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KéJft> (300 pete): 
J.U.l. N~i bir~ 
3. l. l-2. !úclu;id CllemérlycK 
) . l.1.3. ld6j ... d6jc:hés 
J.4.l.4. Jaeolcor zenéi 
J .4.4. Pop-i'<>dt 
3 .4.J. lt.Oony&cnc ~IQ'\ 
J . U .2. M.iudam.lpi ddr61 
3. l.6 . Hoötly · 
l.3.4. Vegye. ,.._,.eellttiil (VOA) 

Sucd& (JOO pcr1;): 

2j pc:rc 
20 pa-c 
1 S pct"c 

4ü perc 
40 p<.ri: 

4.0 peri: 
30 perc 
30 pttc 
óO pcs:c 

1. 1. 1.1. N "l'i hírei: 2 5 p«e 
).l.l.J. ld6J..._ d6jd%m L5 p~ 
J . Ll.1. Tnadalmi probl :!O pa-c 
J. l..l.S. Jogi ~adl> 20 pct"C 
J .U.Z. MitM1cnuipi 6(cQak 20 pa'c 
).1.6. &ubacid6 bMznOlc )0 ptt-c 
l . U>.4. E1é1Déf0gyi ~adO l 5 pc:(e 
l .2. l .N4ipcz.er0 .:mm> (fal)\Al.Mo.1) 20 p«e 
3.3.4. Vcgyoe o-t~ (VOA.) 60 p~ 
3.4.J. K.611nytllmc iJuUilun 63 perc 
3.4 . .S.4. Nou. 10 perc 

11e.uc* (300 pete): 
J . l.l. l. N1pi bLrcK 
l . l.1 .3. 1d6j#M d6jdzéa 
) . 1.1 . 2. Alau.tJ.i.t e1emtaydl; 

l , U . l. Nev~cs crcmtlyd: 
). l.$ .l. ~.öd6 cnl11« 
J . l . 7 . l. Szt.DhQ, '"1YO.Zct. 

J. l.J . T ... ada.IJoi kQ-déldc 
3.l .4. VCffjt» ~ (VOA) 
l„•.3. K~cac: áhAJMl11Jt 

v •.tiro.p (300 p.rc): 

?5 pc:r;: 
l 3 pCl'e 
30 puc 
:o per: 
JOpac 
JOp~ 

·\O perc 
6" pac 
~o pc::rc 

J . l. l. I. N..,i b!rc*. 25 perc 
l .1. l.l. td6j...._ cil6j.tua L S pa..: 
) .1. l.2. Abuilia cacmtuycá 2~ perc 
J. l .l.l. Va11M04 fd0ra 30 perc: 
3. l.S, 2. MmdmNipi t.ld0nkb61 :?5 pere 
l . l.9.'*. Eg~éfOIY' i.lmcra<'k ~j perc 
J.Z.l.Nq,c.cri czmml (folyt.u.o.) ~o pqi; 

}, ~. ~ . Noveüa. jetl)'td. 15 perc: 
.1 , ) , 1.JMdc IOpcrc 

}. u . L. Nc:vctd."" a.undy l,OallZ~~1> 
]I) p<:rc 

J .3 .·l . Vqo-~ oetc&ll.iu. (VC >.-\) IÓ><} pcci: 
l ·• l KOnttyl1Zf't\~ ~t.UAh „, ~l) ptY ~ 

K.edd (JOO perc): 
J .1. L l. N 41pi tm-dt 
l. l . l.2. Akiu.U. ~cK 
J. l.~. l . Ncvu..ctc9 «Dben* 
J.1 .9.4. csM:méSOa:Y'-o w~a. 
J . 2. 2. Kcimoly llZ'JmJlll 
l .J .J . E{Wl(I(', bbd 
3.) .1. Iilét 
3.J.4. Vegyea O.Z~ (VOA) 
3.4.1.4. Jchllkari :u:oe 
J .4.3. K.OOayűzeoe ütaJ.&bm 
3.4.5.4. Nó<A 

Caltart6i: (300 p~c): 
J. Ll. l. Napi btrek 
J . U.J. l'dOj_.. dOjcl:tái 
3 . 1.4. SpO(t ~ 

] . u .2. Mándc:Gn.tpt datl:o.kb61 
.).1.8. H~ cudamaoy 
3.J .4. Vegyes O.Z.eállnál (VOA) 
3.4.3. ~Om)11tcuc ~.O.i „ · 

Sloctlbá (300 ptre): 
:u.t.l. Nmpi tur~ 
3. l.1.3. ld6j .... al6je&z.ét 
3. 1.1.2. Abuüia ~« 
3.1.4. Spc.1 ~ 
3.J. l. Jíl~ 
).J.4. Vctl)'ca ~"11.JU. (VOA) 
J. 4.5 . l. Vilap.aic 
J .4. 4. Pop-1"0C:k 
).4,3 . ~~e ~ab~ 

l.J .J. tlumoc, Ub•é 

2.1 perc 
30 pccc 
20 perc; 
20 pccc: 
JO pc:r~ 
20 pc:rc 
10 perc: 
60p~ 

l.S perc 
60 ptre 
lOp~ 

2.s p«e 
L~ p«c 
40 pen; 
JO pere 
60p~ 

60 pCl"C 
70 p<re 

;?.S perc 
l$ pere 
2S pe:fe 
30 pert 
20pcR 
60 pCl'C 
lO pe« 
20 per\! 
70 p«c 
l) perc 
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1998. december 3. CSÜTÖRTÖK FÓKUSZ 

OLVASÓINK ÍRJÁK 

Minden vélemény csak akkor ér valamit, ha el- Kérjük önöket, frják meg lapunknak (pontos 
mondható. Ez visz közelebb a véleménynyilvá- névvel és címmel) észrevételeiket, gondjaikat, 
nftás szabadságához. Mindezt e16segítend6 kf- frják meg, önök miként látják a világot, benne 
vánunk lehetőséget adni, hogy bárki, bármiről szűkebb kömyer.etüket. trisaikat terjedelmi 
megírja a vélem~qy,~t.(kivéve azt az esetet, ha okok miatt esetenként rövidítve jelentetjük 
mepzólalásával már mások jogait sérti meg). meg. Várjuk leveleiket! 

Valóban a közösség rádiója? 
Szombathely és Vas megye 

egyetlen rádióállomása a Szom
bathelyi Közösségi Rádió. Eb
ből adódóan arra lenne hivatott. 
hogy tlt6képes és egységes stáb
bal .:. a srerény tárgyi és techni
kai feltételek ellenére is - haté
kony és hallgatott rádióadója le
gyen a városnak. mint a helyi hí
rek és infonnációk els6 számú 
hordozója. AZónban a rádió je
lenle~ helyret6ben feladatát 
nem tudja ellátni - leginkább 
egy gazdátlan méhk.asra hason
lít, ahol majdnem mindenki tud-

. ja a dolgát, teszi is, köszönet és 
elismerés ri61kül, naponta meg
élve, hogy munkájának nincs 
eredménye. 

Miről is van szó? 
Van egy négy éve működő rá

dióadó; amely az évek során 
szinte semmit sem lépett előre, 
ninca koncepciója, ninc1 jöv6-
képe, még saját szervezeti és 

működési szabályzata sincs, 
mert az el.készítésére hivatottak 
ezt nem tartották fontosnak - hi
sren így szabályok alapján kel
lene végezni a munkáL 

Van egy közösségi rádió, 
ahol a legfontosabb hiányzik: a 
közösségi szellem. Az évek so
rán nagyszerű munkatársak 
hagyták el a rádiót. talán a meg
becsülés hiánya miatt is, hisun 
itt a stábtagok „csak. beosztot
tak", nem pedig munkatársak. 

Ebben a rádióban nincs terll.k 
az egyéni véleményeknek, aki 
gondolatainak: hangot ad. annak. 
távoznia kell Az elmólt egy hó
napban is három 2-4 éve a rádió
nál társadalmi munkában. egy 
fillér tiszteletdíj nélkül, szabad
idejében dolgozó munkatárs lett 
felfüggesztve, illetve elbocsát
va a nagyhatalmú, de törvénybe 
ütköz6en felhatalmaz.ott mtló
veretó által. 

Ennek a rádiónak a költség
vetése áttekinthetetlen, nem 
tudni, mennyi a bevétel, mennyi 
a kiadás, és ki kereti valójában 
az anyagi eszközökeL 

A rádiót alapítvány működte
ti, úgy, hogy az alapítvány nem 
tesz eleget az alapító ok.Vatban 
felsorolt céljainak. s úgy, hogy 
azoknak, akiknek dönteniük 
kellene a rádió dolgaiban (kura
tóriumi tagok), egyáltalán nincs 
rálátásuk a működésre, a mun
katársak munkájára. 

Ennek a nyílt levélnek nincs 
címzettje, ez csupán a rádi6állo
más még meglév6 munkatársai
nak végső segélykiáltása oly sok 
bántódás, meg nem hallgatás és 
válasz nélküli levelek után. Mi 
mindezek ellenére is folytatjuk 
mtinkánkat-abban ~yked
ve, hogy egyszer talán a közös-
86g nidiója le1z a Közösstgi IU
dió! Artúlióm11nkalársai 

A törvények mi 
A lap november 23-ai számá

ban megjelent Varga József ma
gyarszecsódi polgármester 
Megépül a hamvasztóbáz cím!J 
írására - annak hangneme és 
tartalma miatt - kérem az al~ 
biak közlését: 

A hamvasztó épít6si enge
dély kérelmét 1997. április 24-
én nyújtották be - az akkor épí
tésügyi hatáskörrel rendelkező 
Magyarszecsódi Jegyzóségen. 
A másodfokú hatóság által meg
semmisített, törvénysértő építé
si engedély kiadásához öt hó
napra volt szükségük. A ham
vasztó engedélyezési iratait -
mint folyamatban lév6 ügyet -
1998. jarniár 1. után adták át 
hozzánk (ekkortól látjuk el mi 
az építési hatósági munkát). Ez 
újabb három hónap. 

A hamvasztó engedélyezése 
során irodánk egy esetben.sem 
használta ki a törvény adta ügy
inté:zési határidőt (ez ellenóriz
hctól). A fellebbezés pedig az 
eljárással érintettek törvény ad
ta joga. Kérdés: Hát hogyan ér
vényesültek ,.gyorsan és mara
déktalanul a képviselő-testület 
szándékai"? A beruh'7.ás késé
séért. a „tetemes. károkozásért" 
ki lehet a felel&? A tel~ 
hovatartozásánSl nem mi dön-

tötttlnk. M 
mányzata 
désbemCl'l 
zott,hogy 
Körrnendcl 
,,kiemelt" 
adatokai,í 

_úr, ~sz( 

kényszerít 
betett. A t 
bagyár,ak 
készítése 1 
srecsM ki 
hogy a tci 
ják-nem 
rendezési 
hagyására 
retének hí 
vétele ~ 
mányzati 
- csak dl 
1998. rMl 
EkkorjeSl 
érintett be 
sére. 

A terYJ 
gadása le 
megalapo 
elókészíU 
rés:zéról. 
ránt:Woo 
építtet6 1 

közti mef 
A hali 

törvény s 
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