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Tokorcs

Várják a fiatalokat
Bár alig pár kilométer Cell
dömölk, az előző évtizedekben
mégis a fiatalok jó része elván
dorolt Tokorcsról. Azóta tör
téntek változások, de a vissza
áramlás nem nagyon indult meg
- tudtuk meg Kovács Kálmán
tól, a település polgármesteré
től.
- Telkeket alakítottunk ki ab
ban a reményben, hogy beindul
nak majd az építkezések. A tíz
ből azonban mindössze egyre
épültek, egy építkezés folyamat
ban van. Akik nem tettek eleget
a vállalt kötelezettségeiknek.

azoktól visszavesszük a telket és
újra értékesítjük.
- A jelentkezők mennyiért jut
hatnak építési telekhez?
- Kétféle ár van. A művelt,
gondozott teriiletek drágábbak,
de van öt olyan telkünk, amit a
tulajdonos elhanyagolt, ezeket
harmincezer forintért értékesít
jük.
- Mit adnak ezért az árért?
- 350-400 négyszögöles köz
művesített telket. Víz, villany, út
van, s az első lakáshoz jutók
anyagi támogatásban is részesül
hetnek.
E. D. Z.

Nagysimonyi

Számítógépet
az iskolának
Nagysimonyi nem tartozik az apró települé
sek közé, ennek ellenére in sem egyszerű fel
adat a gyermekintézmények fenntartása. Ennek
az oka a költségvetés normatív támogatási rend
szerében keresendő, ugyanis az önkormányza
tok az intézménybe járó gyerekek létszámának
arányában jutnak hozzá az állami támogatáshoz.
Nagysimonyi kilencvenhárom iskolása után
mindössze 3,5 millió forint támogatást kap, ez
alig harmada annak, mint amennyibe az iskola
fenntartása kerül. Az intézmény idei költségve
tése 8,5 millió forint, aminek majd kilencven
százalékát teszi ki a bér és annak közterhei. Ez
azonban nem azt jelenti, hogy a bérek magasak,
inkább a keretek szűkösségére utal. Nagysimonyiban nincs egyetlen „F" kategóriájú pedagó
gus sem, noha ezt jó munkája alapján többen is
megérdemelnék.
Az idén alig több mint kilencszázezer forint
jut a fűtésre, a világításra, a legszükségesebb
dolgok beszerzésére. Új számítógépre nem is
gondolhatnak, noha a nemrégen vásárolt gép
mellé még továbbiakra is szükség lenne ahhoz,
hogy a továbbtanuló gyerekek a többiekkel azo
nos esélyekkel indulhassanak a középiskolában.
szol
A parlamenti választásokról készült képes
tudósításunk és a választás eredménye la
punk 6. oldalán található.

Kultúrház kellene
Az egyház Kemenesmihályfán visszaigényelte a volt iskolaépüle
tet. A visszaadásról a határozat már meg is született, a telekkönyvi
rendezés most van folyamatban. A falut ez azért érintette érzékenyen,
mivel itt működött a klub, s most nincs igazán hova menniük a fia
taloknak. Ez a helyzet még inkább sürgetővé teszi annak a régi tervnek
a megvalósítását, hogy kultúrházat építsenek Kemenesmihályfán.
Egyelőre azonban a falu gázellátása, valamint a telefonhálózat kor
szerűsítése van a középpontban. Ezek megvalósításának nincs pénz
ügyi akadálya, s a lakosság mindkét beruházást igényli. Ezt mutatja,
hogy telefonra eddig negyvenketten fizettek be, s az előzetes felmé
rések szerint az érintettek hetven százaléka támogatja a gázberuházást.
A falu vezetői azon vannak, hogy a gázellátás már az idén megoldód
jon, jövőre pedig várhatóan kiépül a telefonhálózat is. E két beruházás
után az Önkormányzat azon igyekszik majd, hogy a lehetőségekhez
képest minél előbb megoldódjon a kultúrház ügye is.

Szergényi milliók

Önkéntes segítők

A szergényi önkormányzat 3 millió forin
tot nyert az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetű települések befejezetlen beruházása
inak támogatására kiírt pályázaton. A községi
költségvetés közel harmadát kitevő összeget
a falu belvízrendezésének befejezésére és a
település arculatának alakítására fordítja a
képviselő-testület.
tht

A jánosházi önkormányzat vállalta a 8-as
és a 84-es főútvonalak kereszteződésében ki
alakított vöröskeresztes segélyhely felújítá
sát. Az ügyeleti szolgálatban a nemeskeresz
túri, a dukai és a jánosházi vöröskeresztes
alapszervezetek önkéntesei vesznek részt.
Szakmai felkészítésüket a mentőszolgálat
szakemberei végzik.
Mól

Mostantól már 27 településen

Házhoz viszik az Uj Kemenesalját
Az év elején, amikor bejelentettük, hogy
ezentúl kéthetente jelenik meg az Uj Keme
nesalja, már utaltunk rá: tárgyalások kezdőd
tek a lap előfizetéses rendszerben történő ter
jesztéséről. Nos, elérkezett az idő, mostantól
előfizethető az újság. Az előfizetési díj lap
számonként 15 forint, tehát aki előfizeti, az
újságot, évente két számot ingyen kap. A
megrendelőknek a postai kézbesítők kiviszik
a lakásukra az Uj Kemenesalját, így ol
csóbban, fáradság nélkül hozzájuthatnak a
laphoz.
Ha ön elő akar fizetni, elég, ha jelzi ezt a
postai kézbesítőnél, aki gondoskodik majd az
előfizetési díj beszedéséről, továbbá arról,
hogy ön minden második csütörtökön meg
találja a postaládájában az újságot. Hogy
mennyi időre akar előfizetni, azt szintén ön

határozza meg: lehet egész évre vagy csak
hónapokra.
örömmel jelentjük be, hogy mostani lap
számunk háromezer példányban készült, így
nem csupán Celldömölkön, hanem a környék
további huszonhat településén is megvásárol
ható, előfizethető az újság. A szerkesztőség
a maga részéről mindent elkövet azért, hogy
ne csak a celldömölkiek, hanem minden kemenesaljai település lakói találjanak a lapban
olyan híreket, információkat, ami érdekli, ér
dekelheti őket. A lap címe is jelzi a célunkat:
szeretnénk, ha az Uj Kemenesalja egész Ke
menesalja lapja lenne. Minden családhoz el
akarunk jutni, reméljük, nem marad üres szlo
gen, hogy aki ezt a lapot olvassa, mindent
megtudhat Kemenesaljáról.
A Szírit.
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„Megnől az ember szíve
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Országos anyanyelvi verseny
Celldömölkön
A celldömölki Kresznerics Fe
renc Könyvtár és a Berzsenyi
Dániel Irodalmi és Művészeti
Társaság nevében az elmúlt év
októberében az ország vala
mennyi 14 éves tanulója számára
meghirdettük a Kresznerics Fe
renc Országos Anyanyelvi Ver
senyt. Felhívásunkra 69 pályamű
érkezett az ország 26 településé
nek 31 iskolájából. A szakem
berekből álló bizottság 21 pálya
munkát talált olyan színvonalú
nak, melyeknek szerzőit meghív
tuk az országos döntőre. A ver
seny előestéjén az önkormányzat
dísztermében bensőséges ünnep
ségen köszöntötte Makkos Ist
ván polgármester a versenyző ta
nulókat és felkészítő tanáraikat,
a versenyt támogató intézmé
nyek vezetőit, az adakozó vállal
kozókat, a Berzsenyi Társaság
celldömölki csoportjának tagjait.
A megnyitóünnepség fénypontja
volt Papp János színművész fe
ledhetetlen előadói estje. „Ember
voltam..." címmel Kemenesalja
nagy szülöttére, Berzsenyi Dáni
elre, Kresznerics Ferenc kortár
sára emlékezett és emlékeztetett
példaadó hittel, kimagasló művé
szi színvonalon.
Április 21-én, az országos
döntő reggelén dr. Bellérné
Horváth Cecília, a Kresznerics
Ferenc Könyvtár igazgatója mu
tatta be az izgalomtői kipirult lá
nyoknak és fiúknak a zsűrit: dr.
Guttmann Miklóst, a szombat
helyi Berzsenyi Dániel Tanár
képző Főiskola magyar nyelvi
tanszékének docensét, dr. Köbölkútl Katalint, a Berzsenyi
Dániel Megyei Könyvtár tudo
mányos munkatársát, a Kresznerics-bibliográfia
összeállítóját,
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dr. Koltai JenÖ alsósági esperesplébánost, Kresznerics Ferenc
késői utódát és életének elkötele
zett kutatóját, Hargitai Józsefet,
a Vas Megyei Pedagógiai Intézet
munkatársát, a Vasi Hírmondó
szerkesztőjét és Dörnyei Lász-

nye. Többen is megállapították,
hogy az írott és az elektronikus
sajtóban szaporodó negatív pél
dák mily romboló hatással van
nak anyanyelvünk alakulására,
örömmel hallgattuk az anya
nyelv iránti felelősségről tanús

lót, a celldömölki Eötvös Loránd
Általános Iskola magyartanárát.
Az írásbeli négy fejezetből
állt. A K i mit tud Kresznerics Fe
rencről, Nyelvrokonság - nyelv
történet, Nyelvőrködés és Nyelvi
játékok című feladatsorok bizony
kemény próba elé állították a ver
senyzőket.
Á szóbeli vetélkedő első for
dulóján mind a 21 tanuló részt
vett. 20 perces felkészülés után
kellett kifejteniük véleményüket
a mai magyar köznyelv állapotá
ról, elítélendő jelenségeiről.
Önkritikusan bírálták az ifjúság
nyelvhasználatát, de megdöb
bentő volt nekünk, felnőtteknek
szembesülni a kritikával: az
anyanyelvi igénytelenség, a dur
va, hadaró, pongyola beszédstí
lus terjedése a felnőttek körében,
a családokban természetessé váló
bcszédmodomak a következmé-

kodó megannyi jó szándékú ötle
tet, mellyel harcolnunk kellene
legnagyobb kincsünk elsivárosodása ellen. „Az iskolák, a tömeg
tájékoztató eszközök, a szépiro
dalom tehetnének ennek érdeké
ben a legtöbbet" - fogalmazta
meg az egyik leány. „Sok, ehhez
hasonló nyelvi vetélkedőt, nyelv
művelő szakkört kellene szervez
ni, hogy már a gyermekek soka
ságában felelősséget ébresszünk
az anyanyelv iránt" - javasolta
egy másik ifjú „nyelvőr".
Az összesített pontszámok
alapján újabb próbatétel követke
zett, de már csak a hat legjobb
eredményt elért diák számára.
Sorsolással egy-egy, az anya
nyelvről szóló lírai költeményt
kellett értően felolvasniuk, majd
a verset elemezniük, gondolatai
kat kifejteniük - immár a felké
szítő tanáraik, szüleik, tanulótár
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- nagy választékkal - olcsó árakkal
VÁRJA
KEDVES VÁSÁRLÓIT!
Táskás ruhavásár - amíg a készlet tart!

1 csomag: 150 forint.
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Változatlan nyitva tartás!
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Celldömölk, Hunyadi út 2/B.

K

saik, a megjelent érdeklődő vendé
gek előtt. Ezúttal valóban elkáp
ráztatták a hallgatóságot a legjob
bak. A gyönyörű, értő és érzelemgazdag versolvasás után mind
egyikük meggyőzte a jelenlévőket:
van remény, hogy az utánunk kö
vetkezők is vigyázzák és védik
anyáink nyelvét, ezt a szép alakza
tot, melyet ránkbíztak a századok.
Nem csoda, hogy dr. Gutt
mann Miklós, a zsűri elnöke
meghatottan e szavakkal kezdte
értékelését: „Megnől az ember
szíve" - adózott ezzel a közel
múltban elhunyt Lőrinc ze Lajos
tanár úr emlékének is, hiszen
utolsó könyvének a címét idézte.
A Kresznerics Ferenc I . Orszá
gos Anyanyelvi Verseny sok-sok
áldozatkész támogatójának kö
szönhetően méltóan jutalmazhat
tuk a résztvevőket: mind a ver
senyzők, mind a felkészítő taná
raik emléklapot és könyvcsomagot
kaptak. A legkiválóbbak teljesít
ményét oklevéllel és kimagaslóan
értékes könyvvel díjazták.
Negyedik helyezett lett Hor
váth Eszter Hajnalka, a Berzse
nyi Dániel Gimnázium 6/2. osztá
lyos tanulója. Felkészítő tanára:
Tóth Margit A magyar nyelvről
legszebben, érzelmileg leggazdagabban szóló versenyzőnek járó
Nyelvédesanyánk különdíjat is
Horváth Eszter Hajnalka kapta.
Az ünnepélyes díjkiosztó után
meghatottan hallgattuk Papné
Veres Ildikó, a miskolci Avasi
Gimnázium tanárának szavait,
amellyel tanártársai és a verseny
ző diákok nevében megköszönte
a szervezők előkészítő munkáját,
a meleg fogadtatást, s reményét
fejezte k i , hogy e színvonalas
versennyel hagyományt terem
tettünk, s így évente eljöhetnek e
kedves kis városba.
A verseny valamennyi résztve
vője ezután az alsósági temető
ben Kresznerics Ferenc síremlé
ke előtt tisztelgett.
(Felvételünkön
a verseny
résztvevői.)
Dörnyei László

A
SÁGHEGYEN
szőlők pincével,
teljes felszereléssel
Irányárak:

ELADÓK

250 000,
800 000,
1 200 000 forint.

Érdeklődni:
KOSZTOLÁNCZI JÁNOS,
Celldömölk, Kossuth út 15/B. Tel.: 216.
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34 család tartozik a fűtésért
Az egykori megyei távhőszolgáltató, a
VASTÁVHŐ végelszámolását követően vált
ismertté, hogy a lakosság csaknem 11 millió
forinttal tartozik a vállalatnak. A kintlévősé
geket megörökölte az az öt újonnan alakult
kft., amelyek folytatták a szolgáltatói tevé
kenységet. A CELLHŐ tulajdonosa, a városi
önkormányzat 325 ezer forint korábbi tarto
zást vett át a tavalyi év végén. Összesen har
mincöt celldömölki család nem egyenlítette
ki a fűtésszámláját az utóbbi két esztendőben,
közülük egy az első felszólítás után fizetett.
A Polgármesteri Hivatal nemrég újabb fel
szólító leveleket küldött ki az érintetteknek,
hogy rendezzék a tartozásukat. Időközben
vizsgálják az illetékesek, mi volt az oka az
4
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Anyák napi
faluest Merseváton
Április 30-án a Vöröskereszt helyi csoport¬
ja egész estét betöltő rendezvényt szervezett
Merseváton. Az édesanyákat köszöntő mű
sort követően a település fiatal amatőr szín
játszói Heltai Jenő: A nagy nő, majd Kellér
Dezső: A négyes lakáscsere című darabját
mutatták be. A két előadás közötti szünetben
- régi hagyományt felelevenítve - frissen sü
tött pogácsát kaptak a nézők. Az est záró ré
szében a Merseváti Népdalkör közkedvelt,
szinte slágerré vált népdalokat adott elő és a
hallgatóságot is sikerült dalra fakasztaniuk. A
rendezvény szinte a falu egész lakosságát
megmozgatta.
tht
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egyes családoknál a fizetés elmaradásának.
Amennyiben szociális indokok alapján mu
lasztották el ezt a kötelezettséget, mérlegelik
a tartozás egy részének elengedését, illetőleg
a díjhátralék befizetése esetén a rászorulók
szociális segélyt kaphatnak. Azok a családok
viszont, amelyek a jövedelem alapján ké
pesek lennének a tartozás kifizetésére, sem
miképpen sem kaphatnak könnyítést vagy
részbeni mentességet. Ha az újabb felszólí
tásra sem fizetnek, lehetőség van a hátralék
törvényes úton történő behajtására. Ezt
azonban - ismerve a jogi procedúrát - a
Polgármesteri Hivatal illetékesei szeretnék
elkerülni.
b-

Ifjú
elsősegélynyújtók
Április végén rendezte meg a Vöröskereszt
városi vezetősége az általános iskolai tanulók
elsősegélynyújtó versenyét. Kilenc iskola 5¬
5 fős csapattal képviseltette magát. A Sághe
gyen megtartott versenyen az első helyezést
az Eötvös Loránd Általános Iskola Miltényi
Hajnalka, Parádi Zsuzsanna, Varga Tamás,
Benkő Barbara, Szélesi Mónika összetételű
csapata szerezte meg. Felkészítő tanáruk:
Mesterházy Ernő. Második helyezett a Berzse
nyi Lénárd Általános Iskola, harmadik a nagysimonyi Dugovics Titusz Általános Iskola csa
pata lett A megyei versenyen az Eötvös iskola
csapata harmadik helyezést ért el.

Mi lesz
a volt nagyközségi
épületével?

tanács

Válaszol: Bebesi Józsefné vagyonke
zelési főelőadó.
1993 közepén a Soproni Postaigazga
tóság részéről megkeresték a hivatalunkat
azzal, hogy az 1. sz. postahivatal .Jtinotte" a jelenlegi épületet, új elhelyezésről
szeremének gondoskodni.
Több lehetőséget ajánlottunk. A volt
nagyközségi tanács épülete, mint csere
ingatlan került szóba. A postaigazgatóság
szakemberei ez utóbbit találták a legmeg
felelőbb megoldásnak. Ezután megkez
dődtek a tárgyalások és az épületek fel
értékelése. A posta az 1. sz. hivatal épü
lete mellett felajánlotta cserére az ön
kormányzatnak a Celltex mellett lévő
ingatlanát is. Az ingatlanok értékét f i 
gyelembe véve ezenkívül némi kész
pénz-kiegészítés is jár még a városnak.
Az egyezség megtörtént, ámde közben
a
posta
részvénytársasággá
ala
kult. Emiatt kis időre leállt a folyamat,
mert az rt. vezérigazgatójának jóváha
gyása kellett a csereügylet lebonyolítá
sához. A jóváhagyást éppen most kap
tuk meg, így már semmi akadálya a cse
re lebonyolításának.
Az épület felújítása és átalakítása a leg
közelebbi jövőben elkezdődhet. Ha min
den a terveknek megfelelően halad, 1995
végén költözhet a jelenlegi épületéből az
új helyére a posta.
Völgyi László

Piros betűs napok Alsóságon
Az időjárás ismét kegyeibe fogadta az alsósági tavaszi napok ren
dezvényeit. Az anyagi megfontolásból ezúttal háromnaposra szerve
zett rendezvény ismét jól sikeredett. Nem voltak üresjáratok, minden
korosztály találhatott magának szórakozást.
Az iparcikkbolt előtti téren felállított színpadon dobos hírvivő je
lentette be a vigadalom kezdetét. A Sághegy keletkezését megjelenítő
ördögfiókák után Makkos István polgármester köszöntötte a szép
számú közönséget, majd a celldömölki Balbakancs (képünkön), a
pápai Vadvirág és az ugyancsak pápai Majorett-csoport adott rendkí
vül színvonalas műsort. Gyerekdizsi, majd igazi diszkó következett
éjjel kettőig a színpad előtti téren. Az idősebbek a kultúrotthonban
szórakoztak Lisztes József zenekara és Vikman Sándor énekes társa
ságában.
A szombati nap ünnepi hangulatát a pápai fúvósok zenés ébresztője
adta meg. A salakos pályán nagyszabású tűzoltóverseny volt. Az A l 
sóságról elszármazottak találkozójára ezúttal kevesebben jöttek el. A
gyerekeket a vasvári Tarisznyás együttes szórakoztatta, az ügyeseb
bek kerékpáros versenyen és az „Alsósági hétpróbások" versenyén
indulhattak. Este pedig nagyszabású bál volt a Profil együttessel haj
nali háromig.
A vasárnap lényegében a sporté volt. A szombathelyiek karate- és
judobemutatója kicsit rövidre sikeredett. A focisták sajnos ünnepron
tók voltak, mert vereséggel hagyták el a pályát. Sokan voltak kíván-

csiak az utcai futóversenyre, aminek több indulója is lehetett volna.
A sport mellett volt ezen a napon kisállat- és galambbemutató, vala
mint filmvetítés is.
Az emberek vidámak voltak, csak a szőlősgazdák szomorkodtak
kicsit, mert ezúttal elmaradt a borverseny. A tavalyi júniusi jégverés
miatt ugyanis üresek maradtak a hordók a Sághegyen.
A háromnapos rendezvény ökumenikus istentisztelettel zárult,
melynek ünnepélyességét a Liszt Ferenc Vegyeskar közreműködése
fokozta.
Völgyi
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Újdonság
a könyvtárban
Gosztonyl Péter: A Vö
rös Hadsereg. Nehéz fel
adatra vállalkozott Gosztonyi Péter, a Bernben élő
hadtörténész. Megírni a
szovjet Vörös Hadsereg tör
ténetét, objektíven írni arról
a formációról, aminek mű
ködését annyi legenda és kö
dösítés övezi. Ráadásul az
oroszországi
dokumentu
mok nagy része még mindég
hozzáférhetetlen. A néphad
sereg a nagy francia forrada
lom „találmánya". Ezekre az
elvekre alapozva alakult
meg 1917-ben a Vörös Had
sereg is. Ahogy az 1792-ben
alakult francia hadsereg egy
akkori nagyhatalom kiszol
gálója lett, ugyanezt az utat
járta meg a Vörös Hadsereg
is. Erről szól Gosztonyi le
bilincselő kötete, „...elosz
latva számos hamis illúziót
és megcáfolva egy sor, nem
csak nálunk táplált tévesz
mét erről a hatalmi politika
ijesztő eszközévé vált, túl
méretezett haderőről" - ol
vashatjuk a magyar kiadás
előszavában.
A kötet először 1980-ban
jelent meg német nyelven.
Ez az első magyar kiadása.
Györe Géza
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Berzsenyi
s
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„árnyékában"

Uj szellemi műhely Egyházashetyén

Az egész úgy tíz esztendővel
ezelőtt kezdődött, amikor Sellyei
Gábor belsőépítész és neje, aki
a szombathelyi tanárképző ad
junktusa, megvásárolták a ma
gyar Horatius, Berzsenyi Dániel
szülőházának a szomszédsá
gában álló parasztházat. Aztán
három éwel ezelőtt házat vett itt
a régi jó barát, a drezdai kürtmű
vész professzor, Vincze István,
s az azóta már helyi lakossá vált
Ambrus Lajos író, az Életünk
című folyóirat főszerkesztő-he
lyettese.
Amikor Ők hárman együtt vol
tak, álltak egy új szellemi mű
hely létrehozásának alappillérei.
Hozzájuk csatlakozott még a
helyi általános iskola igazga
tónője, Ridavics Gáborné, aki
egyben a hetyei önkormányzat
nak is tagja. Pozitív hozzáállása
és segítőkészsége nagymérték
ben hozzájárult a tervek megva
lósításához.
Miután megnyerték az ügynek
kvalifikált barátaikat: Vinczeffy
Adrienne-t és Bánhidl Szilvia
karnagyot, Kovács Péter textil¬
tervező iparművészt, Tóth Csa
ba festőművészt, Janzsó Szilvia
pszichológust és Nigóné Papp
Anna ny. főiskolai adjunktust is,

megindulhatott az első alkotótá
bor létrehozása Sellyei Gábomé
szervezésében. (Ezt a komplex
művészeti tábort a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskola művészeti bizottsága és
a Pro Egyházashetye Egyesület
közösen szervezte.) Ezt követte a
II. Nemzetközi Hetyei Művészeti
Napok rendezvénysorozat az el
múlt évben. A tíznapos kurzuson
a nyitrai pedagógiai főiskola, a
drezdai Carl Maria von Weber
Zeneművészeti Főiskola, a szom
bathelyi művészeti gimnázium,
az egyházashetyei általános isko
la és óvoda, valamint a szombat
helyi tanárképző főiskola képvi
seltették magukat. Az egész na
pos programok keretében az ér
deklődők népi játékokkal és éne
kekkel ismerkedhettek, kommu
nikációs programokon, irodalmi
esteken vehettek részt. A külön
böző szekciókban karvezetést,
képzőművészetet, hangszeres ze
nét tanulhattak, gyakorolhattak a
résztvevők. A mindennapos fog
lalkozások részét képezték a kéz
műves foglalkozások és a konst
rukciós játékok. A foglalkozások
egy részén a falu felnőtt lakói is
részt vettek. A művelődési házba
szervezett esti programokba bár

ki bekapcsolódhatott. A házimu
zsikálás pedig eleve a falusi por
tákon történt.
A körülmények meg terem tété
érdekében azonban előbb létre
kellett hozni a falusi turizmus
alapjait, a résztvevők elhelyezése
végett. Ebben ismét Sellyei Gá
borné és Ridavics Gáborné szer
zett elévülhetetlen érdemeket.
A falu lakói előbb némi tartóz
kodással figyelték mindezt, aztán
befogadták az „idegeneket",
akiknek nyári jelenléte az idén
immár harmadik alkalommal hoz
új színt a falu hétköznapjaiba.
Az egyházashetyeiek a szom
bathelyi tanárképzősök társasá
gában ott voltak a tavasz elején
a budapesti nagy rendezvényen,
amit a Magyar Falusi-Tanyai
Vendégfogadók Országos Szö
vetsége szervezett.
Nem véletlen, hogy a három
fődíj egyike a vasiak birtokába
került, amit azóta Egyházashe
tyén őriznek.
Űgy látszik, a hely szelleme
kötelez. A nagy költő árnyéká
ban több mint 200 év múltán új
szellemi műhely bontakozik,
ami máris túlnőtt a megye ha
tárain.
Völgyi L.

Körmendy Nándor
születésének centenáriumára
1994-ben ünnepeljük Kör
mendy Nándor születésének 100.
és halálának 25. évfordulóját. Az
utókor tiszteletadásaként emlé
kezünk meg a neves építészről,
akinek celli származása alig is
mert.
Körmendy Nándor 1894. feb
ruár 28-án született CelldömÖl¬
kön. A győri bencés gimnázium
ban érettségizett, majd a Mű
egyetemen szerzett építészi dip
lomát. Első jelentős műve a hárs
hegyi idegszanatórium (1928). A
templomépítészetben a két hábo
rú közötti időszak egyik legnép
szerűbb tervezője (Csorna, GyŐr,
Komárom, Sopron). A szolidan
újítók közé tartozott: az olaszos,
középkori formarendet és ünne
pélyességet sikeresen ötvözte a
modern kor stílusával. Tiszta, át
tekinthető szerkezetre épülő ne-

mes egyszerűség sugárzik alko
tásaiból.
Sokoldalúságát
bizonyítja,
hogy 135 országos tervpályáza
tot nyert meg, amelyek eredmé
nyeként iskolák, kultúrotthonok,
fürdők, kórházak és egyéb köz
épületek születtek. Tevékenysé
gét a problémák azonnali áttekin
tése; a jó megoldás ösztönös
megérzése, az alaprajzok szerve
zettségi-funkcionális kialakítása
jellemezte. Mindezt szoros öszszefüggésben kezelte az épület
tömeg arányosságával és a hom
lokzatképzés vizuális hatásaival.
A szakma bonyolultságát tökéle
tesen ismerő, a tervezésen túl a
kivitelezés gyakorlatát minden
elemében átlátó építészként vitte
át a tervezői alapgondolatot a
rajzasztalra.
Egyik maradandó értékű mun-

káját, a budapesti Németvölgyi
úti fiú- és leányiskola monumen
tális tömbjét a főváros reprezen
tatív tanintézeteként mutatták be
külföldi
oktatási
szakem
bereknek. Gerlóczy Gedeonnal
közösen tervezték az Országos
Társadalombiztosítási
Intézet
baleseti kórházát. Szakmailag
nagy feladatot jelentett számára
a pécsi, egykori Gházi Kaszim
pasa dzsámi bővítése 1938-ban:
a négyzetes alaprajzú, kupolás
műemlékhez félkör alakú temp
lomhajót épített. 1942-ben meg
kapta a Greguss Ákos-díjat.
1954-ig az Általános Élelme
zésipari Tervező Intézetnél dol
gozott, majd a jogutód Élel
mezésipari Tervező Intézetnél
lett az építészosztály vezetője
1965-ben történt nyugdíjba vo
nulásáig. Tudását, gazdag ta-

pasztalatait szívesen osztotta
meg a fiatal építésznemzedékek
kel. Működésének utolsó szaka
szában főleg üzemépületek ter
veit készítette el (pl. Dunakeszi
Konzervgyár raktára, Debreceni
Dohánygyár korszerűsítése).
1969. február 24-én bekövetke
zett halála után az általa helyreál
lított és kiegészített pécsi dzsámi
altemplomában helyezték Örök
nyugalomra.
Németh Tibor

5

1994. MÁJUS 12.

Azjnfrastruktúra

ÚJ K E M E N E S A L J A

lehetne jobb

: 'Bemutatjul^ erteKeinket

A Gáyer-szobor

így látják
a turisták Celldömölköt
örömünkre egyre több turista keresi fel vá
rosunkat. Vajon, hogyan fest Celldömölk az
ország más részéből, vagy külföldről érkezett
vendég számára? Erre a kérdésre kerestünk
választ.
Nagy Melinda, Debrecen: Gimnáziumba
járok, az osztályommal vagyok itt osztályki
ránduláson. Még tavaly elhatároztuk, hogy
idén három napra átruccanunk a Dunántúlra,
illetve - közelebbről - Vas megyébe. Nagyon
Örültem ennek a döntésnek, hiszen eddig Bu
dapestnél távolabb még nem jártam. Vas me
gye gyönyörű. Különösen az volt meglepő
számomra, hogy olyan sűrűn követik egy
mást a falvak. Celldömölk kicsi, de hangula
tos városka. A Sághegy meg egyenesen le
nyűgöző.
Rákóczi Mihály, Budapest: A főváros ro
hanása, zsúfoltsága után felüdülés számomra
az itteni nyugalom. Itt senki sem ideges, min
denki szép komótosan teszi a dolgát. Egyéb
ként nem először járok itt. Alsóságon élnek
rokonaim, s minden évben egy-két hetet ná
luk töltök a családommal.
Giampaolo Piccolo, Vlcenza: Először já
runk Magyarországon, s kellemesen csalód
tunk. Celldömölk kedves város. Az itt élők
nyugodtak, mosolygósak, kicsit hasonlítanak

12 milliós állami

ránk, olaszokra. Amikor a Sághegyen jár
tunk, úgy éreztem magam, mintha egy westernfilm forgatásán vennék részt. Azért van
egy-két dolog, ami nem igazán tetszett. Na
gyon rosszak az utak, s az is meglepett, hogy
milyen kevés, távolsági hívásra alkalmas fül
ke van a városban. Még egy dolog, amit fur
csállottam. Amikor pénzt akartam váltani az
egyik bankban, feltűnt, hogy az ott dolgozó
meglehetősen sok alkalmazott ellenére mi
lyen lassú a kiszolgálás. Várakozási számot
kaptam, pedig senki nem volt előttem Olasz
országban egy bank igazgatójaként dolgo
zom. Az én bankomban ez nem fordulhatott
volna elő.
Lothar Dornhof, Kempten: Németor
szágban élek, egy Augsburghoz közel eső
kisvárosban. Két évvel ezelőtt már jártam
Magyarországon, a Balatonnál töltöttem két
hetet a feleségemmel. Celldömölk szép, ren
dezett, de a központot nagyon elcsúfítják a
panelházak. Másik gondom a szálláslehetősé
gekkel van. Mivel itt nem találtam megfelelő
szállodát, a közeli Sárváron foglaltam szobát.
Úgy gondolom, ha kicsit jobb lenne a város
infrastruktúrája, még több turista választaná
Celldömölköt.
Kiss Veronika

megrendelés

„Díjnyertes" helyi könyvkiadók
A pedagógiai könyvkiadás területén kisvárosunk nagyhatalommá
nőtte ki magát. Ékesen bizonyítja ezt a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium könyvtárfejlesztő programja keretében iskolai könyvek
re és tankönyvekre kiírt felvásárlási pályázata. A felkért bírálóbizott
ság 1600 pályamunka közül 80-féle tan- és segédeszközt ítélt méltó
nak arra, hogy a minisztérium megvásárolja és az oktatási intézmé
nyek „ingyen" kapják meg őket. A díjnyertes művek között az alábbi
celldömölki köteteket találjuk:

Apáczai Kiadó
Esztergályosné Földesi Katalin: Az én ábécém - 1. osztály
Esztergályos Jenő: Első olvasókönyvem
Hétszínvarázs olvasókönyv - 2. osztály
Devecsery László: Magyar irodalom - 7. osztály
Mester Miklósné: Környezetismeret, környezetvédelem - 2. osztály
Németh Tibor: Itt élned, halnod kell.

Módszertani Szakcsoport
Berkes József-Kotek László: Alapfokú fizika versenyfeladatokban
Pálné Horváth Katalin: Tanuld velünk a matematikát! - 5. osztály

Pauz Kiadó
Óry Imre-Szabó János: Kémiai kísérletek - 7. osztály
Sipos Lajos (szerk.): Irodalomtanítás, Tanári kézikönyv.
A kuratórium döntése révén több mint 36 ezer példány celli kiadású
könyvvel gazdagodhatnak a tanintézetek bibliotékái 12 millió 364
zer forint értékben.
-thte

A Gáyer Gyula születésének 100. évfordu
lóján rendezett ünnepségsorozat keretében
avatták fel 1983. május 21-én a celli szárma
zású tudós bronz mellszobrát. Szilágyi Ber
nadett szobrászművész alkotását a Hunyadi
úti egykori Gáyer kertben, a híres botanikus
szülőháza mellett helyezték el.
—tib
Fotó: Völgyi

Iskolai hírek - sikeres tanulók
Második helyezést ért el a me
gyei csecsemőápolási versenyen
az Eötvös Loránd Általános Isko
la csapata. A csapat tagjai voltak:
Miltényi Hajnalka, Parádi Zsu
zsanna, Takács Katalin és Benkő
Barbara. A csapatot felkészítet
ték: Venczel Jánosné és Mesterházy Emő.
* * *
Celldömölk és környéke tanu
lói számára rendezett Kazinczy
Í::Í:>:::Í:: : •:;:J:::V::X:Í:;.:;:-:; V."

/ \ •• \ • .7./ \ : \ : : ' \ :

szépkiejtési versenyen az Eöt
vös Loránd Általános Iskola ta
nulói a következő helyezéseket
érték el.
A 7-8. osztályos kategóriában
2. helyezett: Somogyi Veronika
8. c; 4. helyezett: Benkő Barbara
8. b osztályos tanuló. Az 5-6.
osztályos kategóriában 3. helye
zett: Tömböly Tímea 6. b; 5. he
lyezett: Hencz János 6. b osztá
lyos tanuló.
•
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A celldömölki

ajánlatából ballagásra:
- márkás porcelán- és üvegáruk
(étkészletek, ajkai kristály)
- nyári takarók, paplanok reklámáron
1300 forintért, amíg el nam kapkodják.
VÁRJUK K E D V E S VÁSÁRLÓINKAT!
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Az MSZP-re voksoltak a

legtöbben

Érvényes az első forduló - folytatás május 29-én
A kicsit hűvös, de napsütéses reggelen a
legtöbb szavazóhelyiségben már reggel hat
kor megjelentek a legfrissebb szavazók. Hét
órától már jól érzékelhető volt, hogy ez a
vasárnap más, mint a többi. Az emberek leg
többje ünnepi ruhában, egyesével vagy ki
sebb csoportokban sétált a kijelölt szavazó
helyiségek felé.
Fél nyolc tájban a művelődési központba
lépve kisebb sort találtunk a szavazóhelyiség
előtt. Mindenki türelmesen várt, nem topor
gott senki, s pár percen belül sorra került min
denki. Aztán jöttek a választók folyamatosan,
s 11 órára már az egyharmad rész leszavazott.
Ugyanez a helyzet valamennyi benti szava
zókörzetnél. Alsóságon és Izsákfán nem volt
sor, de mondták, ott is jó ütemben haladt a
szavazás. Az emberek arcán látszott, hogy
kellő méltósággal, a feladat felelősségét át
érezve járultak az urnákhoz, amik a legtöbb

Sorban, csak sorban...

helyen kicsinek bizonyulnak. A tét valóban
nagy, hisz sorsunk következő négy évéről
kell dönteni.
Embereket szólítottam meg. Mindenkitől
ugyanazt kérdeztem: részt vett-e a kampánygyűléseken; mi volt a döntő a szavazata meg
választásában; mikor határozta el, hogy kire
vagy mire szavaz?
Ötven év körüli férfi: Kampánygyűlése
ken nem vettem részt, a szavazatomban az
volt a döntő, hogy az életviszonyok az utóbbi
időben negatív irányban változtak. Hogy kire
szavaztam, azt részben már korábban, rész
ben pedig most döntöttem el.
E. K.: Csak Horn Gyula kampánygyűlésén
vettem részt. A szavazásban az utóbbi évek
igazságtalanságai befolyásoltak. A voksom
folyamatosan érlelődött meg bennem.
Első szavazó fiatalember: Kampánygyű
lésen nem voltam, mert iskolába járok. Sajtó,
rádió és tv útján tájékozódtam. A szavazás
ban döntően befolyásolt, hogy kicsit jobb ol
dali beállítottságú vagyok. Három párt közül
választottam, a szavazófülkében döntöttem.
I. J. és neje, Izsákfa: Kampánygyűléseken
nem voltunk, leginkább a tv-ből tájékozód
tunk, de úgy különösebben nem foglalkoz
tunk vele. Arra a pártra szavaztam, amelyik
a legszimpatikusabb volt. Reggel döntöttem
arról, hogy kire szavazok, de a feleségemnek
nem árultam el. Igaz, ő sem mondta meg, kit
választott.
V. Gy. és neje: Kampánygyűlésekre nem
jártunk, de sokat segítettek a szórólapok. Szim
pátia alapján döntöttem, s tudtam előre, kire
szavazok. A feleségemmel nem beszéltük meg,
valószínűleg más-más pártra szavaztunk.
E. P., első választó: Győrben tanulok, kol
légista vagyok, így kampánygyűlésekre nem

TERÜLETI LISTAS VÁLASZTÁS
(Előzetes eredmény)
Nyilvántartásba vett
választópolgárok száma

Megjelent

Érvényesen
szavazott

Vitatott
szavazat

Nyilvántartásba vett
választópolgárok száma

157 041
154785
0
74,35%
98,56%
0,00%
Az érvényes szavazatok megoszlása listánként

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

AGRÁRSZÖVETSÉG
KÖZTÁRSASÁG PÁRT
MDF
FIDESZ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
LPSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA
SZABAD DEMOKRATÁK
SZÖVETSÉGE
MUNKÁSPÁRT
MAGYARORSZÁGI ZÖLD PÁRT
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT

Kapott
szavazatok
4
2
19
10
39
1

Völgyi László
Fotó: V.

2,60
1,44
12,31
6,99
25,83
0,75

39 677
3 330
687
17 516

25,63
2,15
0,44
11,32
10,54

Megjelent

Érvényesen
szavazott

Vitatott
szavazat

45 417

32 382
31 943
0
71,30%
98,64%
0,00%
Az érvényes szavazatok megoszlása jelöltenként
Jelölt neve

%

029
235
059
812
976
155

16 309

tudtam menni. A szüleim véleménye volt az
ami döntően befolyásolt. Már régebben el
döntöttem, hogy ma kire szavazok.
*
Este 10 óra körül sikerült megtudni ;
eredményt is. Városunkban a választó
74,3%-a élt szavazati jogával. A pártok közű
az MSZP kapta a legtöbb szavazatot (31,6%)
Őket az SZDSZ követi 23,5%-kal, harmadi;
az MDF 11,2%-kal. Az egyéni jelöltek közű
Szabó Lajos (MSZP) 30,7, dr. Monostor
Endre 21,3, dr. Gömbös Ferenc pedig 1 1%ot kapott. A további sonrendet hely szűke
miatt nem tudjuk közölni. Ezek az adatot
csak Celldömölkre vonatkoznak, nem egyen
lőek a 4. sz. választókörzet eredményeivel,
mert abba a városkörnyék és a sárvári terület
eredményei is beleszámítanak.

EGYÉNI KERÜLETI VÁLASZTÁS
(Előzetes eredmény)

211 218

Pártok

Egy első választó az urnánál.

1 BALOGH TAMÁS
2
3.
4.
5
6.
7

BALOGH ZOLTÁN
DR. DÉNES TIBOR
FODOR TAMÁS
DR. GÖMBÖS FERENC
KOVÁCS FERENC
MAYER BERTALAN

8. DR. MONOSTORI ENDRE
9 NÉMETH LAJOS
10 SZABÓ LAJOS
11 VELEKEY JÓZSEF

Jelölő
. .
pártok
KÖZTÁRS.
PÁRT
ZÖLDEK
KDNP
LPSZ VP
MDF
FIDESZ
AGRÁR
SZÖVETSÉG
SZDSZ
MUNKÁS
PÁRT
MSZP
FKgP

p
Szavazat

&
%

882
161
3668
192
3992
2545

2,76
0,50
11,48
0,60
12,50
7,97

1251
5826

3,92
18,24

835
9128
3463

2.61
28,58
10,84
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Kórusfesztivál

Az együtténeklés csodája
A Bárdos Lajos Zenei Hetek már régen nemzetközivé bővült
kórusfesztivál-sorozatának egyik állomása volt április 25-én Cell
dömölk. Régen adott ennyi ifjúsági és felnőtt kórusnak találkozót
városunk. Tisztelegtünk egy magyar zenei géniusznak, örömmel
vállalkozott Süle Ferenc karnagyunk az itteni szervezésre, pedig
előre sejtette, hogy ez mekkora munka lesz. Celldömölkre is elhoz
ták többek között Linz (Ausztria), Florange (Franciaország) és Szé
kelyudvarhely üzenetét, azokét a városokét, amelyek már házigaz
dái voltak a korábbi években a Bárdos Lajos Zenei Heteknek.
Az ifjúsági és felnőtt kórusok bemutatkozásának remek színhe
lyet szolgáltatott a szakmunkásképző iskola aulája. A délelőtti
Éneklő ifjúság hangversenyen a környékbeli iskolák, Gáyer Álta
lános Iskola (vez. Asbóthné Körmendi Erzsébet), Berzsenyi Lénárd
Általános Iskola (vez. Raffay Katalin), kemenesmihályfai általános
iskola (vez. Biró Annamária), Szt. Imre Általános Iskola, Jánosháza
(vez. Nagy Béláné), Ének-zenei Általános Iskola, Szombathely
(vez. Deáky Ágnes), Celldömölki Szakmunkásképző és Szakközép
iskola (vez. Süle Ferenc) kórusai mellett szerepelt a Brassói Gyer
mekkar (vez. Gergely Mária), és a marosvásárhelyi általános iskola

ünnepnapok az iskolákban
Az Eötvös-hét programja
^Névadója emléke előtt tisztelegve rendezi meg immár hagyomá'jíosan az egyhetes rendezvénysorozatot az Eötvös Loránd Általános
;4koIa május 24-28. között. A program a következőképpen alakul:
Május 24.:
Eötvös Fizikaverseny (megyei szintű).
Május 25.:
A PÁTRIA Mozgalom zárónapja,
túra a Berzsenyi pincéhez.
Május 26.:
Eötvös Kézilabda Kupa.
Május 27.:
Sport- és gyermeknap. Benne: vetélkedők, filmvetítés,
aszfaltrajzverseny, tanár-diák mérkőzés, tábortűz.
Május 28.:
HŐSÖK NAPI FUTÁS 1994 (városi szintű).

A Gáyer-hét programja
Május 16.:
7.30 Megnyitó, valamint rajz- és
fogalmazási pályázat eredményhirdetése.
8.30 Gáyer Kupa kézilabdatorna.
10.30 Koszorúzások a Gáyer-emlékműveknél.
Május 17.:
14.00 1-3. évfolyamosok sportversenye.
14.30 4-8. évfolyamosok szavalóversenye.
15.30 Kisállat-bemutató a főépület földszintjén.
Május 18.:
Fordított nap a diákönkormányzat szervezésében.
14.00 1-3. évfolyamosok mesemondó versenye.
14.30 Eltérő tantervű tagozat kulturális műsora.
Május 19.:
14.00 Kispályás labdarúgó-mérkőzések.
15.15 Hűséges barátom a kutya - tanulóink felvonulnak
a kutyáikkal a sportudvaron.
Május 20.:
Akadályverseny a természet és környezet jegyében.
Úti cél a Sághegy.
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(vez. Iszlay Margit) kórusa is. Megélték a gyerekek és a hallgatók
az együtténeklés csodáját is. Az esti „felnőtt" hangversenyen Mak
kos István polgármester köszöntője után az ikervári női kar (vez.
Szép István), a keszthelyi Helikon (vez. Kende Gusztávné), a já
nosházi római katolikus egyházközség vegyeskara (vez. Pavlics
István), a marosvásárhelyi ifjúsági vegyeskar (vez. Kovács András),
a helyi Liszt Ferenc Vegyeskar (vez. Süle Ferenc), a Budaörsi Pro
Musica Vegyeskar) vez. Sapszon Ferenc) szerepelt. A kórustalál
kozók záróceremóniájában az a szép, hogy ez is a zene nyelvén
zajlik, közös énekléssel.
Sokan bizonyára észreveszik, hogy utoljára a kegytemplomi kora
esti misét hagytam. Aki nem volt ott, nem tudja mit vesztett. Bárdos
Missa Tertiajából alaposan felkészültek a kórusok, hiszen Sapszon
karnagy úr fél óra alatt, rövid instrukciókat adva végzett az összpróbával, Bejczi Károlyné orgonás kíséretén egy fikarcnyit sem
igazítva. Az igazán nagy művészek ösztönös alkalmazkodási ké
pessége határtalan. Ugye ismerős volt a közös éneklésű Alta trinita,
pedig nem szerepelt a műsorszóró lapon.
Csodálatos dolog ám az is, amikor érezzük minden, akik ott
vagyunk, hogy mennyire összecsendül a hangunk mellett a lel
künk is, amikor felhangzik a legszebb magyar katolikus nép
ének, a Boldogasszony anyánk... Bárcsak így lenne ez a temp
lomon kívül is.
Bartha István

Utóirat
a Föld Napja alkalmából
Jó lenne, ha nem csak egy na
pon örvendene megkülönbözte
tett tiszteletnek öreg Földünk. Jó
lenne, ha most nem sokkoló ada
tokat, hanem örömtelni tényeket
Írhatnék. Nem így van. Szinte
teljesen elhasználtuk a Föld olajés gázkészletét, ugyanez a hely
zet a kőszénnel. A legújabb idők
ben - civilizációs ártalmak kö
vetkeztében - több mint ötszáz
állatfaj tűnt el végleg. Az utóbbi
80 évben a világ esőerdőinek ki
vágták a negyven százalékát. Az
erózió következtében nőnek a si
vatagok, csökken a földművelés
re alkalmas terület, növelésük az
erdők rovására történik. Emberi
mulasztásból eredően számos he
lyen szennyezettek a tengerek, a

szárazföldi, a felszíni vizek.
Csökken az ivóvízkészlet.
Folytathatnám a sort, szinte a
végtelenségig, de tán ennyi elég.
Segélykiáltásként. Rajtunk is
múlik, gyermekeinken is. Mit lát
nak, mit tanulnak tőlünk. Ne má
sok, mi kezdjük el. Mert sorol
hatnám azt is, hány helyen van
teleszórva szeméttel városunk
környéke, hány akkumulátor he
ver az árokparton. Mennyi a le
futott gumiabroncs, s a soha le
nem bomló műanyag szemét.
Rajtunk áll, ha változtatunk rajta,
mi örülhetünk. A felelősség kö
zös, mert a leendő földlakók szá
monkérő tekintete elég érv lehet,
az kell, hogy legyen,
RL

Osztrák tanárok
Alsóságon
Május 19-én az osztrák Neudau iskolájának tanárai érkeznek Al
sóságra, hogy a három éve folyamatosan fejlődő kapcsolat további
lehetőségeiről tanácskozzanak magyar kollégáikkal. A találkozó al
kalom arra is, hogy az újonnan megalakult iskolaszék tagjai is meg
ismerjék az osztrák testvériskola pedagógusait.
A munka mellett közös kirándulásra is szakítanak időt: a jeli arbo
rétumot tekinti meg közösen a két iskola nevelői gárdája.
V.L.

Eladó
Glovita-részvények
Az Állami Vagyonügynökség a DaiwaMKB (Magyarország) Befektetési és Érték
papírforgalmi Rt. (a továbbiakban: tanács
adó) közreműködésével második nyilvános
egyfordulós pályázatot hirdet a Glovita
Kesztyű Rt. állami tulajdonban lévő rész
vényeinek
értékesítésére.
A
rész
vénytársaság jegyzett tőkéje 338 950 000
Ft, melynek 75%-nyi részvénycsomagja ke
rül értékesítésre. A társaság tőketartaléka:
57 974 000 Ft A részvénycsomag megvá
sárlására kárpótlási jegy, E-hitel igénybe
vehető, azonban a privatizációs költség,
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melynek mértéke 6 000 000 Ft, csak kész
pénzben teljesíthető.
A pályázati részvétel feltétele:
- 5 000 000 Ft bánatpénz letétbe helye
zése,
- titkossági nyilatkozat tétele a kapott in
formációkra vonatkozóan.
Az ajánlatok benyújtásának időpontja:
1994. június 1. 12-14 óra (közjegyző jelen
létében), helye: Állami Vagyonügynökség
hivatalos helyisége (1133 Budapest, Pozso
nyi út 56.).
Az ajánlatokat 3 példányban, zárt, feladó
nélküli borítékban, az eredeti példány meg
jelölésével kell eljuttatni a megadott címre.
A pályázatnak félreérthetetlen módon tar
talmaznia kell, hogy az ajánlata benyújtásá

Pályázati felhívás
A Banque Indosuez Magyarország Rt., mint tanácsadó az Állami
Vagyonügynökség megbízása alapján nyilvános egyfordulós pályáza
tot hirdet a
1. Szombathelyi Tejipari Rt. (9700 Szombathely, Nádasdy F. u.
16.) jegyzett tőke: 530 570 E Ft, tőketartalék: 197 093 E Ft és a
2. Répcelaki Sajtgyár Rt. (9653 Répcelak, Vörösmarty u. 1.) jegy
zett tőke: 468 010 E Ft, tőketartalék: 5 442 E Ft
állami tulajdonú részvénycsomagjainak értékesítésére. A társaságok
a Vas Megyei Tejipari Vállalat átalakult jogutódjai, a Royal Rt. szét
válásával jöttek létre. Mindkét társaság a Royal Rt. jogutódja.
1. A Szombathelyi Tejipari Rt. megpályázható részvényei:
a) Szakmai befektetők részére a társaság többségi (51%) szavazatot
biztosító 27 059 db, egyenként 10 000 Ft névértékű törzsrészvénye
kerül értékesítésre. A vételár kiegyenlítésére készpénz, E-hitel, kár
pótlási jegy használható fel.
b) Hazai termelő szervezetek és termelő magánszemélyek által
kizárólag kárpótlási jegy ellenében megvásárolható további 13 266
db, egyenként 10 000 Ft névértékű törzsrészvény (25% + 1).
2. A Répcelaki Sajtgyár Rt. megpályázható részvényei:
a) Szakmai befektetők részére a társaság többségi (51 %) szavazatot
biztosító 23 869 db, egyenként 10 000 Ft névértékű törzsrészvénye
kerül értékesítésre. A vételár kiegyenlítésére készpénz, E-hitel, kár
pótlási jegy használható fel.
b) Hazai termelő szervezetek és magánszemélyek által kizárólag
kárpótlási jegy ellenében megvásárolhatót ovábbi 11 702 db, egyen
ként 10 000 Ft névértékű törzsrészvény (25% + 1).
Az Állami Vagyonügynökség a tulajdonában maradó részvényeket
kedvezményes dolgozói részvényvásárlási lehetőség biztosítására, va
lamint vagyonátadási kötelezettségének teljesítésére tartalékolja. A
pályázatok részletes feltételeit a két külön megvásárolható tenderfüzet
tartalmazza.
A pályázatok benyújtásának határideje: 1994. június 15. 12-14 óra
között.
A pályázatok benyújtásának helye: Állami Vagyonügynökség
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 804. szoba).
A pályázóknak vállalniuk kell, hogy ajánlatukat 90 napig fenntart
ják. A pályázat benyújtásának feltétele a megfelelő tenderfüzet és
információs memorandum megvásárlása, valamint bánatpénz letétbe
helyezése. Az 1992. évi LIV. tv. értelmében az önkormányzatoknak
járó részt a pályázók készpénzben kötelesek teljesíteni. A fizetési
feltételek az alábbiak szerint módosulnak:
1. a) pontban meghatározott részvénycsomagra:
Bánatpénz: 15 000 E Ft készpénz
önkormányzatnak járó rész: 25 165 E Ft készpénz
Fennmaradó vételárrész: készpénz, kárpótlási jegy, E-hitel
1. b) pontban meghatározott részvénycsomagra:
Bánatpénz: 5 000 E Ft kárpótlási jegy

nak határidejének lejártától számított 90
naptári napig érvényes. Az ÁVÜ a tender
bontás után szóbeli vagy írásbeli kiegészí
téstkérhet. Az ÁVÜ fenntartja a jogot, hogy
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatok benyújtásának feltétele az
eljárási rendet is tartalmazó részletes aján
lati anyag 10 000 Ft + ÁFA ellenértékért
történő megvásárlása az ÁVÜ székhelyén
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Központi
Információs Iroda) titoktartási nyilatkozat
ellenében.
További információval rendelkezésükre
áll: Marton József (Glovita Kesztyű Rt. ve
zérigazgató, tel.: 96/314-824) és Tímár Ba
lázs (Daiwa-MKB Rt., tel.: 2660-361).
(X)

önkormányzatnak járó rész: 12 337 E Ft készpénz
Fennmaradó vételárrész: kárpótlási jegy
2. a) pontban meghatározott részvénycsomagra:
Bánatpénz: 15 000 E Ft készpénz
önkormányzatnak járó rész: 26 639 E Ft készpénz
Fennmaradó vételárrész: készpénz, kárpótlási jegy, E-hitel
2. b) pontban meghatározott részvénycsomagra:
Bánatpénz: 5 000 E Ft kárpótlási jegy
önkormányzatnak járó rész: 13 059 E Ft
Fennmaradó vételárrész: kárpótlási jegy
A kárpótlási jegyet a törvényes kamattal megnövelt értéken kell
beszámítani. A pályázatok felbontására 1994. június 15-én kerül sor.
Az érdeklődők a pályázatok részletes feltételeit tartalmazó tenderfü
zeteket és információs memorandumokat a titoktartási nyilatkozat
aláírása után 10 000 Ft + ÁFA árért megvásárolhatják a Banque
Indosuez Magyarország Rt.-nél (Budapest V M . , Rákóczi F. u. 1-3.
IV. emelet).
Cég képviseletében magánszemély csak céges meghatalmazással
veheti meg a dokumentumokat, illetve írhatja alá a titkossági nyilat
kozatot.
Információ kérhető: Szombathelyi Tejipari Rt., Szakály Ottó, tele
fon: 94/311-008, telefax: 94/326-266. Állami Vagyonügynökség,
Szendrő Éva, telefon: 269-8600, telefax: 266-8513. Répcelaki Sajt
gyár Rt., Besenyei Ferenc, telefon: 94/324-750, telefax: 60/377-257.
Banque Indosuez Magyarország Rt., Főző Zsuzsa, telefon: 266-8090,
telefax: 266-5231.
(X)
A i i A M I VA<;YOXÍ <;YXÖIÍ!SI;<

Vas Megyei Ügyfélszolgálata
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. (Megyeháza), 214. szoba.
Levélcím: 9701 Pf. 35. Telefon: (94) 311-211/182.
Rendszeres, naprakész információkat kaphat az ÁVÜ privati
zációval kapcsolatos nyilvános információiról, egyebek között:
- az ÁVÜ-től megvásárolható társaságokról, társasági tulaj
donrészekről,
- az ÁVÜ pályázati felhívásairól,
- a kárpótlási jegy - részvénycsere lehetőségeiről,
- a döntései meghozatalát segítő kiadványokról, segédletekről.
Kiválaszthatja azokat az előadásokat, rendezvényeket - előzetes
program alapján -, amelyek érdeklik Önt, vagy a munkatársait.
Megismerkedhet az ÁVÜ közérdekű híreivel.
Ismereteket szerezhet a tulajdonszerzésben felhasználható pri
vatizációs technikákról.

KERESSEN

FEL

BENNÜNKET!
(X)
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^támogatást

nem szégyen elfogadni

Beszélgetés a falugazdásszal
A Fölművelésügyi Minisztéri
um egyik kiadványa a követke
zőképpen fogalmazza meg az
egy hónapja szerveződő falugazdászi hálózat létrehozásának cél
ját, a falugazdász szerepét: „A
kormány egyik legújabb intézke
désével, a falugazdászi hálózat
kiépítésével is segíteni kívánja a
kezdő vállalkozókat, kistermelő
ket, kárpótoltakat. (...) A falugaz
dász
olyan,
agrárgazdasági
ügyekben jól tájékozott szakem
ber, aki tudja, hogy a különféle
kérdésekre hol kaphat választ az
érdeklődő".
- Nem ró túlzottan nagy fel
adatokat ez a deklaráció a falu
gazdászokra? - kérdezem dr.
Hollósy Istvánt, aki Celldömöl
kön, s a környező falvakban látja
el e tisztet.
- Dehogynem, főleg az indu
lás volt nehéz, mert nem gondol
ták végig ezen új hálózat funkci
óját. Ügy vélem, az egyik legfon
tosabb feladatunk a kormányzat
és a termelő közötti információ
áramlás segítése. Gondot jelent
az is, hogy a ránk bízott tevé

kenységi kör kis részben ugyan,
de hatósági jellegű. Egyéni vál
lalkozóként viszont - mivel a fa
lugazdászi hálózat ilyen keretben
működik - semmiféle jogalapom
nincs például adatokat kérni a
gazdáktól.
- Elszakadva kicsit a jelentől:
mit kell tudni Hollósy Istvánról?
- 1968-ban végeztem Moson
magyaróváron, az Agrártudomá
nyi Főiskolán. A diploma meg
szerzése után egy Győr-MosonSopron megyei termelőszövetke
zetbe kerültem, főagronómusként dolgoztam ott 1974-ig, majd
a Sághegyalja Tsz munkatársa
lettem. Közben 1973-ban növény
védő szakmérnöki végzettséget
szereztem a Gödöllői Agrártudo
mányi Egyetemen. 1978-1991 kö
zött Sárváron, a cukorgyárban dol
goztam, majd szabadúszó lettem.
Hát, dióhéjban ennyi a „szakmai
életrajzom".
- Térjünk vissza a mába! Mi a
tapasztalata, kik fordulnak Ön
höz?
- A hozzám betérőket három
csoportba sorolnám. Vannak

olyan - elsősorban idősebb gaz
dák - , akik már megfelelő gya
korlattal rendelkeznek. Nekik fő
leg a különböző kérelmek, bead
ványok kitöltésénél akadnak
problémáik, illetve az újdonsá
gok után érdeklődve keresnek
fel. Jönnek hozzám olyan közép
korúak is* akik korábban szoros
kapcsolatban voltak a földdel, az
állatokkal, de mára már elsza
kadtak a konkrét mezőgazdasági
munkától. S végül, de nem utol
sósorban, felkeresnek azok a fia
talok, akik sokszor még a legele
mibb dolgokkal sincsenek tisztá
ban. Kis túlzással: nem tudják
megkülönböztetni a búzát az ár
pától. Úgy veszem észre, hogy az
emberek rendkívül szemérme
sek, szégyenlik, ha valamit nem
tudnak, ezért sokan csak a leg
végső esetben keresnek fel. Még
nagyobb „szemérmet" tapasz
taltam, ha pénzről volt szó. So
kan - összesen mintegy 300-350
hektár földre - nem vették fel az
alanyi jogon járó vetési támoga
tást, mert azt hitték, nagy szé
gyen alamizsnáért járni.
- Ezeket az eseteket megelő
zendő elmondaná, melyek azok a
támogatások, melyek ma is él
nek?
- A szántóföldi és kertészeti

Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
Születés: Oszkó Tamás és Pőcze Katalin le
ánya: Tímea, Szomorkovics Zsolt István és
Pállá Andrea Magdolna leánya: Fanny, Feke
te László József és Hegyi Ilona leánya: Lídia,
Márczi Győző és Erdélyi Hajnalka fia: Ba
lázs, Csongárdi Attila és Nagy Beáta leánya:
Rebeka, Fekete Tibor és Csajbi Lívia Mária
fia: Bence, Németh Csaba és Kovács Erzsé
bet leánya: Dóra.
Házasság: Herczeg Andrea és Hannos Lász
ló, Ovádi Gyöngyi és Pápai Zoltán József,
Regina Csilla és Nagy Ferenc.
Halálozás: Elek Ferencné sz. Büki Julianna,
Kutasi Gábor, Kiss Géza, Porkoláb Lászlóné
sz. Nagy Erzsébet, Jakab Gézáné sz. Reider
Irén, Edőcs Ferencné sz. Takács Rozália.
KEMENESPÁLFA
Születés: Haág Ferenc Lajos és Horváth Ka
talin leánya: Vivien, Vass József és Németh
Gyöngyi fia: Balázs.
BOBA
Születés: Bobai Sándor és Molnár Mária le
ánya: Eszter, Mecséri Tamás Péter és Kleé
Lívia fia: Tamás.
KENYÉRI
Születés: Kovács Róbert és Dömölki Erzsé
bet Aranka fia: Adrián.
Halálozás: Németh Jánosné sz. Bognár Mar
git.

VÖNÖCK
Születés: Recse József és Kozma Izabella le
ánya: Martina.
Halálozás: Molnár János.
OSTFFYASSZONYFA
Születés: Smidéliusz Sándor és Blés Eszter
leánya: Mónika, Németh Zsolt és Göltl Szil
via leánya: Kitti Szilvia, Kelemen Imre és
Eőri Ilona leánya: Klaudia.
Halálozás: Makrai László.
KEMENESMAGASI
Születés: Mészáros Zoltán és Hajmási Nóra
leánya: Julianna.
JÁNOSHÁZA
Születés: Rózsás József és Képpel Beáta fia:
Alex Dominik, Nagy János és Császár Sarolta
Mária leánya: Alexandra.
Halálozás: Murai László.
CSÖNGE
Születés: Czenki Csaba és Pajor Tünde fia:
Csaba.
K E M E N E S S ÖMJÉN
Halálozás: Zámbó Géza.
NAGYSIMONYI
Halálozás: Jászberényi László.
PÁPOC
Halálozás: Kiss Gyuláné sz. Pethő Mária.
EGYHÁZASHETYE
Halálozás: Pécz István.

termelés anyagköltségének fede
zetéül felvett 365 napnál rövi
debb lejáratú hitel után a termelő
1994-ben is 10 százalékpont ka
mattámogatást igényelhet. Új
elem, hogy a kamattámogatás le
hetősége kibővül a szarvasmar
ha-, sertés-, és a juhágazat anyag
költségét szolgáló hitelekkel. A
fenti hitelből egy hektár vetéste
rületre számítva 14 700 forint 70
százalékára az állam őszi búza-,
rozs-, őszi árpa- és kukoricater
melés esetén is garanciát vállal.
Léteznek ezenkívül az úgyneve
zett közvetlen termelési támoga
tások is: a gabonavetéshez kap
csolódó támogatás, mely az elve
tett gabonaterület minden hektár¬
jára 2000 forint lehet, illetve a
gázolaj-támogatás, mely - szám
lával igazolva - szántó esetén
legfeljebb évi 90 liter, kert-sző
lő-gyümölcsös esetében 200 l i 
ter, gyepművelési ágban pedig
12 liter gázolajmennyiség után
vehető igénybe. A támogatás
mértéke a gázolaj árában lévő fo
gyasztási adó 50 százaléka. Ezek
talán a legaktuálisabb rendelke
zések, de természetesen még na
gyon sok támogatás-, és hitel
konstrukció létezik, melyekről
szívesen tájékoztatom a hozzám
fordulókat!
Kiss Veronika

Szakmunkásképzős
sikerek
tanulmányi versenyeken
A celldömölki Ipari Szakmunkáskép
ző és Szakközépiskola tanulói figyelem
re méltó eredményeket értek el az orszá
gos szakmai és tanulmányi versenyeken.
Nagy Krisztián harmadéves szakmun
kástanuló vasipari szakrajz tantárgyból
országos első helyezett. Az esztergá
lyostanulók Szakma Kiváló Tanulója
országos döntőjében Halmosl Zoltán
hetedik, míg a géplakatos tanulók kö
zött Nagy Krisztián a tizenegyedik
lett. Felkészítő tanáraik Farkas Éva és
Pajor Gábor voltak. Mindkét tanuló a
versenyen elért eredménye alapján
mentesül a szakmunkásvizsga letétele
alól, jeles minősítésre jogosultak.
A megyei tanulmányi versenyen Nagy
Szilárd matematikából első, Pintér Re
zső pedig harmadik lett. Felkészítő taná
ruk: Varga Lászlóné. Magyar iroda
lomból Fürdős Gábor megyei második,
Pápai Gábor magyar nyelvtanból me
gyei harmadik helyezést ért el. A ver
senyre BenkŐné Németh Csilla készí
tette fel őket.
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Bajnok
az asztalitenisz-csapat
CVMSE-Györl Műszaki Főiskola 12:6.
Győzött: Tarr (4), Botfa (3), Máthé (3), Botfa-Tarr és Máthé-Ölbei
párosok.
Ezzel a győzelemmel gyakorlatilag biztosnak tekinthető az első
hely, az NB Dl-as bajnoki cím elnyerése. Gratulálunk ahhoz, hogy az
asztali teniszezők az egyesület történetében először jutottak el az NB
Il-es szintre!
Felvételünkön a CVMSE bajnok asztalitenisz-csapata. Álló sor:
Szita Antal (egyesületi elnökségi tag), Obráz István edző, Máthé
Gyula, Tarr Sándor. Guggolnak: Balázs Béla, Botfa Tibor, Ölbei
Péter.
Fotó: Hetényi

Sági sport

Döntetlen idegenben
NB Il-es fér fi kézilabda-mérkőzés
PEAC-CVMSE-Cellkolor 26:26 (12:12)
CVMSE-Cellkolor: Dénes, Kiss Z. (10),
Gőcze (5), Kósa, Gulyás (3), Bagics (4), Tóth
R. (2). Csere: Horváth G., Németh L. (2),
Csizmazia G., Fonyó, Kiss Sz.
Kósa Ottó játékos-edző: Az első félidő
ben Kiss Zoli kimagaslóan eredményes
szélsőjátékával mi irányítottuk a mérkő
zést. Ebben az időszakban Horváth Gabi is

Két mondatban
A
Szombathelyen
lebonyolított
kézilabda Derkovits Kupán az 5.
osztályos fiúk versenyében második
helyezést szerzett az Eötvös iskola
csapata, míg harmadik a Gáyer iskola
együttese lett. A toma legjobb játéko
sának Horváth Csabát választották az
Eötvösből.

Diáksport
Külsővaton Mini VB néven kispályás labdarú
gótornát rendeztek általános iskolásoknak 12 csa
pat részvételével. A tét nem volt kicsi: az első
három helyezett csapat tagjai a labdarúgó Magyar
Kupa döntőjének megtekintésére utazhatnak.
A torna a kemenesaljai csapatok sikerét hoz
ta. Nyert a Nagysimonyi, második lett a
CVMSE serdülő, a harmadik helyen pedig a
Berzsenyi iskola csapata végzett.
*

Május 2-án rendezték a diákolimpia városi,
városkörnyéki atlétikai versenyeit. Eredmé
nyek: Hárompróba csapat, lányok: 1. Eötvös
iskola 1488 pont, 2. Gáyer iskola 1173 pont, 3.
Kenyéri 1152 pont. Fiúk: 1. Eötvös 1524 pont,
2. Gáyer 1085 pont, 3. Kenyéri 893 pont.
Négypróba csapat, lányok: 1. Eötvös 967

segíteni tudta a csapatot védéseivel. 11:8-nál,
kulcsfontosságú helyzetben Tóth Robi hetest
hibázott: ha bedobja, akkor 4 góllal elmehet
tünk volna... Taktikailag megzavart bennün
ket a hazaiak két beállósos játéka, ezért
senki sem találta az emberét. A pécsiek
lábbal is ránk vertek, s ebben az idő
szakban kapusunk sem tudott lökést adni a
gárdának. Elfáradtunk és sok ziccert kihagy
tunk, ráadásul a kapufáról is kifelé pattantak
a lövéseink.
Az április 24-én lejátszott LetenyeCVMSE mérkőzést (eredmény 30:27) a celliek megóvták, mert egyik játékosukat (Né
meth Lászlót) a hazaiak igazolás nélkül
nem engedték pályára lépni, holott a ver
senyszabályzat erre lehetőséget ad egy mér
kőzés erejéig. Az óvást első fokon elfogad
ták, és az űjrajátszás tervezett időpontja:
május 11.
N. T.

pont, 2. Gáyer 537 pont, 3. Boba 275 pont. Fi
úk: 1. Eötvös 1339 pont, 2. Gáyer 783 pont, 3.
Berzsenyi 703 pont.
Ötpróba csapat, lányok: 1. Gáyer 1479
pont, 2. Eötvös 1307 pont, 3. Boba 484 pont.
Fiúk: 1. Gáyer 2192 pont, 2. Eötvös 1935 pont,
3. Boba 1196 pont.
Egyéni Összetett verseny - Hárompróba: 1.
Pozsonyi Boglárka és Császár Gábor, 2. Eszter
gályos Katalin és Kazán Atúta, 3. Németh Hen
rietta és Németh József (valamennyi Eötvös).
Négypróba: 1. Kiss Andrea és Nagy Zoltán,
2. Szomorkovics Lilla és Czirók Róbert, 3. Kus¬
tos Judit és Bán-Korsós László (valamennyi
Eötvös). Ötpróba: 1. Balogh Bibiána és Né
meth Szabolcs (mindkettő Gáyer), 2. Parádi
Zsuzsanna és Gulyás Balázs (mindkettő Eöt
vös), 3. Imre Noémi (Eötvös) és Kustos János
(Gáyer).
-gyí

Az Alsósági tavaszi napok keretében ren
dezett utcai futóversenyen az alábbi eredmé
nyek születtek.
Iskolások: 1. Németh Bernadett és Farkas
Péter, 2. Bödör Rita és Németh Gergő, 3.
Agárdi Renáta és Kolompár András.
Felnőttek: 1. Nyári Norbert, 2. Somogyi
László, 3. Kasza Zsolt.
Labdarúgás: Alsóság-Izsákfa 0:2, Alsóság-Mersevát 0:2.

*
Torna: 64 indulója volt a sági iskola ha
gyományos tomaversenyének.
Eredmények: 4. osztályosok: 1. Czilinger
Adrienn és Czékman Péter, 2. Horváth Fride
rika és Szórádi Zoltán, 3. Nóvák Adrienn és
Németh Zoltán. 5-6. osztályosok: 1. Somo
gyi Judit és Somogyi Zoltán, 2. Agárdi Re
náta és Sebestyén János, 3. Bende Orsolya és
László Attila. 7-8. osztályosok: 1. Hanzsér
Barbara és Csói András, 2. Fenyő Szabina és
Horváth Dániel, 3. Vörös Anikó és Boznánszky László.
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