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Vállalkoznak is m 

Alapítvány 
a romtemplom felújítására 
A keresztény nemzeti emlékeinkért Nemesdömölkön néven a közel

múltban alapítványt hozott létre Kovács Ferenc sitkei fogadós. Az alapít
vány célja a dömölkön található keresztény történelmi emlékhelyek fo
lyamatos felújítása, karbantartása, különös tekintettel a romtemplomra. 
Ennek érdekében támogatja hangversenyek, valamint egyházi, történelmi 
kiállítások szervezését. 

Az alapítvány nyílt, csatlakozhat hozzá minden magyar és külföldi 
természetes és jogi személy. Az alapítvány - vagyonának gyarapítása 
érdekében - vállalkozási tevékenységet is folytathat 

Az alapítvány irányítását kuratórium látja el, amelynek tagjai: Kondics 
Balázs tanár. Nagy József plébános, Rozmárt László iskolaigazgató, Ságy 
András evangélikus lelkész és Szentpály-Juhász Imre református lelkész. 

Bízunk benne, hogy az alapítvány számos támogatóra talál, s az alapí
táskor deklarált nemes cél megvalósításával mindannyian gazdagabbak 
leszünk. D. 

Már csak a pecsét hiányzik 

Megalakul a kulturális és 
közművelődési egyesület 

Kulturális és közművelődési 
egyesület alakul Celldömölkön az
zal a céllal, hogy számos rendez
vényt - ha az szükséges - felvál
laljanak, illetve összefogják azokat 
az erőket, a szellemi tokét és aka
ratot, amely jelen van a városban, 
de nem koncentrálódott eléggé. Az 
alapító tagok már nem egyszer 
összegyűltek, megfogalmazták cél
jaikat, mindössze a hivatalos ala
kulás s annak dokumentálása van 
hátra. Az egyesület konkrétabb cél
jairól tudható még, hogy legköze
lebbi feladatként a Nekünk Mo

hács kell! című műsor előadását 
tervezik, de szóba jöhet egy gye
reknapi rendezvény, valamint nyá
ri zenei esték szervezése is. Távo
labbra mutat, hogy már dolgoznak 
egy teljesen saját produkció meg
alkotásán Mátyás királyról. 

A Nekünk Mohács kell! című 
műsorról annyit előzetesként, hogy 
összeállt a szereplőgárda, készül
nek a díszlettervek. Támogatók ke
restetnek, hisz - mint minden 
nagyszabású rendezvény - ez sem 
oldható meg anyagi erőforrás nél
kül, - r -

Válasszunk! 
Május 8-án négy évre szólóan ismét 

megválasztjuk az országgyűlési képvise
lőket. A jelenlegi „kínálat" talán még az 
1990-est is meghaladja, ami nem jelenti 
feltétlenül azt, hogy könnyebb a válasz
tás. Eligazítást a tapasztalataink adhat
nak, hiszen a pártok, a politikusok jelen
tős részéi már ismerjük. 

A pártoktól független Új Kemenesalja 
természetesen óvakodik attól, hogy Olva
sóit bármely irányba befolyásolja. Tisz
telettel kérjük viszont, menjen el minden
ki szavazni május 8-án, hogy az a vasár
nap valóban a választás napja legyen. Az 
ország választ - szoktuk mondani, ne en
gedje tehát meg senki, hogy mellette, fö
lötte vagy helyette mások alakítsák a po
litikát a megválasztott politikusokon ke
resztül. 

A választás felelősség. Olyan felelős
ség, amit - állampolgári alapon - min
denkinek vállalnia illik és kell. Az is vok
sol, aki nem megy el szavazni, csakhogy 
ezzel a magatartással esetleg olyanokat 
juttat előnyhöz, akiket egyébként nem 
sokra tart. 

Találkozzunk május 8-án a szavazóhe
lyiségekben! 

A pártoknak a szerkesztőségünkhöz el
juttatott fizetett politikai hirdetései mos
tani lapszámunkban találhatók. 

A szerk. 

Rábacom í m 

Már 327 millió forint az alaptőke 
Celldömölkön és környékén már nagyon 

sokan várják, hogy megszólaljanak a már két 
évvel ezelőtt ígért telefonok. Ez derült ki a 
Rábacom Rt. minap tartott közgyűlésén az 
érintett települések polgármestereinek hozzá
szólásaiból. A szavakból azonban kiérződött 
a bizonytalanság is, ami aligha meglepő, ha 
a korábbi beteljesületlen ígéretekre gondo
lunk. Varga László Csaba, Celldömölk al
polgármestere azonban fordítani tudott a han
gulaton, miután rámutatott arra, ha telefont 
akarunk, akkor bízni kell a társaságban, 
amelynek vezetése a koncessziós pályázat 
megnyerésével bizonyított. Hozzászólása is 
hozzájárult ahhoz, hogy a részvényesek végül 
is megszavazták az alaptőke felemelését, az 
eddigi 60 millióról 327 millióra. Ebből mintegy 
84 millió forint a hazai forrás, á többit a befek
tető amerikai HTCC társaság fedezi. 

A közgyűlés a testületek lemondása után 
megválasztotta az igazgatóság és a felügyelő

bizottság új tagjait. Eszerint az igazgatóság
ban a HTCC három képviselője mellett az 
önkormányzatokat dr. Dénes Tibor, Sárvár 
alpolgármestere képviseli. A felügyelőbizott¬
ság tagja lett Péter E. Klenner, a HTCC el
nöke, Makkos István Celldömölk, dr. Var
ga Iván Jánosháza polgármestere, valamint a 
HTCC egy további képviselője. 

Az ülés egyik sarkalatos kérdése volt: 
azok, akik már befizették a hozzájárulást, 
kapjanak garanciát arra, hogy pénzükért meg
kapják a telefont. A bizonytalan helyzetüket 
rendezni fogja az a megállapodás, amelyben 
a Rábacom kötelezettséget vállal arra, hogy 
meghatározott határidőig megoldja az igény
lők telefongondját. Ezt a dokumentumot az 
érintettek az elkövetkező hetekben az önkor
mányzatok közvetítésével kapják meg. Az új 
igénylőktől a koncessziós szerződés aláírásá
ig türelmet kér a társaság. 

E.D.Z. 

Túl a télen 
Hosszú volt a tél, de most már végre magunk 

mögött tudhatjuk. Mint mindenki, az önkor
mányzat is „megadta az árát". Téli sóvásárlásra 
csaknem 400 ezer forintott költött a polgármes
teri hivatal, jóval többet, mint az előző idény
ben. A hóeltakarítás sem volt olcsó, a munkákra 
416 ezer forintot utaltak át a Cellszolg Kft-nek. 

A téli hóügyelet költsége is meghaladta a 124 
ezer forintot. Ez volt a kiadási oldal, de volt 
némi bevétel is, mivel az önkormányzat szer
ződést kötött a Közúti Igazgatósággal néhány 
útszakasz megtisztítására, amiért a megren
delőtől 250 ezer forintot kapott. 

Közhasznú munkások is takarították a havat, 
egy alkalommal hómunkásokat is kerestek, de 
csak hárman jelentkeztek... b-
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Egyetértés? 
Felháborodva olvastam az Új Kemenesalja című. újságban, hogy 

a március 9-i képviselő-testületi ülésen hozott döntés a közalkalma
zotti törvény szerinti lehetséges úton történő F-kategóriába sorolás
ról a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsának (KIÉT) 
egyetértésével született. Ez az állítás nem felel meg a valóságnak. A 
KIÉT március 4-i ülésén ugyanis más tartalmú megegyezés született, 
amelyben fel sem merült a középfokú oktatási intézmények közötti 
diszkriminatív megkülönböztetés. 

Információim szerint a pénzügyi bizottság - amelynek elnöke 
a KIÉT ülésén elfogadta az említett elképzelést - javasolta a 
cikkekben ismertetett variációt. A Kjt. 4. paragrafus (5) bekezdé
se értelmében a képviselő-testületi döntés előtt a javaslatokat a 
KIÉT elé kell terjeszteni. Ez nem tőrtént meg. Ezek után kérde
zem: Van-e létjogosultsága Celldömölk városában a tőrvény által 
előírt KIÉT működésének? Különös érdekessége a dolognak, 
hogy a március 4-i KIÉT-ülésről hivatalos jegyzőkönyv a mai 
napig nem készült. 

Pajor Gábor, 
a celldömölki KIÉT munkavállalói oldalának tagja 

• Folytatva az utcanévtáb
lák kihelyezését, hamarosan a 
Széchenyi út és a Szentháromság 
tér kap korhű, öntött fémből ké
szült táblákat. Az utcatáblák ter
vezett cseréjére kerül sor az al
sósági városrészen is. 

• A sztilö növényvédelméről 
tart előadást az alsósági kultúr
házban dr. Hollósy István május 
4-én, szerdán este 7 órakor. 
Ugyanott május 5-én, csütörtö
kön este 7 órai kezdettel Táplá
lékod legyen gyógyítód címmel 
dr. Bokor Katalin tart előadást. 

• Az A. Tóth Sándor vezette 
egykori pápai képzőművész 
szakkör kiállítása látható május 

20-áig az Ádám Jenő Zeneiskola 
kamaratermében. 

• A külsővatí római katoli
kus templomban a celldömölki 
Liszt Ferenc Vegyeskar közre
működik a május elsején 9 óra
kor kezdődő misén. 

• Berzsenyi Dániel szüle
tésnapjára emlékeznek egyház
zenei áhítat keretében május 7-én 
este 6 órakor a celldömölki 
evangélikus templomban. Köz
reműködik a Liszt Ferenc Ve
gyeskar. 

• Dunaszerdahelyen adnak 
közös hangversenyt a helyi zene
művészeti alapiskola és a celldö
mölki zeneiskola növendékei 
május 11-én. A programban sze
repel a celldömölki ifjúsági fú
vószenekar, a csellózenekar és 
hangszeres szólisták műsora. 

0k Az F-kategória utózöngéi 
1994. első heteinek, hónapjainak fő témája 

volt a közalkalmazotti törvény bértáblázatá
nak, bérezési szisztémájának bevezetése, 
mely nyugodtan fogaimazhatunk úgy, hogy 
nem volt zökkenőmentes. Az állampolgárok 
jó része valószínűleg értetlenül szemlélte az 
eseményeket, a híradásokat, amiért szemre
hányás senkit nem érhet, hiszen a téma első
sorban a közalkalmazottak, az intézmények 
és az önkormányzatok berkein belül volt ér
dekes és borzolta fel a kedélyeket. 

A közalkalmazottak béremeléséről mái-
évek óta szó volt, de a konkrét tettekre csak 
most került sor, talán némileg enyhítve a köz
alkalmazottak jövedelmi helyzetéből adódó 
feszültséget, ugyanakkor ellenérzéseket kelt
ve az érintettek között. Az, hogy a törvény 
paragrafusai és a végrehajtási utasítás 
mennyire szerencsétlenre sikeredtek, erről 
már többen véleményt nyilvánítottak, és hogy 
az értelmezési problémák sem az alkalmazók 
gyenge szellemi képességei miatt adódtak, az 
is teljesen biztos. A celldömölki önkormány
zat jól-rosszul megoldotta a feladványt, a 
visszhangokról két levél kapcsán engedjenek 
meg néhány gondolatot. 

Az önkormányzat dönthetett arról, hogy a 
kötelező besorolások mellett ad-e lehetőséget 
az iskolák igazgatóinak arra, hogy kiemelke
dő munka elismeréseképpen egyeseket a le
hetséges ágon F-kategóriába soroljanak. Erre 
külön pénz nem állt rendelkezésre, a költség
vetésből kellett előteremteni. Ehhez az akci
óhoz szükség volt a munkáltatót és a munka
vállalói oldal érdekegyeztetésére, mely a 
KTET keretében történt. Mivel pénz nem volt, 
így az önkormányzati oldal erősen korlátozni 
igyekezett a lehetséges F-kategóriába sorolá
sokat, és egy szerintünk igazságosabb meg
különböztetési módszert, a címpótlék rend
szer bevezetését javasoltuk. 

A KIÉT önkormányzati oldala részéről kí
nunkban kiadtunk egy feltételrendszert, 

melynek alapján a besorolások az intézmény
vezetők részéről meg is történtek. Itt jegyezném 
meg, hogy az iskolaigazgatók szinte kivétel nél
kül teljesen korrekt módon együttműködtek az 
önkormányzattal, pedig nyilvánvalóan a kelle
metlenségből nekik több jutott. 

Ezután volt egy érdekegyeztetés, ahol a 
felek nagyjából egyezségre jutottak. A javas
lat a pénzügyi bizottság elé került, ahol a f i 
nanszírozási lehetőségek és a relatív igazsá
gosság Figyelembevételével némileg módo
sult az eredeti elképzelés. A képviselő-testü
let ezt az előterjesztést fogadta el, szerintem 
teljesen jogosan. Nemsokára levél érkezett az 
érdekegyeztetés egyik munkavállaló képvise
lőjétől, akit egyik iskolánk kollektívája dele
gált. Mélységes felháborodását fejezte ki a 
történtekkel kapcsolatban, és kétségbe vonta 
az önkormányzat erkölcsi érzékét és megbíz
hatóságát. Ezt természetesen megteheti. Egy 
dolgot azonban tudomásul kell venni. A pol
gármesteri hivatal és a képviselő-testület is 
az Önkormányzat lehetőségeit figyelembe vé
ve igyekezett az igények kielégítésére meg
oldást találni. Ezt a szándékot lehet pozitívan 
értékelni, és lehet méltatlankodni miatta. 
Mindenki számára elfogadható megoldás 
nem volt. Kissé csodálkoztam, hogy a fent 
említett levélíró-érdekvédő rnindvégig a ta
valy F-kategóriába, majd visszasorolt peda
gógusok gondjaival foglalkozott csak - eset
leges pereket is emlegetve - , holott ezen be
sorolások az Önkormányzat számára nem le
hettek elfogadhatóak, és személy szerint én 
sem tartottam igazságosnak azokat. A bíróság 
persze dönthet, ahogy kialakított vagy kiala
kítandó gyakorlata diktálja. Másrészt az ön
kormányzat mondhatta volna, hogy nem ér
dekegyeztet, mert nincs miről. 

Nem ez történt, beláttuk, hogy némi anyagi 
hozzájárulást még adnunk kell a probléma 
megoldása érdekében, de ennek nyilván meg
vannak a határai. Az érdekegyeztetés megtör

tént, a képviselő-testület döntött az intézmé
nyekről rendelkezésre álló információk alap
ján. Itt van vége a történetnek, de jó lenne, 
ha nemcsak az önkormányzat, hanem ezt 
megtenné mindenki, aki magabiztosan és 
mást ledorongolva nyilatkozott az ügyben. 

A másik levél sajnos név nélkül érkezett 
és így nem kerülhetett a helyi újságba, pedig 
tartalma megszívelendő. Egy tanár írja le, kü
lönösebb indulatok nélkül, de érezhetően 
megbántva, észrevételeit a törvénnyel, a be
sorolásokkal kapcsolatban. Két és fél diplo
mával nappalin végezve a főiskolát, termé
szetesen nem kerülhetett az F-kategóriába. 
Hogy becsületesen és a gyerekeket szeretve, 
nevelve dolgozik hosszú évek óta? Ez nyil
ván a besorolásnál nem szempont. A törvény 
ezt nem vette figyelembe. Ő nyilván nem csi
nált propagandát magának, nem látványosan 
végezte a munkáját, így csak egyszerűen 
megtanította a gyerekeket, amire kell, tehát 
megérdemli a D-kategóriát. E névtelen levél
író lelkiismeretfurdalást érez azokkal szem
ben is, akik már jóval több ideje vannak ezen 
a nem könnyű pályán, és az új törvény sze
rinti anyagi elismertségük egyáltalán nincs 
arányban e ténnyel. 

Úgy gondolom, hogy az alapvető hibáját a 
törvénynek a finanszírozási kérdéseken túl a 
levélíró által felvetett gondolatok tartalmaz
zák. Talán a szakszervezeteknek is ott kellett 
volna jobban hallatni a hangjukat, ahol még 
igazságosabbá lehetett volna tenni ezt a tör
vényt, nem pedig belegabalyodni a nem ke
vés pedagógus jó érzését bántó kell és lehet
séges F-kategóriába sorolások körüli vitákba. 

Elnézést kérek mindenkitől, akit a leírtak
kal esetleg untattam, de a fentiek még véle
ményem szerint hozzátartoznak a celldömöl
ki F-történéthez. Most úgy mondhatnám, 
hogy köszönjük a közalkalmazottaknak a tü
relmet és a nyugalmat, de ez a szlogen már 
foglalt, így csak tiszteletemet tudom kifejezni 
az újabb megpróbáltatások elviseléséért. 

Makkos István 
polgármester 
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0 MEGKÉRDEZTÜK | 
t VÁLASZOLTAK í 

Óvodában kezdi meg a működését az egyházi iskola 

Ugyanaz -
Szent Benedek módra 

Milyen adózók vagyunk? 
Válaszol: Németh Bélárié, az adócso

port vezetője: 
A város polgárainak legnagyobb része 

a fegyelmezett adózók sorába tartozik. Az 
emberek nagy többsége ugyanis csendes 
belenyugvással tudomásul veszi, hogy 
adóznia kell. 

Az idősek a leginkább lelkiismerete
sek. Legtöbbjük már január elején meg
jelenik a befizetési csekkért, és rendezi a 
kötelezettségét, ő k már arra is gondol
nak, nehogy esetleg gyermekeiknek kell
jen majd adózni helyettük. 

Mintegy tíz százalékra tehető a prob
lémások köre. Vannak hangoskodók, akik 
mulasztásukat nem ismerik el, hanem tá
madnak, szitkozódnak. Másik részük fe
lületes. Nem olvassák figyelmesen végig 
a kitöltési útmutatókat, s a mulasztásnál 
arra hivatkoznak, hogy honnan tudhatták 
volna, mi a teendőjük? 

Egyeseknek meg akár három felszólí
tást is küldhetünk, a fülük botját sem bil
legetik. Pedig most nem érdemes felüle
tesnek vagy hanyagnak lenni. 1994-tŐl 
ugyanis a mulasztási bírság minimális 
összege 1000 forintra emelkedett. Ezért 
kérünk mindenkit, akinek adókötelezett
sége van, hogy időben rendezze, hisz úgy 
gondolom, senkinek sincsenek felesleges 
ezresei. 

Azt még el kell mondanom, hogy a mi 
posztunkon óriási türelem kell az embe
rekhez, mert csak így találjuk meg velük 
a kontaktust. 

Völgyi László 

Egy osztállyal, huszonkét beíratott elsős
sel újraindul szeptemberben a katolikus 
egyházi iskola Celldömölkön. Az egyház
község és az önkormányzat közötti megál
lapodás szerint a Koptik Odó utcai óvoda 
jelenleg üres, 76 négyzetméteres szárnyá
ban kap helyet az első osztály, tehát szó 
nincs arról, hogy az egyház már most el
foglalja a József Att i la utcai épületet, 
amely eredetileg is a katolikus elemi fiúis
kolának adott otthont. Nagy József plébá
nossal az iskolanyitás körülményeiről be
szélgettünk. 

- A katolikus egyházi iskola újraindítása 
már évekkel ezelőtt szóba került Celldömöl
kön. Ennyi idő kellett az előkészületekhez? 

- Három éve történt az első ilyen próbál
kozás, akkor a Kereszténydemokrata Néppárt 
szorgalmazta a dolgot, ami végül is kudarcot 
vallott. Magam is azon az állásponton vol
tam, hogy alapos előkészítés, tájékozódás és 
tájékoztatás hiányában nem szabad belevág
ni. Ez nem jelenti azt, hogy ne akarnám minél 
előbb az iskola indítását, hiszen az egész éle
temet a gyermekek ügyének szentelem, de a 
sietség néha sokat árthat. Amikor tavaly ka
rácsony táján már a szülők részéről kaptunk 
biztatást, bátrabban kezdhettük meg a konk
rét előkészítést. 

- A különböző tájékoztató megbeszélések 
után hány szülőtől kaptak pozitív visszajel
zést? 

- Harmincketten maradtak abban a körben, 
akik részéről határozottabb szándék volt ta
pasztalható. Ehhez képest huszonketten be is 
íratták a gyermeküket az első osztályba, ami 
nem rossz arány. 

- Sokak szerint nagy volt a bizonytalanság, 
az értetlenkedés... 

- Voltak bizony, akik azt gondolták, az 
egyházi iskolában egyházi személyeket aka
runk nevelni, amolyan elit keresztények kép
zése a célunk. Valójában ebben az iskolában 
is ugyanazt tanítjuk és ugyanúgy, mint a töb
bi, úgymond állami intézményben, ehhez pá
rosul a keresztény nevelés. A célunk termé
szetesen az, hogy minél magasabb színvona
lon oktassunk, de ez talán nem baj. 

- Egyesek szigorú, már-már zárdai fegyel
met képzelnek az egyházi iskola falai közé, 
ahol uniformisban járnak a gyerekek... 

- Egyáltalán nem akarunk senkit elszige
telni, főleg nem a gyerekeket. Uniformis sem 
lesz. Egyenruhát ugyan kapnak majd a gye
rekek, de csak nagyon egyszerű kivitelben és 
csupán az ünnepnapokon hordják. Nem a kül
sőségekben, hanem a nevelésben szeretnénk 
valami másságot. S hogy mennyire nem sze
retnénk elszigetelődni, arra bizonyíték, hogy 
a város mindhárom általános iskolájával jó 
kapcsolatra törekszünk. 

- Jobb vagy rosszabb körülmények között 
tanulhalnak az egyházi iskola növendékei, 
mint hasonló korú társaik? 

- Jobb körülményeket anyagiak híján saj
nos nem ígérhetek a Szent Benedekről elne
vezett egyházi iskolában sem, s csak remélni 
tudom, hogy rosszabb helyzetben sem lesz
nek az ide beíratott elsősök. Most készül az 
iskola költségvetése, körülbelül másfél-két
millió forint kell erre az évre. Az indulás nyil
ván többe kerül. Nem szeretnénk, hogy a ná
lunk tanuló gyerekek szüleinek többet kelljen 
áldozni, mint másoknak. 

- Kialakult már az iskola szervezeti és jogi 
háttere? 

- Az iskola újraalapítója a katolikus egy
házközség. Az első évben két pedagógust al
kalmazunk, az intézményvezető személye 
már ismert: Thalabérné Pócza Lívia, akit pá
lyázat útján választottunk ki . Személyével 
kapcsolatban két szempont sokat számított: 
egyházi iskolában érettségizett és középfokú 
német nyelvvizsgája van, így megkezdhetjük 
az iskolában a német nyelv tanítását is. Már
most mondhatom, hogy nem lesznek pedagó
gusgondjaink a következő években sem, ha a 
jelenlegi érdeklődők és jelentkezők számát 
tekintem, illetve azt, hogy sok olyan végzős 
tanárjelölttel számomatunk, akik a plébániai 
közösséghez tartoznak. Az iskola önálló jogi 
személy lesz, s néhány év múlva már igazga
tó irányítja. 

- Hogyan képzelik el az iskola és a plébá
nia kapcsolatát? 

- Augusztusban kirándulni visszük a gye
rekeket és a szülőket, ettől kezdve élő kap
csolatot fogunk tartani egymással. Félreértés 
ne essék, a plébánia nem akar semmilyen mó
don atyáskodni az iskola felett, nem akarunk 
ránehezedni az intézményre, de mindenben 
segítünk, ha ezt igénylik. A másság leginkább 
talán majd abban mutatkozik meg, hogy a 
most még felújítás alatt lévő kultúrházunk ad
ta lehetőségeket is felhasználva, a gyerekek
kel és a szülőkkel való kapcsolattartás min
den tekintetben emberközeli lesz, valódi kö
zösségi életet szeretnénk kialakítani. 

- Nem gondoltak arra, hogy a Celldömöl
kön hagyományosan együtt „élő" három egy
ház együtt indít ökumenikus iskolát? 

- Volt ilyen elképzelés a katolikus közös
ség részéről, de beszélgetéseken nem jutot
tunk előbbre ebben a kérdésben. Az iskola 
szellemében ökumenikus lesz, de fenntartá
sában nem. Várjuk az intézménybe más fele
kezetekhez tartozó szülők gyermekeit is, bár 
a mostani elsősök között csak katolikusok 
vannak. A tanári pályázat is lehetőséget adott 
más vallásúak jelentkezésére, de senki sem 
élt vele. 

B.L. 

Neudaui hívek 
látogatnak 

Celldömölkre 
A grazi egyházmegyéhez tartozó neudaui 

egyházközséggel 1990-ben alakult ki a test
véri kapcsolatunk. Ennek kifejezésére és ápo
lására már negyedik alkalommal látogatnak 
hozzánk a neudaui hívek május l-jén. 

A dömölki benzinkút mellett fogadjuk őket 
délelőtt 10 órakor. Az ünnepi kétnyelvű 
szentmise délelőtt fél 11 órakor kezdődik a 
kegytemplomban. Ezután jó idő esetén kirán
dulás szerepel a programban, amelynek célja 
a Sághegy. Itt lesz alkalom a már korábban 
barátságot kötött osztrák és magyar családok
nak a beszélgetésre, további ismerkedésre, 
valamint az egyházközségek életének köl
csönös megismerésére. 

Testvéregyházközségünk látogatása a 
kegytemplomban 18 órakor litániával zárul. 

l ' N a u v \á*sef\ 
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Imádnak táncolni és énekelni 
niio 

Látogatóban az ifjúsági cigányklubban 
Amikor az ART '94 feszti

válon láttam szerepelni a cell
dömölki cigány táncegyüttest, 
elhatároztam, hogy felkeresem 
őket. Utam az ifjúsági cigány-

tanárnőt emlegeti, akit nagyon 
szerettek, de ő anyai örömök 
elé néz. Most pedig itt van Lilla 
néni, Benkő Gyuláné, aki 
ugyanolyan aranyos, mint Klári 

klubba vezetett, ugyanis ennek 
keretében működik az együttes. 
Vezetőjük Benkő Gyuláné, a 
Szociális Segítő Szolgálat csa
ládsegítő munkatársa. Renge
teg elfoglaltsága mellett igazán 
szívén viseli ezeknek a hátrá
nyos helyzetű fiataloknak a sor
sát. 

Mint elmondta, az inspiráci
ót egy budapesti tanfolyam al
kalmával kapta, ahol több ci
gány származású évfolyamtár
sa volt, akikkel időközben na
gyon jó barátságba került 1993 
szeptemberében alakította meg 
a celldömölki ifjúsági cigány
klubot. A csoport 20-25 tag
ból áll, péntekenként találkoz
nak. Idejüket mostanában a 
balatonfűzfői regionális dön
tőre való felkészülés tölti k i . 
Tíztől tizenkilenc éves korig 
várják ide a fiatalokat, na és 
itt van a rangidős Kazá r i J ó 
zsef, aki a társak közt Gyémi 
néven ismert. Végül is az ő 
ötlete volt a zenekar és a tánc
együttes létrehozása. Az elha
tározást tett követte, majd 
sok-sok gyakorlás, amely az
tán azon a bizonyos március 
tizenkettediki fellépésen hoz
ta meg a gyümölcsét. 

Gyémivel beszélgetek, a 
rangidőssel, aki szinte a szemé
vel irányítja, mozgatja, fegyel
mezi az egész társaságot. 
Mondja, hogy előzőleg is volt 
egy csoportjuk. Klári nénit, a 

néni volt, ugyanolyan jól lehet 
vele is dolgozni. Elmondta, 
hogy egy darabig járt zeneisko
lába, de a gitározást a cigá
nyokban meglévő zenei ösztön
nel tanulta. Itt nem vezényel 
senki, nincs hangvilla, sem 
hangsíp, mégis oly gyönyörű
en, kristálytisztán szól a dal, 
hogy öröm hallgatni. 

Volt a táncosok között egy 
fiú, aki fantasztikusát produkált 
azon a márciusi fellépésen. Fel
ismertem civilben is, és félre
hívtam egy kis csevegésre. Két 
éve táncol, mondja ez a kiváló 

kik a fővárosban és a szom
szédos Güssingben is. 

Láttam a fesztiválon az 
együttesben egy csinos, 20 év 
körüli lányt, Kolompár Er i 
kát , aki nem csak táncolt, ha
nem szólóénekes is volt. Ter
mészetesen őt sem hagytam ki 
az interjúból. Elsősorban éne
kesként tartja magát fontosnak, 
hisz az együttesben sok a kis
lány, s az érettebb hang jobban 
érvényesül. Amikor arról fag
gatom, hogy milyen eredmény
re számítottak, azt mondja, 
hogy ők ezzel nem sokat fog
lalkoztak, hanem a fellépés le
hetősége, az együtt táncolás 
öröme volt a fontos. 

Aztán azt kérdezem, mit 
szólna, ha holnaptól megszűn
ne ez a klub? Jaj, az nagyon 
nehéz lenne - hangzik a vá
lasz, mert nagyon szeretnek 
idejárni, mert ez az életüknek 
értelmet ad. Ezzel fejeztük 
volna be az ismerkedést, de 
visszalépett hozzám, hogy 
még szeretne mondani vala
mit. Tessék - mondtam, s is
mét bekapcsoltam a diktafo
nomat. Amit akkor mondott, 
azt szó szerint lejegyeztem: 
„Nem is tudom, hogyan kö
szönjük meg a Li l la néninek 
az értünk való fáradozását. 
Igen aranyos, nagyon kedves, 
és rengeteget tesz értünk. Még 
a magánügyeinkben is segít 

ritmus- és mozgásérzékkel 
megáldott fiú, akit Kolompár 
Zsoltnak hívnak. Tőle - azon 
kívül, hogy imád táncolni - azt 
is megtudom, hogy korábban 
felléptek már több helyen is 
Vas megyében, de tapsoltak ne-

nekünk. Mindannyian nagyon 
szeretjük". 

Szeressék is, még sokáig! 
Aki pedig Önök közül teheti, 
nézze meg őket egyszer! Meg
éri. Völgyi 

Fotó: V. 

Natúrkonyha W 

Ültessünk 
gyógynövényeket! 

Áprilisban a természet ki
teljesedésének, boldog, szer
telen növekedésének lehe
tünk szemtanúi. Kiskertün
ket gazdagítsuk gyógy- és 
fűszernövényekkel! Megfe
lelő helyre ültetve elő-, illet
ve köztes veteményként a 
szomszédos növények 
egészségét elősegítik, kárte
vőit elriasztják. Egyben mo
dem táplálkozásunk nélkü
lözhetetlen forrása a termé
szetes fűszer. 

Ételeinket nem csak íze
sebbé teszi, hanem elősegíti 
azok emésztését, a tápanya
gok jobb hasznosulását 
Tápláléknövényeink bioló
giailag aktív anyagokkal, 
hatóanyagokkal is rendelkez
nek, amelyeket egy-egy be
tegség kezelésében, megelő
zésében jól lehet használni. 

BAZSALIKOM: emész
tést elősegítő, hólyag-, vese-, 
epebántalmakra jó. Teája hi
degen lázcsillapító. Konyhá
ban vagdalt húsok, babfélék, 
saláták, olaszos ételek, pá
cok, ecetek kedvelt fűszere. 
Kertben jó védőnövénye az 
uborkának, a cukkininek. 

BORSIKAFÜ (csom
bor): szabályozza az emész
tést, fokozza az étvágyat, 
erősíti a gyomrot, az idege
ket. Konyhában kitűnően 
pótolja a valódi borsot. Ha 
babbal együtt vetjük, meg
védjük a babot a jelentős ká
rokat okozó babtetűtől. 

BORSMENTA: görcsol
dó, fájdalomcsillapító, gyul
ladásgátló hatása van. Az 
epetermelést fokozza, a 
nyálképződést serkenti, 
emésztőszervi betegségek
nél nélkülözhetetlen. Kert
ben a saláta, a paradicsom 
segítője. 

KAKUKKFŰ: illóolaja 
köhögéscsillapító, szelle
mileg frissít, görcsoldó, 
iszákosság ellenszere, fürdő
je nyugtató hatású. A kony
hában különleges aromája 
kitűnően érvényesíthető sül
teknél, káposztás ételeknél, 
hüvelyeseknél, szárnyasok 
fűszerkeverékében. Kertben 
elriassza a káposztafélék 
hernyóit. 

-Sch-
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Húszéves a honismereti helytörténeti kör 
1973 őszén néhány lelkes lo

kálpatrióta kezdeményezésére, a 
régi egyesületi élet szelleméből, 
valamit átmentve jött létre ez a 
kis közösség, amely kezdettől 
nyitott volt, bárki számára lehe
tővé tette a közreműködést, és 
ezt teszi ma is. A közelmúltban 
egy foglalkozást szenteltünk az 
elmúlt éveknek. Köszöntötte a 
kör tagjait Makkos István pol
gármester is. 

Felmerülhet a kérdés, sok-e 
vagy kevés a húsz év, egyáltalán 
érdemes-e róla megemlékezni. 
Azt gondolom, ha semmi mást 
nem tettünk volna, csak azt, hogy 
rendszeresen összejöttünk ebben 
az egyre inkább elmagányosodó, 
elidegenedő világunkban, már 
tettünk valamit. A kevés vagy 
sok kérdését pedig az dönti el, ki 
milyen szempontból és életkor
ban vizsgálja. Egy közösséget 
azonban minősíthet a húsz év, 
hisz különböző korú és foglalko
zású emberekkel nem kevés az 
együtt töltött idő. Alapja a múl
tunkkal való kapcsolatkeresés, a 
kutatás, az ismeretszerzés, a be

szélgetések, a viták a múlt és a 
jelen viszonyairól. A közösség 
azonban tartóssá csak akkor lesz, 
ha a benne részt vevők közül sen
ki sem érzi magát feleslegesnek, 
mindenki szerepelhet, tanulhat a 
másiktól, és megvan az intézmé
nyi háttér. Ez a könyvtár. Mind
ezek együtt jelentik számunkra 
az összetartó erőt. 

Egy részletesebb elemző írásra 
sajnos nincs mód, ezért a tagság 
életéből két fő területet említek. 
Az egyik a feldolgozó, tanul
mánykészítő munka. A közösség 
ilyen irányú készségét pályázati 
kiírásokkal igyekeztünk támo
gatni. Eredményeként sikerült 
felszínre hozni már meglévő tö
rekvéseket. Néhányan korábban 
is kutattak, számukra ez további 
lendületet adott a munkához, má
sokat elindított ezen az úton. A 
tanulmányok olyan teriileteket 
dolgoztak fel, amelyekről kevés, 
vagy egyáltalán nem állt rendel
kezésre irodalom. Ezzel hozzájá
rultak a város és környéke rész
letesebb megismeréséhez. Sike
rült bevonni régen elszármazott 

személyeket. A szerzők, mint ré
gen az önképzőkörben, itt ismer
tették kész munkáikat. A dolgo
zatok több ezer oldal terjedelem
ben a könyvtárban hozzáférhető
ek, forrásértékük van, és további 
feldolgozás alapjául szolgálhat
nak. 

Az önkormányzat támogatásá
val újból ösztönözni kívánjuk a 
feldolgozásokat. Hadd tudjunk 
meg minél többet elődeink ne
mes törekvéseiről, mindennapi 
életükről, hagyományaikból, a 
közösségi eszmék értékeiből. A 
jövő a múlt ismeretére épül, a 
rejtett értékek előkerülése segít
het a helyes értékítélet kialakítá
sában. 

A másik terület a gazdag ta
pasztalatokkal és ismeretekkel 
rendelkező önzetlen tagjaink, va
lamint a meghívottak előadásai, 
a sok tanulsággal szolgáló be
szélgetések. Hogy mi mindenről 
volt szó - a nyári hónapokat le
számítva - a kéthetenkénti fog
lalkozásainkon, felsorolni sem 
lehet, elvenné az újság nagy ré
szét. Megjegyzem, az elején volt 

önálló kiadványunk, ami pótolta 
a tájékoztatást. 

Tudjuk, a szülőföld és annak 
környéke mindenki számára gaz
dag élményanyagot ad. Itt éltek 
a közvetlen elődök, kezük nyo
mán formálódott a község vagy 
a város. Valamennyiünk számára 
nem kötelesség-e róluk többet 
tudni? Gazdag a múlt, évszáza
dok harcai, római, honfoglalás 
kori, török, kuruc, francia csatá
rozások, a reformkor, a mezővá
rosi fejlődés, az egyesületi élet, 
az egyházak, a MÁV, a régészeti 
emlékek, a népélet és azok vál
tozásai, a természeti környeze
tünk, a neves személyiségeink 
munkája mind-mind nyomát 
hagyták az akkori időknek. Ilyen 
és hasonló kérdések merülnek fel 
a foglalkozásainkon. Persze jó 
lenne egy átfogó tanul
mánykötet, hiányát régóta érez
zük. Sok a tennivaló, ezért nem 
tarthatjuk véletlennek, ha az új 
tantervbe beépül a honismeret. 
Reméljük, a tájhoz fűződő érzel
mi kapcsolat a nevelés útján ked
vezően változik. Káldos Gyula 

Polgári védelem 

Körzeti verseny 
A márciusban Sárváron megrendezett körzeti versenyen az általános is
kolák 5-8. osztályos tanulói az alábbi sorrendet érték el. 
- Boba 118 pont - Kemenesmagasi 105 pont 
- Egyházashetye 111 pont - Celldömölk 
- Ostffyasszonyfa 110 pont (Gayer) 102 pont 
- Kemenesmihályfa 110 pont - Kenyéri visszalépett 
A Szakmunkásképző Intézet (CeUdömölk) tanulói 111 pontot szereztek. 

A celldömölki körzetet a bobai általános iskola és a Szakmunkás
képző Intézet csapatai képviselik a megyei versenyen. 

Eredményes felkészülést és sok sikert kívánok nekik! 
Mesterházi Sándor pv. alezredes 

körzetparancsnok 

román háló 101 500 forint helyett 79 900 forint 
- teletextes tv 48 800 forint helyett 46 800 forint 
- csillárok és kempingbútorok széles választéka 

nagy árengedménnyel, amíg a készlet tart. 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 
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Az Agrárszövetség jelöltje: Mayer Bertalan 
„Itt születtem én ezen a tájon ... " 

Tisztelt Hölgyeim! Uraim! 
Rövidesen szavazatukkal döntenek arról, mely pártok és képviselőik kerülnek be a parlamentbe, s 

talán arról is, milyen Összetételű lesz az új kormány. Önök a május 8-i választásokon a válságból 
kiutat mutató politikai erőket keresnek. Hadd ajánljam figyelmükbe az Agrárszövetséget, mint ilyen 
politikai erőt. 

Az Agrárszövetség a falu és a város szövetségének a pártja. Polgári párt, amely egyszerre kíván 
jelen lenni városon és falun. A falu további tönkremenetele ugyanis a munkanélküliek városba áram
lását, a városi nyomor, a bűnözés növekedését, az élelmiszerárak egyre rohamosabb emelkedését vonja 
maga után. A városok egészséges működése viszont elengedhetetlen a vidék felemelkedéséhez. 

Mit akar az Agrárszövetség? 
A nemzetgazdaság felvirágoztatását! 
Két kitörési területet látunk Magyarországon: az agrárszférát és az 

idegenforgalmat. Ezek a húzóágazatok elindíthatják a gazdaság más 
ágazatainak fellendülését is, és sok tízezer kistulajdonosnak teremt
hetnek biztos egzisztenciát. 

Segítséget az ország elmaradott térségeinek! 
Azt akarjuk, hogy az ország minden régiójában, a kistelepüléseken 

is lehessen munkát, tisztességes megélhetést találni. 

Értékálló nyugdíjakat! 
Átfogóan meg kell reformálni a nyugdíjrendszert, be kell fejezni 

az egészségbiztosítás modernizációját. 
Stabilitást és hozzáértést! 
A kiszámíthatóság és a szakszerűség eléréséhez garantált mezőgaz

dasági felvásárlási árakat kell kialakítani. Egyúttal persze arra is tö
rekszünk, hogy az állampolgárok minél olcsóbb és jobb élelmi
szerekhez jussanak. 

Közbiztonságot az állampolgároknak! 
Határozott célunk korszerűsíteni a bűnüldözés szervezetét, mivel 

az - jogi, strukturális, felszereltségi problémák miatt - jelenleg nem 
képes az állampolgárok hatékony védelmére. 

A kárpótlás mielőbbi befejezését! 
A társadalmilag szükségszerű kárpótlási folyamatot mielőbb le kell 

zárni, a telekkönyvi bejegyzéseket pedig meggyorsítani. 

Tiszta és nemzetgazdaságilag hasznos privatizációt! 
A privatizációt lassúnak és átgondolatlannak tartjuk: az állami tu

lajdon még mindig túlsúlyban van, s az átrendeződések nyomán új 
monopóliumok alakultak ki, ami alkotmánysértő. Meg fogjuk találni 
a módját a hazai befektetők támogatásának, hogy versenyképesek és 
egyenrangúak lehessenek a külföldiekkel. 

A jövőt garantáló környezetvédelmet! 
A termelésben, a fogyasztásban és az infrastrukturális beruházá

soknál egyaránt érvényesüljenek az ökológiai szempontok. 

Szövetséges hazát! 
Az új kormánynak szakítania kell azzal a gyakorlattal, hogy az 

egyszer hatalomra került politikusok nincsenek többé kapcsolatban a 
választóikkal. Állandó párbeszédet kell fenntartanunk a polgárokkal, 
szövetséget kell kömünk a társadalommal. 

Mit ígér az Agrárszövetség? 
Lakásbiztonságot új tulajdonosoknak és bérlöknek! 
Létbiztonságot százezernyi kisvállalkozónak! 

Olcsó élelmiszert, szociális gondoskodást! 

AZ AGRÁRSZÖVETSÉG PRAGMATIKUS PÁRT, EZÉRT 
PROGRAMJÁBA CSAK TÉNYLEGESEN MEGOLDHATÓ 
KÉRDÉSEKET VETT FEL. 

Az Agrárszövetség számára... 
... elfogadhatatlan, hogy magyar állampolgárok kimaradjanak az 

egészségügyi ellátás rendszeréből. Ezért célunk az állampolgári jogon 
járó egészségügyi ellátás visszaállítása, aminek a rendszerváltás utáni 
eltörlését helytelenítjük. 

... elfogadhatatlan, hogy Magyarországon bárki éhen haljon, tar
tósan éhezzen, hogy gyerekek, nyugdíjasok télen fűtetlen lakásban, 
utcán, barlangban éljenek. 

... elfogadhatatlan, hogy vagyonukat megtarthassák, akik törvény
telen úton jutottak hozzá. A törvénytelenség semmilyen érvvel nem 
igazolható. Nem tömeges vizsgálatot és létbizonytalanságot agarunk, 
csak ismét visszaadni a tisztesség rangját. 

... elfogadhatatlan a lelketlen bürokratizmus. Az önkormányzati 
és állaxnirányítási intézményekben a szakszerűség és a szabályszerű
ség nélkülözhetetlen, az egyéni problémákra és válsághelyzetekre ér
zéketlen, időnként a korrupcióval is összefonódott bürokratizmus 
azonban száműzendő. 

... elfogadhatatlan számunkra mindaz, amt az Ön elemi érde
kelt mélységesen sérti! Szövetségünk tehát közös érdek! 

Tisztelt Választópolgári 
Itt születtem én, ezen a tájon, igen, itt, Kemenesalján, Merse-

váton. Itt töltöttem gyermekéveimet, fiatalságomat, s itt váltam 
„ érett emberré". Ez a szülőföldem. Most mégsem itt élek, de ennek 
okai nem a mában, hanem a múltban, a régi idők poitikájában és 
politikai vezetőiben keresendők. Elmúlt. Felejtsük el. őket is. 

Most szülőföldemen, Kemenesalján ajánlom fel Önöknek, vá
lasztóknak, jószándékúan szolgálatomat. Ha elfogadják, Önöket 
fogom képviselni, minden körülmények között. 

Miért itt indulok? - hallom a kérdésüket. Azért, mert hiszem, 
és mint az Agrárszövetség alelnöke, tiszta szívvel vallom is, hogy 
Önöknek épp olyan fontos a magyar vidék sorsa, benne Kemenes
alja és Celldömölk, mint nekem. Másrészt azt tapasztalom, hogy 
a járás és városkörnyék megszűntével Celldömölk szerepe csök
kenőben, míg Sárváré egyre erősebbé válik. Nem hiszem, hogy ez 
a ránehezedés törvényszerű. Nem igaz, hogy csak Celldömölk nem 
tud képviselőt állítani és parlamentbe juttatni. Ne hagyjuk veszni 
Celldömölk és Kemenesalja értékeit, őrizzük meg közösen Keme
nesalja és fővárosának" rangját. Kérem, támogasson, hogy se
gíthessek. 

Programom az Agrárszövetségé. Az Öné, a kisemberé, a fiatalé, 
a nyugdíjasé, az alkalmazotté, a vállalkozóé, az egyéni gazdáé, a 
szövetkezetben dolgozóké. Biztos vagyok abban, hogy eddigi mun
kánk, programunk, törekvéseink mindnyájuk számára garanciát 
jelenthetnek arra, hogy meghirdetett szövetségi politikánkat végre 
akarjuk és végre is tudjuk hajtani. Az Önök támogatásával. 

Mayer Bertalan, 
az Agrárszövetség képviselőjelöltje 

Fizetett politikai hirdetés 
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| Felhívás! m r 

| A Családvédelmi Szolgálat 
| hétfőn délelőtt fél 9-től fél 12-ig, csütörtökön dél- l 
s után 2-től 4-ig tart tanácsadást a celldömölki szak-
•jj rendelő terhestanácsadó helyiségében. 
¡5 A fenti időpontokban telefonon és személyesen 
i is lehet tájékoztatást kérni a fogamzásgátló módsze-
\ rekről és azok hatékony használatáról, 
ij Cím: Celldömölk, Kossuth u. 5. 

Telefon: 502 

A \TU Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy 

FOGORVOSI I 
MAGÁNRENDELŐMET | 
(gyermek- és felnőttfogászat) megnyitottam. 

Helye: Celldömölk, Kisfaludy u. 6. 
(A volt Varga-féle rendelő) 

A rendelés ideje: kedden este 6-tól 7-ig, 
csütörtökön este 6-tól 7-ig. 

Dr. Kardosné dr. Sághy Edit 
fogszakorvos 

Á Magyar Szocialista Párt jelöltje: Szabó Lajos 
Celldömölk és Sárvár, a két 

szomszéd város kapcsolata az el
múlt évtizedekben nem volt ép
pen felhőtlen. A vezetők körében 
egyféle túlfűtött rivalizálás volt 
tapasztalható. M i , a dolgozók, az 
intézmények, a vállalatok vezetői 
jól megértettük egymást, a köl
csönös segítés szellemében ered
ményesen tudtunk együtt dolgoz
ni. E történelmi tények súlya alatt 
nem volt könnyű olyan jelöltet 
találni, akit mind a két város és 

környéke elfogad, aki a 4. sz. választási körzet jelöltjeként képviseli 
a Szocialista Pártot. Hosszas tárgyalások, viták előzték meg a végle
ges döntést A második egyeztető megbeszélésen a két város szocia
lista párti elnöksége szinte egyszerre talált rá arra az emberre, aki 
szaktudásánál fogva méltóan tudná képviselni a nehéz gazdasági hely
zetben lévő térség érdekeit, másrészt összekötő kapocs lenne Celldö
mölk és Sárvár, valamint a környező községek között. 

így lett a mi jelöltünk a 4. sz. választási körzetben Szabó Lajos, az 
OTP Celldömölki Fiókjának igazgatója, aki sárvári lakos, ő t szeret
ném bemutatni városunk és a régi celldömölki járás választópolgá
rainak. Nem könnyű feladatot vállaltam. Szeretném elkerülni a hival
kodó magamutogatást, hiszen pártunktól idegen az ígérgetés, a sze
mélyek felmagasztalása. Céljaink előterében a feladatok állnak. Sú
lyos válságban tengődő hazánk felemelkedési feltételeinek megterem
tése és megvalósítása. M i , a szocialisták, nem a várható pozíciókat 
osztjuk el már jó előre, hanem a feladatoknak megfelelő emberek 
állítása a célunk. Azt hiszem, hogy jelöltünkben megfelelő személyre 
találtunk. Közgazdász, pénzügyi és gazdasági szakember, aki szaktu
dásával és nem hangzatos szavakkal tudja majd képviselni térségünk 
érdekeit a leendő törvényhozásban. 

Szabó Lajos 1958. május 15-én született. Sárváron végezte el az 
általános iskolát és a gimnáziumban érettségizett. Ma is szeretettel 
gondol középiskolai tanáraira, Csete Jenőre és Tóth Jánosra, akiktől 
indítást kapott a közgazdász pálya irányába. A középiskola elvégzése 
után egy évig Fizikai munkát végzett Budapesten, a Cukoripari Kutató 
Intézetben, és közben járt a Közgazdasági Egyetem előkészítő tanfo
lyamára. Nemcsak a felvételi vizsga sikerült jól, hanem külföldi egye
temi ösztöndíjat is nyert. Feleségével ott ismerkedett meg, és 1981-
ben házasságot kötöttek. 1983-ban, az egyetem elvégzése után jöttek 
haza János fiukkal. Ugyanebben az évben született kislányuk: Niko
letta. Itthon a Sárvári Cukorgyárban helyezkedtek el, folytatva a csa
ládi hagyományt, hiszen szülei is itt dolgoztak nyugdíjazásukig, apja 
elektromérnökként, anyja pedig vegyészmérnökként. Először pénz
ügyi osztályvezető-helyettes, majd osztályvezető lett. Innen származ
nak első celldömölki kapcsolatai. 

Szerencsés embernek mondhatja magát, hiszen mindvégig a pénz

ügyi, közgazdasági szakmában dolgozott, önkormányzati tag a sár
vári városi testületben a Szocialista Párt képviselőjeként. Itt szerezte 
közéleti tapasztalatait. 1991-től egy kisebb vidéki bank igazgatóhe
lyettesi tisztségét nyerte el pályázat útján. Fél év után már az OTP 
munkatársa lett, fgy került Celldömölkre, a helyi fiók élére. Ekkor 
kezdődött vele személyes kapcsolatom. 

Beszélgetéseink során elmondta, hogy sárváriként is otthon érzi 
magát Celldömölkön. Eddigi helyi tevékenysége során sikerült meg
ismerkednie a város és Kemenesalja üzemeinek, intézményeinek, vál
lalatainak, embereinek a gondjaival. Beilleszkedése új munkahelyén 
jól sikerült. Ebben sok támogatást kapott munkatársaitól. Kemenesal
ja legfőbb gondját abban látja, hogy nagy a munkanélküliség, súlyos 
gondokkal küzd a mezőgazdaság, nehéz helyzetben van a vasút, és e 
két meghatározó ágazat kihatással van az ipar, a kereskedelem és a 
szolgáltatás fejlődésére is. Magasak a megélhetési költségek, sok 
nyugdíjas él a létminimum alatt. A szocialisták választási program
jába ágyazva ezeket a helyi gondokat kívánja képviselni az Ország
házban, ha szavazataikkal erre méltónak tartják Celldömölk és Ke
menesalja választópolgárai. ígéri, ha megválasztják, képviselőként is 
gyakran jön Celldömölkre. Meggyőződéssel vallja, hogy a közös ér
dek alapján társadalmi kiegyezésre van szükség a parlamenti acsar
kodás helyett. A munkából élők érdekeit szem előtt tartva, a vállal
kozók és a munkavállalók arányos teherviselését tartja elfogadható
nak. Meg kell gátolni a jelenlegi gazdasági és társadalmi bűnözést, 
hogy rninden magyar állampolgár biztonságban érezhesse magát eb
ben a hazában. Fordulatot kell elérni a gazdaságban, harcolni kell a 
munkanélküliség visszaszorításáért és az állami pazarló gazdálkodás 
ellen. A szocialisták szívügye a falu, a mezőgazdasági is, amelyben 
vagyoni, termelői és értékesítési biztonságot kell adni. Talpra kell 
állítani a mezőgazdaságot, amely biztonságot, jólétet ad az ország 
kenyerét megtermelő parasztoknak. Nem vagyunk világnézeti párt. 
Hívei vagyunk a vallásszabadságnak, a nemzeti kultúra megőrzésének 
és egy jobb iskolapolitikának. Azt akarjuk, hogy emberként jól éljen 
minden magyar Európában és Magyarországon. Küzdeni fogunk az idő
sek jogos megbecsüléséért, anyagi biztonságukéit. A fiatalok részére jó 
esélyt akarunk a tanulásra és az életkezdésre. A nők és a családok igazi 
érdekeit szolgáló nyugdíjrendszert kívánunk szolgálni. Célunk a pártatlan 
rádió és televízió megteremtése társadalmi felügyelettel. 

Befejezésül József Attila szavaival szeretné zárni a bemutató az 
elmondottakat: „A harcot, amelyet Őseink vívtak, 

békévé oldja az emlékezés 
s rendezni végre közős dolgainkat, 
ez a mi munkánk; és nem is kevés." 

A jelölt és az ajánló párt nevében is köszönjük a sok kopogtató-
cédulát, és elnézést kérünk azoktól, akikhez nem jutottunk még el. 
Természetesen az ő bizalmukat is kérjük a többi választópolgáréval 
együtt az 1994. évi választások alkalmával Szabó Lajos részére! 

Dr. Oszkó Zoltán, 
i szodalisták kongresszusi küldötte 
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A Magyar Demokrata Fórum jelöltje: dr. Gömbös Ferenc 
KEDVES CELLDÖMÖLKI VÁLASZTÓPOLGÁROK! 

Tudják-e Önök, hogy négy évvel ezelőtt, amikor az MDF megnyerte a választásokat, olyan teherrel együtt vette át 
az ország irányítását, amely alatt a szocialista rendszer Kelet-Európában összeroppant? 

Ezzel 1990 nyarán az MDF minden ellenfele tisztában volt, leginkább a szocialisták, hiszen ők előre látták, hogy 
útjuk ingoványba visz, ezért adták fel politikai hatalmuk legfontosabb bázisát, az egypártrendszert, így kerülvén el a 
közvetlen és teljes bukást 

A tiszta lelkiismeret nyugalmával kezdhettünk hozzá a munkánkhoz, mint az orvos, aki a betegség kialakulásáért 
nem felelős, de esküje szerint mindent megtesz, hogy megszüntesse a betegséget A szó szoros értelmében fájdalmas 

műtétek sorára volt szükség, amelyek nélkül nincs gyógyulás. 
KEDVES VÁLASZTÓPOLGÁROK! 

Rettentően kemény négy esztendő áll mögöttünk. Ennek eredményeképpen Magyarországon 
stabüitás van, és az ország sok évtized után visszanyerte függetlenségét Több mint háromezer 
önkormányzattal működik a parlamentális demokrácia és - ha lassan is - , de nagy erőfeszítéssel, 
kitartó munkával beindult a piacgazdaság. Mindezt elsősorban Önöknek köszönhetjük, hisz mi 
„csak" a feladatunkat teljesítettük. 

Négy éve az önök döntése folytán kaptam meg a bizalmat, hogy az első szabadon választott 
parlament képviselője lehettem az MDF tagjaként 

Most arra kérem a tisztelt Választópolgárokat, adják meg azt a lehetőséget, hogy folytatni 
tudjam, tudjuk a megkezdett munkát Hisz be kell fejezni mielőbb a kárpótlást és a magánosítást 
Celldömölk-Sárvár környékén reményeim szerint másfél éven belül megoldódik az évek óta 
fennálló telefonhiány. 

Legnagyobb örömömre Sárvár város önállóan vesz részt az 1996-os Expón, ami az egész 
választókerület munkanélküliségét megoldhatja. Ki kell használni a térség termál- és gyógyvíz
készletét. (Rábasömjén, Mesteri, Borgáta.) 

Ezeket a feladatokat tekintem a következő négy év legnagyobb kihívásának. Úgy gondolom, 
hogy a fent ernlítettekkel és a falusi turizmus fellendítésével Kemenesalja kivívja méltó meg
becsülését országunkban. 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! 
Kérem önöket, támogassák a „Biztos lépéseinket a nyugodt jövő felé... Mert a holnap túl 

értékes!" 
Köszönöm: 

Dr. Gömbös Ferenc 

Fizetett politikai hirdetés 

A szavazókörök területi beosztása 
1. sz. szavazókör: 
Budai N. Antal utca 
dr. Géfúi Lajos tér 
Fűztői Benedek utca 
Gayer Gyula tér 
Hollósy tér 
Ifjúság tér 
Király János utca 
Kisfaludy utca 
Kossuth Lajos utca 18. sz. 
Óvoda-köz 
Riczinger utca 
Sági utca 1-5. sz. 
Szentháromság tér 
Szomraky Zoltán utca 
Wesselényi utca 

2. sz. szavazókör: 
Akácfa utca 
Árvalányhaj utca 
Balassi Bálint utca 
Hársfa utca 
Kodály Zoltán utca 
Móritz Sándor utca 
Nagy Sándor tér 
Rendező pályaudvar 
Tátra utca 
Tompa Mihály utca 
Vasút utca 
Vágány utca 
Vörösmarty utca 
Zalka Máté utca 
Zrínyi Miklós utca 

3. sz. szavazókör: 
Hámán Kató utca 
Hunyadi utca 

Sági utca 2-68. sz. 
Sági utca 7-69. sz. 
Temesvár utca 
Vasvári Pál utca 

4. sz. szavazókör: 
Arad utca 
Április 4. utca 
Belovári István utca 
Csokonai utca 
Gábor Áron utca 
Kisdobos utca 
Május 1. utca 
Mesteri utca 
Mikes Kelemen utca 
Sport utca 
Szalóky Sándor utca 
Úttörő utca 

5. sz. szavazókör: 
Ady Endre utca 
Arany János utca 
Bartók Béla utca 
Batthyány utca 14—42. sz. 
Batthyány utca 11-41. sz. 
Dózsa György utca 
József Attila utca 
Kassa utca 
Kolozsvár utca 
Koptik Odó utca 
Kölcsey utca 
Petőfi utca 20-40. sz. 
Petőfi utca 17-35. sz. 
Pórdömölk utca 
Ságvári utca 
S ándorháza-major 
Széchenyi utca 

Uzsok utca 
Városmajor 

6. sz. szavazókör: 
Árpád utca 
Baross utca 
Batthyány utca 2-12. sz. 
Batthyány utca 1-9. sz. 
Bercsényi Miklós utca 
Berzsenyi Dániel utca 
Béke-major 
Botond utca 
Buza János utca 
Deák Ferenc utca 
Esze Tamás utca 
Horváth Elek utca 
Kinizsi utca 
Kossuth Lajos u. 4-16. sz. 
Kossuth Lajos u. 1-15/B sz. 
Nagyvárad utca 
Nemesdömölk utca 
Ostffy Mihály tér 
Pápai utca 
Petőfi Sándor utca 2-18. sz. 
Petőfi Sándor utca 1-15. sz. 
Pozsony utca 
Radnóti utca 
Rákóczi utca 
Szabadság tér 

7. sz. szavazókör: 
Bem József utca 
Dobó Katalin utca 
Eötvös Loránd utca 
Hegyi utca 38-64. sz. 
Hegyi utca 25-41. sz. 
Heiner Kálmán utca 

Kankalin utca 
Kökörcsin utca 
Kőtörő utca 
Kráter utca 
Martinovics utca 
Móricz Zsigmond utca 
Ság hegy 
Sikló utca 
Uzsabánya utca 
Vak Béla utca 

8. sz. szavazókör: 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
Hegyi utca 2-34. sz. 
Hegyi utca 1-23. sz. 
Kertalja utca 
Kresznerícs utca 
Liszt Ferenc utca 
Mátyás király utca 
Puskin utca 
Sági utca 102-182. sz. 
Sági utca 101-157. sz. 
Újvilág utca 

9. sz. szavazókör: 
Barátság utca 
Béke utca 
Fazekas Mihály utca 
Marx Károly utca 
Sági utca 184-216. sz. 
Sági utca 159-217. sz. 
Somogyi Béla utca 
Táncsics Mihály utca 

10. sz. szavazókör: 
Bokodi utca 
B okodpuszta-major 
Hegyalja utca 
Izsákfa út 
Kódó utca 
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A Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje: dr. Dénes Tibor 
1936-ban születtem Rábasömjénben. Ál

latorvos vagyok, 1990-töl Sárvár város al
polgármestere és a Rábacom R t igazgató
ságának elnöke. Az utóbbi két tisztség tár
sadalmi feladat számomra. Nős vagyok, 
két felnőtt fiúnk van. A közéleti szereplést 
a rendszerváltás után vállaltam, a szabad 
választásokat követően. Az önkormányzati 
munka jó clőískolája lehet a parlamenti 
képviselőségnek, de ezentúl meg kell fo
galmazni a képviselőjelölt politikai ars po
étikáját is. A képviselői munka politikai 
közegben történő feladatvállalást jelent. 
Két dolgot alapvetőnek tartok. Először: a 
teljes mértékű elkötelezettséget és az ehhez 
társuló küldetés tudatot. Másodszor: a 
kellő felkészültséget. 

Tudom, hogy a képviselőnek elsősorban 
az egész országot érintő kérdésekben kell 
munkálkodnia, de a képviselt földrajzi te
riilet kisebb-nagyobb ügyeiben is hallatnia 
kell a szavát. Lehetőleg minél többször és 
minél eredményesebben. 

A KDNP programja kellő parlamenti 
súly esetén alkalmas az ország gondjainak 
a megoldására. Az ország építéséhez időre 
és türelemre van szükség. Rendkívül fon
tosnak tartom a közéleti tisztaságot és a 
társadalmi igazságosságot. Ezek hiányában 
nincs erkölcsi alapjuk a politikusoknak tü
relmet kérniük. A türelemre pedig igen 
nagy szükségünk volna. Nem pazarolhat

juk erőinket értelmetlen civakodásra, csak
is a nemzeti összefogás viheti előre közös 
ügyeinket. 

A választókörzet vonatkozásában ezer
féle teendő és feladat fogalmazható meg. 
Új és a jelenleginél jobban fizető munka
helyeket kell teremtenünk, ehhez pedig 
meg kell szüntetnünk infrastrukturális le
maradásunkat. Éppen ezért vállaltam az 
egész térség telefonellátása megoldásának 
az előmozdítását is. A koncesszió megnye

rését követően ma már nyugodt szívvel el
mondható, hogy a munka az íróasztalokról 
rövidesen kikerül a szemmel látható terü
letre, és a jövő év második felében valóban 
megszólalhatnak a modern telefonok. E 
gond megoldása közben máris kereshetjük 
a következő feladatokat. Celldömölkön az 
ipar területén kisebb üzemek létesítésére és 
az élelmiszeripar fejlesztésére látok lehető
ségeket. Meg kell tenni az első lépéseket a 
helyi természeti kincsek hasznosítására is. 
A gyógyvizet és a Sághegy természeti 
szépségét idegenforgalmüag biztosan 
hasznosítani lehet. A vasút gondjai csak 
az ország gazdaságpolitikájának egészén 
belül kezelhetőek, ezt befolyásolva és eh
hez igazodva kell helyben mindent meg
tenni. 

A mezőgazdaság - származásomnál és 
foglalkozásomnál fogva - mindig közel állt 
a szívemhez. Az oktatás és a közművelődés 
támogatását pedig önkormányzati képvise
lőként is fontosnak tartottam. 

Racionálisan gondolkodó egyén va
gyok, csak azt a programot tekintem jó
nak, amit meg is lehet valósítani. Önma
gamat, neveltetésemet meg nem tagadva 
vállalom, hogy hittel, keresztény hittel 
cselekszem. 

Ehhez kérem a választópolgárok támo
gatását. 

Dr. Dénes Tibor 

Fizetett politikai hirdetés 

A bevétel a néptáncegyüttesé 

Tánc, tánc, Eszterlánc 
Igazi csemege volt a néptánc 

kedvelői számára az Eszterlánc 
című, a kemenesaljai iskolák 
néptánccsoportjait bemutató 
gálaest. A Kemenesaljai Műve
lődési Központban április 16-
án megrendezett kétórás mű
sorban szerepelt a Gayer Gyula 
Általános Iskola Bokréta, az 
Eötvös Loránd Általános Iskola 
Forgószél, a külsővati általános 
iskola Hóvirág néptánccsoport
ja, a Kemenesalja Néptánc
együttes, és fellépett a külsőva
ti Dalárda is. 

Üde színfoltja volt az előa
dásnak a celldömölki cigány
klub tánccsoportjának műsora, 
amit a közönség igen nagy tet
széssel fogadott. A gálaest az 
előcsarnokban rendezett tánc
házzal fejeződött be. 

Ipsics Péter az előadás után 
elmondta, hogy ezt a rendez
vényt minden évben szeretnék 
megtartani a környék táncosai
nak közreműködésével. Az idei 
fesztivál bevételét (50 forint 
volt a jegy) a Kemenesalja 
Néptáncegyüttes támogatására 
fordítják. Az októberben a celli 
gimnazistákból és ipari iskolá
sokból alakult csoport meghí
vást kapott egy olaszországi 
fellépésre, s a költségek egy ré
szének fedezésére szolgál a 
pénz. 

Persze elsősorban a tánc örö
méért és a néptánckedvelők 
szórakoztatására rendezték a 
műsort, ezért is szeretnék évről 
évre megismételni, és ezzel ha
gyományt teremteni. 

Hajnal 

Egész életében a betűvetésre tanított 

Búcsúzás 
Ilus nénitől 

A hajdani tanítványok leg
többjének már az unokája 
koptatja az iskolapadot, de 
vannak még fiatal anyukák és 
apukák is, akiket szintén ö ta
nított a betűvetésre. 

Szakály Dezsöné, Ilus néni 
neve 36 éven át fogalom volt 
az alsósági városrészben. 
1930-ban szerzett tanítói ok
levelet, és 1966-ban ment 
nyugdíjba. Mindvégig Alsó
ságon szolgálta a pedagógusi 
hivatás magasztos ügyét, s 
végig első osztályosokat taní
tott. Olyan apróságokat, akik 
először találkoznak az iskolá
val, s első élményeik alapve

tően meghatározhatják a ké
sőbbi életüket. 

Akik hozzá kerültek, nem 
csalatkoztak. Szeretetet, jó 
szót, s a tanító néni személyé
ben biztos fogódzkodót kap
tak a tudományok rejtelmébe 
való indulásnál. 

E sorok írója - jó harminc 
évvel ezelőtt - fiatal felnőtt
ként kapott tőle nélkülözhe
tetlen adalékokat választott 
pályájához. A számtalan ta
nítvánnyal együtt most a hála 
és köszönet hangján búcsúzik 
ő is az alsóságiak szeretett 
Ilus nénijétől. 

Völgyi L. 
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Beindult a Kedvezményes Részvényvásárlási Program 
Ezen írásunk tájékoztatást kí

ván nyújtani a Kedvezményes 
Részvényvásárlási Programról 
(KRP), valamint arról, hogy mi
képpen lehet részt venni a KRP-
ben. 

A KRP minden arra jogosult 
számára lehetővé teszi, hogy ked
vező feltételek mellett hozzájut
hassanak az Állami Vagyonügy
nökség és az Állami Vagyonkeze
lő Részvénytársaság tulajdonában 
lévő egyes társaságok rész
vényeihez. A nyilvános forga
lomba hozatalkor kétféle lehető
ség van a vásárlásra. 

Részletfizetéssel az a magyar 
állampolgár vehet részvényt -
százezer forint erejéig - , aki be
töltötte a 18. életévét és állandó 
magyarországi lakóhellyel ren
delkezik. A részvények árát öt év 
alatt, részletekben, kamatmente
sen egyenlítheti ki. 

Akik saját jogon kárpótoltak, 
azok a kárpótlási jegyeiket ka
mattal növelt értéken cserélhetik 
részvényekre. Ha egy társaság 
részvényeiből többet igényelnek, 
mint amennyi rendelkezésre áll, 
akkor allokáció (szétosztás) törté
nik, aminek során a saját jogon 
kárpótoltak előnyt élveznek azok
kal szemben, akik a kárpótlási je
gyeket úgy vásárolták. 

A KRP 1994. április 18-án a 
Soproni Sörgyár részvényeinek 

forgalomba hozatalával indult. A program
ban szereplő minden egyes társaság rész
vényeinek nyilvános forgalomba hozatalát 
tájékoztató kampány kíséri, így minden lé
nyeges információt közöl a sajtó, a rádió és 
a televízió. Annak érdekében, hogy az em
lített részvények megszerzésénél élhessen 
a részletfizetés, vagy a kárpótlási jegy 
részvényre cserélésének jogával, először 
be kell jelentkeznie az említett kedvezmé
nyek valamelyikének (vagy mindkettőnek) 
az igénybevételére. 

RÉSZVÉNY 
RÉSZLETRE 

A nyilvántartásba vételhez ki kell tölteni 
a nyilvántartási lapot. Ehhez Vas megyé
ben Szombathelyen az OTP-nél, a Bejczy 
u. 1-3. alatt, valamint a Polgári Bank Hol-
lán Ernő u. 4. szám alatti fiókjában lehet 

F i 

hozzájutni. Ennek kitöltése után a személyi 
igazolvány bemutatása és a kétezer forintos 
regisztrációs díj kifizetése után a jelentke
zőt a program résztvevőjének tekintik, és 
igazolásként megkapja a nyilvántartási lap 
másodpéldányát 

A nyilvántartásba vételt akkor kell kérni, 
mielőtt részletfizetésre részvényt kíván vá
sárolni az érdekelt. Bejelentkezésre csak 
egyszer van szükség. A későbbiek során az 
újabb társaságok részvényeinek nyilvános 
forgalomba hozatalakor a nyilvántartási lap 
másodpéldányának felmutatásával igényel
het újabb részvényeket. Az igénylési idő
szak során az OTP kijelölt fiókjánál és a 
Polgári Banknál lehet hozzájutni a rész
vényvásárlási igénylaphoz, amelyet ki
töltve ugyanott kell leadni. 

Minden társaság részvényeinek nyilvá
nos forgalomba hozatalakor megállapíta
nak egy minimális és egy maximális rész

vényigénylési keretet, az igénynek a kettő 
között kell lennie. A Soproni Sörgyár rész
vényeinek kibocsátásakor részletfizetésre 
legfeljebb tíz értékpapír volt jegyezhető 
személyenként Ennek értéke 38 ezer forint 
volt 

A KRP keretében maximum 100 ezer fo
rintnyi részvényvásárlásra nyílik lehetőség. 
Egy társaság részvényeit ebben a formában 
csak egyszer lehet igényelni, de lehetőség 
van készpénzért vagy kárpótlási jegyért to
vábbi értékpapírt vásárolni. 

Az igények összesítése után dől el, hogy 
ki mennyi részvényt kaphat. Amennyiben 
az igények meghaladják a szétosztható 
mennyiséget akkor előfordulhat, hogy 
egy-egy személy kevesebbet kap annál, 
mint amit kért Minden egyes forgalomba 
hozatalt követően értesítik az igénylőket a 
kiutalt részvények számáról, a vásárlókkal 
egyidejűleg közlik, hogy milyen ütemezés
ben kell az ellenértéket kifizetni. Az éves 
törlesztő- részleteket lehet fizetni kész
pénzben, vagy a kamattal növelt címletér
téken elfogadott kárpótlási jeggyel. A rész
vényeket 5 év alatt 5 egyenlő részletben, 
évente kell fizetni kamatmentesen. Arra is 
lesz lehetőség, ha valaki egyben akarja ki
fizetni az árát. A részletfizetés ideje alatt 
az igénylő már a részvények tulajdonosa 
lesz, így a vásárló már részesülhet azokból 
az előnyökből, amelyeket a részvények ér
téknövekedése eredményez. Az osztalék 
összegével csökken az utolsó fizetési rész
let 

RÉSZVÉNYVÁSÁRLÁS 
KÁRPÓTLÁSI JEGYÉRT 

Erre azoknak van lehetősége, akik ere
deti kárpótoltak. A bejelentkezéskor nekik 
is be kell szerezniük az OTP, illetve a Pol
gári Bank szombathelyi fiókjánál a nyil
vántartási lapot Ezt kitöltve a személyi 
igazolvány - amennyiben nem magyar ál
lampolgár, akkor az údevél - bemutatásá
val, valamint a Kárpótlási Hivatal határo
zatával (és a BÉB igazolással) együtt kell 
benyújtani Szombathelyen az OTP-nél, il
letve a Polgári Banknál. Ezt a bejelentke
zést akkor kell elvégezni, mielőtt valaki 
részvényt akar vásárolni. A regisztrációra 
csak egyszer van szükség, még akkor is, ha 
az érintett több forgalomba hozott rész
vényből szándékozik vásárolni. Az eredeti 
kárpótoltaknak regisztrációs díjat nem kell 
fizetniük. 

A részvényvásárláshoz ebben 
az esetben is ki kell tölteni az 
igénylőlapot, s az igénylés erejéig 
le kell adni a kárpótlási jegyeket 
is. Ebben az esetben is előfordul
hat hogy az igénylések megha
ladják a rendelkezésre álló rész
vénymennyiséget Minden egyes 
forgalomba hozatal után az igénylő 
értesítést kap a kiutalt mennyiség
ről. Az elosztásnál az eredeti kár
pótlási jegyeket kamattal növelt 
címleteken fogadják el, azon az ár
folyamon, amin az adott részvény 
forgalomba hozatalakor kiadott tá
jékoztatóban szerepelnek. 

A kárpótlási jegyek rész
vényre történő becserélését kö
vetően a részvények eladhatók. 
Amikor a részvények forgalom
ba hozatala lezárul, a tervek sze
rint az értékpapírokat bevezetik 
a Budapesti Értéktőzsdére, ahol 
megteremtik a nyilvános adás
vétel feltételeit 

A Kedvezményes Rész
vényvásárlási Programmal kapcso
latban további információk besze
rezhetők Vas megyében Szombat
helyen, az OTP Bejczy u. 1-3., va
lamint a Polgári Bank Hollán Ernő 
u. 4. szám alatti fiókjánál. Ezeken 
a helyeken hozzá lehet jutni a KRP 
szabályzat című információs kiad
ványhoz is. 

(X) F i 
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NB Il-es férfi kézilabda-mérkőzések 
Segesd-CVMSE-Cellkolor 26:27 (11:12) 
Celldömölk: Dénes - Fonyó (2), Gőcze 

(7), Kósa (3), Gulyás, Bagics (8), Tóth R. (7). 
Csere: Horváth G., Kiss Z., Csizmazia G., 
Kiss Sz., Varga Sz. 

A két 23 pontos együttes találkozóján a 
celliek számára szokatlan betonpályán a ha
zaiak a 10. perc táján már 7:4-re vezettek. 
Ekkor hónapok után először lépett tétmérkő
zésen pályára Horváth Gábor, és jó védései
vel felhozta a C VMSE-t. A celliek a második 
j átékrészben kontratámadásaikkal állva hagy
ták a segesdieket, és hat góllal elhúztak. A 
hazaiak azonban nem adták fel és szívósan 
küzdve ledolgozták a hátrányukat. Az utolsó 
másodpercben szerzett Gőcze-gól fontos két 
pontot eredményezett idegenben a rivális ellen. 

Kósa Ottó játékos-edző: A mérkőzés 
egyes szakaszaiban az együttes kifejezetten 
jól játszott. Elismerem, hogy szerencsével 
győztünk, de az utóbbi két forduló egy-egy 
gólos győzelme egyértelműen a csapat küz
dőképességét dicséri. Sokat jelentett Horváth 
Gábor visszatérése, és az átlövőket részben 
tehermentesítő Tóth Róbert eredményes szél
sőjátéka. 

CVMSE-Cellkolor-Zalaszentgrót 35:19 
(19:9) 

Celldömölk: Dénes - Kiss Z. (7), Gőcze 
(2), Kósa (5), Gulyás (5), Márczi (5), Tóth R. 
(4). Csere: Harkály, Kiss Sz. (4), Csizmazia 
G. (2), Varga Sz. (1), Fonyó. 

A jó formába lendült Bagics munkahelyi 
elfoglaltsága miatt nem tudott játszani, Fo

nyó sérülten foglalt helyet a kispadon, de ő a 
csapat kabalaembere, mert ebben a bajnok
ságban még vesztes mérkőzésen nem szere
pelt. 

Lendületes, gyors indításokon alapuló já
tékukkal a celliek lerohanták a bajnoki tabella 
vége felé elhelyezkedő zalaiakat 5:1, majd 
11:5 - a vasutasok menetrendszerű pontos
sággal az első 30 percben tíz gólra növelték 
előnyüket A második félidő első felében a 
vendégek jól tartották magukat (26:16), de az 
utolsó percekre elfáradtak, és a CVMSE tet
szés szerint érte el góljait 

Kósa Ottó játékos-edzö: Rákényszerítet
tük az ellenfelet a nyitott védekezésre, és sok 
labdát szerezve „lábbal" vertük meg a zalai
akat. Öröm, hogy a második félidőben szinte 
mindenki szóhoz jutott és a fiatalok is növel
ni tudták az előnyt A bajnokságban a máso
dik helyet szeretnénk megőrizni. 

Szenior labdarúgótorna 
Márciusban Ikerváron a helyi 

polgármester és az MDF szervezé¬
sében hagyományteremtő szán
dékkal került sor a 40 éven felüliek 
Rába Kupa kispályás labdarúgó
tornájára. A Halmosi, Kulcsár, 
Horváth Z. fémjelezte hazaiakon 
kívül a szombathelyi Sabaria, va
lamint Celldömölk és Jánosháza 
csapatai küzdöttek egymással kör
mérkőzéses rendszerben. A celliek 
l:0-ra nyertek az Ikervár és a Já

nosháza ellen, de 5:0-ra kikaptak 
a lényegesen jobb játékerőt kép
viselő Sabariától. A második he
lyezést szerzett csapat: Bálint Ist
ván, Bindics Imre, Dummel Ottó, 
Kolonics Ferenc, Pacsi József, 
Pozsonyi Mihály, Szabó István. 
A csapat tisztes helytállásával 
Celldömölk hímevét öregbítette. 
A mérkőzések utáni fogadáson 
alkalom nyílt évtizedes sportba
rátságok felelevenítésére, -tht-

Sporthírek 
• Az Eötvös Loránd Általános 

Iskola tornászcsapata képviselte 
Vas megyét a Budapesten rende
zett országos döntőn április 6-tól 
9-ig. A csapat a 7. helyezést sze
rezte meg. Tagjai voltak: Tán-
czos Júlia, Imreh Noémi, Dobson 
Eszter, Holczer Helga, Somogyi 
Judit, Hende Ildikó, Szélesi Ani
kó. Somogyi Judit az egyéni 
összetett versenyben az országos 
10. helyet szerezte meg. Rész
eredményei: gerenda - 8.; talaj -
9.; lóugrás - 10. hely. A csapat 
edzője: Czupor Éva tanárnő. 

• A mezei futás március vé
gén megrendezett megyei döntő
jén az Eötvös DSE versenyzői a 
következő helyezéseket érték el. 
Fiúk - 1983-as korosztály: Sali 
Ákos í. hely; 1982-es korosz
tály: Tarczi Róbert 7. hely; 1981-
es korosztály: Nagy Zoltán 6. 

hely. Lányok - 1982-es korosz
tály: Somogyi Bea 2., Balogh Ju
dit 7. hely; 1981-es korosztály: 
Németh Bernadett 1., Tömböly 
Tímea 2., Zsolnai Anikó 7. hely; 
1980-as korosztály: Bertha Emő
ke 5. hely. A csapat edzője: Se
bestyén József. -

• ROLITRON futást rendezett 
az Eötvös Loránd Általános Isko
la április 15-én 14 órakor a 
CVMSE sporttelepén. Az iskola 
tanulóinak mintegy 90 százaléka 
futotta végig a távot és a tantestü
letet is számosan képviselték a fu
tásban. A jó hangulatot egy tanár-
diák labdarúgó-mérkőzéssel tették 
még teljesebbé a résztvevők. 

• Április 29-én Celldömölkön a 
sportcsarnokban reggel 8 órától es
te 6 óráig rendezik meg az általá
nos iskolai IL és HL korcsoportos 
megyei fiú kézilabdadöntőket 

A ifjúsági labdarúgók 
tavaszi eredményei 

Kemenesalja-Celldömölk 0:2 
Góllövő: Szabó L., Hermarm. Lelkes, taktikus játékkal nyert a csa

pat a két szomszédvár rangadóján. 
Sárvári Vasas-Celldömölk 0:3 
Góllövő: Varga N . 2, Rúzsa. Magabiztos győzelem gyenge ellen

féllel szemben. 
Celldömölk-Uraiújfalu 5:1 
Góllövő: Pethő 2, Varga N. 2, Rúzsa. Jó játékkal győzött az együt

tes. 

Bük-Celldömölk 0:5 
Góllövő: Pázsi 2, Závecz, Szabó L, Varga N. A tavasz legjobb 

játékával megérdemelt celli siker született az előkelő helyen álló bü
kiek ellen. 

Celldömölk-Marker 16:1 
Góllövő: Pázsi 4, Závecz 3, Varga N. 3, Rúzsa 2, Hérincs, Pintér, 

Szabó CS., Hermann. Harmatgyenge ellenféllel szemben iskolajáték. 
Gérce-Celldömölk 2:1 
Góllövő: Horváth D. Súlyos egyéni hibák következtében nem várt 

vereség. 
Celldömölk-Ikervár 7:0 
Góllövő: Pázsi 4, Rúzsa 2, Pethő. Gyenge helyzetkihasználás elle

nére biztos, nagyarányú győzelem. 

összetételű csapat. Mesterházi 
Adrián (Eötvös) egyéniben szin
tén második lett. 

Sági sport 
Szép sikereket értek el a Ber

zsenyi iskola versenyzői a me
gyei alapfokú asztalitenisz-baj
nokságon Szombathelyen. Csa
patversenyben első lett a Hanzsér 
Barbara-Vörös Anikó, második 
az Agárdi Renáta-Borsodi Krisz
tina, ugyancsak második a Hor
váth Dániel-Mesterházi Adrián 

Labdarúgó eredmények 
Bö-Alsóság 7:1 
Góllövő: Nagy Géza. 
Alsóság-Kenyéri 1:1 
Alsóság, 350 néző. Góllövő: 

Kovács Ágoston. 
Egyházashetye- Alsóság 5:0 
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Gazdag sportélmény részesei voltak azok a celldömölki tanulók, 
akik április elején egy olaszországi labdarúgótornán vehettek részt. A 
részletekről Kazár! József, az Eötvös iskola igazgatóhelyettese, a 
delegáció vezetője tájékoztatta lapunkat. 

A tizennégy év alatti korosztályból verbuválódott csapat az Eötvös 
és a Gayer iskolák, valamint a Berzsenyi Gimnázium diákjaiból állt 
össze. A tornát három éve rendezik meg, az egész világon ismert és 
felejthetetlen Enzo Ferrari emlékére. Öt korcsoportban, 37 helyszínen 
14 nemzet 80 csapata mérte össze erejét, az amerikai Brooklyntól az 
albán FC Tiranán keresztül a Dinamó Kijevig. Felbecsülhetetlen volt 
a torna sportértéke több szempontból is. A jelentős gólkülönbség!! 
vereségek mindennél ékesebben megmutatták a különbséget, ponto
sabban azt az óriási lemaradást, amely a világ élvonala és a magyar 
futball között van. Különbség van már eleve a felfogásban, a kivá
lasztásban, a fizikai alapokban is. Arról nem is beszélve, milyen óriási 
összegeket fordítanak a felszerelésre, a csapat külső megjelenésére is. 
Mindezek mellett a legfontosabb, hogy új kapcsolatok alakultak, az 
élményekről nem is beszélve. 

Apropó, élmények. Feltétlenül fel kell sorolni őket, hiszen bővel
kedtek bennük a résztvevők. A 13 óráig tartó utazás során az Alpok 
27 alagútján keresztül vezetett az út. A. leghosszabb alagút 3,5 kilo
méter hosszú volt. A meglátogatott természetvédelmi terület ritka 
élményt kínált az iszapvulkánok látványával, mely ugyanúgy bugyog, 
mint az igazi, csak iszapból van és mini. Sor került egy látogatásra 
Maranellóban a Ferrari Gyár múzeumában, ahol a gépcsodák sorában 
látható volt Niki Lauda autója is. Az időjárás, a hegyi klíma is tarto
gatott meglepetést, hiszen érkezéskor 23 fok volt, húsvétra pedig 30 

centiméteres hó borította a környező hegyeket A káprázatos olasz 
vendéglátást és a vidámparkban szerzett élményeket hiábavaló pró
bálkozás lenne leírni, hisz alig lennének visszaadhatók. 

Végül essen szó azokról, akik nélkül ez az élmény nem válhatott 
volna valósággá. Lassan alakul egy kapcsolat Serramazzoni városá
val, melynek ez a részvétel is egy állomása volt A meghívás konk
retizálásában óriási érdemeket szerzett dr. Pályl Gyula, Celldömölk
ről elszármazott professzor, aki a modenai egyetemen tanít A szer
vezés során is sokat segített, és az utazási költségekhez is hozzájárult 
a polgármesteri hivatal, melyért a tanulók ezúton mondanak köszö
netet. -D-

< ( > > o Megyei 
labdarúgó-bajnokság 

Gérce-Vásárosmlske-CVMSE 2:2 (1:2) 
Gérce, 400 néző. Celldömölk: Zseli -

NAGY, Kovács, Szuh, Szabó L. (Szabó Zs.) 
- CSÁKVÁRI (Kolonics), MOLNÁR, Var
ga, GOSZTOLA - PACSI, Sebestyén. Gól
lövő: Molnár (1 l-esből), Gosztola. 

Az egyik legjobb tavaszi teljesítményével 
2:0-ra vezetett a CVMSE, de a félidő vége 
előtt kapott potyagól megtörte a lendületet és 
a feltámadó hazaiak otthon tartották az egyik 
bajnoki pontot. Kísértetiesen hasonlított a ta
lálkozó a Sárvári Vasas elleni korábbi mér
kőzéshez. Űgy látszik, hogy rossz ómen, ha 
idegenben 2:0-ra vezet a csapat... 

T m 

Egy mondatban 
• A kézilabda-szövetség döntése 

alapján az 1994/95-ös bajnoki idényben 
hat NB Il-es, egyenként 12 együttesből 
álló csoportot hoznak létre a jelenlegi 
négyszer 14-es rendszer helyett. 

• Március 25-én Szentgotthárdon Ké
zilabda Rába Kupát rendeztek az 5. osz
tályos fiúk számára, amelyen négy csa
pat között a celli Gayer iskola lett az 
első, a negyedikeseivel induló Eötvös 
pedig a második.  

Stieber József edző: 30 percig nagyon jól 
játszottunk, de hatalmas kapushibából szépí
tettek a gérceiek. Később kiegyenlített lett a 
játék és a végén örümettünk az egy pontnak. 

CVMSE-Trika K S E 2:0 (2:0) 
Celldömölk, 400 néző. Celldömölk: Zseli 

- Nagy (Szabó Zs.), Sebestyén, Tarczi, Vida 
(Szabó L.) - Kolonics, Varga, SZUH - Mol
nár, PACSL Gosztola (Dénes Sz.). Góllövő: 
Pacsi 2 (egyet 1 l-esből). 

A mérkőzés elején szerzett hazai gól után 
„leült" a találkozó és elképzelés nélküli, csap
kodó játék alakult ki a csúszós talajon. A fél
idő utolsó pillanataiban rúgott tizenegyes-gól 
révén megnyugtató előnnyel vonultak pihe
nőre a hazaiak. A második játékrészben egy
két formás celli akción kívül könnyen feled
hető produkciót nyújtott a két csapat. A némi 
jóindulattal közepes színvonalú és iramú 
mérkőzésen a gyenge játékerőt képviselő 
ikerváriak ellen ennyi is elég volt... 

Stieber József edző: A nagyon gyenge 
Ikervár ellen időnként játszottunk elfogadha
tóan. Nem diktáltunk iramot, pedig az idő
sebb játékosokkal felálló vendégekkel szem
ben erre lett volna szükség. A sorsolás jóvol
tából három nehéz mérkőzés vár ránk: Nárai 
és Vasvár idegenben, majd a Sárvári Kinizsi 
itthon... N. T. 

Május 28-án í m 
Hősök napi futás 

Az Eötvös Loránd Általános Iskola és az 
Eötvös DSE idén is megrendezi a Hősök napi 
futást, minden valaha elesett magyar hős em
léke előtt tisztelegve. A rendezvény lebonyo
lítására a tavalyihoz hasonló szisztémában 
kerül sor, a rendezők rövid ünnepséget és ko
szorúzást is terveznek. Remélhetőleg a tava
lyi szép díjak idén több fiatalt sarkallnak arra, 
hogy eljöjjenek és lefussák a távot 1994. má
jus 28-án. 
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