséig, 
maximum 1 évig lakásbérleti jogviszonyát fenntarthatja. 

(4) Határozatlan idejű bérlet esetén, ha a bérlő saját lakása építése, 
illetve vásárolt lakása felújítása esetén lakásbérleti jogviszonyáról 
lemond, kérelmére a lakásbérleti jogviszonyát a bérbeadó a lakás 
építése, illetve felújítása befejezéséig-maximum 1 évig terjedő időre 
- határozott idejűvé változtathatja. 

A határozatlan, illetve határozott idejű bérleti jogviszonyról történő 
lemondás esetén a térítési díj 75%-a az erről szóló megállapodás 
megkötését követően, a fennmaradó 25%-a pedig a lakásból történő 
kiköltözés után fizethető ki . 

2 .§ 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a folyi 
matban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

Celldömölk, 1996. december 18. 
Baranyai Attiláné dr. 

jegyző 
Makkos István 

polgármester 

Ügyfélfogadás 
Celldömölk Város Önkormányzata Polgár

mesteri Hivatala ügyfélfogadási rendje: - hét
fő: 9 órától 11 óráig, kedd: ügyfélfogadás 
nincs, szerda: 13 órától 16 óráig, csütörtök: 
8 órától 11.30 óráig és 13 órától 16 óráig, 
péntek: 9 órától 11 óráig. 

Minden hónap első csütörtökén 9 és 11 óra 
között Makkos István polgármester, minden 
hónap második csütörtökén 9 és 11 óra között 
Tima László alpolgármester, minden hónap 
harmadik csütörtökén 9 és 11 óra között Ba
ranyai Attiláné dr. jegyző, minden hónap 
negyedik csütörtökén 9 és 11 óra között 
Enyinglné dr. Batári Borbála aljegyző tart 
fogadóórát a hivatalban. Kihelyezett ügyfél
fogadás Izsákfán: minden héten szerdán 

9.00-11.00 óráig a Faluház önkormányzati 
irodahelyiségében. 

A cigány kisebbségi önkormányzat elnö
kének és elnökhelyettesének fogadóórája: 
kéthetenként szerdán délután 13 órától 15 
óráig a Hollósy tér 1. szám alatti hivatali he
lyiségben. 

A Celldömölki Rendőrkapitányság Igazga
tásrendészeti Osztályának ügyfélfogadási 
rendje - hétfő: 08.00-16.00 óra között folya
matosan; kedd: 08.00-12.00 óra között; szer
da: 13.00-17.00 óra között; csütörtök: 08.00¬
13.00 óra között; péntek: 08.00-12.00 óra kö
zött. 

A Vas Megyei Munkaügyi Központ cell
dömölki kirendeltségének ügyfélfogadási 
rendje: - hétfő, kedd és csütörtök: 8-15.30, 
péntek: 8-12.15 óra között 

Rendelje meg lakására 
az Új Kemenesalját! 

Ez a lap közli 
az önkormányzati 

rendeleteket is. 

Ha mindenről 
tájékozódni akar, 

az Új Kemenesalja 
segít Önnek. 
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Gondolkodom... 
...tehát vagyok. De milyen vagyok? Dühös, 
bosszús. Nem, egyik sem jó! Fásult vagyok, 
elfásult. Hogy miért? Leírom. 

* 
Vasútállomás, emlékpark. Fiatalember 

érkezik két kutyával az utca felől. Állatai
val alig bír, szabadulnának a pórázról. A 
kerítésen belül aztán elengedi őket a fiú. 
Azonnal rohanni és marakodni kezdenek, 
közepes testiek, izmosak, jól tartottak. Az 
egyik barna, a másik fekete. Hemperegnek 
a virágágyon, tiszteletüket teszik a főben. 
Látszik rajtuk, hogy ritkán vannak a sza
badban. Szertelenségeik nyoma ottmarad. 
Nesze neked 125 éves vasútállomás. 125 
perc munkát áldoztak embereid a tisztele
tedre. Hiába. 

Szakmunkásképző, buszmegálló. Csupa 
üveg buszváró - szép (volt) és reprezentatív. 
A védelmet nyújtó kalicka alsó üvegeit kirug
dosták. Valakik. Hiába volt az üveg az erő
szak ellen vastag és különleges! Előbb csak 
az északi, ma már a másik oldalon is vaksin 

mered a világra a fémkeret. Ki volt? Miért 
tette? Nem tudom... Érthetetlen. 

* 
Más. Idős, köztiszteletben álló nyugdíjas, 

esti sétán. Háztömb körüli levegőzés. Sokan 
hálásak vagyunk neki sokmindenért! Kerék
páros tizenévesek robognak vele szemben a 
kirakatok előtt a járdán. Próbál kitérni, fürge
sége csekély. Hangot ad felháborodásának 
imígyen: - De hát hogy képzelitek ezt gye
rekek? A válasz nem marad el: - Mi van 
öreg? Félsz? - Muszáj félnie. 

* 
Újabb. Csütörtök déli 1 óra. A piaci árusok 

90 százaléka távozott. Napóleon veresége 
után különbül nézett ki a Waterlooi csatatér, 
mint a Széchenyi utca és a fedett piac közti 
terület. Nemrég Lentiben voltam. Ott is csü
törtökön van a piac, ám kicsit későbben tá
voznak az árusok. 15 órakor jártam azokon a 
helyeken, ahol a piacot tartják. Minden sátor 
és árus helyén egy-két nylon-zsák, vagy nagy 
kartondoboz, tele csomagolóanyaggal, sze
méttel. A szél nem sodort egy zacskót sem! 
A város embereinek csak össze kell szedniük 
a zsákokat és a dobozokat. Különb Zala. 

Négy esetet írtam le. A felsorolás korántsem 
teljes. A tisztelt Olvasót kérem, hogy gondolat
ban tegyen mindegyik leírás végén a pont he
lyére kérdőjelet! Köszönöm figyelmét! Csak 
ennyit akartam leírni... Hiába. Hiába? mtta 

^sí-
Nemzetközi tanúsítvány a Leier cégnek 

Sajtótájékoztatóval egybekö
tött ünnepség keretében adták át 
Győrben a magyarországi Leier-
csoport számára az ISO 9002 

nemzetközi minőségi tanúsítványt 
A magyar autókereskedelemben a 
Győr, Celldömölk, Mosonmagya
róvár telephelyekkel rendelkező 

Az Uj Kemenesalja hirdetési tarifái: 
- egész oldal 16 000 forint 
- fél oldal 8 800 forint 
- negyed oldal 5 600 forint 
- nyolcad oldal 3 900 forint 
- tizenketted oldal 2 100 forint 
- apróhirdetés 600 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. 

autós vállalkozást érte elsőként 
ez a megtisztelő elismerés. 

A svájci központú SGS, amely 
a világ legnagyobb - 140 ország
ban jelen lévő - független minő
ségtanúsító cége, az ISO 9002 
szabvány szerint tanúsította a 
Leier-Márton VW-Audi-Skoda 
márkaképviseletek és szervizek 
minőségügyi rendszerét. 

A tanúsítványt a Leiner Co 
Celldömölki VW-Skoda autósza
lon és szerviz is megkapta. 

-Mit takar tulajdonképpen ez 
az elismerés? - kérdeztük Nagy 
Kálmánt, a celü képviselet ügy
vezető igazgatóját 

- Azt jelenti, hogy az autómo
sástól az alkatrészellátáson át a 
kiszolgálásig, a gépkocsi fénye

zésétől a legbonyolultabb műsze
res bevizsgálásig olyan technikai 
háttér és szakembergárda áll ren
delkezésünkre, ami a legszigo
rúbb nemzetközi követelmé
nyeknek is megfelel. 

Márton László, a győri sza
lon társtulajdonos igazgatója a 
tanúsítvány átvétele után el
mondta, hogy a legfontosabb 
feladatnak azt tartja, hogy to
vábbra is megfeleljenek ennek 
a bizalomnak. 

Az ünnepség második szaka
szában az országos rallye-baj-
nokságon 4. helyezést elért két 
Leier-Márton ASE-verscnyző-
vel, Tóth „Gili" Ferenccel 
és navigátorával, Csökő Zoltán
nal ismerkedhettek meg a sajtó 
szép számmal jelen lévő képvi
selői. 

Völgyi L. 
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A Kemenesalja Rádióklub közgyűlése 
November 30-án tartották 

éves közgyűlésüket a rádiósok. 
BödÖr János elnök beszámolója 
a tavalyi eredményeket és a gon
dokat ismertette. A klub előző 
közgyűlésén alkotott alapsza
bályt a Vas Megyei Bíróság jó
váhagyta és elrendelte a Keme
nesalja Rádióklub nyilvántartás
ba vételét 

A klub létszáma 21-ról 28 fóré 

nőtt, közöttük 17-en alapító tagok. 
A klub jogutódja az 1968. január 
11-én alapított MHSZ Rádióklub
nak. A rádióamatőr vizsgák közül 
2 főnek van legmagasabb fokoza
tú; s tavaly 1 fő tett közép-, 4 fő 
pedig alapfokú vizsgát 

A tagok közül négyen tagjai 
különböző nemzetközi klubok
nak, ehhez különféle feltételek 
teljesítése szükséges. Egy hazai 

versenyen - a CQ Marathon el
nevezésűn - a klub és két tagja 
vesz részt rendszeresen. 

1996-ban különböző helyi ren
dezvényeken (Hősök napi futás, 
Betyárvilág Kemenesalján, Ság
hegyi Szüret stb.) közreműkö
dőkként vettek részt, illetve az 
ország rádióamatőrei számára le
hetővé tették a Celldömölki Em
léklap megszerzését. A kráter
hangverseny óta megközelítően 
másfélszáz igény érkezett, telje
sítve a feltételeket (rádióössze
köttetés létesítése 3 celldömölki 
rádióamatőr állomással). 

Szlovákiában 1 fő, Sopronban 
11 fővett részt nemzetközi rádió
amatőr találkozókon. A klub lap
jai Európa-szerte ismertek. 

Az utánpótlás nevelése céljából 
az általános iskolák igazgatóit ke
resték fel. A szakköri foglalkozás-
szerű tanfolyamon sajnos csak 3-5 
fő vesz részt a Gáyer iskolából, s 
1 fő felnőtt résztvevője is van a 
vizsgára felkészülésnek. 

A beszámolóban a klub elnöke 
köszönetét fejezte ki Celldömölk 
város polgármesterének a Cell

dömölki Emléklaphoz nyújtott 
segítőkészségéért Ennek május
ban kezdett népszerűsítése már a 
júniusi „Betyárvilág" 2 napjára 
győri rádióamatőr csoportot ho
zott Celldömölkre, akik „kaland
jaikat" videófilmen is megörökí
tették. 

A közgyűlésen jóváhagyták a 
költségvetési beszámolót is, 
amely nagyon szerény, 17 200 
forint egyenleget mutat. Ezen 
Összeg nagy része tagdíjakból 
folyt be. 

A klub továbbra is helyiség
gondokkal küzd. A Széchenyi ut
ca 22. szám alatti épületben 2 he
lyiségük van, omlanak a vizes fa
lak, fűtés nincs (Új Kemenesalja, 
1995. X. 26. 8. o.), a tulajdonvi
szonyok tisztázatlanok. Oktatás
ra, klubösszejövetelekre az elnök 
családi házának egyik különálló 
helyiségét használják. (A leg
utóbbi közgyűléshez biztosított 
helyiségért a Kemenesalja Mű
velődési Központ igazgatónőjé
nek a klub ezúton is köszönetet 
mond.) 

mint 

MAKRAY R. LÁSZLÓ 

Igaz látomás - karácsony táján 
Félszeg örömmel néznénk karácsonyt 
gyermekkori látcsővünkön át 
szívünk, lelkünk úgy díszítené, 
- de hétköznapok lefosztják - áfát. 

Mert békétlen a világ, önnön felkent 
fiamis próféták téblábolnak szerte 
körülöttünk, s osztják a hatalmat 
maguknak. S te szólni mersz-e? 

De hallgatsz, mert tudod régen 
hiába mondanád igazad végig, 
megmondták azt bölcs parasztok egykor, 
ebugatás nem hallszik az égig! 

Félszeg örömmel nézzük karácsonyt, 
nem érdekel se robbantás, se bomba, 
mert összefont kezek és gyertyalángok tánca 
elvisz újra az áldott gyerekkorba, 

fiol hóesésben tiszta volt a lélek, 
mint a szív, a szándék, a szeretet. 
Miért lett lelki öreggé a világ? 
Nem értem, nem értjük, mai emberek. 

Most vessük le álcánk, felvett elveinket, 
tegyük lábunkhoz végre fegyverünk, 
mert hinni biztos nehéz, de nagyobbak vagyunk, 

ha harangzúgásban 
fehér hóesésben 
alázatos lehajtott fejjel 
a jászolnál 
csak csendben térdelünk. 

Anyakönyvi hírek 
C E L L D Ö M Ö L K 

Házasság: Nagy Attila és Zag Nóra, Németh József és Papala Do
rottya Mária, Fülöp Attila Kálmán és Kiss Ildikó, Nyéki Roland 
Ferenc és Horváth Anita. 
Születés: Fábián Imre és Horváth Orsolya fia: Gergely, Falusi Tamás 
és Jakab Andrea leánya: Regina Beatrix, Horváth Zsolt és Sebestyén 
Melinda fia: Zsolt, Szalóky DczsŐ Gyula és Baranyai Erika Mária 
leánya: Adrienn Erika, Herbath Csaba Ferenc és Tüske Csilla leánya: 
Laura, Gelesits Gábor és Dénes Cecília Zsanett leánya: Dóra, Boz-
nánszky Gábor és Dénes Krisztina leánya: Anna. 
Halálozás: Szegvári András, dr. Brandenstein Gyuláné sz. Horváth 
Magdolna, Gede Józsefné sz. Kovács Mária, Vörös Sándor, Magyar 
Józsefné sz. Farkas Róza, Kondora Józsefné sz. Szölke Mária, Erdélyi 
Miklós, Bárdosi Lajos, Magyar László. 

VÖNÖCK 
Születés: Kovács Sándor és Rosta Zita leánya: Kinga. 
Halálozás: Dömölki József. 

JÁNOSHÁZA 
Születés: Wittinger Lajos Dezső és Perendi Ilona leánya: Viktória. 

KEMENESMAGASI 
Születés: Berghoffer Gábor és Csik Anita leánya: Evelin Ildikó. 

BOBA 
Születés: Kozári Attila és Váradi Katalin fia: Attila, Gombási András 
és Lukács Mónika fia: Bálint. 

MERSEVÁT 

Születés: Nagy Tibor Antal és Sárosi Katalin leánya: Adrienn. 

CSÖNGE 
Születés: Baranyai Tibor és Folta Irma leánya: Tímea. 
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Szabó Ferenc az el nem végzett büntetőkről, a csúcsteljesítményekről és a válogatottságról 

A „Tízesek" exkluzív klubjának celldömölki tagja 
A „Népsport" NB l-es mérkőzésekre vonatkozó osztályozó-

rendszerének negyedszázada történt bevezetése óta az Idei sze
zonban Illés Béla volt a 22. játékos, aki elérte a klubtagsági belé
pőt biztosító legmagasabb, „10"-es értékelést. Páncsics Miklóst és 
Rapp Imrét követően a celldömölki Szabó Ferenc volt az első 
csatár, aki a Ferencváros színeiben harmadikként csatlakozott a 
különlegesen kiemelkedőt nyújtott labdarúgók szük körű közös
ségéhez. Az eddigi, két csapatnyi focista között találunk veretes 
neveket (Fazekas László, Fekete László, Kiprich József, Nyilasi 
Tibor) de olyanokat is, akiknek egy mérkőzésre , jött össze min
den" (pl. Brezniczky Sándor). Szabó Ferenc beírta a nevét a lab
darúgás „Gulnness-book"-jába, hiszen nem valószínű, hogy bárki 
a világon 18 évesen hazája nemzeti bajnokságának első osztá
lyában négy perc alatt mesterhármast ért volna el. 

- Mikor volt az a sokáig emlé
kezetes mérkőzés? 

• 1974 szeptemberében arattuk 
az előző évben jól szereplő ETO 
ellen a 6:l-es győzelmet, amelyből 
öt találattal vettem ki a részemet. 
Abban az évben kerültem a Fradi
hoz és csak másodszor voltam kez
dő bajnoki meccsen az Üllői úton. 
A csatársorban Pusztai Laci és Má
té Jani számított rutinosabb ember
nek, mi pedig Nyilasi Tibivel és 
Magyar Pistával a fiatalságot kép
viseltük, hiszen még nem töltöttük 
be a huszadik évünket. Nem úgy 
indult a győriek elleni találkozó, 
hogy gólzáporos diadal lesz a vége, 
mert a vendégek már a 2. percben 
l:0-ra vezettek... 

- Hogyan születtek a Ferencvá
ros góljai? 

• Az egyenlítő gólt egy 16-os-
nál lecsorgó labdát követően jobb 
külsővel küldtem az alsó sarokba. 

Nem sokkal később 1 l-est kap
tunk, ami érdekes szituáció volt, 
mert Bálint Laci mellett engem je
löltek ki az elvégzésére. A szoros 
mérkőzésállásnál „Báró" nem en
gedte, hogy rúgjam, pedig így 
könnyen elérhettem volna a „szu
perhatost" is. A második gólomra 
Őszintén szólva nem nagyon em
lékszem. 

- Az igazán bravúros teljesít
mény a második játékrész hajrájá
ban következett. 

• Négy percen belül, a 81-85. 
percek között szereztem három 
gólt, ami szinte felülmúlhatatlan a 
maga nemében. Harmadik találato
mat egy Nyilasival végrehajtott 
kényszerítőzés után lőttem 7-8 mé
terről (képünkön), a negyediket az 
Ötösről fejeltem a hálóba, az ötödi
ket pedig Pusztai beadása után 
passzoltam a győriek kapujába. Be 
kell vallanom, hogy a gólok mellett 

még rengeteg ziccert is kihagytam 
a találkozón. Az igazsághoz hozzá
tartozik, hogy a vége előtt nem 
sokkal kapott harmadik gól után 
szétesett az ETO gárdája. 

- Ezután jószerivel minden lab
daérintésére indulhattak a csapa
tok a középkezdéshez... 

• Még a gyors egymásutánban 
lőtt három gól után is volt lehető
ségem, de már nem igazán tudtam 
koncentrálni a nagy Örömtől. 

- Számított a 10-es értékelésre? 
• Soha nem foglalkoztam az 

osztályzatokkal, mert - tisztelet a 
kivételnek - eléggé szubjektívnek 
tartom az újságírói ítéletalkotást. 
Az emberi szimpátiát nem lehet ki
zárni, másrészt szakmailag nem 
képesek értékelni az esetleg szür
kébb, de a csapatjáték szempontjá
ból akár „10-es" értékű teljesítmé
nyeket. 

-A „10-es" osztályzatot kapott 
játékosok száma illéssel 22-re 
emelkedett. Lassan hivatalosan is 
meg lehelne alakítani a „Top 
Ten"-t, a „Tízesek Társaságát". 

• Sajnos, Zsiborás Gabi már 
nem lehetne közöttünk, de az 
ötletet jő kezdeményezésnek tar
tom. " 

- Az ETO-meccs előtt vagy után 
rúgott-e ennyi gólt a felnőttek kö
zött egy mérkőzésen? 

• Cellben 1970 környékén a 
Csepreg elleni 9:0-ás mérkőzésen 
hat góllal terheltem meg a vendé
gek hálóját Talán búcsú lehetett és 
sikerült szépen felavatnunk az ép-
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pen akkor kapott vadonatúj selyem 
mezeket Érdekesség, hogy 9:0-nál 
szintén büntetőhöz jutottunk, de ott 
sem engedték nekem rúgni, hanem 
kapusunk. Varga Feri követelte ki 
magának a jogot a tizenegyeshez, 
amit a kapufára lőtt A büntetőkkel 
tehát abszolút nem volt szerencsém 
az egyébként nagyon emlékezetes 
napjaimon... 

- A gólparádé után helyet köve
telt magának a Ferencvárosban? 

• Mindössze négy-öt meccsre 
kaptam bizalmat, de - talán tör
vényszerűen - visszaesett a teljesít
ményem és nem voltam eredmé
nyes, ezért hosszú ideig csak a kis
padot koptattam. Tavasszal már új
ra az első csapat kezdő tizenegyébe 
küzdöttem vissza magamat. 

- Végül is kétszer lett magyar 
bajnokcsapat tagja. 

• Sőt 1976-ban a klub házi gól
királya lettem 15 találattal, előtte 
pedig a „Báróval" holtversenyben 
lettünk elsők, igaz mindössze 9 
góllal. 

- Bajnoki cím és házi gólkirály
ság a legnépszerűbb a magyar lab
darúgócsapatból. A válogatottság 
nem került szóba? 

• A környékén mindig ott vol
tam, hiszen állandó kerettagként 
tartottak számon. Egyszer a sérült 
vállú Fekete Laci helyett felhúz
hattam volna a címeres mezt, de 
ő a próbajáték után mégis vállal
ta a szereplést. Közben hazamen
tem, aztán kiderült, hogy ,pe-
kusz" mégsem képes pályára lép
ni. 

- Előjött újra az a bizonyos haj
szál, a „11-es szindróma" ? 

• Pechem volt Baróti Lajos bá
csival is, mert a Vasas és a Dózsa 
centereit favorizálta (pl. Törőcsik, 
Izsó). Elvileg válogatott is voltam, 
mert Kuvait ellen bekerültem a 
nemzeti tizenegybe, de sajnos csak 
Budapest-válogatott néven szere
peltünk... Németh T. 
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Asztalitenisz %y^h 

NB I I férfi Barna-csoport 
őszi végeredménye 

1. Kaucsuk SE 
2. CVSE-MÁVÉPCELL 
3. Csanádi Árpád K S I I I 
4. Fejérvíz SK 
5. Dombóvári Vasutas SE 
6. Lmde-Aladdin SE 
7. Kanizsa Sörgyár SE 
8. Orgona Jutás Veszprém 
9. Széchenyi FSC Győr 

10. Alfádat SE 
A celldömölki csapat a bajnokságban minden várakozást felülmú

lóan szerepelt, A veretlenül, nagy előnnyel a második helyen álló 
CVSE-MÁVÉPCELL együttesének kiemelkedő egyénisége Molnár 
Balázs volt 88%-os eredményességgel, de Frei Péter 72%-os, Hans¬
Arne Janjic 66%-os és Nyírő József 55%-os mutatója is dicséretet 
érdemel, ölbei Péter, az NB Ill-as csapat erőssége az utolsó három 
fordulóban jutott játéklehetőséghez, amit 33%-os teljesítménnyel há
lált meg. 

9 8 1 - 17 
9 7 2 - 16 
9 5 - 4 10 
9 4 2 3 10 
9 4 1 1 9 
9 4 1 4 9 
8 3 1 4 7 
8 2 — 6 4 
9 1 2 6 4 
9 1 - 8 2 

Férfi NB III-as őszi végeredménye 
1. Bük 10 8 
2. Zalaegerszegi TE 10 8 
3. Vertikál 10 8 
4. Vasép AK 10 7 
5. Mosonmagyaróvár 10 6 
6. Peremarton 10 5 
7. CVSE-MÁVÉPCELL I I . 10 4 
8. Várpalota 10 4 
9. Sümeg 10 2 

10. Pápa 10 1 
11. Kanizsall. 10 

1 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
6 
8 
9 

10 

135^5 
114-66 
113-67 
123-57 
109-71 
103-77 
88-92 

78-102 
38-142 
49-131 
40-140 

17 
17 
16 
16 
12 
10 
8 
8 
4 
2 
0 

A csapat a bajnokságban még ennél is többre lehetett volna képes, 
hiszen a mezőny első felében található együttesekkel szemben csak 
szoros csatákban maradt alul. Ennek ellenére a kitűzött célt elérték, 
mert a kiesés veszélye nem fenyegeti a gárdát. Az őszi teljesítmény 
alapján a versenyzők erősorrendje: Ölbei Péter, Máthé Gyula, Tekét 
Attila, Balázs Béla, Tamás László, Balázs Gyula, Szabó Ferenc. 

* 
Szombathelyen, Vas megye JTI. osztályú egyéni versenyén Máthé 

Gyula első helyen végzett, Tekét Attila pedig harmadik lett a CVSE-
MÁVÉPCELL színeiben. 

Vas megye 1996. évi fiú serdülő csapatbajnokságán a CVSE-Gáyer 
DSK együttese valamennyi induló gárda ellen diadalmaskodott és 
négy győzelemmel első helyezést szerzett. A bajnokcsapat tagjai vol
tak: Fodor Gábor, Lukács Balázs, Németh Tamás és Ölbei Szabolcs. 

* 
Kisiskolák sportversenye, alsósági tornacsarnok. 
Lányok: 5-6. osztályosok: 1. Németh Bettina, 2. Horváth Vivien, 3. 

Nagy Helga. 7-8. osztályosok: 1. László Gabriella, 2. Vörös Orsolya, 3. 
Lepedus Katalin (E.hetye). Fiúk. 5-6. osztályosok: 1. Boda Péter, 2. 
Lendvai Gábor, 3. Farkis Szabolcs. 7-8. osztályosok: 1. Tóth Imre, 2. 
Kolompár András, 3. Szabó Levente (K.mihályfa). (Akiknél az iskolát 
nem jelöltük, a Berzsenyi iskola versenyzői.) 

^ Szilveszter-kupa '96 
A nyolcadik alkalommal meg

rendezett teremfocin 6 kategóri
ában 74 csapat nevezett. 152 
mérkőzésen dőlt el a helyezések 
sorsa. Emlékezetes pillanatai 
voltak a rendezvénynek: 

- a 3-4. osztályosok önfeledt 
játéka, 

- a „BALHÁSI KLÁN" to
vábbjutása, 

- Szuh Ferenc nagyszerű játéka, 
- Sitke és Mihályfa kulturált 

játéka, 
- Csákvári gólöröme, 
- „BOZI" csapatának közön

ségdíjas játéka. 
Negatívumok: sokszor hiá

nyolható a sportszerű szurkolás, 
felnőtt emberek sajnos a dohány
zást tiltó táblákat nem ismerik. 

Eredmények: 
/. korcsoport: (3-4. osztály) 
1. Eötvös I . Celldömölk, 2. 

Kemenesmagasi-Szergény, 3-4. 
Jánosháza és FEKETELOVAK 

//. korcsoport: (5-6. osztály) 
1. Eötvös Celldömölk, 2. Já

nosháza, 3. Berzsenyi DSK Al 
sóság 

///. korcsoport: 

1. Berzsenyi DSK Alsóság, 2. 
Kemenesmihályfa, 3. ACE 
VENTURA (Vönöck) 

TV. korcsoport: (serdülő) 
1. JUVENTUS FC, 2. ÖRDÖ

GÖK, 3. Jánosháza 
V. korcsoport: (ifi) 
1. WHISKY-COLA, 2. FÉK 

ü., 3. FC BAYERELL 
VI. korcsoport: (felnőtt) 
1. CVSCM, 2. SITKE, 3. MI

HÁLYFA SC, 4. CÉLPONT 
TOKORCS 

A torna óriási közönségsikert 
aratott, a döntő napján 400-500 
ember szorongott a csarnokban. 
A verseny létjogosultsága nem 
kérdőjelezhető meg, a téli foci
mentes időszakban nagyon jó szó
rakozási lehetőséget nyújt. A sza
bályok finomításával még gyor
sabb, gólokban gazdagabb mérkő
zéseket lehet majd látni, de nem 
kell megvárni a következő Szil
veszter-kupát, mert a CELL¬
SPORT BL szervezésében február 
l-jén és 2-án pénzdíjas Farsangi 
teremfocin már ezeket az „apró" 
változtatásokat is tapasztalhatják a 
kilátogató nézők. Molnár J. 

1. Győri ETO KC I I . 11 9 _ 2 295-253 18 
2. MÁV Előre 11 7 3 1 269-225 17 
3. Komáromi AC 11 7 2 2 255-211 16 
4. CVSE-Cellkolor 11 7 - 4 256-227 14 
5. FOTEX n.-Alsóőrs 11 7 — 4 257-244 14 
6. Soproni Fésűs Ltnetel 11 6 — 5 253-232 12 
7. Győri Mischek SE 11 6 - 5 241-225 12 
8. Nitrokémia FAK 11 5 2 4 258-250 12 
9. Széchenyi FSC, Győr 11 3 - 8 236-255 6 

10. Várpalotai Unió DSE 11 3 - 8 240-306 6 
11. Balatonalmádi SE 11 2 — 9 205-259 4 
12. Ajkai Hungalu SE 11 - 1 10 219-297 1 

Harmadik hely az ovis focistáknak 
Balhási István szeptember végén kezdte el a labdarúgás oktatását 

12 Öt-hat éves kisgyermeknek Celldömölkön. December közepén 
megtörtént az első megméretés. A csapat Sárváron a Lurkó Karácsony 
Kupán 3. helyezést ért el a fővárosi Goldball és Sárvár lurkói mögött. 
A dobogós helyért serleget, érmet, oklevelet és egy nagy sportszeres 
csomagot kaptak a gyerekek. A csapatot ezúttal a CELLVIZ Kft. és 
az Antók Nyomda támogatta. -vl-

NB Il-es férfi kézilabda-bajnokság 
Az Északnyugati csoport Őszi végeredménye 

Wl f CELLDÖMÖLK VAROS 

U f§ ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

KIMMSAUA 
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