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Az államalapító eszméi ma is aktuálisak

Ünnepi megemlékezés
Szent István napján
A celldömölki Szent Istvánnapi ünnepséget augusztus 20-án
a katolikus templom előtti téren
tartották volna, de mivel az idő
járás közbeszólt, így a megemlé
kezést este 8 órától a Kemenesal
jái Művelődési Központ galériá
ján rendezték meg csekély számú
ünneplő részvételével.
Az új kenyér megszentelését
követően Kovács Ferenc, a tér
ség országgyűlési képviselője
mondott ünnepi beszédet Egye
bek között kiemelte, hogy Szent
István eszméi, tettei eligazítást
nyújtanak ma is, amikor vissza
térünk a régi, István-korabeli el
képzelések körvonalaihoz, és új
ra Európa felé igyekszünk.
Az ünnepség második felében
Kürthy Lajos előadóművész és
barátai léptek a közönség elé. Az
Érsekújvárról érkezett trió A kö
zös fészek melege címmel zenés
irodalmi összeállítást adott elő.
Műsorukban nagy magyar költők

Celldömölki „lépések"
a világbékéért

versei és megzenésített költemé
nyei hangzottak el gitárkísérettel,
ezzel az ünnepi hangulatot még
bensőségesebbé téve.
A megemlékezés után este 9
órától nosztalgiabál kezdődött a
művelődési központban, ahol a
jól ismert Fény együttes zenélt.
Kovács N.

Sportpályát
avattak
Merseváton
A falunapi rendezvények sorá
ban avatták fel a község új sport
pályáját augusztus 21-én Merse
váton. A létesítményt Kovács
Ferenc országgyűlési képviselő
adta át jelképesen a falu polgár
mesterének, Csillag Albertnek.
A pálya három év alatt készült
el, a sportöltözők felépítésére a
sportminisztérium 450 ezer fo
rint támogatást nyújt.

Július 28-án Celldömölk is ré
szese volt a világbéke futás prog
ramjának, a magyarországi hat
útvonal egyikén városunkba ér
kezett a világbéke üzenetét köz
vetítő csapat. „Nem igaz, hogy a

Gólzápor és tűzijáték
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te szerény lépésed nem ér sem
mit. Egyetlen lépés is nagy do
log, egy lépés az út alapegysége.
A Föld körüli utak, a legnagyobb
(Folytatás a 2. oldalon)

Hat lakás
épül

A Horváth Elek utca végén egy
hatlakásos sorházat építtet a celldö
mölki önkormányzat - tudtuk meg
Dummel Ottótól, a polgármesteri
hivatal műszaki osztályának veze
tőjétől. Az építkezés augusztus vé
gén kezdődik, és a tervek szerint
november végére fejeződik be. A
Szentháromság téren lévő szociális
bérlakásokból költöztetik át oda a
lakókat. A városközpontban lévő
épületet egy vállalkozói csoport
nak átadva üzletek és lakások ki
alakítása a cél, javítva ezzel a vá
rosképet. Az első ütemben a Hor
váth Elek utcában kialakítandó,
Harmadik alkalommal rendezte meg a Cell Sport Itt. a Cell-Cup ntinzitközj aránylag kisméretű, alacsony kom
kézilabda és kulturális fesztivált augusztus 8-tól 12-ig. A Ccll-Cup '99-rŐl Süle fortfokozatú lakásokat hasonló
Nándor adott összegzést.
(Folytatás a 3. oldaton)
építkezések követik majd.
T.
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Celldömölki „lépések" a világbékéért
(Folytatás az 1. oldalról)

teljesítmények mind egyetlen lé
péssel kezdődlek. A világ tettei
mind egyetlen kicsi szándékkal
kezdődtek." Az üzenetet jelképe
ző fáklyát az érkező csapattól a
város határánál ifj. Bakó László
és Kiss István vette át, és az ő
kíséretükkel az Eötvös iskola fo
cicsapatának tagjai váltófutással
hozták be a város központjába.
Ott óvodások várták, majd a vá
ros nevében Fehér László, a
képviselő-testület sport albizott
ságának elnöke köszöntötte a fu
tókat. A Marathon Team tagjai
Szombathelyről indultak, és Ko
máromban találkoztak a nemzet
közi csapattal. Útjuk során min
denhol, ahol várták őket, így
Celldömölkön is elénekelték a
világbékéről szóló dalt, átadták a
béke lángját. Emberek sokaságá
nak életét érintették meg, örömöt
és reményt adtak, hisz „a béke az
emberek szívében kezdődik, de
csak akkor valósítható meg, ha
felismerjük az emberiség egysé
gét". Ezt az egységet szimboli
zálja a világméretű" megmozdu
lás.
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Rövid itt-tartózkodásuk után a
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pata kísérte a város határáig. Az
önkéntes futók közül ifj. Bakó
László, Kiss István és két diák,
Fehér Bálint és Rózsás Árpád

egészen Ncmesszalókig, a futók
pihenőjéig kísérte a csapatot.
Tulok G.
Fotó: Hetényi L.

Napfogyatkozás
és az estike
Szerencsések voltunk, hiszen gyönyörű időben tekinthettük meg
a teljes napfogyatkozást. Városunk és a Ság hegy is nagy vonzóerővé
vált. A szerdai napot megelőzően, augusztus 10-én nagyszerű előadást
hallgathattunk meg a Kresznerics Ferenc Könyvtárban Univerzumtól
a Kárpát-medencéig címmel. Zombori Ottó csillagász igazi .jelen
ség" volt körünkben! A nagyszerű hangulatot teremtő előadásával
szinte előkészítette a másnapot.
Köszönet a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
nek (TIT), a Gothard Amatőrcsillagászali Egyesületnek az önzetlen
anyagi és szellemi támogatásért. Az önkormányzat részéről kiadott
emlék képes levelezőlap elérte célját. Nagy és fáradságos munkát
végeztek a város L sz. postahivatalának dolgozói. Az Alapítvány a
Sághegyért vállalta az alkalmi postahivatal működtetését és az em
lékbélyegzést. A kiadott képeslapok (2000 db) többsége elfogyott, és
nagyon lényeges, hogy messze, még távoli országokba is elvitte vá
rosunk, valamint értékes természeti kincsünk, a Ság hegy hírét.
Sok mindent meg lehetett figyelni a nap folyamán, a természet
szinte „ajándékozta" ritkaságnak számító kincseit. Bobáről jött a hír,
hogy az estike nevű virág (Mirabilis jalapa) a teljes napfogyatkozás
időpontjában bezárta a szirmait, majd a kiteljesedő napfényben újra
kitárulkozott. A madarak elcsendesültek, nem szárnyalta szokásos
„keringőjét" a rekedtes hangú hollópár a hegy kettős kúpja körül. Ott
és a kráter teraszain szokatlanul sok érdeklődő telepedett le figyelni
az eget. A madarak tehát elültek, csupán egy bagoly - estét érezvén
- repült a trianoni emlékmű magasságában. Sok helyről jelezték a
lepkék szokatlan méretű rajzását az égi esemény közeledtével, majd
hirtelen elrejtőztek búvóhelyükre. A kutyusok nem reagáltak különö
sebben, mindennapi életritmusuk szerint viselkedtek.
A várva-várt nap elmúlt, az élet megy tovább.
jj | j^ef
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Gólzápor és tűzijáték
(Folytatás az 1. oldalról)

A tavalyi siker után a szerve
zők szerették volna még tovább
bővíteni a rendezvényt, de sajná
latos módon a déli háború közbe
szólt Pár hónapja úgy tűnt, hogy
a kevés jelentkező csapat miatt
megszakadhat a rendezvény fo
lyamata, de végül 30 együttes
részvételével útnak indulhatott a
labda. Az első nap programja
hivatalosan nem kapcsolódott a
kupához, hiszen az Eötvös iskola
négy legsikeresebb csapata ját
szott „örömkézilabdát", közösen
felidézve az elmúlt évek emlé
keit.
Bár kevesebb csapattal, de kö
zel azonos létszámmal zajlottak
a kupa mérkőzései. Hat ország
ból - Észtországból, Horvátor
szágból, Jugoszláviából, Moldá
viából, Szlovákiából és Magyar
országról - mintegy hatszáz
sportoló 104 mérkőzésen, négy
fiú és egy leány kategóriában
versengett egymással. A viszatérő csapatok már ismerősként üd
vözölték Celldömölköt, a ven
déglátókat, elismeréssel beszél
tek a kupa színvonalas szervezé
séről, köszönetüket fejezték ki a
szervezőknek. További kapcso
latok kiépítésére is van lehető
ség, hiszen az észtek a velük kap

csolatban álló finneket szeretnék
hívni jövőre Celldömölkre, de
más országokból, városokból is
voltak itt megfigyelők. A Cell
Sport Bt. baráti gesztusként in
gyen vendégül látta a 45 fős pancsevoi csoportot, akik nem tud
ták volna kifizetni az utazás és az
itt-tartózkodás költségeit. A leg
délebbi, magyarok lakta jugo
szláviai település az első évtől
kezdve részt vesz a rendezvé
nyen.
Az esti kulturális programok
mindenféle ízlést és korosztályi
igényt kielégítettek. A vendég
köszöntő műsorában celldömölki
néptánc, mazsorett és rocky be
mutatók szerepeltek, a zászlós
karneváli felvonulás utáni meg
nyitón a Petőfi Folklór Csoport
(Pancsevo), az EWA aerobic
csoport (Tallin), a sárvári mazso
rett csoport, a Kemenesmagasi
Citera- és Néptáncegyüttes és a
Kemenesalja
Néptánccsoport
műsorszámai kerültek színpadra.
A héten fellépett még a Sitkei
Színkör és Pedálszínház, láthat
tunk és hallhattunk musical- és
operettgálát, zenéjével szórakoz
tatott a Fény, a Koffer, a Tandem
zenekar, a Harmónia Big-Band,
a zárógála sztárvendége pedig az
Ámokfutók együttes volt. A ta
valyihoz hasonlóan volt gulyás-

főző verseny, amit az idén Finta
József nyert. A teljes napfogyat
kozást a versenyzők a Ság he
gyen nézhették, ahova különvo
nat vitte őket fel. A zárógálán
többezer ember figyelte az ünne
pélyes díjátadást, várta a nyere
ménysorsolást és csodálta a káp
rázatos tűzijátékot.
A szervezők köszönik támoga
tóik segítségét, akik hozzájárul
tak a rendezvény sikeréhez, segí
tettek a lebonyolításban.
Immár harmadik eve mutatko
zik meg, hogy a város és a város
környék igényli ezt a rendez
vényt. Lehet akadályozni a szer
vezést, a rendezvények lebonyo
lítását, lehet fanyalogni, az eset
leges hibákat kiélezni, de észre
kell venni, hogy többezer ember
számára nyújt ingyenes progra
mokkal igényes szórakozási le
hetőséget.
Tulok Gabriella
Fotó: ifj. Sebestyén Zoltán

Eredmények
A kategória: 1. Tiraspol Mol
dava, 2. Dunaferr SE, 3. Dinamo
Pancevo... 5. CVSE
B kategória: 1. Bask Belgrád,
2. Dunaferr SE, 3. Dinamo Pan
cevo
C kategória: 1. Hajós A. Ált.
Isk. Gödöllő, 2. Dinamo Pance
vo, 3. Szűts Ált. Isk. Kiskunha
las, 4. Eötvös Á1L Isk. Celldö
mölk
D kategória: S. Szigetszent

miklósi KSK, 2. Szűts Ált. Isk.
Kiskunhalas, 3. Eötvös-Apáczai
Kiadó Celldömölk
F kategória: 1. Debreceni
Városi SI, 2. Hajós A. Ált. Isk.
Gödöllő, 3. Ikervár DSE... 5.
CVSE

Támogatók
Apáczai Kiadó, Celldömölk
Város Önkormányzata, Gazdasá
gi Minisztérium, Ifjúsági és
Sportminisztérium, LPR Rt. Olaj
tároló, PEPSI FÁÜ Rt. (Bp.),
RÁBA-COM és PÁPA-TEL
Rt., VERDA Autóház (Pápa),
ÁFÉSZ, BAKÓ TREX Kft.,
CELLCOMP Kft., Jankovics
Bútorszalon, Kemenesmihályfa
Önkormányzata, KHB, LEIER
CO, MÁV Vontatási Főnökség,
MÁVÉPCELL Kft., Müllex Kft.,
SÁG-TRANSZ Kft., Sághegy
Bt., ABN-AMRO BANK, Agas¬
si Sport, CBG, CELLÉP Kft.,
Cellvíz Kft., DREHER Sörgyár
(Bp.), Eötvös iskola, ERISZ Rt.,
GAYER iskola, Holsten Söröző
- Pizzéria, Horváth László vál
lalkozó, KMK, Kovács Béla, Ko
vács-Kovács Kft., MÁV állo
másfőnökség, Máltai Szere
tetszolgálat, Molnár Gábor vál
lalkozó. Országos Mentőszolgá
lat (Sárvár), OXY-MED Kft.,
Pauz-Westermann Kft., Rózsás
Péter vállalkozó, Termálfürdő
(Borgáta), Termálfürdő (Mesteri)
WO-FÉM B t (Tatabánya) és
Celldömölk város polgárai.

Kiss Sándor szobrászművészre emlékezünk
Augusztus 10-én Zsennye
község csendes temetőjébe veze
tett utunk a neves szob
rászművész és jóbarát, Kiss
Sándor temetésére. A szomorú
ság érzésével közeledtünk a fa
luhoz, majd ki a temetőbe, ahol
hatalmas tömeg vette körül az
igaz, sokak által szeretett ember

koporsóját. A veszteség még
alig mérhető. Vesztes a megye,
az ország, a kisfalu, a magyar
művészvilág.
Mi, kemenesaljaiák szoros
kapcsolatban álltunk Kiss Sán
dorral, valamint kedves, töré
keny, szintén szobrászművész
hitvesével, Lesenyei Mártával.

Kiss Sándor alkotásaival, taná
csaival, kiállítások megnyitásá
val, rendszeres látogatásaival a
kemenesi táj kulturális életének
elszakíthatatlan részese volt.
Munkásságának méltatása e
most közreadóit pár soros „elköszönésnél" sokkal többet kí
ván, az Új Kemenesalja ezért a

közeljövőben
visszatér
Kiss
Sándor, az ember, a művész te
vékenységére, tartására, jelen
létére megadva számára lehető
ségeink szerint a méltó tisztele
tet, a köszönetet, kötődésének
hiteles vonásait, tartalmát. Ez
úttal csak annyit: a békesség őr
ködjön sírja fölött.
D.J.
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Ötödik alkalommal rendezték meg

Falunap Kemenesmihályfán
ötödik alkalommal rendeztek
Kemenesmihályfán falunapot au
gusztus 14-én.
A hagyományoknak megfele
lően reggel 7 órakor a pápai fú
vósok és a celldömölki mazsorettek ébresztették a falu népét.
Délelőtt kutyabemutató és izgal
mas focimeccsek várták az ér
deklődőket. Női fociban Kemenesmihályfa és Kemenessömjén
lányai, asszonyai mérték össze a
tudásukat, a férfiaknál a hazai
játékosok, a megyei közgyűlés
FIDESZ-csapata, a színészválo

gatott és Kaisersdorf csapata
mérkőzött. A megéhezett szur
kolókat és a vendégeket délben
csirke- és marhapörkölt várta.
Délután 2 órakor ünnepélyes
keretek között folytatódott a
program. Borhy Ferenc polgár
mester oklevelet nyújtott át az
ausztriai Kaisersdorf polgármes
terének, mellyel megpecsételték
a két település közti társközségi
kapcsolatot.
Fél háromkor kezdődött a szí
nészek és humoristák hagyomá
nyos műsora, melynek megala

pozója Szuhai Balázs volt 5 év
vel ezelőtt. A fellépők köre azóta
folyamatosan bővül, változik.
Idén itt járt többek között Bits¬
key Tibor, Forgács Gábor,
Koncz Gábor (aki maga is kötő
dik Kemenesaljához, hiszen fe
lesége Celldömölkön született),
Tahi Tóth László, Bach Szilvia,
Payer András és nem utolsó
sorban Kabos László. Poór Pé
ter régi és új dalaival szórakoz
tatta a közönséget, Papp Ritá
nak és Bodnár Attilának leg
jobban a kicsik örültek. Kovács

Vasi vadaszok Celldömölkön
A 20 éves város ünnepi rendezvényeinek
sorát színesíti az ez alkalomból Celldömöl
kön tartandó Országos Vadásznapok '99 Vas
megyei rendezvénye, melyre augusztus 29-én
(vasárnap) kerül sor.
A program délelőtt 10 órakor megnyitóval
kezdődik a művelődési központ előtti téren,
ahol Makkos István polgármester beszéde
után a vasi vadászok zászlajának köszöntése
és ifjú vadászok avatása következik. Ekkor
adják át a Vas Megyei Vadászkamara és a
Védegylet kitüntetéseit, amelyeket társadal
mi tevékenységükért kapnak a kitüntetettek.

11 órakor ökumenikus istentisztelet kezdődik
a Szentháromság téren, amit dr. Koltai Jenő
katolikus esperes-plébános, Nagy Péter ka
tolikus plébános, Sághy András evangélikus
lelkész és Szentpály-Juhász Imre reformá
tus lelkész celebrál.
Háromnegyed tizenkettőkor mazsorett-be
mutató, rögtön ezután a trófeakiállítás meg
nyitója lesz, ahol a környékbeli vadászok ma
gyar és afrikai trófeáit mutatják be. A kiállítás
három héten át megtekinthető a KMK-ban. A
művelődési központ különtermeiben interne
tes vadászatszervezés bemutatása és termé

Erzsi, Tarnai Kiss László és
Madarász Katalin műsora is
nagy tetszést aratott. Termé
szetesen a hagyományteremtő
Szuhai Balázs is részt vett a prog
ramon.
A színes műsor után este fél
kilenckor kezdődött az utcabál,
amelyen a helybeliek körében
már jól ismert ostffyasszonyfai
Buborék Band zenélt.
A környező falvakból és Cell
dömölkről is sokan kíváncsiak
voltak a falunapra, amely évek
óta kellemes szórakozást nyújt az
egész családnak, de ilyen jól,
mint idén, talán még egyszer sem
sikerült
Kovács N.

szetfilmek vetítése zajlik. Délután három óra
kor vadászkutyák bemutatója lesz.
A szervezők főzőversenyt hirdetnek a vál
lalkozó kedvűek számára, a versenyre a hely
színen lehet jelentkezni 9 óráig, és hozott
anyagból kipróbálhatják szakácstudományu
kat pörköltfőzésben. Akik nem részesülnek a
versenyben résztvevő ételek ízeiből, őket te
rített asztaloknál várják a piactéren (térítés
ellenében) vadpörköltre.
A nap programját vadászkönyvek árusítá
sa, terepjárók és egyéb autók kiállítása, fafa
ragók, csontfaragók, bőrdíszművesek bemu
tatkozása, valamint vadászruházat kiállítása
egészíti ki.
T.G.

Süle Ferenc Arany Katedrája
Az idei pedagógusnapon az oktatási mi szeretetet leshettem el, Németh Lászlótól pe
niszter Arany Katedra kitüntetésben részesí dig a szervezés tudományát sajátíthattam el
tette Süle Ferencet, az Ádám Jenő Zeneisko - emlékezik vissza az indíttatásra.
la igazgatóját, aki sokrétű pedagógusi mun
Nagy szerelme - a tanítás mellett - a kó
kája mellett nagy részt vállalt Celldömölk rusvezetés. Az elsőnagy sikereket gyermek
kulturális életében. Úgy mondják: végigvezé kórusaival érte el: 1968-ban és 1973-ban 120
nyelte eddigi életét.
tagú kórusával Vas megyét képviselték
Süle Ferenc 1941-ben született Alsóságon. Veszprémben az Úttörő Nagykórusok Orszá
Az általános iskolát is ott végezte, majd a gos Fesztiválján. A szakmunkásképző leány
pápai tanítóképző következett, amit 1959-ben karát több mint 20 évig vezette, számos al
fejezett be. A főiskola ének-zene-magyar kalommal lettek az év kórusa. Két alkalom
szakát már munka mellett végezte el, 1967- mal énekeltek a Magyar Rádió 6-os stúdiójá
ben kapott tanári diplomát Pécsett A karve ban egyenes adásban. Voltak olyan évek,
zetői oklevelet a budapesti Zeneművészeti amikor egyszerre 3 kórust is vezetett
Főiskolán szerezte meg 1976-ban.
1966-tól irányít felnőtt kórusokat. Jelenle
ElsŐ munkahelye Kenyéri volt, s mint gi kórusával, a Liszt Ferenc Vegyeskarral
mondja, a legelső teendői között volt, hogy számtalan külföldi fellépésük volt Ausztriától
felnőtt kórust szervezett. 1962-ben került a Spanyolországon át Görögországig. Ezekről
mostani Eötvös iskolához, majd 1968-ban — a fellépésekről Süle Ferenc úgy vall, hogy
27 évesen ének-zene szakfelügyelő lett. A ta számára a legnagyobb öröm az, ha magyar
nítás mellett ezt a feladatot 1974-ig látta el, kórusműveket idegen nyelvű országokban
mikor is kinevezték a celldömölki zeneiskola szólaltathat meg. Bárdos-, Kodály-művekkel
igazgatójának.
odakinn nagy sikert aratni a legnagyobb él
- Szerencsés helyzetben voltam, mert fia mény - mondja.
tal, pályakezdő koromban olyan kollégáim
Új kihívás volt számára az igazgatói be
voltak, akiket máig is tanító mestereimnek osztás. Az igazgatást nagy tisztelettel vette át
tartok. Dénes Lajos Szilvesztertől megtanul elődjétől, Molnár Dezsőtől. Alázattal kez
tam a művészetek iránti tiszteletet és alázatot, dett az új feladathoz, hiszen valaha ő is ennek
Horváth Lajostól a pontosságot és rend a zeneiskolának a diákja volt. Szakmai hoz

záértését jelzi, hogy az Apáczai Kiadó 1993ban felkérte az 1-2. osztályosok dalosköny
vének megírására, s azóta ebből a könyvből
tanulnak az ország általános iskoláinak 80
százalékában.
Az Ádám Jenő Zeneiskolának 440 tanulója
van, akikkel 20 zenetanár foglalkozik. Az is
kola eddig 36 zenetanárt nevelt!
Süle Ferenc egyelőre nem készül nyugdíj
ba, mert mint mondja, addig még sok teen
dője van.
Völgyi L.
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Milyen az ön

szerencséje?

Fekete Andrisáé

ltöczén László

Szukonyi Zoltánná

Fekete Andrásné:
A kezdetek óta, 1957-tól kezd
ve lottózom, annak idején még az
OTP-ben árultuk három forint
harminc fillérért. Legkevesebb
két szelvénnyel mindig játszot
tam, most az Ötös lottón öthetcssel, a hatoson pedig hetente egy
szer próbálok szerencsét. Először
változó számokkal próbálkoz
tam, aztán a gyerekeim születése
óta a dátumokhoz kötöm, így mi
vel állandóak a számok, nem me
rem abbahagyni. Néhányszor
volt kettes, kétszer hármas talá
latom, és egyszer nyertünk a
tárgynyereményen egy tízezer
forintos utalványt. A gyerekeim
nem lottóznak, a vőm igen, és né
ha az unokák játszanak a kaparós
sorsjegyek valamelyikén, mint
most is. Jó lenne nyerni nagyobb
nyereményt, szétosztanám a gye
rekek között.

Szakonyi Zoltánné (munka
társ):
Nagymértékben változik a hal
mozódásnak köszönhetően a vá
sárlók szerencséje. A régi helyen
például már régebb óta nem volt
nagyobb nyeremény, az átköltö
zés után rögtön az első héten volt
négyes találat az ötös lottón.
Egyébként az ötös lottó a legnép
szerűbb, illetve most a sportked
velők szenvedélye a tippmix.
Számottevő a törzsvásárlók köre,
akik még a régi helyről jöttek ve
lünk együtt, de vannak újonnan
betévedők is. Az új helyen a
technikai felszereltség változat
lanul a régi, de a helyiség kultu
ráltabb, szebb, mindenkinek tet
szik, szívesebben bejönnek. Ter
mészetesen én is játszom az alap
játékokban, az akciókban nem
vehetünk részt, és az új sorsje
gyeket is kipróbáljuk a kolléga
nőmmel.

Németh Béla:
Minden szombat délelőtt sze
repel a programban, hogy a fe
leségemmel szerencsét próbál
junk a lottózóban. Hatos és ötös
lottószelvényekkel játszunk, épp
a héten volt a hatos lottón hárma
sunk. Idén már az ötös lottón is
értünk el hármas találatot, ekkor
hétezer forint körül nyertünk.
Húsz évig állandó számokkal ját
szottunk, de mivel csak néhány
kettesünk volt, változtattunk
ezen. Régen a gyerekek szüle
tésnapjához kötöttük a számokat,
most csak rábökök a rubrikára,
nem számot választok. A hármas
találatnál is csak egy számmal
volt odébb a negyedik, egy kicsit
kellett volna odébb ráböknöm a
szelvényre. A lottózóban gördü
lékeny a kiszolgálás, nagyon
kedvesen fogadják a betérőket,
és a hely is nagyon szép lett,
öröm oda bemenni.

Böczén László:
Mindenfajta szerencsejátékkal
próbálkozom, totóval, lottóval,
kenóval, tippmixszel. Húsz éve
lottózom, de egyszer sem nyer
tem, a totón volt már 12-es talá
latom. A tippmixet minden más
nap játszom, ezen is volt talá
latom, és nemrég a kenón hat
számból hatossal harmincezer
forintot nyertem. Összességében
többet költök, mint nyerek. Kel
lemes időtöltés, bejövök, elbe
szélgetünk, nagyon kedvesen
foglalkoznak velünk. Nemcsak a
kiszolgálás kedves, de le a kalap
pal az új hely „külleme" előtt is.
Nagyon jól néz ki, kellemcsen el
lehet helyezkedni, korszerű min
den, gyorsan megy a kiszolgálás.
Még külsőleg kell helyrehozni az
épületet, és nem lehet panasz.

Németh Béla

Szabó Lóránt

Szabó Lóránt:
Kizárólag lottózom, más játék
kal nem próbálkozom. Az ötös lot
tón 1973-tól, a hatoson pedig an
nak elindulása óta próbálok sze
rencsét. Mindegyiken öthetes szel
vénnyel játszom, állandó számok
kal, amik a feleségem és a kislá
nyom születéséhez köthetők. Saj
nos nagyon ritkán nyerünk, évente
egyszer, akkor is maximum 300
forintot, hiszen csak kettes, illetve
a hatos lottón hármas találatunk
volt. De az állandó számok miatt
nem hagyjuk abba, talán egyszer
nagyobb nyereményt is elérünk.
Én csak öthetente térek be a lottó
zóba, de nagyon kedves kiszolgá
lást tapasztalok. Szépen helyre
hozták az épület belső részét, tá
gas, világos helyiség áll rendelke
zésünkre. Már csak a külső rend
behozatal várat magára.
Major Gizella:
Régebben hetente egyszer ját
szottam, akkor a munkahelyem
hez is közelebb volt a lottózó,
most csak amikor éppen eszembe
jut. Nagy nyereményt nem értem
el, legföljebb kettesem, hárma
som volt, utoljára tavaly nyer
tem. Nem állandó számokkal
próbálkoztam, de azért általában
születési dátumokhoz köthetőek
a számaim. A lottón kívül néha
próbálkoztam a kenóval vagy
sorsjegyekkel különösebb
eredmény nélkül. Az új helyiség
nagyon elegáns, kényelmes, szé
pen berendezett, a kiszolgálás
udvarias. Viszont nem ártana, ha
a külső része is szebb lenne. Per
sze nem ez, hanem a nagyobb
szerencse hozná meg jobban a
kedvemet a játékhoz.
Tulok G.
Fotó: Völgyi

Major (J izei la
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Megtapasztalta, mi az igazi hadtörténészet

Imre Márk országos tizedik helyezése
Tizedik helyezést ért el az Országos Levelezős Hadtörténeti
Versenyen Imre Márk, a Gáyer Gyula Altalános Iskola nyolcadik
osztályos tanulója. A novemberben kezdődött nyolcfordulós ver
senyt a Magyar Honvédség írta k i . A tesztjellegű, vázlatszerű és
esszékérdések fő témakörei az I . világháború, a hitleri Németor
szág, Oroszország története és a koszovói háború voltak.
Márk elmondta, hogy ötödikes
kora óta érdekli a történelem, fő
leg a középkor, valamint az I . és
II. világháború története. Sokat
segített neki Bene Csilla tanárnő,
aki az évek során tanította, illetve
a versenyben is segítségére volt.
Közösen áttanulmányozták a
kérdéseket, a tanárnő könyveket
ajánlott és hozott neki. Márk szí
vesen olvas, több száz ilyen tár
gyú köteten átrágta magát, ked
vence a Képes Történelem soro
zat, de szívesen forgatja a ka
landregényeket és a krimiket is.
- Honnan a vonzódásod a
hadtörténethez?
kérdeztük
Márkot.

- Az elmúlt években többször
is részt vettem történelemmel
kapcsolatos táborokban. Ilyen
volt például a TIT által szervezett
honfoglalási tábor, ahol régé
szek, katonák foglalkoztak ve
lünk. Részt vettem Diósjenőn
egy nomádtáborban, ott a törté
nelmi, tudományos és ismeretter
jesztő foglalkozásokon kívül is
merkedtünk a régészettel, a harc
művészetekkel, a vívással, az
íjászattal is. De elsősorban
nagyapám és édesapám példája
okán szerettem meg ezt a „hiva
tást". Én is hivatásos katona sze
retnék lenni, hadtörténésznek ké
szülök.

Márk szeptembertől a Béri Ba
log Ádám Honvéd Középiskola
és Kollégiumban tanul tovább,
ahol katonai alapképzést kap. Ez
után Budapesten, a Nemzetvé
delmi Egyetemen szeretné foly
tatni a tanulmányait. A középis
kolába előzetes felvételivel 180
jelentkező közül 30-at vettek fel,
ő hatodik lett a rangsorban. Túl
esett egy fizikai teszten és egy
egészségügyi vizsgálaton is. Úgy
érzi, belső akarata, következetes
sége el fogja vezetni céljához.
Egyik kedvelt hadvezére Na
póleon, akinek a pályaíve lenyű
göző számára. Bámulja azt, hogy
honnan származott és mire vitte.
Kedvenc mondása szerint a kez
dő hadvezérek azon gondolkod
nak, hogyan támadjanak, míg a
profik azon, hogyan lesz utánpót
lás. A csatákról nemcsak olvas,
hanem szerepjátékokban is fog
lalkozik velük, hiszen a hadtörté-

neten kívül legszívesebben sze
repjátékokkal tölti a szabad ide
jét. Sajnálja, hogy Cellben nem
működik ilyen klub, így barátai
val műveli a képzeletbeli játéko
kat.
A verseny során néhány kér
dés fogósnak bizonyult - például
hogyan vetnék be csapataikat
egyes helyzetekben, vagy ho
gyan akarják elkerülni az állóhá
borút? - , de a felkészüléssel so
kat tanult, és megtapasztalta, mi
az igazi hadtörténészet.
Tulok G.

„Halló, ki lakik odaát?"

Vönöcki és oberwarti kisdiákok találkoztak
Az oberwarti (felsőőri) - ma
gyar nyelvet tanuló - első osztá
lyosok tanára kereste meg a vönöckieket még 1998 Őszén azzal
a kérdéssel, részt vennének-e egy
osztrák pályázaton, amelynek cí
me: „Halló, wer wohnt da drü¬
ben?" azaz „Halló, ki lakik oda
át?"
A vönöcki elsősök tanítónő
jükkel, Mészáros Katalinnal
együtt szívesen vállalkoztak a

feladatra. Februárban kezdték
meg a közös felkészülést, ami
gyermekmunka volt tanítói irá
nyítással. Mindkét „fél" bemutat
ta a lakóhelyét, az iskoláját, a
gyermekek saját magukat fény
képekkel, rajzokkal és pár mon
dattal.
Az ismerkedést egy-egy talál
kozás zárta: először a vönöckiek
utaztak Oberwartha, majd az
ausztriaiak Vönöckrc. Mindkét

A vönöcki iskola első osztályosai

A felsőőri elsősök

együttlét élménygazdag volt, a
gyerekek összebarátkoztak.
A nyáron a Vönöckiek ismét
Obcrwartban jártak, részt vettek
az osztrák iskola sportnapján. Ez
a nap már ünneplés volt, mert a
pályázaton díjat nyertek!
Á megkezdett barátságnak
folytatása is lesz. Október 9-én a
vönöcki iskolások szüreti felvo
nulásra várják szeretettel osztrák
barátaikat.

Mészáros Katalin, az elsősök
osztályfőnöke köszönetet mond a
segítőknek: a vönöcki polgár
mesteri hivatalnak, Kovács Mik
lósnak, a Sághegy BT. vezetőjé
nek, Esztergályos Jenőnek, az
Apáczai Kiadó ügyvezetőjének,
a Hungária Biztosító celli fiókjá
nak, Takács Rudolf vönöcki vál
lalkozónak, az iskola vezetésé
nek, a szülőknek és az utazást se
gítő barátoknak.
V.L.
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PECZNYK PÁL

Egy nyári nap
Kemenesalján
Feljött a nyári nap
Kemenesaljára,
fény-leplei terítve
házra, fűre, fára.
Mi csak él és mozdul
örül a napfénynek,
zöldszoknyás lomb-lánykák
szél-hárfán zenélnek.
Van ki korán feküdt,
van ki korán ébredt,
néptelen utcákon
megindult az élet.
Ébredez a város
szorgos munkás népe,
mindenki igyekszik
a munkahelyére.
Feszülnek az izmok,
megindul a munka,
verejték-gyöngyszemek
peregnek arcunkra.
Delelőn már a nap,
arcunkat égeti,
hűvösre menekül
aki csak teheti.
Délután van: a Nap
már nyugati égen
halad, hogy majd másnap,
ismét visszatérjen.
Véget ért a műszak.
A munkás megpihen.
Erőt gyűjt másnapra,
hogy reggel friss legyen.
A nap is búcsút int
fénylő koronával,
pásztázza a tájat
bíbor-sugarával.
Elpihent a város.
Csak a Hold van ébren,
fáradt utazónak
világít az éjben.
Felhőtlen égbolton.
Hold vigyáz a tájra,
mint pásztor a pusztán,
az aluvó nyájra.

Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
Házasság: Jónás Károly és Kiskovács Ildikó,
Fenyő Miklós Krisztián és Bali Tímea, Tánczos
László és Mike Melinda, Hajba Sándor és Macsotai Enikő, Patakos Gábor László és Rosta
Viktória Diána, öri Elemér és Németh Renáta
Ágota, Nagy Barnabás és Somogyi Edina, Lindeman Henrik László és Gosztonyi Annamária,
Nagy Zoltán és Sebestyén Orsolya, Nyéki Ró
bert és Pados Adrienn Angéla, Kóbor Tamás és
Vörös Ildikó, Horváth Zoltán és Piróth Teréz,
Rozmán Ferenc és Kondor Tímea, Gosztonyi
Péter és Szűcs Hajnalka, Farkis Dénes Tibor és
Szórádi Szilvia, Tóth Gábor és Németh Ibolya
Tünde.
Születés: Horváth László és Kiskovács Éva fia:
László, Szórádi Károly és Nyári Anikó fia: Mar
cell, Szabó Csaba és Zsámboki Dóra fia: Bene
dek, Domonkos László és Sebestyén Krisztina
fia: Bálint, Dankovics Csaba és Kovács Anita
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Állítsunk országzászlót
a millenniumra Celldömölkön is!
Levelet kapott szerkesztőségünk cell
dömölki származású szombathelyi olva
sónktól, Németh Andrástól. A levélíró
az országzászló érdekében emeli fel sza
vát.
„Most, hogy már nyakunkon a millennium,
szinte naponta olvasható a sajtóban, mely te
lepülések mivel, hogyan készülnek a jeles ün
nepre. Celldömölk is készül, mint olvasom az
Új Kemenesalja egyik legutóbbi számában,
és miközben a felsorolt terveken gondolko
dom, egy régi, gyerekkori kép villan emléke
zetembe az ötvenes évek elejéről, amikor ví
zért jártunk apámmal az országzászlóhoz.
...Akkoriban csak elvétve akadt olyan ház
Cellben, ahol vezetékes víz volt... A város két
pontján, a vasúti peronkijárat mellett és a
mostani Apáczai Kiadó előtti téren volt mély
fúrású artézi kút. Ez utóbbi helyre járt a fél
város esténként jó ivóvízért, így apámmal én
is odamentem számtalanszor. Én főleg azért,
mert itt volt a »Turul-szobros« országzászló,
mely a kút mögött állt. Rúdjára csavarmenetszénien festették a trikolor színeit. Tetejében
csapkodta a szél a nemzeti lobogót, s az egész
hozzá volt erősítve egy karcsú, magas kőtalapzathoz, melyen egy turulmadár pihent k i 
terjesztett szárnyakkal, Attila kardjával a kar
mai közt.
Trianon után szinte minden nagyobb tele
pülésen állítottak országzászlőt, de aztán
1945-ben bejöttek az oroszok... és amíg jobb
helyeken (pl. Kőszeg) csak a zászlót vonták
be, addig Cellben szét is szedték, sőt áttele
pítették a »maradékot«.
A háború után először két évszámot: 1848—
1948 véstek a talapzatra, ám a Rákosi-érában
ez már kevés volt. Elvitték a zászlót nyeles
tül, a talapzatra pedig újabb évszámok kerül
tek: 1514, 1919, 1945. Agyrém ez a javából,
de hát akkor ilyen világot éltünk. Ami szo
morú, ugyanaz az öt szám olvasható még ma

is a talapzaton, fennen hirdetve: az emberi
butaságnak nincs határa, mert az utóbbi há
rom számnak sem egymáshoz, sem az előző
kettőhöz (főként) nincs köze, a turulmadár
hoz pedig semmiképpen! Persze a dolognak
ezzel még nem lett vége. Ezt a kellőképpen
»átideologizált« talapzatot egy újabb politi
kai fuvallat a liget sarkába rejtette. Aztán fák
kal és bokrokkal még jól körbe is ültették,
hogy még közelről se lehessen észrevenni.
Ma, tíz évvel a rendszerváltás után újra
egyre több városban lenget országzászlót a
szél, melyek - hála Isten! - már éppen úgy
hozzá tartoznak egy-egy település arculatá
hoz, mint az első világháborús emlékművek.
Ezek a zászlók ma országépítő, hazát szépítő
kötelezettségeinkre figyelmeztetnek bennün
ket elsősorban egy agresszív, lélektelen vi
lágban. És mindez városképileg sem lenne
utolsó látvány.
Most, hogy itt a millennium, talán ez a
legjobb alkalom arra, hogy a szobor egy új
zászlórúddal ismét köztérre kerüljön. Úgy
gondolom, anyagi okai nem lehetnek javas
latom elvetésének, mert még a turulos talap
zat áttelepítése is olcsón kivitelezhető. Azt
pedig fel sem tételezem, hogy egy ilyen
zászlólobogás mögött valaki »hazaffyas«
gondolatokat keresne manapság. Úgyhogy én
bizakodom."

leánya: Veronika, Kertész Károly és Gyimesi
Adrienn fia: Armand, Jóna József és Szarka
Andrea fia: Ádám József. Molnár András és
Szolnoki Andrea Csilla fia: Dominik, Patyi
Csongor Szabolcs és Horváth Orsolya fia: Mar
tin, Kolonics Imre és Mészáros Kinga Beáta fia:
Patrik.
Halálozás: Juhász Béláné sz. Vincze Katalin,
Kovács Kálmánné sz. Szakács Irén, Nyári Gézáné sz. Szórádi Anna, Farkas Józsefné sz.
Tungli Magdolna, Farkas József, Györkös Sán
dor Dezső, Márkus Károlyné sz. Kolompár
Margit, Gócze János, Németh Károly, Szűcs
László, Szarka Gyula, Jankovics Istvánné sz.
Szűcs Erzsébet, Horváth Gyula, Fábián Antalné
sz. Szálai Borbála, Somogyi Bálint.
PÁPOC
Születés: Horváth Géza és Kasza Szilvia le
ánya: Brigitta.
KENYÉRI
Születés: Tulok Tamás és Tóth Nikoletta le
ánya: Evelin.
Halálozás: Krcincr Miklósné sz. Szabó

Zsuzsanna, Balogh Ferencné sz. Takács Rozá
lia.
KEMENESMAGASI
Születés: Gerencsér János és Fekete Renáta fia:
Gergő.
JÁNOSHÁZA
Születés: Tóth Zsolt és Csukás Bernadett fia:
Márk Zsolt. Varga Ferenc és Wittinger Erika
Mária fia: Krisztián, Kiss András Attila és Pin
tér Katalin fia: Bence András.
NEMESKOCS
Születés: Bödör Tibor és Kasza Melinda fia:
Richárd.
KÖCSK
Születés: Marton Zsolt és Káldi Krisztina le
ánya: Fanni.
NAGYSIMONYI
Halálozás: Kovács János Gyula, Szálai Endre.
MESTERI
Halálozás: Garas Józsefné sz. Tarczi Ilona, Ko
csis István.
KEMENESSÖMJÉN
Halálozás: Kiss Sándor.

Köszönet!
A mozgássérültek celldömölki cso
portja köszönetet mond a támogatásért
Rákóczi Elemérnek, Fodor Attilának,
a Glovitália vezetőségének, Makkos Ist
ván polgármesternek és a K M K kézi
munka szakkörének, amiért támogatták
sportversenyüket
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Celldömölk Város Önkormányzatának
17/1999. (V. 26.) sz. rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVILL törvény helyi végrehajtásáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XV1H.
tv. (továbbiakban: Távhőtörvény) 53. § (8) bekezdésében kapott fel
hatalmazás alapján, a törvény végrehajtására alkotott 1/1999. (I. 1.)
Korm.rendeletben foglaltakra is Figyelemmel Celldömölk Város Ön
kormányzata az alábbi rendeletet alkotja:
I . ÁLTALÁNOS RÉSZ
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy Celldömölk Város Önkormányzata (továb
biakban: önkormányzat) - a jogszabályokban előírt rendelkezések
figyelembevételével - a távhőszolgáltató közműengedélyes útján
történő üzemeltetésével biztosítsa a távhőszolgáltatásba bekapcsolt
lakóépületek és vegyes célra használt épületek távhőellátását, vala
mint szabályozza a szolgáltatók és a fogyasztók jogait és kötelezett
ségeit.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatálya azon fogyasztókra terjed ki, akik:
a) a szolgáltatóval a távhőszolgáltatásra szerződést kötöttek, vagy
b) akik a szerződéskötést megelőzően, illetőleg szerződéskötés nél
kül a távhőszolgáltatást igénybe veszik.
(2) A rendelet területi hatálya Celldömölk város közigazgatási te
rületére terjed ki.
Fogalommeghatározások
3. §
(1) A távhőszolgáltató (továbbiakban: szolgáltató): Az a gazdál
kodó szervezet, amely Celldömölk város közigazgatási területén a
távhő szolgáltatására engedélyt kapott.
(2) Fogyasztó: az a természetes vagy jogi személy, jogi szemé
lyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet vagy ezek közössége,
aki (amely) a szolgáltatóval távhőszolgáltatásra vonatkozóan szerző
déses jogviszonyba kerül. A szerződéses jogviszony a szolgáltatás
igénybevételével létrejön. A fogyasztó lehet lakossági vagy egyéb
fogyasztó.
a) Lakossági fogyasztó:
A lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa vagy
az ilyen épületben lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség
(épületrész) tulajdonosa, bérlője, használója vagy azok közössége.
Társasházi közös tulajdont illetően fogyasztó: az a lakóközösség,
amely lakossági fogyasztónak minősül. A mérés módja szerint a la
kossági fogyasztó lehet:
- hóközponti mérés esetén a lakóépület, illetőleg a vegyes célra
használt épület tulajdonosa, társasház, közös tulajdonban lévő épület
tulajdonosi közössége,
- egyedi mérés esetén a lakás, helyiség tulajdonosa, bérlője, hasz
nálója.
b) Egyéb fogyasztó:
Közületi egyéb fogyasztó:
Az a) pontban nem említett épület vagy az ilyen épületben (épít
ményben) lévő helyiség (épületrész) tulajdonosa vagy azok közös
sége, aki(k) az alapdíjat az épület fűtött légtérfogata alapján fizetik
meg.
Teljesítménydíjas egyéb fogyasztó az, aki
- fogyasztói hőközpontját maga vagy az általa megbízott személy
útján üzemelteti és a távhőszolgáltatást lekötött hőteljesítmény alap
ján veszi igénybe.

4. §
(1) A távhőszolgáltatói rendszer:
A távhőtörvényben meghatározott szolgáltatói és fogyasztói be
rendezésiek) összessége.
(2) Szolgáltatói vagyon:
a) a szolgáltató tulajdonában lévő - a Távhőtörvény 3. § (1) bek.
o) pontjában meghatározott - szolgáltatói berendezés,
b) a Távhőtörvény hatályba lépésekor a szolgáltató tulajdonában
lévő fogyasztói hőközpont és hŐfogadó állomás,
c) a távhőszolgáltató tulajdonában lévő azon épület, építmény,
amely az a) pont szerinti szolgáltatói vagyon elhelyezésére szolgál,
d) egyéb jogcímen a szolgáltató tulajdonában lévő akár ingó, akár
ingatlan vagyon.
(3) Fogyasztói vagyon:
A távhővel ellátott lakóépület vegyes célra használt épület, és
egyéb fogyasztó épülete, építménye, valamint ezek alkotórészét ké
pező fogyasztói berendezés, kivéve a szolgáltatői vagyont képező
fogyasztói hőközpontot és hőfogadó állomást:
5. §
(1) Fűtési célú távliőszolgáltatás:
A fogyasztó részére a fűtési célú hőhordozó közeg szolgáltatása,
mely a távhő hőközpontban történő átalakítása után fogyasztói ve
zetékhálózat útján történik, jogszabályban és a távhőszolgáltatási köz
üzemi szerződésben foglaltak, vagy a Távhőtörvény 51. §-a szerinti
egyéb jogviszonyra vonatkozó rendelkezések alapján.
(2) Használati melegvíz-szolgáltatási célú távliőszolgáltatás:
a) A szolgáltató nevén nyilvántartott vízmérőn mért, a hőközpont
ban felmelegített - jogszabályban, távhőszolgáltatási közüzemi szer
ződésben vagy egyéb szerződésben foglaltaknak megfelelő hőmér
sékletű - víz szolgáltatása, vagy
b) az épülettulajdonos (fogyasztói közösségi megbízott) nevén
nyilvántartott vízmérőn mért víz hőközpontban történő felmelegítése
a jogszabályban, a közüzemi szerződésben vagy az egyéb szerző
désben foglaltaknak megfelelően.
(3) Fűtési célú liŐszolgáltatás időtartama:
Szeptember 15. és május 15. közötti időszakban a szolgáltató a
fogyasztói közösség írásos megrendelése szerint köteles a fűtési célú
szolgáltatást biztosítani.
Amennyiben a fogyasztói közösség másként nem rendelkezik, a
fűtési célú hőszolgáltatás időtartama a külső hőmérsékleti viszonyok
tól függetlenül az október 15. és április 15. közötti időszak.
6. §
(1) Mérés: A mérést a telepített és az Országos Mérésügyi Hivatal
által hitelesített, szabványos mérőeszközzel, jogszabály szerinti pon
tossággal SÍ mértékegységben kell végezni.
(2) Mérés szempontjából egy épületnek tekintendő: a közös fo
gyasztói rendszerre kapcsolt helyiségek és épületrészek összessége,
függetlenül lépcsőházak, dilatációk stb. számától.
(3) Fogyasztói hőelosztő: Az épület azon berendezése, amely mérés
és szabályozás nélkül csatlakozik a távhőellátásra, és a mérés, vala
mint a szabályozás a szolgáltatói hőközpontból az épület részére
biztosított.
(4) A távhőszolgáltatás és melegvízellátás ideiglenes szünetelteté
se: Az a határozott, vagy határozatlan időtartam, amely alatt a fo
gyasztó akár távhőszolgáltatást, akár (és) a használati melegvízellátást
bármilyen okból nem veszi igénybe. A szolgáltatás visszaállításáig
vagy végleges megszüntetéséig (a vonatkozó rendelkezések szerint)
azonban távhőszolgáltatási alapdíjat ezen időtartam alatt is fizetnie
kell.
(5) A távhőszolgáltatói rendszerről történő végleges leválás:
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E rendeletben meghatározott feltételek szerinti azon leválás, amely
nek eredményeként a fogyasztó a távhőszolgáltatást nem veszi igény
be, és a tulajdonát képező ingatlan nincs összeköttetésben a távhőszolgáltatói rendszerrel.
H. FEJEZET
A távhőszolgáltatással kapcsolatos egyes szervek
feladatai
7. §
(1) A képviselő-testület jogosultságai:
a) E rendelet szerint ellátni a törvény által hatáskörébe utalt ármegállapító feladatokat, és meghatározni az áralkalmazás feltételeit,
b) Szabályozni a távhőszolgáltatónak a fogyasztóvédelmi szervek
kel és a fogyasztói érdekképviseletekkel történő együttműködési kö
telezettségét, meghatározza a vélemény-nyilvánításba bevont szervek
körét, különös tekintettel az ármegállapításra. Az ármegállapítás előtt
köteles a fogyasztóvédelmi szervek, továbbá a fogyasztói érdekkép
viseletek véleményét kikérni.
c) Rendeletet alkot azon területek kijelöléséről, ahol területfejlesz
tési, környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi szempontok alap
ján előnyös a távhőszolgáltatás fejlesztése.
d) Rendeletet alkot a fogyasztói korlátozás sorrendjéről.
(2) A szolgáltató feladatai és kötelezettségei:
a) A távhőszolgáltatás, mint közüzemi szolgáltatás folyamatos, biz
tonságos és az üzletszabályzatban, közüzemi szerződésben rögzített
mértékű biztosítása a fogyasztó részére.
b) A távhőtermelő és távhőszolgáltató rendszer fenntartása és fej
lesztése.
(3) A fogyasztó feladatai és kötelezettségei:
a) Köteles a távhőszolgáltatás ellenértékét megfizetni.
b) A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosa kö
teles a szolgáltató részére írásban bejelenteni a tulajdonát képező
ingatlan használóját vagy bérlőjét
A használó (bérlő) és a tulajdonos által együttesen aláírt nyilat
kozatban meghatározott naptól kezdődően, de legkorábban a szol
gáltatóhoz történő beérkezését követő 8. naptól a nyilatkozaton meg
jelölt személy minősül fogyasztónak. A fentiekben megjelölt idő
pontig a tulajdonost kell a fogyasztónak tekinteni.
. Amennyiben a tulajdonos másként nem rendelkezik vagy a fenti
együttesen aláírt nyilatkozatot a szolgáltató részére nem csatolja, fo
gyasztónak a tulajdonos minősül. Visszamenőleges hatállyal a fo
gyasztóváltozás átvezetésének nincs helye.
Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az
új tulajdonost egyetemlegesen terheli. A bejelentés elmulasztásából
eredő összes kárt a régi tulajdonos viseli.
c) A Távhőtörvény 3. § (1) bek. p) pontjában meghatározott fo
gyasztói berendezés folyamatos karbantartása oly módon, hogy a
távhőszolgáltatás zavartalansága biztosítva legyen.
A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos rendelkezések
8-§
(1) A képviselő-testület a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatai
ellátása során együttműködik a fogyasztóvédelmi szervekkel és fo
gyasztói érdekképviseletekkel.
(2) A távhőszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések előzetes vé
leményezésébe be kell vonni az alábbi fogyasztóvédelmi szerveket
és fogyasztói érdekképviseleteket:
- Vas megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség,
- Érdekegyeztető Tanács,
- Országos Fogyasztásvédelmi Egyesület Vas megyei Szerve
zete,
- Lakásszövetkezetek Vas megyei Szövetsége.
(3) Az előterjesztés előadója köteles a (2) bekezdésben felsorolt
szerveknek a képviselő-testületi ülést megelőzően hét nappal az elő
terjesztést mellékleteivel együtt megküldeni.
(4) A polgármester a fogyasztóvédelem erősítése érdekében a vé
leményezési eljárásba - elsősorban a távhőszolgáltatási díjak meg
változtatása esetén - más szerveket is bevonhat
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9. §
(1) A szolgáltató fogyasztóvédelmi szempontból köteles együtt
működni a 8. § (2)-(3) bekezdései szerint meghatározott fogyasztói
érdekképviseletekkel, fogyasztóvédelmi szervekkel is.
(2) A szolgáltató az (1) bekezdésében meghatározott kötelezettsége
teljesítése során:
a) A 8. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott szervek kérésére
köteles tájékoztatást adni a társaság tevékenységéről és gazdálkodá
sáról, és adatokat szolgáltatni részükre az üzleti titoktartásra vonat
kozó szabályok betartásával.
b) Az Üzletszabályzat, illetőleg módosításának kidolgozásában kö
teles kikérni a véleményüket
c) Az Üzletszabályzat betartásának ellenőrzésében az engedélyező
hatósággal együttesen részt vevő szerveket köteles tájékoztatni.
d) Az árkalkuláció elkészítése során a fogyasztóvédelmi szervek
véleményét beszerzi.
e) A szüneteltetés és korlátozás feltételeinek megállapítása során
köteles egyeztetni a fogyasztói érdekképviseletekkel, elfogadható ja
vaslataikat figyelembe venni, az el nem fogadott javaslatokat pedig
továbbítani az önkormányzathoz.
0 Az általános közüzemi szerződés szövegét egyeztetni a fogyasz
tói érdekképviseletekkel, akik külön nyilatkoznak a szerződésszegés
eseteire vonatkozó következmények alkalmazásának elfogadásáról.
Panaszügyekkel kapcsolatos eljárások
10. §
(1) A szolgáltató a panaszügyekkel kapcsolatos eljárás során:
a) Ügyfélszolgálati Irodájában köteles szembetűnő helyen kifüg
geszteni az általános közüzemi szerződést és a panaszkönyvet A
panaszokról nyilvántartást köteles vezetni.
b) Az ügyfélszolgálat ügyfélszolgálati időpontját az önkormányzat
jegyzőjével egyeztetve úgy megállapítani, hogy a fogyasztó érdekei
vel összhangban legyen.
c) Az ügyfélszolgálata útján köteles a fogyasztó panaszát lehetőség
szerint azonnal, de legkésőbb 15 napon belül megvizsgálni és annak
eredményéről a bejelentést követő 30 napon belül a fogyasztót ér
tesíteni. A fogyasztói bejelentések intézése és a fogyasztó tájékoz
tatása során köteles együttműködni a fogyasztóvédelmi szervekkel.
(2) A szolgáltató működési engedélyét kiadó hatóság:
a) Köteles a hozzá beérkezett panaszokat haladéktalanul, de leg
alább 30 napon belül kivizsgálni és ennek eredményéről a panaszost,
a szolgáltatőt és az érintett fogyasztóvédelmi szervet írásban értesí
teni.
b) Amennyiben az eljárás során megállapítja, hogy a fogyasztó
panasza megalapozott, az 1957. évi IV. törvényben előírt alakszení
határozattal kötelezi a szolgáltatót az észlelt hiányosság, probléma
megszüntetésére.
c) Köteles a határozat végrehajtását ellenőrizni.
(3) A Vas Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a fogyasztói
panaszok vizsgálata során a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvényben foglaltak alapján jár el.
(4) A fogyasztó és a szolgáltató közötti vitás ügyben (fogyasztói
jogvita) az egyezségen alapuló rendezés céljából mind a fogyasztó,
mind a szolgáltató a Vas Megyei Gazdasági Kamara mellett működő
békéltető testülethez fordulhat
I I I . FEJEZET
A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS MŰKÖDTETÉSÉVEL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
Engedélyezés
11. §
(1) Hőtermelő létesítmény létesítése, bővítése, átalakítása, meg
szüntetése, valamint a távhő termelése és szolgáltatása engedélykö
teles tevékenység. Az engedély megszerzésére a távhőszolgáltatással
kapcsolatos jogszabályokban előírtak az irányadók.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett figyelemmel kell lenni
az erőművek létesítési és üzembe helyezési engedélyezési eljárásáról
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szóló, az országos településrendezési és építési követelményekről szó
ló, az egyes építményekkel, építési munkákkal, építési tevékenységgel
kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló vala
mennyi jogszabály előírására.
(3) Ha a távhő szolgáltatására működési engedélyt kérő egyúttal
a tulajdonában lévő távhőtermelő létesítmény működésére is kér en
gedélyt, azt a távhőszolgáltatói működési engedélybe kell foglalni.
(4) Az engedélyeztetési eljárást az 1/1999. (I. 1.) Kormányrendelet
rendelkezései szerint kell lefolytatni. A szolgáltató a működési en
gedélyt köteles 1999. május 31-éig megkérni.
A csatlakozás
12. §
(1) A távhőszolgáltatásba új vagy többletteljesítmény igénnyel je
lentkező fogyasztási hely tulajdonosa az igényének kielégítését szol
gáló távhőszolgáltatói vagyon létesítéséhez, bővítéséhez a távhőszolgáltató részére csatlakozási díjat köteles fizetni.
(2) Nem kell csatlakozási díjat fizetni a fogyasztási hely tulajdo
nosának, ha a csatlakozni kívánó Mozgássérültek Egyesületének Or
szágos Szövetsége, Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége, Hal
lássérültek Országos Szövetsége, Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége, vagy ezek bármelyikének tagja.
A szociális rászorultság alapján a csatlakozási díj megfizetése alól
a szolgáltató felmentést adhat. Az erre vonatkozó részletes szabá
lyokat a szolgáltató Üzletszabályzata tartalmazza.
(3) A bejelentett új vagy növekvő távhőigény kielégítésére és a
csatlakozási díj összegére, valamint fizetésének módjára a feleknek
külön szerződést kell kötniük, amelyben meg kell jelölni a távhő
szolgáltatói rendszer létesítésének (bővítésének, átalakításának) va
lamint a díjfizetésnek a határidejét.
13. §
(1) Ha a távhőszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó fogyasztási
hely tulajdonosa:
a) Az épülettulajdonos, az igényt az épületen belüli valamennyi
épületrészre vonatkozóan (lakások és nem lakás céljára szolgáló he
lyiségek) kell bejelenteni.
b) Az épületrész tulajdonosa, bérlője, használója, az igényt csak
az újonnan bekapcsolódó épületrész vonatkozásában kell az igény
lőnek bejelentenie, feltéve, hogy az új igény kielégítéséhez szükséges
fogyasztói berendezés létesítését, bővítését, átalakítását vállalja. Ha
a fogyasztói berendezések közül a fogyasztói nőközpont a távhő
szolgáltatói vagyon része, annak szükséges bővítésével, átalakításával
kapcsolatos költségeket a csatlakozási díj tartalmazza.
(2) Ha az igénybejelentő az épülettulajdonos, a csatlakozási díjat
kérelmére a távhőszolgáltató köteles az épületrészek tulajdonosai,
bérlői, használói között megosztani. Ebben az esetben a csat
lakozási díjat a távhőszolgáltató csak az épületrész-tulajdonosoktól
kérheti.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti igény kielégítéséhez szükséges a
távhőszolgáltatói vagyon fejlesztése - a csatlakozási díj felhaszná
lásával - , az a távhőszolgáltató feladata.
(4) Ha a csatlakozási díjat - hőközponti mérés szerinti távhőszol
gáltatás esetén - a fogyasztási hely tulajdonosaként az épülettulaj
donos fizette meg a szolgáltató részére, fogyasztóként csak az épü
lettulajdonos nevezhető meg távhőszolgáItatási közüzemi szerződés
ben.
Ha a csatlakozási díj fizetői az épületrészek tulajdonosai, a köz
üzemi szerződésben fogyasztónak a fogyasztói közösség is megne
vezhető.
(5) Ha a csatlakozási díjat az épületrész tulajdonosa az épülettu
lajdonos egyetértésével fizette meg a távhőszolgáltatási közüzemi
szerződésben fogyasztóként az épületrész tulajdonosa is megnevez
hető.
14. §
(1) A bejelentett távhőigény kielégítéséhez szükséges távhővagyon-fejlesztés csatlakozási díját az Üzletszabályzatban részletezett
számítási mód alapján kell meghatározni aszerint, hogy a csatlakozni
kívánó fogyasztó a szolgáltatói rendszer mely pontján és milyen mű

szaki megoldással kíván csatlakozni. A csatlakozási díjat a hálózati
csatlakozás kiépítéséért a távhŐtermelőnek fizetendő fejlesztési hoz
zájárulás arányos részével kell növelni.
(2) A csatlakozási díj az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően
a szolgáltatói berendezés körébe tartozó, a hőközpontban elhelye
zendő, elszámolásra szolgáló hőmennyiségmérő felszerelésének költ
ségét is magában foglalja.
(3) Nem tartalmazza a csatlakozási díj az egyedi hőmennyiség
mérők beszerzésének és felszerelésének költségét.
15. §
(1) A távhőszolgáltatói vagyon fejlesztését meg kell kezdeni, ha
az igénybejelentő, illetőleg az épületrész-tulajdonos a csatlakozási
díj legalább 90%-át befizette.
(2) A csatlakozási dijat a távhőszolgáltató köteles külön nyilván
tartani és azt csak az igénybejelentő érdekében szükséges új távhő
szolgáltató vagyon fejlesztésére használhatja fel.
(3) Amennyiben a csatlakozási díj 90%-a a megkötött szerződésben
meghatározott határidőtől számított 1 éven belül nem várható, a szol
gáltató a távhőszolgáltatói vagyon fejlesztését jogosult megtagadni,
és köteles az addig befizetett csatlakozási díjat kamat nélkül viszsza fizetni.
(4) A csatlakozási díj megfizetése a távhőszolgáltatói vagyon tu
lajdoni jogviszonyát nem érinti, a távhőszolgáltatót a távhőszolgál
tatói vagyon növekedése miatt térítési kötelezettség nem terheli.
IV. FEJEZET
A mérés szerinti elszámolás feltételei
16. §
(1) Celldömölk város közigazgatási területén kizárólag mérés sze
rinti elszámolás valósítható meg. Az újonnan létesülő távhőfogyasztói
berendezés kizárólag egyedi elszámolásra alkalmas módon létesíthető
mind a fűtés, mind a használati melegvíz-ellátás tekintetében.
(2) E rendelet hatályba lépésétől kezdődően meglévő épület új
távhőszolgáltatást csak abban az esetben vehet igénybe, ha az épü
lettulajdonos mérés szerinti távhőszolgáltatásra alkalmas fogyasztói
hőközpontot alakíttat ki az épületben.
A fogyasztói nőközpont kialakítása és abban távhőmennyiség-mérő
felszerelése akkor is szükséges, ha az épületrészek távhőfogyasztásának külön-külön mérését (egyedi mérés) tervezik.
(3) Távhővel már ellátott épületnek a hőközponti, illetőleg hőfogadó állomáson történő hőmennyiség méréséhez szükséges szolgál
tatói berendezés átalakítása a távhőszolgáltató, a fogyasztó berende
zés átalakítása az épülettulajdonos vagy a fogyasztói közösség fel
adata, kivéve, ha a fogyasztói nőközpont a távhőszolgáltatói vagyon
része. Ez esetben a fogyasztói nőközpont átalakítása a távhőszolgál
tatót terheli.
(4) Ha a távhővel már ellátott épület meglévő távhőszolgáltatói
rendszerének átalakítása egyúttal növekvő távhőigénnyel jár, vagy a
növekvő távhőigény miatt is szükséges a távhőszolgáltatói rendszer
átalakítása, az átalakítással kapcsolatban is a 12. § (3) bekezdés ren
delkezéseit kell alkalmazni.
(5) Távhővel már ellátott épületnek az épületrészek távhőellátását
szolgáló fogyasztói vezetékhálózat, az azon elhelyezett egyedi hő
mennyiségmérők, valamint az egyéb fogyasztói berendezésen lévő
vagy arra szerelendő szabályzók, költségmegosztók költségei a táv
hőszolgáltatót nem terhelhetik.
17. §
(1) A szolgáltató a fogyasztói hőközpontban és a szolgáltatói hőközpontban, valamint a hőfogadó állomáson a szolgáltatott távhő
mennyiséget mérni köteles. Az elszámolásra szolgáló mérő (hő
mennyiségmérő, használati melegvízmérő) a szolgáltató tulajdona.
(2) Hőközponti mérés esetén a szolgáltatott távhő elszámolásának
alapja a hőközpontban mért hőmennyiség. A hőfogadó állomáson
elhelyezett mérőműszer a szolgáltatói központban lévő hőmennyi
ségmérő költségmegosztója.
(3) A szolgáltatói hóközpontból ellátott épületek tulajdonosa a mért
távhőmennyiség elosztására, az épületek hŐfelhasználási arányának
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megállapítására az épület főelzárója után mellékmérőt szereltethet
fel. Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg, ügy a mel
lékmérő az épület tulajdonosának tulajdonát képezi.
(4) Amennyiben mellékmérŐ nem kerül felszerelésre, a szolgáltatói
hőközpontban mért távhőmennyiségből az épületre jutó hőfelhasználás arányát a szolgáltató a fűtött légköbméterek arányában hatá
rozza meg.
(5) Az elszámolásra kizárólag az Országos Mérésügyi Hivatal által
hitelesített mérőberendezés alkalmazható. A mérők üzemben tartá
sáról, időszakos hitelesítéséről a tulajdonos köteles gondoskodni.
Mind a szolgáltató, mind a fogyasztó jogosult a mérő hitelességének
ellenőrzésére. Amennyiben a fogyasztó egyedi méréshez, illetve hasz
nálati melegvíz elszámolásához olyan mérőt alkalmaz, amely nem
hitelesített, vagy amelynek hitelesítése lejárt, úgy kell tekinteni, mint
ha mérővel nem is rendelkezne.
18. §
(1) Ha a szolgáltatói hőközpontot magában foglaló épület tulaj
donosa a saját igényének megfelelő fogyasztói hőközpontot létesít,
a szolgáltatói nőközpont távhószolg áltató által történő működtetését
mindaddig köteles lehetővé tenni, ameddig abból legalább még egy
másik épületet ellátnak távhővel.
V. FEJEZET
A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ÉS A FOGYASZTÓ KÖZÖTTI
JOGVISZONY
A szolgáltató kötelezettsége
19. §
(1) A szolgáltató a lakossági fogyasztóval általános közüzemi szer
ződést köteles kötni. Az általános közüzemi szerződéses jogviszony
a szolgáltatás igénybevételével is létrejön.
(2) Az egyéb fogyasztóval a szolgáltató egyedi közüzemi szerző
dést köt.
(3) Teljesítménydíjas egyéb fogyasztóval teljesítménydíjas szerző
déskötési kötelezettség terheli. A teljesítménydíjas szerződés egyedi
közüzemi szerződésnek minősül.
(4) A közüzemi szerződés kötelező tartalmi kellékeire vonatkozó
szabályokat az 1/1999. (L 1.) Kormányrendelet tartalmazza.
A közüzemi szerződés szolgáltató részéről történő
megszegésének következményei
20. §
(1) A szolgáltató szerződésszegés esetén a (2)-{5) bekezdésekben
foglaltak szerint köteles helytállni.
(2) Az alapdíj arányos részét köteles a szolgáltató a fogyasztónak
visszafizetni, ha
a) a szolgáltató felróható magatartása folytán a távhőszolgáltatás
megszakad, vagy
b) a szolgáltatást a szolgáltató szünetelteti vagy korlátozza, kivéve
az alábbi eseteket:
- az élet, egészség vagy vagyonbiztonság veszélyeztetés esetén,
- a szolgáltatói berendezés üzemzavara esetén,
- más módon el nem végezhető munkák esetén,
- előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatt,
- országos tüzelőanyag-hiány miatt vagy
- a vele szerződéses jogviszonyban álló távhőtermelőnél fellépő
termeléskiesés esetén, illetve
- környezetvédelmi érdekből.
(3) A szolgáltató kötbért köteles fizetni az alábbi esetekben:
- a távhőszolgáltatást a közüzemi szerződésben meghatározott idő
pontban nem kezdi meg,
- a távhőt nem a közüzemi szerződésben meghatározott, illetőleg
nem a tőle elvárható módon szolgáltatja,
- a távhőszolgáltatás felfüggesztése esetén a fogyasztónak a
felfüggesztési ok megszüntetésére vonatkozó írásbeli értesítése kéz
hezvételét követő munkanapon a távhőszolgáltatást nem kezdi meg.
(4) A kötbér a szerződésszegéssel érintett szolgáltatás díja után
jár, amelynek mértékét a szerződésben kell megállapítani.
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(5) A szolgáltató szerződésszegése esetén a kötbérrel nem fedezett
kárt is köteles a fogyasztónak megtéríteni.
A fogyasztó részéről történő szerződésszegés következményét
21. §
(1) Amennyiben a szerződésben meghatározott hőteljesítményt a
fogyasztó túllépi, a lekötött teljesítmény és a ténylegesen vételezett
hőenergia közötti különbözet éves teljesítménydíját pótdíjként köteles
megfizetni.
(2) A fogyasztó felemelt díjat köteles fizetni, ha:
a) szerződéskötés nélkül távhőt vételez,
b) a mérőeszközt szándékosan, vagy vétkes gondatlansággal meg
rongálja, és a mérőeszköz sérülését vagy meghibásodását a szolgál
tatónak nem jelenti be,
c) a mérőeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével távhőt vé
telez,
d) a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget
(3) A felemelt díj mértékeként a fogyasztó az alábbiakat együttesen
köteles megfizetni:
a) az alapdíj kétszeresét,
b) az előző év azonos időszakának hőmérséklettel korrigált fo
gyasztása másfélszeresét, valamint
c) a mérőjavítás összes költsége (ideértve a hitelesítés költségét is).
(4) A fogyasztó szerződésszegése esetén az (l)-(3) bekezdésekben
foglaltakon felül az okozott kárt is köteles megtéríteni a szolgálta
tónak.
A távhőszolgáltatás felfüggesztése
25. §
(1) A szolgáltató a távhőszolgáltatást felfüggeszti, ha a fogyasztó
a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más
fogyasztó szerződésszerű távhő vételezését zavarja vagy veszélyez
teti.
(2) A közüzemi szerződésszegés egyéb eseteiben a szolgáltató a
távhőszolgáltatást felfüggesztheti.
(3) A szolgáltatás felfüggesztése kikapcsolás útján történik, mely
nek során a szolgáltató jogosult olyan műszaki megoldásokat alkal
mazni, amelyek lehetővé teszik a hőszolgáltatás és/vagy a használati
melegvízellátás felfüggesztését az egyes fogyasztókkal szemben. A
távhőszolgáltatás felfüggesztése azonban nem akadályozhatja a többi
fogyasztó zavartalan távhőellátását
(4) Amennyiben a távhőszolgáltatás díját a fogyasztó felszólítás
ellenére nem fizeti meg, vagy a Távhőtörvény 44. § (2) bek, b)-f)
pontjaiban meghatározott szerződésszegés megszüntetésére vonatko
zó felszólításban megjelölt határidő eredménytelen eltelte után a fo
gyasztót, illetőleg a tulajdonában lévő épületet - a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint - a távhőszolgáltatásból kikapcsolni.
E jogosultsága akkor is fennáll, ha az ingatlan használója követ
el szerződésszegést
Az alapdíjat a fogyasztó a kikapcsolás időtartama alatt is köteles
fizetni.
(5) A szolgáltató a közüzemi szerződést 30 napos határidővel fel
mondhatja, ha a távhőszolgáltatás díját a fogyasztó az esedékességtől
számított 30 napon belül nem fizeti meg.
V I . FEJEZET
A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE,
LEVÁLÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA
A távhőszolgáltatás szüneteltetése
23. §
(1) A távhőszolgáltatás szüneteltetését a szolgáltató és a fogyasztó
is kezdeményezheti.
(2) A szolgáltatás szüneteltetésének kezdeményezésére akkor van
mód, ha akár a szolgáltató, akár a fogyasztó az üzemeltetésében lévő
berendezést terv szerinti karbantartásnak, felújításnak (a továbbiakban
együtt: fenntartás) veti alá, vagy a fenntartási munkát előre nem lát
ható váratlan meghibásodás okozta.
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(3) A terv szerinti fenntartási munkákat tárgyév május 25. és au
gusztus 31. közötti időszakban - a lehetőségektől függően 14 napon
belül - kell elvégezni.
A munkák megkezdésének és várható bejegyzésének időpontjáról
a fogyasztó és a szolgáltató egymást legalább 8 nappal korábban
köteles írásban tájékoztatni.
(4) A váratlan meghibásodásról, a meghibásodás okáról és a hiba
kijavításának kezdetéről az érintett fél a másik felet 8 órán belül
köteles tájékoztatni, és a hibát a műszakilag lehetséges legrövidebb
időn belül megszüntetni.
24. §
(1) A fogyasztó egyes helyiségek vagy épületrészek távhőszolgál
tatásának határozott vagy határozatlan idejű szüneteltetését az alábbi
együttes feltételek teljesülése esetén is kérheti:
a) a fűtés szüneteltetésével érintett helyiségek határoló szerkeze
teivel szomszédos ingatlanrészek tulajdonosai a szüneteltetéshez írás
ban hozzájárultak,
b) a tulajdonosok közössége írásban hozzájárult,
c) a szüneteltetés műszaki feltételeit a szolgáltató alakítja ki a
hŐleadók elzáró szerelvényeinek zárásával, vagy ezek hiányában zá
róelem beépítésével és leplombálásával,
d) a műszaki átalakítások valamennyi költségét a szünetelést kérő
fogyasztó viseli. Ezen költségeket, valamint a megfizetés módját az
Üzletszabályzat részletezi.
(2) A szüneteltetés időtartamára az alapdíjat a szünetelést kérő
fogyasztó köteles megfizetni.
(3) Tulajdonosváltozás esetén vagy a fogyasztó kérelmére a szol
gáltató köteles a távhőszolgáltatást visszaállítani.
A távhőszolgáltatásról történő végleges leválás általános
közüzemi szerződés esetén
25. §
(1) A távhőszolgáltatásról történő végleges leválásra az alábbi fel
tételek teljesülése esetén van lehetőség:
a) Jogi feltételek:
- a fogyasztónak írásban kell kezdeményezni a szolgáltató felé,
- a mérőkör összes felhasználójának írásbeli hozzájárulása szük
séges,
- a leválással kapcsolatos valamennyi költséget viselnie kell a
fogyasztónak.
b) Műszaki feltételek:
- a fogyasztónak a leválással érintett helyiségekben a távhőszol
gáltatással azonos komfortfokozatú hőellátást kell biztosítani,
- a leválással érintett helyiségekben távhőszolgáltatással kapcso
latos fogyasztói vezeték nem haladhat át,
- a leválással kapcsolatban műszaki tervet kell készíttetni, amit
be kell mutatni a szolgáltatónak,
- a leválással kapcsolatosan műszaki átadást kell tartani, amelyre
a távhőszolgáltató képviselőjét meg kell hívni.
(2) Amennyiben a fogyasztó az előírt jogi és műszaki feltételeket
teljesítette, a szolgáltató a műszaki átadás időpontjától köteles a hoz
zájárulását megadni.
(3) A leválás esetén a teljes éves alapdíj még hátralévő része egy
összegben, a leváláskor esedékes.
(4) A végleges leválás időpontjáig az (1) bekezdés b) pontjában
meghatározottak nem teljesítése esetén a fogyasztónak meg kell
fizetnie a szolgáltató által, számítással meghatározott, hőelvo
násnak megfelelő hődíjat. A számítás módját az Üzletszabályzat tar
talmazza.
A távhőszolgáltatás korlátozása
26. §
(1) A Kormány döntése alapján, országos tüzelőanyaghiány miatt,
vagy környezetvédelmi okokból a képviselő-testület a távhőszolgál
tatás korlátozását a korlátozási fokozat megállapításával rendelheti
el. A korlátozás elrendeléséről, a korlátozás fokozatáról és a bevezetés
időpontjáról a fogyasztókat a szolgáltató értesíti.
(2) A fogyasztói korlátozás nem terjedhet ki

a) az egészségügyi intézményekre (fekvőbeteg és szociális fekvő
beteg-intézmények, szakrendelők),
b) gyermekintézményekre (bölcsődék, óvodák, alsó- és középfokú
oktatási intézmények).
(3) A korlátozás elrendelése két fázisban, és fázison belül több
fokozatban történhet.
(4) A korlátozás fázisai:
I . Fázis:
a) a közüzemi szerződésben meghatározott hőteljesítmény 10%-os
csökkentése,
b) A fogyasztók távhőfogyasztás önkéntes csökkentésére történő
felkérése hírközlő eszközökön keresztül (pl.: helyi televízió, rádió)
II. Fázis:
a) 1. fokozat:
- az alternatív hőforrással rendelkező egyéb fogyasztók fogyasz
tásának 100%-os mértékű csökkentése,
- a használati melegvíz szolgáltatás szüneteltetése a lakossági és
egyéb fogyasztóknál.
b) 2. fokozat:
Az egyéb fogyasztók közüzemi szerződésben meghatározott hőteljesítményének 80%-os csökkentése (temperálás).
c) 3. fokozat:
A lakossági fogyasztók közüzemi szerződésben meghatározott hőteljesítményének 80%-os csökkentése (temperálás).
d) 4. fokozat:
Teljes fogyasztói korlátozás a (2) és (5) bekezdésekben foglalt
kivételekkel.
(5) Kizárólagosan I . fázisú korlátozás foganatosítható az alábbi
intézményekre:
a) SZTK-rendelőintézet
b) oktatási intézmények esetében.
(6) A korlátozásra szolgáló okok megszűnése után a szolgáltató
a korlátozást azonnal köteles feloldani. A feloldásról a polgármestert
haladéktalanul tájékoztatni kell.
VH. FEJEZET
A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS MEGFIZETÉSÉRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A távhőszolgáltatási díj összetevői
27. §
A távhőszolgáltatási díj:
- alapdíjból, és
- a fogyasztói hőközpontban, a szolgáltatői hőközpontban mért
távhő mennyiségéért fizetendő hődíjból, valamint
- használati melegvízdíjból áll.
Az alapdíj
28. §
(1) Az alapdíj éves díj, amelyet a távhőszolgáltatás igénybevéte
léért és/vagy annak rendelkezésre tartásáért fizet a fogyasztó.
(2) Az alapdíjat a lakossági, a közületi egyéb fogyasztó az épület
fűtött légtérfogata után köteles fizetni.
(3) Az alapdíj a használati meleg vízdíjban figyelembe nem vett
tüzelőanyag nélküli közvetlen és közvetett költségek és ráfordítások
összege, valamint legfeljebb 8% fedezeti hányad.
(4) A lakossági tulajdonú fogyasztói hőközpontból történő ellátás
esetén az alapdíj 75%-a számolható el.
29. §
(1) A teljesítménydíjas egyéb fogyasztó a vele kötött szerződésben
meghatározott legnagyobb hőteljesítmény után köteles a távhőszol
gáltatási alapdíjat megfizetni.
(2) Ha a fogyasztó a részére hosszú távon feleslegesnek mutatkozó
teljesítmcnykülönbözetről írásban lemond, részére a csatlakozási díj
arányos részének 80%-át a szolgáltató köteles visszafizetni. Ily mó
don a csatlakozási díjjal fedezett táv hőteljesítmény legfeljebb 40%-a
mondható vissza.
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HŐdíj
30. §
(1) A hodíjat a fogyasztó által elhasznált, mért távhőmennyiség
után kell fizetni.
(2) A hődíj a szolgáltató által előállított távhő tüzelőanyag- és
fuvarköltségei, valamint a szolgáltatáshoz felhasznált villamos ener
gia költsége.
(3) Több díjfizetőt közösen ellátó hőközpontban mért távhőellátás
esetén a fűtési hŐdíjat a fogyasztók között meg kell osztani.
(4) Közös helyiség és garázs esetén:
a) A fogyasztok közös használatú helyiségei esetén a hődíj meg
osztásánál a helyiség fűtött légtérfogatának 60%-át kell figyelembe
venni,
b) a fogyasztók garázsai esetén a hődíj megosztásánál a helyiség
fűtött légtérfogatának 50%-át kell figyelembe venni.
A használati melegvíz
31. §
(1) A használati melegvíz díját a fogyasztó által elfogyasztott egye
di, hitelesített használati melegvízmérőn mért és ellenőrzött melegvíz
mennyisége (m ) után kell megfizetni.
Amennyiben a fogyasztó egyedi melegvízmérővel nem rendelke
zik, úgy az általa használt helyiség(ek) légtérfogata - 1. sz. melléklet
- alapján megállapított átalányt kell megfizetnie.
(2) A használati melegvíz díjának összetevői:
A) Ha a hidegvíz-szolgáltatást nem a szolgáltató biztosítja:
a) 1 m használati melegvíz előállításához szükséges víz melegítési
díja,
b) 1 m használati melegvíz előállítására jutó közvetett költségek
és ráfordítások összege,
c) legfeljebb 8% fedezeti hányad,
d) a felosztás külön költsége.
B) Ha a hidegvíz-szolgáltatást is a szolgáltató biztosítja:
a) 1 m használati melegvíz előállításához szükséges víz melegítési
dija,
b) 1 m használati melegvíz előállítására jutó közvetett költségek
és ráfordítások összege,
c) legfeljebb 8% fedezeti hányad,
d) a mindenkor érvényes hidegvíz víz- és csatornadíja,
e) a felosztás külön költsége.
(3) A használati melegvízdíj elszámolásának részletes szabályait
az Üzletszabályzat rögzíti.
3
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fizeti meg. Az alapdíjat a fogyasztó köteles megfizetni akkor is, ha
távhőszolgáltatása év közben akár ideiglenes jelleggel szünetel, akár
végleges jelleggel a 25. § alapján megszűnik.
(3) A közösen mért távhőellátási fűtési hódiját - egyéb megálla
podás hiányában - a fűlött légtérfogat alapján kell az egyes fogyasz
tók között megosztani.
(4) A fogyasztó a fűtött légtérfogat alapján történő megosztás he
lyett úgy is megállapodhat a lakások (helyiségek) használóival, hogy
a hőközpontban, a hőfogadó állomáson mért távhőmennyiség hódiját
költségmegosztók alkalmazásával osztja szét.
A költségmegosztók beszerzésének és felszerelésének, valamint a
szükséges egyéb átalakításának a költségei a fogyasztót terhelik.
Költségmegosztók alkalmazása esetén a költségosztás elszámolása
évente egyszer történik. A különbözetet a szolgáltató a lakások (he
lyiségek) használóitól beszedi, illetőleg részükre visszafizeti.
(5) A használati melegvíz-fogyasztást az egyedi használati meleg
víz-mérőn mért, vagy mérő hiányában az átalány szerint megállapított
mennyiség alapján számolja el a szolgáltató (1. sz. melléklet).
(6) A költségosztás elszámolás alkalmazása során a társasházkö
zösségen belül azon lakásokban, amelyekben bármely oknál fogva
nem rendelkeznek költségosztóval, a távhőszolgáltatási díj elszámo
lása tekintetében a fogyasztók egymás közötti előzetes megállapodása
az irányadó.
Amennyiben ilyen megállapodás a költségosztó leolvasásáig nem
jön létre, úgy a költségosztóval nem rendelkező helyiségeket a
tárgyév legmagasabb fajlagos hőfogyasztás 1,2-szeresével kell elszá
molni.
A távhőszolgáltatási díjak megfizetése

3

3

A fűtött légtérfogat
32. §
(1) A távhődíjak megállapításához szükséges fűtött légtérfogat
meghatározásának részletes szabályait az Üzletszabályzat tartalmaz
za.
(2) A korábbiakban megállapított fűtött légtérfogatot változatlan
nak kell tekinteni, ha az újabb felméréskor megállapított légtérfogat
+/-2%-nál kisebb eltérést állapít meg.
(3) Amennyiben fűtött légtérfogat a +/-2%-os eltérést meghaladja,
a számítás módosítására a felülvizsgálatot követő hónap 1. napjától
kerülhet sor. A módosításnak visszamenőleges hatálya nincs.
(4) A fűtött légtérfogat felülvizsgálatát mind a fogyasztó, mind a
szolgáltató indítványozhatja. A felülvizsgálatot a szolgáltató végzi a
fogyasztó vagy megbízottja jelenlétében. A felülvizsgálat összegét
és viselésének módját az Üzletszabályzat tartalmazza.
A táv hőszolgáltatási díjak elszámolása
33. §
(1) Külön-külön fogyasztónak minősül mérőhelyenként:
a) a különböző hőtermelő létesítményekből vételező fogyasztó,
vagy
b) az egy hőtermelő létesítményből több épület részére külön-külön
vételező fogyasztó.
(2) Az éves alapdíjat a fogyasztó 12 egyenlő részletben havonta

34. §
(1) A fogyasztók a távhőszolgáltatás díját havonta, a szolgáltató
által kiállított számla alapján, a számlán megjelölt határidőben kö
telesek megfizetni. A számlázás, illetve díjfizetés módját és esedé
kességét az Üzletszabályzat állapítja meg.
(2) A fogyasztót terheli az a díj is (alapdíj, hődíj vagy fűtési hődíj),
amely az általa nem hasznosított lakás (helyiség) légtérfogatával ará
nyos.
(3) A szolgáltató - a lakossági fogyasztó kérelmére - a lakossági
díj közvetlen beszedését köteles elvégezni. Az épülettulajdonos az
egyes lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek használói helyett
díj fizetésére nem kötelezhető, ha e rendelet 7. § (3) bekezdésében
megállapított bejelentési kötelezettségének a szolgáltató felé eleget
tett.
(4) A bérlőtársak a távhőszolgáltatás díjait egyetemlegesen köte
lesek megfizetni.
(5) Ha a lakás (helyiség) használója elköltözik, a távhőszolgáltatás
díjait a lakás átadás-átvételének napjáig köteles megfizetni. Ha a
lakásba (helyiségbe) új használó költözik, a lakás (helyiség) birtokba
adásának napjától kezdődően köteles a távhőszolgáltatás díjait meg
fizetni. A lakás (helyiség régi, valamint új tulajdonost a fogyasztó
változás tekintetében együttes bejelentési kötelezettség terheli írás
ban, a fogyasztóváltozást követő 8 napon belül.
Amennyiben e határidő alatt a tulajdonosok bejelentési kötelezett
ségüknek nem tesznek eleget, a határidő késedelmes elmulasztásából
eredő kárért a tulajdonosok egyetemlegesen felelnek.
Az ármegállapítás rendje
35. §
(1) Celldömölk város területén a szolgáltatott távhő legmagasabb
díjait a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott mennyiségekre
vonatkozóan kell megállapítani.
(2) A szolgáltatási díjak összegét a képviselő-testület külön ren
deletben állapítja meg. A szolgáltató díjakra vonatkozó javaslatát az
üzletszabályzat mellékletét képező önköltségszámítási szabályzat
alapján köteles elkészíteni, melyet a képviselő-testület az árak meg
állapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben kapott felhatal
mazás alapján a fogyasztóvédelmi szervek és fogyasztói érdekkép
viseletek véleményének kikérésével állapít meg.
(3) A hődíj megállapítására esetenként, minden, a társaságot érintő
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energiahordozó árának 3%-nál nagyobb mértékű halmozott emelése
esetén kerül sor.
(4) A használati melegvízdíj megállapítására esetenként, minden,
a társaságot érintó energiahordozó árának 3%-nál nagyobb mértékű
halmozott emelése esetén kerül sor.
Ellátási terület
36. §
(1) Az Önkormányzat a részletes szabályozási tervekről szóló ren
deleteiben határozza meg azon területeket, ahol a távhőszolgáltatás
fejlesztése az önkormányzat területén belül célszerű.
(2) A kijelölt területekre építési engedély távhőszolgáltatói fűtési
és használati melegvíz célú hóellátás esetén adható, kivéve, ha a
létesítmény speciális hóigénye vagy technológiai hőigénye a távhő
szolgáltatásról gazdaságosan nem biztosítható.
(3) A kijelölt területeken a szolgáltatót ellátási kötelezettség terheli.

1. sz. melléklet
A MELEGVÍZ HŐDÍI ALKALMAZHATÓSÁGÁHOZ
TARTOZÓ H A V I VÍZMENNYISÉG
Egyedi használati melegvízmérő hiányában a fogyasztó használati
melegvíz díjának megállapításához az egyes helyiségek teljes fűtött
légtere alapján meghatározott vízmennyiséget kell figyelembe venni
az alábbiak szerint:
Lakás teljes fűtött
légtere (m )
3

-76
76,1-94
94,1-143
143,1-189
189,1-

Folyamatos szolgáltatás
esetén (víz/m )
3
4
5
8
10

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2. sz. melléklet

37. §
(1) Ezen rendelet 1999. június 1. napján lép hatályba, ezzel egy
idejűleg a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 22/1992.
(XÚ. 2.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(2) A korábbi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megkö
tött szerződések - jogszabályokkal nem ellentétes - rendelkezései
hatályukban fennmaradnak mindaddig, amíg valamelyik fél nem kez
deményezi a szerződés felülvizsgálatát.
Celldömölk, 1999. május 26.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester

TABELLAPARÁDÉ

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJEGYSÉGEI
Díjtétel megnevezése
1.
a)
Z
a)

Alapdíj:
lakossági és közületi egyéb fogyasztó részére
Hődíj:
egyéb (teljesítménydíjas és közületi)
fogyasztó részére
b) lakossági fogyasztó részére
3. Használati melegvízdíj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Egység
Ft/lm /év
3

Ft/GJ
Ft/GJ
Ft/víz/m

Női felnőtt NB I I . Északnyuagati csoport
Tatabányai SC
22 18 2
2 626462
Tatai HAC
22 17 3
2 513-377
Bp. TT Bau SC
22 16 1
5 495406
Komáromi AC
22 16 1
5 552448
Hegykő FKC
22 15 1
6 407-367
Almádi-Kenése
22 10 1 11 513-508
Celldömölk VSE
22 10 0 12 482-497
Sárvári Kinizsi
22
7 1 14 443-535
Csornai SE
22
7 0
15 422494
Büki TK
22
5 3 14 404480
Győri SZFSC
22
3 1 18 431-559
Herendi KC
22
1 0 21 438-593

J

38
37
33
33
31
21
20
15
14
13
7
2

KÉZILABDA
Férfi NB I I . Északnyugati csoport
Honvéd Szondi
22 22 0
0 637447
6 551488
Győri Mischek
22 14 2
Celldömölk VSE
22 13 2
7 516-451
8 557-503
Alsóőrs
22 14 0
7 595-553
Tatai HAC
22 12 3
22 11 1 10 579-513
FOTEX H.
Balatonalmádi
22 10 1 11 614-641
8 4 10 539-570
Győri SZFSC
22
22
8 3 11 541-546
Sz. MÁV Előre
Sopron
22
4 6 12 577-642
3 2
17 446-576
Környei SE
22
1 0 21 432-652
Fűzfői AK
22

44
30
28
28
27
23
21
20
19
14
8
2

Férfi ifjúsági NB I I . Északnyugati csoport
20 20 0
0 673-354
1. FOTEX
n.
4 545-391
2.
Honvéd-Szondi
20 16 0
4 579-426
3. Celldömölk VSE
20 16 0
7 598-510
4. Tatai HAC
20 13 0
5. Sopron
20
9 1 10 435-510
6. Alsóőrs
20
8 1 11 519-555
7. Kömyeí SE
20
6 3 11 462-532
20
7 0
13 444-519
8. Győri Mischek
6 2
12 399-449
9. Fűzfői AK
20
10. Balatonalmádi
20
3 1 16 474-610
11. Sz. MÁV Előre
20
2 0
18 298-570

40
32
32
26
19
17
15
14
14
7
4

Női ifjúsági NB I I . Északnyugati csoport
Sárvári Kinizsi
12 12 0
0 337-167
Büki TK
12 10 0
2 270-178
6 1
Almádi-Kenése
12
5 227-177
Csornai SE
12
6 0
6 196-163
Celldömölk VSE
12
5 1
6 245-243
Hegykői FKC
12
1 0
11 132-261
Herendi KC
12
1 0
11
91-309

A Létminimum Alatt Élők Társasága Vas megyei és celldömölki
szervezete augusztus 28-án 9 órai kezdettel családi napot tart Cell
dömölkön a Szentháromság tér 5. sz. alatt (LAÉT segítőház). A
rendezvény fővédnöke Makkos István polgármester, védnöke Ba
logh László támogató tag. A rendezvény célja: segíteni az iskola
kezdést. Programok: iskolák közti labdarúgó verseny, kerékpár- és
futóverseny, öregfiúk foci. Csapatok: Celldömölk, Jánosháza, Fidesz
és még sokan mások. Lesz ügyességi verseny, lufifújás, kötélhúzás,
zsákbanfutás, virslievő verseny, sörivó verseny, tombola, adomány
osztás. Délben gulyásleves (ingyenes), szendvics, üdítő. Értékes dí
jak a verseny győzteseinek. 18 órától utcabál, a zenét szolgáltatja
a TREFF együttes. A rendezvényen kirakodó vásár is lesz. Szere
tettel várjuk a vállalkozókat - korlátozott számban - sátras árusí
táshoz. Biztosítást is lehet kötni.

24
20
13
12
11
2
2

A versenyekre jelentkezni lehet a 06/95/421-649-es vagy
06/94/325-369-es telefonon, illetve a helyszínen reggel 9 óráig. Cso
portos és egyéni jelentkezőket várunk. Várjuk a felajánlásokat, a
segítséget, a támogatást. Bankszámlaszám; LAÉT, Szombathely
11747006-20194949.
Mindenkit szeretettel várunk. Segíts, hogy segíthessünk!
Vezetőség

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Családi nap Celldömölkön
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Elveszett a három évig tartó hazai veretlenség

Két mérkőzésből mindössze egy pont a termés
CVSE-Antók Nyomda-Dorogi F C 2-3 (0-3)
Celldömölk, 1500 nézö. Vezette: Marcsok Péter
(Salgótarján), pj.: Makk, Kovács G .
Celldömölk: Szép - Tóth,
Csákvári, Bognár, Lukács - Ele
kes, Szőllősi, Hegyi, Lengyel Kovács, Szálai. Edző: Fedor
Sándor
Dorog: Czivisz - Pásztor,
Borsos, Faragó, Vida - Bodó,
Marczinkó, Csapó, Takács - Fe
kete, Czifferi. EdzŐ: Honti Jó
zsef
Csere: Elekes helyett Király
és Szóllősi helyett Stiber a szü
netben, Tóth helyett Dobány és
Czifferi helyett Vígh a 65., Feke
te helyett Engelbrecht a 82. perc
ben.
Jók: Csákvári, Bognár, Stie¬
ber, Tóth ÜL Czivisz, Csapó,
Marczinkó, Fekete
Sárga lap: Borsos (felrúgta
Kovácsot) a 21., Faragó (labdaelrúgásért) a 35., Stieber (Csapó
buktatásáért) a 70., Pásztor (Len
gyel akasztásáért) a 72. percben.
Szögletarány: 4:3 (3:1)
Az ETO elleni kupamérkőzé
sen nyújtott játék alapján leg
alább egy pont megszerzésében
bíztak a csapat szurkolói. A lá
tottak alapján ehhez közel is áll
tak a ceIli fiúk, de az első játék
részben adott előnyt nem sikerült
ledolgozni. Az NB II rajtjának
leggyorsabb gólja végzetesnek
bizonyult, melyet a 13. percben
Elekes szerzett, de sajnos taps
helyett néma borzadály ült a né
zőtérre, ugyanis a labda a hazai
csapat kapujában landolt. A gól
után is támadásban maradt a cet
li csapat, de a helyzeteit nem tud
ta értékesíteni, míg ellenfele két
kontratámadásból újabb gólokat
ért el. A második játékrészben to
vább fokozták a tempót Bognárék, melynek eredményeként két
gólt is lőttek de a félidei három
gólos vezetést nem sikerült ledol
gozni. A vereség egyúttal azt is
jelentette, hogy egy jó iramú
mérkőzésen, eléggé peches kö
rülmények között, három év után
elvesztette hazai veretlenségét a
celldömölki csapat, amely amió
ta az Antók Nyomda nevet viseli,
fiazai pályán a Dorogtól kapott
ki először.

6. perc: Bodó labdáját Czifferi
a 16-os jobb oldali sarkától fut
tából meglÓtte, s középen telibe
találta a felső lécet.
12. perc: Pásztor remekül
ívelt a 11-es környékére. A lab
dára Szép és Csapó startolt, az
utóbbi érte el előbb, és megelőz
ve a kapust alig fejelt kapu fölé.
13. perc: Marczinkó szerzett a
félpályánál labdát, melyet a fel
futó Vida elé játszott be a 16-osra, de róla elpattant a labda. Ele
kes menteni akart, de olyan sze
rencsétlenül találta el a játék
szert, hogy az a bal lábáról lecsú
szott, és a celli kapu bal sarkában
kötött ki. Öngól. (0-1).
23. perc: Tóth két dorogi vé
dőt is megforgatott a 16-oson be
lül, amikor Bodó hátulról akasz
totta a gólhelyzetbe került védőL
A közvetlen közelben álló Mar
csok játékvezető azonban ajogos
11-es helyett kívülről rúgatott
szabadrúgást. Bognár bal sarok
ba tartó labdájába egy védő még
bele tudott nyúlni, és szögletre
pattant.
26. perc: Bognár 30 méterre a
kaputól hatalmas erejű lövést zú
dított a dorogi kapura, de Czivisz
kapus a jobb sarokba tartó labdát
ki tudta ütni a mezőnybe.
29. perc: Fekete saját térfelén
szerzett labdát, és egyből in
dította a jobb szélen üresen ma
radt Marczinkót, aki úgy tűnt, le
sen volt, de Kovács partjelző el
engedte a játékost. A dorogi a
16-oson belül becsapta Luká
csot, és ballal a jobb felső sarok
ba küldte a labdát, amely a kapu
fa belső éléről vágódott a hálóba
(0-2).
33. perc: Hegyi indította Len
gyelt a bal szélen, aki remekül
ívelt a kapu elé. Az ellenkező ol
dalon az ötös sarkánál Elekes ér
kezett jó ütemben a labdára, de
lövése Czivisz kapus ölében halt
el.
40. perc: Faragó Bodó partdo
bását lekezelte, majd remekül
ívelt a 11-es pontra, ahol Csapó
senkitől sem zavarva érkezett a
labdára, és azt elegánsan fejelte

a tehetetlen Szép kapujának bal
sarkába (0-3).
41. perc: Hegyi legurított sza
badrúgását Elekes emelte át a bal
oldalra. A labdát Szálai visszafe
jelte a kapu elé és a jól érkező
Csákvári tiszta helyzetből a kapu
mellé fejelt
49. perc: Jól indult a hazai
csapatnak a második félidő. Bog
nár indította remek labdával Ko
vácsot, aki a 16-osnál maga elé
engedte azt, majd szorongatott
helyzetben rávezette a kifutó ka
pusra, és a bal sarokba lőtte a
CVSE elsőNB H-es gólját (3-1).
57. perc: Bodó nagyszerű lab
dával ugratta ki a félpályánál
Marczinkót, aki lefutotta a lest
reklamáló celli védelmet, de
Szép kapus remek érzékkel szög
letre tenyerelte az ötösről kapura
ívelt labdát.
59. perc: Fekete hagyta fakép
nél a jobb oldalon Lukácsot, és

laposan lőtte a kapu elé a labdát,
melyet Szép vetődve csipett el a
gólra éhes Czifferi elől.
72. perc: Most Marczinkó a
bal oldalon lépett ki, és futotta le
a védelmet, majd a 11-es ponton
üresen érkező Víghhez passzolt,
aki a kapuval szemben óriási gól
helyzetben nem találta el a celli
kaput.
73. perc: Szálait gáncsolták a
bal oldali partvonalnál a 16-ossal
majdnem egymagasságban. A
szabadrúgást Lengyel Bognárhoz
gurította, aki két csel után közé
pen a kaputól jó 17 méterről a bal
felső sarokba bombázott (2-3).
Fedor Sándor: Az első játék
részben nem éreztük a játék rit
musát, viszont a második félidei
játékunk alapján a döntetlen reá
lisabb lett volna. Sajnálom az el
vesztett pontokat, de a mérkőzés
sok tanulsággal szolgált szá
momra.

MTE-Motim-CVSE-Antók Nyomda 0-0
Mosonmagyaróvár, 1000 nézö. Vezette Ákos Csaba (Pápa),
pj.: Mógor, Takács
Mosonmagyaróvár: Nagy K.
- Rácz, Kelner, Nagy T., Zahorán - Kertész, Miklós, Segovits,
Károlyi - Oross, Sütöri. Edző:
Piksi Elemér.
Celldömölk: Szép - Tóth,
Csákvári, Lukács, Stieber - Ko
vács, Bognár, Hegyi, Lengyel Király, Szálai. EdzŐ: Fedor Sán
dor.
Jók: Nagy K., Szakái, Oross
ül. Szép, Lukács, Stieber, Bog
nár, Hegyi
Csere: Király helyett SzőllŐsi,
Kertész helyett Szakái 59., Szálai
helyett Elekes és Segovits helyett
Farkas B. a 70., Lengyel helyett
Dobány a 77. percben.
Sárga lap: Szálai (reklamálá
sért) 14., Lukács (Sütöri felvágá
sáért) a 32., Károlyi (Tóth viszszahúzásáért) a 48. percben.
Szögletarány: 7:7 (2:2)
A szerencse elpártolt a celli
csapattól. Igaz, kevesen gondol
ták, hogy Mosonmagyaróváron
ekkora fölényt harcolnak ki a fi
úk. A végig magabiztosan játszó
vendégeknek azonban nem sike
rült bevenni a kitűnő napot kifo
gó Nagy Kornél kapuját. Csak a

kapuson múlott, hogy egy pont
jutott a cellieknek egy olyan mér
kőzésen, melyen jobban játszot
tak ellenfelüknél.
11. perc: Kovács lépett ki egy
labdával, már bent járt a 16-oson
belül, amikor hátulról felrúgták.
A nyilvánvaló szabálytalanságot
mindenki látta, csak Ákos játék
vezető nézte el.
21. perc: Zahorán szabálytala
nul szerelte Lengyelt. A megítélt
szabadrúgásból Csákvári hatal
mas lövést engedett kapura, de
Nagy K. bravúrral szögletre tor
nászta a labdát
41. perc: Hegyi lőtt be a kapu
elé egy labdát, Nagy T. menteni
próbált de Király jó ütemben lé
pett bele a rúgásba, és lábáról a
labda centiméterekkel ment ki a
bal kapufa tövénél.
61. perc: Szögletrúgás után a
bal oldali ötös sarkánál Oross
emelkedett k i a védők közül. Ka
pura fejelt, de fejesét Szép védte.
69. perc: Kovács keresztlab
dáját Lengyel kezelte le, és maga
elé téve jó 22 méterről megcéloz
ta a bal felső sarkot Lövését
(Folytatás a 16. oldalon)
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nem tudott élni a lehetőséggel,
14 méterről senkitől sem zavarva
mellé durrantott
80. perc: Kovács indult a kapu
felé, majd a jobb oldalon Do
hányhoz játszott, aki az oldalvo
nal mellett meghúzta a labdát,
majd a 16-oshoz érve középre
Kovács felé továbbított de Nagy
K. most is résen volt és vetődés
sel megkaparintotta a csatár elől
a labdát
83. perc: Most Dobány és Ko
vács kényszerítő passzai után
Dobány indulhatott kapura, de
lövését Nagy K. vetődéssel szög
letre hárította.
Fedor Sándor: Mezőnyben
felülmúltuk ellenfelünket Ha a
kapu előtt határozottabbak let
tünk volna, akkor most két pont
tal gazdagabbak lennénk. Termé
szetesen a döntetlennel is elége
dett vagyok.
- tim -

Nagypályán celli siker
a jubileumi tornán
A hagyományos „Négy város labdarúgótorna" 20., jubileumi találko
zóját Lenti városa rendezte. Rendhagyó módon - Körmend kivételével kispályán is megmérkőztek az első találkozón szerepelt játékosokból
összeállított „öregfiú" csapatok. Az első celldömölki találkozó sorsolásá
nak megfelelően először a Barcs ellen léptek pályára a celli veteránok. A
mérkőzésen a barcsiaknak sikerült visszavágni a húsz évvel ezelőtt Cell
dömölkön elszenvedett vereségért s mivel a Lenti csapatát is legyőzték,
így Ők nyerték el a helyi önkormányzat által a győztes csapatnak felaján
lott serleget. A celldömölki játékosok közül Pintér György lett a legjobb
kapus. Szekeres László (Lenti) a legjobb mezőnyjátékos, míg Csordás
József (Lenti) és Sánta Ottó (Barcs) a gólkirály. A nagypályán a várako
zásnak megfelelően a CVSE-Antók Nyomda csapata nyerte el Lenti város
serlegét, és lett ezzel a vándorkupa védője. A celli csapat mérkőzései:
Celldömölk-Körmend 0-0. CVSE: Nagy Z. - Sebestyén, Nagy A.
(Szita), Szabó L., Mórocz (Fáró) - Szabó A. (Manganelh), Mesterházy
(Németh R.), Szabó M. (Szomorkovits) - Orsós, Nyári, Vánkos. Edző:
Boznánszky Gábor.
Celldömölk-Barcs 7-0 (3-0). CVSE: Nagy Z. - Dobány, Csákvári,
Kelemen, Bodor - Elekes, Király, Kovács (Szőllősi), Lengyel (Lukács)
- Orsós, Szálai. Edző: Fedor Sándor.
Celldömölk-ienti TE 3-2 ( l - l ) . CVSE: Szép - Tóth, Csákvári, Lukács
-Dobány, Kelemen (Bodor), Szőllősi, Lengyel - Szálai (Orsós), Hegyi,
Király (Kovács). Edző: Fedor Sándor.
További eredmények: Lenti-Körmend 4-0, Lenti-Barcs 3-0, BarcsKörmend 3-2. Atornalegjobb kapusa: Nagy Zoltán (Celldömölk), játé
kosa: Németh István (Lenti). Gólkirályok: Lengyel Miklós (Celldömölk)
és Rántás Attila (Lenti).
- tim lff Y
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Két meccsből egy pont
(Folytatás a 15. oldalról)
Nagy K. a levegőben úszva szög
letre tolta.
70. perc: A kirúgás után Tóth
iramodott meg a félpályáról a
labdával, és egészen a 16-oson
belülre játszotta be magát A lö
vés pillanatában azonban Zahorán szögletre tudott előle mente
ni. Szép egyéni teljesítmény volt
71. perc: Elekes játszotta meg
a jobb oldalon Tóthot aki egy
csel után az alapvonal közeléből
laposan lőtte kapu elé a labdát.
Csákvári megelőzte a kivetődő
kapust és közelről, kisodródva a
bal kapufa tövét találta telibe. A
kapufáról visszapattanó labda a
celli védőről vágódott az alapvo
nalon túlra, óriási szerencséje
volt a hazai csapatnak.
73. perc: Farkas B. kapott kö
zépen kecsegtető helyzetben
nagy labdát de a cserejátékos
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Szerencsés" győri győzelem

A legjobb 32 között
a CVSE-Antók Nyomda
A Magyar Kupában befejeződtek a küzdelmek az országos selej
tező csoportokban. A celldömölki labdarúgók az Ajka ellen játék
nélkül, a Beled ellen pedig 7-0-ás győzelemmel biztos továbbjutóként
fogadták augusztus 4-én a Győri ETO FC PNB-s csapatát A Posza
- Bognár Zs., Vámosi, Stark, Salagean - Rősa D., Csiszár (Baum¬
gartner, a szünetben), Segovits, Vayer (Vasas, a szünetben), Markovics, Ballá M . (Szarvas, a szünetben) összeállításban pályára lépő
ETO szerencsés körülmények között nyert 2:1 (1-0) arányban, a Szép
- Tóth, Csákvári, Bognár (Kelemen, 77.) Lukács - Kovács (Dobány,
77.), Hegyi, Szőllősi, Lengyel - Király (Stiber, 54), Szálai össztételú"
celliek ellen.
Az első félidőben a celli csapat uralta a pályát több gólszerzési
lehetőséget azonban elpuskáztak, vagy Posza mentett bravúrral. Ezzel
szemben az ellenfél egyet rúgott kapura, és ebből Segovits gólt ért
el. A második játékrész közepén Tóth révén kiegyenlített ugyan a
celli csapat, de egy távoli szabadrúgásból az utolsó negyedóra kez
detén Rósa megszerezte csapatának a győztes találatot A remek iramú
mérkőzésen jól szórakozott a 2000 néző, akik Antók Zoltán ajándé
kaként ingyen tekinthették meg a találkozót
-tim -

TABELLAPARÁDÉ
ASZTALITENISZ
Férfi NB I I . Barna-csoport
1. Honvéd-Szondi SE
18 17
2. Dunaűjváros-Linde ASE JJ.
18 12
3. Fejérvíz SK
18 11
4. Nass-BVSC E
18 11
5. Celldömölki VSE
18 10
6. JPTE-DSE PEAC JJ.
18
9
7. Pénzügyőr SE JJ.
18
7
8. Veszprémi AC
18
6
9. Szombathelyi AK JJ.
18
2
10. Ajkai Bányász SK
18
2

0
1
0
0
1
0
1
1
1
1

1
5
7
7
7
9
10
11
15
15

34
25
22
22
21
18
15
13
5
5

Férfi NB I I I . Kehrling-csoport
1. Büki TK
20 16 2
2. ÉVSE-Hidro Zalaegerszeg
20 15 2
3. Celldömölki VSE JJ.
20 14 3
4. Győri Vertikál Mischek SE
20 15 1
5. Széchenyi FSC Győr
20
7 3
6. Mosonmagyaróvári AK
20
8 1
20
7 2
7. Peremarton ASE
20
8. Hévíz SK JJ.
6 2
9. Szombathelyi Vízéptek AK
20
3 4
10. Győri Elektromos SE
20
4 2
11. Herendi Porcelán SK
20
3 2

2
3
3
4
10
11
11
12
13
14
15

34
32
31
31
17
17
16
14
10
10
8
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