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A város legnagyobb beruházása 

Szennyvíztisztító 123 millió forintért 
Az új szennyvíztisztító telep megvalósítá

sára hirdetett pályázatra tizenhármán adták be 
a jelentkezésüket. A bírálóbizottság műszaki 
paraméterek és pénzügyi szempontok alapján 
rangsorolta az ajánlatokat. Az előzetes szűrés 
után két gazdasági társaság: az OMS-Hungá-
ria Kft. és azUTS Hungária Kft. koncepciója 
került a döntéshozók elé. A szakmai zsűri 
véleménye szerint tecrrnikai-műszaki, gazda
sági vonatkozásban az OMS 123 millió fo
rintos ajánlata kiemelkedett a mezőnyből és 
messze jobb volt, mint az UTS-é, amely tu
lajdonképpen „vigaszágon", kiemeltként ke
rült a döntőbe. Az utóbbi 89 millió forintos 
ajánlatát támogatta az, hogy alvállalkozójá
nak a MÁVÉPCELL Kft.-t kérte volna fel. 
Az OMS rendelkezik magyarországi referen
ciahellyel (Bábolna) és friss vízügyi hatósági 
mérési eredményekkel. Az UTS-nek nincs 

magyar referenciahelye és vízjogi engedélye: 
olcsóbb, bevezető árajánlatuk mögött éppen 
az a szándék áll, hogy azt Celldömölkön hoz
zák létre. Érvelésük szerint ez egyfajta garan
ciát is jelentene, hiszen így a folyamatos mé
rések/vizsgálatok miatt mindig a legjobb mi
nőséget kellene produkálniuk. 

Erőteljes lobbyk sorakoztak fel a pályázók 
mögött, és a több testületi ülésen keresztül 
folyó döntéshozatalnak voltak olyan szaka
szai, amikor a „negatív kampány" került elő
térbe a rivális céget illetően A szekértáborok 
kialakulását jelzi, hogy képviselői javaslat 
alapján név szerinti szavazásra került sor, 
amelynek végén az OMS-Hungária Kft. kép
viselői örülhettek, hiszen 8 szavazattal 5 el
lenében 2 tartózkodás mellett elnyerték a be
ruházást. 

Németh T. 

Gázra várnak 
a kemenesaljai falvak 

A települések gázellátásának megoldására 
készül tizennégy kemenesaljai település. Keme-
nesmihályfa önkormányzatának kezdeménye
zésére az első lépcsőben tíz falu: Sitke, Nagy-
simonyi, Tokorcs, Kemenesmihályfa, Keme-
nessömjén, Vönöck, Kemenesmagasi, Keme-
nesszentmárton és Mersevát egyeztette a meg
valósítással kapcsolatos elképzeléseit. Később 
csatlakozott hozzájuk Ostffyasszonyfa, Csönge, 
Kenyéri és Pápoc is. 

Május végére készülnek el a tervezetek - tud
tuk meg Horváth István vönöcki polgármester
től. Két kivitelezővel állnak tárgyalásban, s a 
konkrét ajánlataik birtokában döntik majd el, hogy 
végül ki kapja a munkát Nem lesz egyszerű azon
ban ez a dolog, hiszen az egyes önkormányzatok 
eltérő anyagi helyzetben vannak. Akad olyan, 
amelyik már ma ki tudná fizetni a ráeső költsége
ket, de lesznek olyanok is, akik kénytelenek hitelt 
felvenni. ez 

Első kézből Görgey védelmében 
Hermann Róbert hadtörténész, a fiatal történésznemzedék egyik 

legnagyobb tehetsége tartott előadást a celli könyvtárban Kossuth és 
Görgey kapcsolata címmel. Az érdeklődők első kézből értesülhettek 
a legújabb kutatási eredményekről. Az előadó szellemes bírálatban 
részesítette az egyoldalú történetszemlélet jegyében fogant korábbi 
történeti munkákat és cáfolta a Görgey ellen felhozott, bizonyí
tékokkal alátámaszthatatlan vádakat. Kossuth és Görgey a szabad
ságharc kiemelkedő személyiségei, akiket sohasem szabad(na) egy
más ellen kijátszani - hallottuk. 

J N.T. 

Köcsk címeravatásra készül 
Köcsk a Xm. század elején ju

tott királyi adományként a 
Köcsky család birtokába. A tö-
rökdúlás idején, 1638-ban a tele
pülés elpusztult. Ezt követően a 
Csikászó-patak jobb oldalán jött 
létre Nagyköcsk, vele átellenben 
Kisköcsk. A két településrészből 
1937-ben lett újra egy falu, 
Köcsk néven. 

Bár Kisköcsk és Nagyköcsk 
nia is elkülönül egymástól, a te
lepülés új címere az összetarto
zást jelképezi. Az egyik oldalán 
az ekevas, Nagyköcsk jobbágy
község jellegére utal, míg a má
sik felén a lépegető oroszlán a 

kisköcski nemességet szimboli
zálja. 

Az új címerben az alkotók, Fe-
iszt György és Kamper Lajos 
felhasználták azokat a motívu
mokat, amelyeket Kisköcsk és 
Nagyköcsk múlt századi címere 
tartalmazott. A falu új jelképét 
június 5-én ünnepélyes keretek 
között avatja fel dr. Pusztai 
Gyula, a Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke. Az eseményt a celldö
mölki zeneiskolások és az egy-
házashetyei általános iskola ta
nulói - köztük a köcski diákok 
- műsora teszi még emlékeze
tesebbé. 

A nemzetért áldozták magukat 
Május utolsó vasárnapja a hő

sök vasárnapja. Azokra emléke
zünk, akik betöltötték a legna
gyobb szeretet tragikumában is 
legmagasztosabb hivatást: életü
ket adták jövendő nemzedéke
kért, remélt és várt békés, szebb 
holnapért. Nem rajtuk múlott, 
hogy áldozatuknak gyümölcse 
nem táplálhatta azonnal az itt 
maradt élőket, hanem messze 

holnapok termése lett, s akkor is 
keserédes az utódok számára. Az 
emlékezésnek fel kellene szívód
nia minden magyar szívébe, 
egész szervezetébe, hússá és vér
ré, gondolattá, érzéssé és életté 
válni bennünk, hogy méltó legyen 
a hozott áldozathoz és tanítson 
szeretni bölcsen hazát, nemzetet, 
s cselekedni közős jövendőt építő 
buzgalommal. Nádasdy Lajos 

A Hősök napi futás programja 
9.00 - Nevezés a József Attila utca végén 
9.45 - Rövid ünnepség, koszorúzás. Ünnepi beszédet mond: 

Makkos István polgármester 
10.00 - START folyamatosan, a korosztályok szerint fölfelé haladva 
11.00 - Eredményhirdetés 
Kategóriák: alsó tagozat: fiú - leány, felső tagozat: fiú - leány 

középiskolások és felnőttek: férfi - női 
A rendezvény védnöke: Makkos István polgármester 
Minden résztvevőt szeretettel várnak! 

Kihívás Nagysimonyiban 
Nagysimonyi az idén benevezett a Kihívás Napja elnevezésű or

szágos rendezvénysorozatba. Ennek keretében május 25-én szerdán 0 
órától este 21 óráig gazdag sportprogramot kínáltak a község lakóinak 
és az idelátogatóknak. 
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Megszületett a lakásrendelet 
Celldömölkön a lakásállomány 97 százaléka az önkormányzati tör

vény erejével került helyhatósági tulajdonba. A lakástörvény értelmé
ben csak a fennmaradó kis részt (összesen 21 lakást) érinti a vételi 
jog lehetősége: a bérlő egyoldalú jognyilatkozata a vásárlási szándé
káról. E szűk lehetőség ellensúlyozására a képviselÓ-testület széles 
körben (539 db) határozta meg az elővásárlási joggal érintett lakáso
kat: ebben az esetben az önkormányzat tett nyilatkozatot arról, hogy 
felajánlja e lakásokat elidegenítésre. A gyakorlat során az 1995. már
cius 31-i írásos bejelentési határidőig mindkét értékesítési formára 
szinte ugyanazok a szabályok érvényesek. 

A később pályázat alapján kiválasztott, lakásértékelést lebonyolító 
szervezet által kerül meghatározásra az értéknövelő beruházások 
összegével csökkentett beköltözhető forgalmi érték. A közmeghall
gatás előtti ülésen ennek 60 százalékát javasolták a képviselők eladási 
árként, de lakossági tiltakozásra - belátva a fizetőképes kereslet hiá
nyát - kénytelenek voltak visszalépni az országosan elterjedt 50 szá
zalékos mértékhez. A lakásrendelettel foglalkozó vitákon többféle 

formában is felmerült, hogy vételárkedvezményekben csak azokat 
részesítsék, akik megfelelnek a lakáshoz jutásról szóló helyi rendelet 
vagyoni-jövedelmi követelményeinek. Hosszas pengeváltás után úgy 
döntöttek, hogy az ingatlanpiac élénkítése érdekében nem veszik f i 
gyelembe a szociálpolitikai tényezőket. Egyösszegű készpénzfizetés 
esetén a vásárlót engedmény illeti meg. A javaslatok között 20—25-30 
százalék szerepelt. Először e variációkra 5-2-9 arányban oszlottak 
meg a szavazatok, tehát egyetlen vokson múlt a 30 százalékos ked
vezmény... (A rendeletalkotáshoz szükséges minősített többséghez a 
19 tagú testületből 10 fő szavazatára van szükség.) A szavazás újabb 
körében a 25 százalék kapta meg a szükséges támogatást. A saját 
jogon szerzett kárpótlási jeggyel történő teljesítés esetén a vételi jog
gal rendelkezőnél a kamattal növelt névértéket (kb. 150 százalék) 
számítják be, de a kárpótlási jeggyel törlesztett részre kedvezményt 
nem biztosítanak. Elővásárlási jog esetén csak a névérték vehető 
igénybe. 

Előzetes számítások szerint az évente befolyó pénzből talán egyet
len lakást lehetne építeni... 

(A lakásrendeletet mellékletünkben teljes terjedelmében közzétet
tük.) N. T. 

Mesteri 

Nemcsak a falu fürdője 
Mesteri az önkormányzati va

gyonátadáskor úgy döntött, hogy a 
saját tulajdonába kéri a településen 
lévő fürdőt. Az első évben egy cég
nek adták ki üzemeltetésre, de az 
utóbbi két esztendőben már az Ön
kormányzat működtette. 

Évente 1,2-1,5 millió forint be
vétel származik a fürdőből, tudtuk 
meg Maráczf Zsolt körjegyzőtől. 
Ez gyakorlatilag lehetővé teszi a 
nullszaldós üzemeltetést. A gondot 
az jelenti, hogy átfogó rekonstruk
cióra van szükség, mivel elavult a 
berendezések állapota, s könnyen 
előfordulhat olyan meghibásodás, 
ami akár félmilliós többletkiadást 
is okozhat. 

Ennek ellenére a mesteriek előre 
tekintenek. Egy újabb medencét 
építenek a már meglévők mellé. 
Csakhogy ehhez eddig semmiféle 
forrásból nem sikerült külső támo
gatást szerezniük. A medence épí
tése eddig 5,8 milliójába került a 
falunak. A végleges költségek a 

műszaki megoldásoktól, no és a 
pénzügyi lehetőségektől függően 
10-16 millió forint körül alakul
hatnak. A beruházásra tekintettel 
az önkormányzat nem is gondolko
dik egy olyan megoldásban, hogy 
a borgátaihoz hasonlóan egy vál
lalkozónak adja ki üzemeltetésre a 
fürdőt. 

A fürdő a féléves működése alatt 
nagy vendégforgalmat bonyolít le. 
Nemcsak a mesteriek és a környe
ző települések lakói látogatják, ha
nem nagyon sok külföldi vendég is 
felkeresi. Erre tekintettel egy pan7 

zió épült a fürdő közelében és foly
nak a tárgyalások egy kis szálloda 
létrehozásáról. A faluban lévő há
zak iránt folyamatos a kereslet. 
Sok osztrák vásárolt itt magának 
üdülőt. A vendégek jobb kiszolgá
lása érdekében az önkormányzat -
vállalkozók bevonásával -. pavi
lonsor kialakítását tervezi a fürdő 
előtt. 

E. D. Z. 

Regam Kft. 
9500 Celldömölk, 
Széchenyi u. 18. 

Mitarbeiter mit sehr guten Deutsch
kenntnissen für Produktion, und 
Verwaltung werden laufend aufge
nommen. 

Auskünfte: Tel. Nr. 116 

Ballagtak középiskolásaink 

Ünneplő tömeg, matrózblűzos lányok, öltönyös ifjak. Virágcsokrok, 
ajándékok, könnyek, mosolyok. Pergő videofelvevők, kattogó fényképe
zőgépek, kellemes napsütés... 

A két középiskola 227 végzős tanulója és 19 levelezős hallgató vett 
ünnepélyes körülmények között formális búcsút az alma matertől. For
málisát, mert hétfőn már elkezdődött az érettségi procedúra első felvoná
sa. Június közepére már mindenki tudni fogja, milyennek találtatott az 
első komoly megmérettetésen. V. L. 

A névadó előtt tisztelegve 

Emlékünnepség a gimnáziumban 
A hagyományoknak megfelelő

en május 5-én bensőséges hangu
latú ünnepségen emlékezett meg a 
celldömölki Berzsenyi Dániel 
Gimnázium pedagógus- és tanulói 
közössége az iskola névadójáról. A 
Himnuszt követően Joó Antalné 
igazgatóhelyettes idézte fel Ber
zsenyi, a költő és az ember szelle
mét. Az ifjú Dániel a poéüka és a 
hétköznapok területén egyaránt ki
állt elvei mellett, és - a kor körül
ményei között - Dani uraságként 
is ugyanaz a hit jellemezte. A lélek 
belső szabadságának megőrzése 

minden kor ifjúságának érvényes 
üzenetet hordoz. 

A beszéd után a magyar Horati
us három költeménye hangzott el, 
majd felcsendültek a Búcsúzás Ke
menesaljától című verse énekkari 
feldolgozásának dallamai a gimná
zium kórusának előadásában. Az 
intézmény képviselői ezalatt ko
szorút helyeztek el az épület előtt 
álló Berzsenyi-szobornál. A Szózat 
hangjaival zárult ünnepség után 
irodalmi emlékműsorra került sor a 
Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban. N. T. 
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A celldömölki TÜZÉP-telep 
ajánlatából: 

Beremendi cement 
(350/10-es) 788 Ft/q 
(350/20-as) 745 Ft/q 

Mészhidrát 728 Ft/q 
fetete /emez 60 Ft/kg 
Horganyzott és műanyag 

ereszcsatornák reklámáron! 
Olasz járólap 

20%-os engedménnyel 
Betongerendák 

10%-os engedménnyel 
Tatai brikett 742 Ft/q 

Alapítvány 
Ostffyasszonyfáért 
Alapítványt hozott létre Ostffyasszonyfáért 

elnevezéssel a község önkormányzata és a helyi 
mezőgazdasági szövetkezet. A falu valamennyi 
lakójának érdekében megfogalmazott céljai kö
zött szerepel egyebek mellett az iskolai oktatás 
technikai színvonalának emelése, a falu közműve
lődésének felkarolása, a falukép szebbé tétele, és 
a hagyományok felkutatása. Az alapítványt kura
tórium vezeti, amelynek elnöke Iker László. 

Anyílt alapítványhoz bárki hozzájárulhat. Az 
anyagiak mellett az alapítók erkölcsi támogatást 
is várnak mindazoktól, akiknek szívügye Ostf-
fyasszonyfa jelene és jövője. 

Az alapítvány első rendezvénye június 3-án 
és 4-én lesz, amikor a hagyományos falunap 
kereteit meghaladó, színvonalas kulturális és 
sportprogramokat kínálnak az érdeklődőknek. 
A rendezvényről következő lapszámunkban be
számolunk, b— 

Jöhet 
a gáz, 
mehet 

a forgalom 

Már múlt idő mindaz, 
ami a képen látható. Bete
mették az árkot a Széche
nyi utcában, ismét zavarta
lan a forgalom. 

Fotó: Völgyi 

H * I « R * E * K 
• Horváth Krisztina, a celldömölki 

Gáyer Gyula Általános Iskola 8. osztályos ta
nulója nyerte a Celldömölk város és város
környék általános iskoláinak Kazinczy szép
kiejtési versenyét a 7-8. osztályos korcso
portban. Ezzel jogot szerzett az országos ta
lálkozón való részvételre. Felkészítő tanára 
Kovácsné Hegyi Edit volt. 

• Nagyon elszaporodtak az illegális sze
métlerakó helyek Celldömölkön A sajnálatos 
tényen túl ezek elhordását is a lakosság fizeti 
meg, ezáltal azonban kevesebb pénz jut más 
feladatok megoldására. 

• Banyó Gyula festö-tanár kiállítása má
jus 25-én nyílt meg a zeneiskola kamarater
mében. A kiállítás megnyitását követően nö
vendékhangverseny volt. 

• Május 29-én, vasárnap lesz a celldö
mölki gyermekek első szentáldozása. Az el-
sőáldozási mise délelőtt fél 9-kor kezdődik a 
kegytemplomban 

• Urnapí körmenet lesz június 5-én, a 
délelőtt 10 órakor kezdődő plébániai nagymi
se után. A körmenetet a templom és a volt 
kolostor körül tartják. 

• Bérmálás volt a celldömölki kegytemp
lomban május 23-án, dr. Konkoly István me
gyéspüspök 120 celldömölki, 9 vönöcki, 6 
kemenesmagasi és 1 kemenesszentmártoni 
Fiatalt részesített a bérmálás szentségében. 

• Ifjú képzőművészek kiállítása látható 
május 20-ától a Kemenesaljái Művelődési 
Központ galériáján. A kiállítás június 16-ig 
tekinthető meg. 

• Celldömölk város óvodái értesítik a 
szülőket, hogy az óvodai beíratások június 
6-tól 10-ig lesznek. Az óvodák a teljes nyit
vatartási idő alatt várják a jelentkezőket. 

• A MEH-telep minden héten csütörtökön 
reggel 7 órától tart nyitva délután 3 óráig a 
Baross úti telephelyén. 

• Tíz új telket jelölnek k i az alsósági vá
rosrészen az Eötvös és a Kőtörő utcák közti 
területen. A telkek mintegy 730-750 négy
zetméteresek, gáz, víz, villany közművel el
látottak. Várható ár: 360 forint/négyzetméter, 
valamint 65 000 forint gázhozzájárulás. 

Ne feledje: Új Kemenesalja kéthetente! 
Ha előfizeti, 

minden második csütörtökön 
házhoz viszi Önnek a postás. 

0 MEGKÉRDEZTÜK f 
• VÁLASZOLTAK I 

Mi lesz 
a Lázár-féle házzal? 

Válaszol: Nagy József plébános. 
A jelenlegi zeneiskola épülete valami

kor egyházi tulajdon volt, itt „székelt" a 
Katolikus Legényegylet. Mi ezt vissza
igényeltük. A városi önkormányzat csere
ingatlanként a Lázár-féle házat ajánlotta 
fel nekünk. Az épületek felértékelése után 
a csere 1992 őszén megtörtént, s a két 
ingatlan közti értékkülönbözetként kap
tunk még 10 millió forintot. Ezt az ösz-
szeget elsősorban az épület felújítására 
fordítjuk. Sok átalakításra nincs lehetőség 
az épület műemlékjellege miatt. A födé
met és a tetőt mindenképpen ki kellett 
cserélni. Ezt úgy oldottuk meg, hogy te
tőtér-beépítésre is alkalmas legyen. 

A tervek elkészülte után, 1993 májusá
ban kezdődtek meg a munkák. Szeretnénk, 
ha az idei búcsúra teljesen kész lenne. 

A neve Katolikus Ifjúsági Központ 
lesz. Sokféle programot szeretnénk itt kí
nálni mindenekelőtt a gyerekeknek: mi-
nisztránsoknak, cserkészeknek. Nemcsak 
vallási jellegű programokra gondoltunk, 
hanem egyebekre is. Szeretnénk a hoz
zánk járó fiatalok számára rendszeres, 
kulturált szórakozási lehetőséget biztosí
tani. Ezenkívül gondoltunk a szülőkre, az 
idősekre is. 

A felsorolt programok lényegében ma is 
működnek. Az „új épület" ezekhez nyújt 
majd lényegesen jobb körülményeket 

Völgyi László 

Az MSZP, az SZDSZ és 
az MDF jelöltje 
még versenyben 

Elkészült a május 8-ai országgyűlési kép
viselő-választás végleges eredménye. Esze
rint Vas megye 4. számú (Sárvár-Celldö
mölk) egyéni választókerületében az első for
duló hivatalos végeredménye a következő: 

1. Szabó Lajos MSZP 28,58% 
2. Dr. Monostori Endre SZDSZ 18,24% 
3. Dr. Gömbös Ferenc MDF 12,50% 
4. Dr. Dénes Tibor 
5. Velekey József 
6. Kovács Ferenc 
7. Mayer Bertalan 
8. Balogh Tamás 
9. Németh Lajos 

10. Fodor Tamás 
11. Balogh Zoltán 

A választási törvény szerint a május 29-ci 
második választási fordulóba a lista első há
rom helyezettje jutott, a szavazók közülük vá
laszthatják meg Kemenesalja országgyűlési 
képviselőjét az elkövetkezendő négy évre. 

KDNP 11,48% 
FKGP 10,84% 
FIDESZ 7,97% 
Agrárszöv. 3,92% 
Közt. Párt 2,76% 
Munkáspárt 2,61% 
LPSZ-VP 0,60% 
Zöldek 0,50% 
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Olyan jó szórakoztatni másokat... 

Bábozásról egy percben - a különdíjas Vikivel 
Áprilisban zajlott le Szombathelyen a 

Weöres Sándor színjátszó- és bábfesztivál, 
amelyen a Gáyer iskola Tücsök Bábegyüt
tese is részt vett Szemenyei Viktóriával, 
a csoport - bábos múltját tekintve - egyik 
legfiatalabb tagjával váltottunk néhány 
szót az eseményről. 

- Hogyan sikerült számodra a szombat
helyi szereplés? 

0 A zsűri véleménye alapján a színvo
nalas teljesítményért elnyertem a különdí
jat. Elsősorban azt értékelték, hogy dara
bon belül többféle hangon különböző sze
repeket játszottam, s közben láthatták az 
arckifejezést és a mozgást is. 

- Mióta bábozol? 
* Ebben az iskolaévben kezdtem, a ta

valy nyári velemi előkészítő tábort köve
tően. 

- Honnan származott az ötlet és a kedv, 
hogy megpróbáld? 

O Ami a szerepléseket illeti: fuvolázni 
szoktam, és nemegyszer „beugróként" vet
tem részt bábos darabokban. Éreztem, 

hogy szeretném csinálni, mert olyan jó szó
rakoztatni másokat... Nagy Már ta tanító 
nénivel, csoportunk vezetőjével remek 
hangulatúak még a próbák is. Vonzott ezen 
kívül a fellépések és az utazások élményé
nek lehetősége. Rövid időn belül előadást 
fogunk tartani a budapesti Kolibri Színház
ban, majd Olaszországban turnézunk, ké
sőbb a biatorbágyi országos bábfesztiválra 
készülünk. Be vagyunk táblázva rendesen, 
de így a jó! 

- Vannak-e további terveid a bábozás-
sal? 

0 Szombathelyen azt mondták, hogy jó 
lenne folytatnom, mert tehetségesnek tar
tanak. Ha nyolcadik osztály után Szombat
helyre mennék, akkor az MMIK-ban ké
peznének magasabb színvonalra, és felnőt
tek között léphetnék a paraván mögé. Ak
kor sem mondok le azonban a bábozásról, 
ha itthon, a hatosztályos gimnáziumban ta
nulok tovább: hétvégeken és nyaranta nyí
lik lehetőség a szombathelyi gyakorlásra. 

- Sok sikert kívánunk! N. T. 

Vidámság Orbánékkal Egy csupor tej 
Szombat reggel van, nyolc óra múlt valamivel. A közeli város 

zenekara ébresztőt fúj a település népének, ősz hajú asszony 
lépdel át az úttesten. Egyik kezében egy csupor tej, a másikban 
bögre. A zenekar felé igyekszik. A csuprot az emelvény sarkára 
teszi. 

Amikor véget ér a szám, felszól a zenészeknek: Gyertek fiaim, 
igyatok egy kis friss tejet! Most fejtem. Ilyent ritkán ihattok, nem 
városi szepera ez... Ősz hajú zenész lép oda először és kér egy 
csészével, ha már ilyen szívesen kínálják. Egy pillanat alatt csa
ládiassá válik a hangulat. Az elismerő vélemény után a fiatalab
bak is odamennek az asszonyhoz és isszák a frissen fejt tejet. 
Egyesek ugratják őket, hogy majd ettől „felgyorsul" a zenekar. 

Aztán rendezik a soraikat, s a karmester intésére új számba 
kezdenek. A tempó változatlan marad... -gyí 

Pályázat 
A Vas Megyei Munkaügyi 

Központ celldömölki kirendelt
ségén jelenleg 208 regisztrált pá
lyakezdő munkanélkülit tartanak 
nyilván. Elhelyezkedésük meg
könnyítése érdekében a munka
ügyi központ pályázatot írt ki a 
munkáltatók számára. A támoga
tás olyan pályakezdő munkanél
küliek foglalkoztatása esetén 
kérhető, akik legalább 3 hónapja 
szerepelnek a munkaügyi köz
pont nyilvántartásában, szakkép
zettségüket másfél évnél nem ré
gebben szerezték, vagy részt vet

tek a munkaügyi központ által 
szervezett képzésben. 

Pályázatot azok a munkáltatók 
nyújthatnak be, akik a pályakez
dő foglalkoztatását legalább 12 
hónapi időtartamra vállalják. A 
támogatás mértéke: apályakezdő 
munkanélküli munkaszerződés
ben meghatározott munka
bérének 100 százaléka, de közép
fokú végzettségűeknél legfeljebb 
16 000 forint, felsőfokú végzett
ségűeknél 20 000 forint. 

A pályázatot a Vas Megyei 
Munkaügyi Központ kirendeltsé
gén lehel benyújtani 1994. május 
31-ig. 

nika 

Miki Manó, Paff, Nagy Ho-
ho-ho és a többiek vendégesked
tek Celldömölkön május 2-án es
te. A vendégeket elkísérték, sza
vaikat tolmácsolták: a 100FOLK 
CELSIUS együttes tagjai. Telt 
ház volt, gyerekek, apukák, 
anyukák. Jó volt élőben látni és 
hallani a dalokat, érezni a felsza
badult gyermeki Örömöt és me
legséget a nézőtéren. Orbán Jó
zsi, a zenekar frontembere remek 
volt. Nem tudni, hogy csinálja, 
de 3 perc után bárkit képes meg
énekeltetni, feledtetni vele gondja
it. Szóltak a dalok, a gyerekek éne
keltek, tapsoltak, dobogtak, visí
toztak, de ez nem zavaró, hanem 
sokkalta inkább szükséges volt. 

Szóltak a dalok, amelyek nem 
hordoztak mély filozófiai tartal
mat, de bennük volt, hogy örülni 

kell és tudni kell hogyan. Hogy 
van közös nyelv, ha az űrből jött 
valaki, netán akkor is. Hogy ba
rát nélkül gyenge nemcsak a sár
kány, az ember is. Énekeltek a 
gyerekek után az apukák és az 
anyukák is, mert Olivia Newton 
John örök dala, az Ohio mélyen 
és szépen zengő húrokat pendí
tett meg bennük, lehet hogy tíz-
tizenöt—húsz év távolából. 

Jó volt és szép, így egyszerű
en. Üdítő volt, mert feledni lehe
tett a választási korteskedést, a 
sárdobálást, egyszóval a közéle
tet. Köszönet a zenekarnak s a 
szervezőknek. Ez a csapat, ha a 
country, illetve a gyermek dal-
műfajban kell szavazni, biztos 
befutó lenne plakátok, korteske-
dés, acsarkodás nélkül. Egy szál 
gitárral... RL 

Nívódíjas rajzosok 
Nívódíjat kaptak a Gárdonyi és kora elnevezésű regionális rajzpá

lyázaton Balogh Veronika és Dezső Beáta, a Gáyer Gyula Általános 
Iskola negyedik osztályos tanulói. A rajzpályázatra dr. Dóra József-
né rajztanár készítette fel a gyerekeket. 

Az országos Jókai-rajzpályázaton is sikerrel szerepeltek a gáyero-
sok. Remport Éva országos harmadik helyezett lett. 

A Föld Napja megyei rajzpályázat egyéni fődíjait Krelf Noémi és 
Kovács Krisztián kapták, akiket Horváth Lászlóné tanárnő készített 
fel. Mol 
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* * 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
10/1994. (V. 4.) sz. rendelete 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 

Celldömölk Város önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére, vala
mint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi CXUJ. 
tv. és az 1994. évi XVTJ. törvénnyel módosított 1993. évi LXXVHJ. tv. 54. § 
és 58. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

I . R É S Z 

Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K 

1.5 
A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya Celldömölk Város önkormányzatának tulajdoná
ban lévő hatósági kiutalás alapján határozatlan időre bérbe adott laká
sok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére terjed ki. 
(A továbbiakban: R) 

(2) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a képviselő-tes
tület olyan lakást, vagy helyiséget jelöl ki értékesítésre, amelyet 1993. 
december 31 -e előtt hatósági eljárás keretében határozott időre utaltak 
ki, és a bérlőnek elővásárlási joga van. 

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes sza
bályokról szóló 1993. évi L X X V I I I . tv. rendelkezései az irányadók. 
(A továbbiakban: Tv.) 

2.5 
A törvény 45. § (1) bekezdése alapján vételi jog illeti meg a rendelet 1. 

sz. mellékletében felsorolt önkormányzati lakások bérlőit. 
Celldömölk Város önkormányzata tulajdonába az 1990. évi LXV. tv. 

107. §-ának (2) bekezdése alapján került azon lakások jegyzékét, amelyre 
a bérlőknek elővásárlási jogot biztosít, a 2. sz. melléklet tartalmazza azzal 
a megszorítással, hogy a bérlőkijelölési és az ismételten gyakorolható 
bérlőkiválasztási joggal érintett lakásra vételi, elővásárlási jogra csak e jog 
gyakorlójának írásbeli hozzájárulásával van lehetőség. Ezen lakások jegy
zékét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

Celldömölk Város önkormányzata a törvény 46. §-a alapján tartósan 
önkormányzati tulajdonban kívánja fenntartani és hasznosítani az 1990. évi 
LXV. tv. 107. §-áhak (2) bekezdése alapján az Önkormányzat tulajdonába 
került lakások közül a 4. sz. mellékletben, valamint az 5. sz. mellékletben 
felsorolt lakásokat. 

n R É S Z 
L A K Á S O K E L A D Á S A 

3. § 
A lakások vételára 

(1) Ha a lakást a bentlakó jogosult, vagy egyeneságbeli rokon vásárolja 
meg, a vételár a bérlő által a lakásra fordított és meg nem térített 
értéknövelő beruházások énekével csökkentett beköltözhető forgalmi 
érték 50%-a. 

(2) Ha a lakás beköltözhető, az csak nyilvánosan meghirdetett versenytár
gyalás útján értékesíthető. A kikiáltási ár azonos a lakás beköltözhető 
forgalmi értékével. 

(3) Ha a lakás lakottan kerül értékesítésre, az csak nyilvánosan meghirde
tett versenytárgyalás útján történhet, a kikiáltási ár azonos a lakás 
beköltözhető forgalmi értékének 70%-ával. 

(4) A 6. sz. mellékletben felsorolt határozott időre bérbe adott lakások bérlői 
elővásárlási jogukkal~a határozott idő letelte után-beköltözhető forgalmi 
értéken élhetnek, ha a lakás eladásra kijelölt ingatlanban van. 

4. § 
A lakás vételárának megfizetése, kedvezmények 

(1) Ha a lakást a vételi jog, vagy elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, 
a vételárat egy összegben, vagy maximum 25 évi részletfizetési ked
vezménnyel fizetheti meg. 

(2) Ha a vételi jog, vagy elővásárlási jog jogosultja az egyösszegű teljesí
tést vállalja, és a teljes vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg kifi
zeti, készpénzfizetés esetén a vételár 25%-ának megfelelő összegű 
árengedményt kell megállapítani. 

(3) Vételi joggal érintett lakásoknál a saját jogon szerzett kárpóUási 
jeggyel történő teljesítés esetén a kárpótlásra jogosult az Őt megillető 
kárpóüási jegyét az értékesítés során fizetőeszközként a felhasználás
kori értékben (címlet megnövelt értékén) felhasználhatja. 

(4) Elővásárlási joggal érintett lakásoknál a saját jogon szerzett kárpótlási 
jeggyel történő teljesítés esetén a kárpótlásra jogosult az őt megillető 
kárpótlási jegyét az értékesítés során fizetőeszközként a címleten 
feltüntetett értéken (1000-5000-10 000 Ft) felhasználhatja. 

(5) Ha a vételi jog, vagy elővásárlási jog jogosultja a vételárat részletfi
zetéssel kívánja megfizetni, a szerződés megkötésekor a megállapí
tott vételár 10%-át egy Összegben kell kifizetni. 

(6) Ha a bérlő a szerződés megkötésekor a meágllapított vételár 10%-
ának egyösszegű megfizetésével a fennmaradó vételár legfeljebb 3 
év alatti havi egyenlő részletekben történő megfizetését vállalja, a 
részletfizetés - annak teljes időtartama alatt - kamatmentes. 

(7) Részletfizetés esetén kamatot kell fizetni, melynek mértéke a lakás
vásárlásra nyújtandó banki hiteldíj fkamat+kezelési költség) 50%-a, 
de minimum 15%. 

(8) Ha a bérlő a szerződés megkötésekor a megállapított vételár 10%-
ának egyösszegű megfizetésével a fennmaradó vételár legfeljebb 6 
év alatti egyenlő részletekben történő megfizetését vállalja, a részlet
fizetés az első 3 évben kamatmentes, a 4-6 évig 10% kamat terheli. 

(9) Ha a bérlő a szerződésben foglalt fizetési feltételektől eltérően előbb 
teljesít, készpénzfizetés esetén kedvezmény illeti meg. A kedvez
mény összege egyenlő a többletteljesítés 4. § (2) bekezdésben meg
határozott %-kal. 

(10) A vételárfizetésre vonatkozó kedvezmények nem illetik meg azo
kat a bérlőket, akiknek, házastársuknak, vagy kiskorú gyerme
küknek a tulajdonában az ország területén bárhol beköltözhető 
lakása van. 

(11) Nem illeti meg vételárkedvezmény a bérlőket házasingatlan (családi 
ház) esetén a telek értékére. 

IH RÉSZ 
A NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK 

ELADÁSA 

5. § 
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vételára 

(1) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vételára-ha azt az elővásárlási 
jog jogosultja vásárolja meg - azonos a helyiség beköltözhető forgalmi 
értékével. 

(2) Az üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiségeket versenytárgya
lás útján kell értékesíteni. A kikiáltási ár azonos a helyiség beköltöz
hető forgalmi értékével. 

(3) Ha a helyiség lakottan kerül értékesítésre, az csak nyilvánosan meg
hirdetett versenytárgyalás útján történhet. A kikiáltási ár azonos a 
helyiség beköltözhető forgalmi értékével. 

(4) A 7. sz. mellékleten feltüntetett ingatlanokon elhelyezkedő nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek (garázsok) az ingatlanon lévő lakás meg
vásárlására jogosult részére értékesíthetők az (1) bekezdésben megha
tározott vételáron. 

6. § 
A vételár megfizetése 

Ha a helyiséget az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételárat 
egy összegben kell kifizetni. 

IV. RÉSZ 
A KEDVEZMÉNYESEN VÁSÁROLT LAKÁSOK ÉS 

HELYISÉGEK TOVÁBBADÁSÁNAK ÉS CSERÉJÉNEK 
FELTÉTELEI 

7-§ 
(1) A vételi, vagy elővásárlási jog jogosultja által kedvezményesen vásá

rolt lakásra, illetve helyiségre egyösszegű teljesítés esetén a szerződés
kötéstől számított 5 évre szóló elidegenítési és terhelési tilalmat kell a 
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szerződésben kikötni, és azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni 
Celldömölk Város önkormányzata javára. 

(2) Részletvétel esetén az (1) bekezdésben foglalt elidegenítési és terhelési 
tilalom arészletfizetés időtartamára szól. 

s.§ 
(1) Ha a vételi, vagy elővásárlási jog jogosultja az általa kedvezménnyel 

megvásárolt lakás tulajdonjogát átruházza, vagy elcseréli az elidegení
tési és terhelési tilalom fennállása alatt, ahhoz csak akkor adható meg 
a hozzájárulás, ha e rendeletben foglalt kedvezményt visszatéríti az 
önkormányzat javára, illetve a fennálló vételárhátralékot kedvezmény 
levonása nélkül teljes összegben megfizeti. 

(2) Az elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakásra is köthető tartási, 
vagy életjáradéki szerződés, ha a szerződés jogosultja, kedvezménye
zettje (a lakás tulajdonosa) 65. életévét betöltötte, egyedülálló és 
tartásra köteles hozzátartozója nincs. Egyéb esetben az (1) bekezdés
ben foglaltakat kell alkalmazni. 

V. RÉSZ 

Az értékesítéssel kapcsolatos eljárási szabályok 
(1) A vételi jog gyakorlására vonatkozó előzetes nyilatkozatot a vételi jog 

jogosultja a jegyzőhöz köteles bejelenteni írásban, 1995. március 31. 
napjáig. Az elővásárlási jog gyakorlása esetén az önkormányzat e 
rendeletben foglaltaknak megfelelően tesz vételi ajánlatot, és az aján
lati kötöttség idejét 1995. március 31. napjában határozza meg. 

(2) A jegyző megvizsgálja a vételi, vagy elővásárlási jog fennállását, és a 
felülvizsgálat eredményének megfelelően előterjesztést tesz a képvise
lő-testületnek a vételi, vagy elővásárlási jog alapján elidegenítésre 
kerülő önkormányzati ingatlanokról, mely előterjesztést az ingatlanok 
kezelőjével együttműködve készíti el. 

(3) Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy a bejelentőnek sem vételi, sem 
elővásárlási joga nincs, erről az ügyfelet 30 napon belül értesíti. 

(4) Az elidegenítési és terhelési tilalommal kapcsolatos nyilatkozatokat e 
rendelet alapján az értékesítést bonyolító igazolása szerint a jegyző 
adja meg. 

10. § 
Az értékesítés előkészítése, szerződéskötés 

(1) A képviselő-testület tájékoztatása és határozata alapján az abban foglalt 
ingatlanokat a Házkezelőség készíti elő értékesítésre. 

(2) Az értékesítések bonyolítására pályázat kerül kiírásra. A pályázatot 
elnyerő szerv feladata társasházasítás, értékbecslés, jogosult tájékoz
tatása a vételárról és a fizetési feltételekről és szerződéskötés, valamint 
az ingatlannyilvántartásba a tulajdonjog-változás és az elidegenítési és 
terhelési tilalom bejegyeztetése. 

(3) A vételi, vagy elővásárlási jog jogosultja az eladási ajánlat kézhezvé
telétől számított 90 napon belül köteles nyilatkozni az ajánlatot tevő
nek, mely nyilatkozat alapján vételi, vagy elővásárlási szándék esetén 
a szerződést további 90 napon belül kell megkötni. 

(4) A Házkezelőség feladata az adásvételi szerződések alapján a vételár 
átvétele, a részletfizetés előírása, nyilvántartása és folyamatos ve
zetése. 

(5) Ha az értékesítéssel megbízott szerv az értékesítés során nem a lakás
törvényben, vagy e rendeletben foglalt feltélelekkel értékesíti a lakást, 
vagy a kedvezményeket bármely okból nem e rendelkezések szerint 
számolja el és ezzel az önkormányzatnak kárt okoz, vétkességtől 
függetlenül köteles azt az önkormányzatnak megtéríteni. 

11. § 
Versenytárgyalás útján történő értékesítés 

(1) Ha a lakás vagy a helyiség üresen áll, vagy a vételi jog, illetve 
elővásárlási jog jogosultja lemondott a jogának gyakorlásáról, a lakást 
nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útjánkell értékesíteni. Ver
senytárgyalás útján kell értékesíteni a lakást, vagy helyiséget akkor is, 
ha a lakás lakott, de a bentlakóknak sem vételi, sem elővásárlási joga 
nincs, vagy hozzájárulását adta az értékesítéshez. 

(2) A versenytárgyalásról hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb
láján és a megyei napilapban kell közzétenni, legalább 30 nappal a 
versenytárgyalást megelőzően. 

(3) A versenytárgyalás útján történő értékesítés esetén csak készpénzzel 
lehet a vételárat kiegyenlíteni. 

12. § 
Az elidegenítésből származó bevételek elszámolása és felhasználása 

(1) A Házkezelőség az értékesítésekből befolyó vételárat elkülönített 
számlán köteles kezelni és negyedévente elszámolni, a befolyt 

vételárat a kamatokkal együtt az Önkormányzat részére átutalni. A 
átutalt összeget a Polgármesteri Hivatal elkülönítetten köteles kezeli 
a kamatokkal együtt. 

(2) A vételárként átvett kárpótlási jegyekkel a Házkezelőség ugyancs; 
negyedévente köteles elszámolni az alábbi kimutatás szerint: 
1 a kárpótlási jeggyel fizető vevő adatai; 
2. a kárpótlási határozat száma, kelte és kiállítója; 
3. a kárpótlási jegyek sorszáma és címlete; 
4. adásvételi szerződés. 

(3) A befolyt vételárral és kamatokkal szemben az alábbi költségek sz; 
molhatók el: 
- telekalakítással, földrészlet megoszlásával, 
- társasházzá való átalakítással, 
- forgalmi érték megállapításával, 
- elidegenítés lebonyolításával, 
- számlakezeléssel ténylegesen felmerült számlákkal igazolt költst 

gek. 
13. § 

Átmeneti rendelkezések 
(1) A határozott időre bérbe adott lakások bérlői közül nem élhetne 

elővásárlási jogukkal azok a bérlők, akik pénzbeni térítés ellenébe 
mondtak le bérleti jogviszonyukról, és ezt követően kapták meg hatí 
rozott időtartamra a lakást. 

(2) Az értékesítésre kijelölt, illetve a vételi jog bejelentése alapján értékí 
sítésre előkészített épületen, lakásban a kezelő csak azonnali beavai 
kozást igénylő munkákat végezhet el. Amennyiben a karbantartá 
körét meghaladó mértékű javítási munka kerül elvégzésre, arról 
Polgármesteri Hivatalt értesíteni kell, és a házingatlan vételárát újbc 
meg kell állapítani. 

(3) A lakást és a hozzá tartozó épületrészt terhelő köztartozások és 
fenntartással kapcsolatos költségek fedezetéről és kiegyenlítéséről a 
adásvételi szerződés megkötését követő hónap első napjáig a kezel 
köteles gondoskodni. 

(4) Vételi jog, vagy elővásárlási jog alapján csak akkor köthető meg a 
adásvételi szerződés, ha a tárgybani lakásra, helyiségre semminem 
köztartozás, üzemeltetési költséghátralék nem áll fenn. Helyiség ese 
tében be kell kérni a Társadalombiztosítási Igazgatóság és az Adóha 
tóságok igazolását is. 

14. § 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

(1) Ez arendelet 1994. május 15. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 30/1992 

(XII. 15.) sz. Önkormányzati rendelet 52. §-tól a 62. §-ig. 

Celldömölk, 1994. május 04. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos Istvái 
polgármestei 

1. sz. mellélde 

Vételi joggal érintett lakások 
Cím Hrsz. Lakások száma 

Bokodpuszta 0674/1 2 db 
Bokodpuszta 0674/2 1 db 
BuzaJ.u. 14-20. 10/10 4 db 
Sági u. 200. 2748/1 2 db 
Sági u. 200. 2748/2 4 db 
Sági u. 202. 2752/1 2 db 
Széchenyi u. 54. 274/2 6 db 
összesen: 21 db 

2.sz. mellélde 
Elővásárlási joggal érintett lakások 

Cím Hrsz. Lakások száma 

Április 4. u. 1. 1673 6 db 
Április 4. u. 2. 1674 6 db 
Április 4. u. 3. 1675 6 db 
Április 4. u. 4. 1685 6 db 
Április 4. u. 5. 1686 6 db 
Bartók B.u. 1. 392 2 db 
Budai N. A. u. 8. 830/1 12 db 
Budai N. A.u. 11 846 12 db * 
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Cím 

Csokonai u. 31. 
Csokonai u. 33-35. 
Gáyer tér 1-6. 
Gáyer tér 7. 
Dr. Géfin L. tér 2. 
Dr. Géfin L. tér 7. 
Hámán K. u.4. 
Ifjúság tér 1. 
Király J.u. 26. 
Kossuth L. u. 7. 
Kossuth L. u. 8. 
Kossuth L. u. 9. 
Kossuth L. u. 10-12. 
Mikes K. u. 18. 
Nemesdömölki u. 7. 
Pozsonyi u. 6. 
Rákóczi F. u. 13. 
Ságiu. 1. 
Sági u. 2. 
Sági u. 12. 
Ságiu. 14-16. 
Sági u. 18. 
Szabadság tér 2. 
Szentháromság tér 2. 
Széchenyi u. 12. 
Széchenyi u. 20. 
Dr. Szomraky Z. u. 2. 
Vasvári P. u. 2. 
Vasvári P. u. 6. 
Somogyi B. u. 37. 
Kráter u. 28. 
Sikló u. 28. 

Hrsz. Lakások száma 

1692 
1693 

902/2 
902/3 

1391/9 
1372/2 

1394 
1391/6 
837/2 

802 
826 
798 
827 

1796/2 
19 

0116/23 
652 

1391/8 
1066/2 
1079/4 
1079/1 
1079/5 

748 
877/1 

533 
389 

877/2 
1081/4 
1079/6 

2795 
2047 
2057 

1 db 
2 db 

36 db 
24 db 
45 db 
31 db 
2 db 

12 db 
6 db 
6 db 
8 db 

18 db 
28 db 
12 db 
2 db 
1 db 
2 db 

35 db 
8 db 

38 db 
38 db 
32 db 
9 db 
8 db 
3 db 
8 db 
3 db 
6 db 

45 db 
4 db 
1 db 
1 db 

összesen: 531 db 

Az Országos Természetvédelmi Hivatal vezetőjének engedélye után 
elővásárlási joggal érintett lakások 

Sághegy I . 
Sághegy rj-rn. 
Sághegy V. 

3842 
3843 

3839/6 

3 db 
6 db 
1 db 

összesen: 10 db 

3. sz. melléklet 

Jelenleg még bérlőkiválasztást joggal érintett lakások jegyzéke 

Ssz. Lakcím Még fennálló bérlő
kiválasztási jog 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7, 
8, 
9. 

10. 
11. 

Ságiu. l/C.I/2. egyszeres 
Sági u. l/A. 1/1. egyszeres 
Sági u. l/A. B72. egyszeres 
Ságiu. l/A.n/3. egyszeres 
Ságiu. l / A . m / i . egyszeres 
Sági u. l/A. m/3. egyszeres 
Vasvári P. u. 6/A. fszt. kétszeres 
Vasvári P. u. 6/A. 1/4. egyszeres 
Vasvári P. u. 6/A. B77. kétszeres 
Vasvári P. u. 6/A. H1710. egyszeres 
Vasvári P. u. 6/A. IV/13. kétszeres 

4. sz. melléklet 

Önkormányzat által értékesítésre ki nem jelölt lakások 

Cím Hrsz. Lakások 
s/,áma Ki nem jelölés indoka 

Ady E. u. 56. 306 1 db 1994. január 1. után vásárolt 
Budai N. A. u. 3. 792 6 db lebontás, rendezési terv miatt 
Csokonai u. 66. 1764 1 db egyházi csere 
Deák F. u. 27. 705 2 db vegyes rendeltetésű 
Dózsa Gy. u. 2-4. 806 8 db lebontás, rendezési terv miatt 
Dózsa Gy.u. 5. 753 2 db lebontás, rendezési terv miatt 
Dózsa Gy.u. 35. 771 4 db lebontás, rendezési terv miatt 
Gábor Á. u. 29. 1796/30 14 db szakember-letelepítés céljára 
Dr. Géfin L. tér 10. 1369/1 3 db fejlesztési elképzelés 
Dr. Géfin L. tér 13. 545 3 db szakember, egyházi csere 
Hollósy J. tér i . 883 5 db fejlesztési elképzelés 

Cím Hrsz. Lakások 
száma Ki nem jelölés indoka 

Hollósy J. tér 5. 890 4 db lebontás 
Hollósy J.tér 7-8. 879/2 18 db önkormányzat által Hollósy J.tér 7-8. 

tervezett funkciója: átmeneti 
szállás, ÜL fiatal házasok 
otthona 

Horváth E. u. 1. 153/2 10 db fejlesztési cél 
Horváth E. u. 21. 154/2 1 db fejlesztési cél 
Király J. u. 4. 852 2 db lebontás 
Kossuth L. u. 5. 803 4 db felújítás 
Kossuth L. u. 8/B. 828 1 db lebontás 
Kossuth L. u. 16. 848 7 db ÁFÉSZ-tulajdon 
Petőfi S.u. 20. 700 2 db városfejlesztés 
Sági u. 10. 1074 4 db fejlesztési cél 
Sági u. 49. 1839 1 db 1994. január 1. után vásárolt 
Szentháromság tér 5 1064 3 db fejlesztési elképzelés 
Szentháromság tér 6 1065 8 db fejlesztési elképzelés 
Városmajor 1491 2 db lebontás 
Zalka M.u. 56. 1093/16 4 db szakember lakása 
összesen: 120 db 

5. sz. melléklet 

Az új lakásügyi törvény hatálybalépésekor szolgálati, 
vagy vállalati bérlakások, amelyekre véteti jog nem áll fenn 

1. Sági Utcai óvoda 
(intézménnyel egybeépülve) 2 db Sági u. 174. 

2. Eötvös L. Altalános Iskola 
(intézménnyel egybeépülve) Idb Széchenyi u. 15. 

3. Gáyer Gy. Altalános Iskola 
(intézménnyel egybeépülve) l db József A. u. 1. 

4. Gimnázium 
(intézménnyel egybeépülve) 1 db Nagy S. tér 13. 

5. Kultúrház 
(intézménnyel egybeépülve) 2 db Sági u. 111. 

6. Szikra Filmszínház 
(intézménnyel egybeépülve) l db Koptik O. u. 

7. Tűzoltószertár fölötti 
(intézménnyel egybeépülve) 3 db Kolozsvári u. 2. 

8. Kórház 
(intézménnyel egybeépülve) l db Hunyadi u. 2/A. 

9. Kórház 
(intézménnyel egybeépülve) l db Széchenyi u. 46. 

10. TGK (Eü. alapellátás) 
(külön az intézménytől) 2 db Ságiu. 188. 

11. Kórház 
(külön az intézménytől) 1 db Koptik O. u. 5. 

12. Kórház 
(külön az intézménytől) 1 db Deák F. u.21. 

6. sz. melléklet 

Határozott időre bérbe adott lakásol-
Ssz. Lakcím 

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk. 
Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk, 
Celldömölk, 

Zalka M.u. 56. 
dr. Géfin L. tér 7. n/5. 
Kossuth L. u. 5/B. 
Kossuth L. u. 5/B. 
dr. Géfin L. tér2.IV/3. 
Gábor Á. u. 29. IH/13. 
Gábor Á. u. 29. m/14. 
Gábor Á. u. 29.1/5. 
Gábor Á. u.29. n/12. 
Gábor Á. u.29.1/8. 
dr. Géfin L. tér 2. m/2. 
Kossuth u. 8. fszt. 
Hámán K. u. 4. 
dr. Géfin L. tér 2. IV/3. 
Vasvári P. u. 6/B.IV/14. 
Hollósy tér 8. fszt. 3. 
Hollósy tér 8. 
dr. Géfin L. tér 10. 
dr. Géfin L. tér 2. LX/5. 
Ságiu. 12.IV/17. 
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Ssz. Lakcím 

21. Celldömölk, 
22. Celldömölk, 
23. Celldömölk, 
24. Celldömölk, 
25. Celldömölk, 
26. Celldömölk, 
27. Celldömölk, 

dr. Géfin L. tér 7.1/8. 
Budai N. A. u.3. 
dr. Géfin L. tér 7. 
Szentháromság tér 7. 
Horváth E. u. 19. 
dr. GéfinL.tér7.rV/27. 
Sági u. 202. 

7. sz. melléklet 
Értékesítésre kijelölt nem lakás céljára szolgáló helyiségek (garázsok) 

Cím Hrsz. Garázsok Tulaj J.lap szerinti Cím Hrsz. 
száma megnevezés 

Csokonai u. 31. 1692 1 lakóház, udvar, gazd. ép. 
Csokonai u. 33-35. 1693 2 lakóház, udvar, gazd. ép. 
Hámán K. u. 4. 1394 2 lakóház, udvar, gazd. ép. 
Széchenyi u. 54. 274/2 2 lakóház, udvar, gazd. ép. 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
5/1994. (II. 16.) sz. rendelete a lakáshoz jutás, 

lakáskorszerűsítés és -bővítés helyi támogatásáról 
A rendelet hatálya 

l . | 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Celldömölk város közigazgatási területén 

legalább 3 éve állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgárra, 
valamint az önkormányzat intézményeinél dolgozó és a városban 
letelepedni szándékozó szakemberekre. 

A lakáshoz jutás helyi támogatásának feltételei 
2.5 

(1) Aképviselő-testületkamatmentes kölcsöntnyújthat új, vagy megüresedett 
lakás vásárlásához, új lakás építéséhez, lakás bővítéséhez azoknak a fiatal 
házasoknak, akiknek családjában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg 
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125%-át, ha a meg
szerezni kívánt lakás nagysága nem haladja meg a család lakásigényének 
önkormányzati rendeletben meghatározott mértékét, valamint jövedelmi 
viszonyaiktól függetlenül az önkormányzat intézményeméi dolgozó és a 
városban letelepedni szándékozó szakembereknek. 

(2) A képviselő-testület kölcsöntnyújthat fűtés korszerűsítéséhez, szenny
vízcsatorna bekötéséhez, vízfogyasztás és távfűtés mérhetővé tételé
hez, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125%-át, egyedül
álló személy esetében 175%-át. 

(3) Eltartott családtagként azok a gyermekek vehetők figyelembe, akik 
után a támogatást kérő a lakásépítés pénzügyi feltételeiről és szociál
politikai kedvezményről szóló jogszabályok szerint szociálpolitikai 
kedvezményre lenne jogosult, valamint a vele legalább 1 éve közös 
háztartásban élő, jövedelemmel nem rendelkező személy. 

(4) A támogatás többszöri alkalommal is igénybe vehető, mindaddig, amíg 
annak összege nem éri el a 200 000 Ft-ot, 

(5) Nem jogosult támogatásra: 
a) akinek a tulajdonában 500 000 Ft-ot meghaladó értékű értékesíthető 

ingó, vagy ingatlan vagyona van, 
b) aki és a vele együtt költöző családtagja személyi tulajdonú ingat

lanát (tulajdoni hányadát) a megelőző 5 éven belül elidegenítette, 
ha annak forgalmi értéke meghaladta a 750 000 Ft-ot, 

c) aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valót
lan adatokat közöl, amelyek számára jogtalanul előnyt jelentenek. 

(6) A vagyoni viszonyok vizsgálatánál figyelmen kívül kell hagyni annak 
a teleknek az értékét, melynek beépítéséhez az igénylő a támogatást 
kéri. E rendelkezés irányadó akkor is, ha a telken melléképület, vagy 
állaga miatt bontásra szoruló lakóház áll. 

Támogatás formál 
3.§ 

(1) a) Új, vagy megüresedett lakás vásárlásához, új lakás építéséhez 
200 000 Ft-ig terejdő kamatmentes kölcsön, 

b) lakásbővítéshez 100 000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön, 
c) fűtés korszerűsítéséhez, szennyvízcsatorna bekötéséhez, vízfo

gyasztás és távfűtés mérhetővé tételéhez 50 000 Ft-ig terjedő ka
matmentes kölcsön nyújtható. 

(2) A kamatmentes kölcsön visszafizetési ideje: 
10 év, ha a kamatmentes kölcsön összege 151 000-200 000 Ft, 
8 év, ha a kamatmentes kölcsön összege 101 000-150 000 Ft, 
5 év, ha a kamatmentes kölcsön összege 51 000-100 000 Ft, 
3 év, ha a kamatmentes kölcsön összege 26 000- 50 000 Ft, 
2 év, ha a kamatmentes kölcsönösszege a 26 000 Ft-ot nem haladja meg. 

(3) A törlesztőrészlet-fizetés minden hónap 15. napjáig esedékes, első 
alkalommal a támogatás kifizetését (átutalását) követő hónapban. 

(4) A kölcsön-visszafizetési kötelezettségre megállapított idő alatt, ha a 
lakásügyi hatóság tudomására jut, hogy a kedvezményezi tt a lakásügyi 
hatóság megtévesztésével kapott kölcsönt, azt a Ptk-ban megállapított 
kamattal együtt azonnal, egy összegben köteles visszafizetni. 
A visszafizetett kölcsön az önkormányzat bevételét képezi, és azt további 
lakáshoz jutással összefüggő helyi támogatásra kell felhasználni. 

4.§ 
(1) A támogatásról és annak összegéről - a lakásügyi bizottság javaslata 

alapján - a képviselő-testület dönt. A támogatás odaítélése egyéni 
elbírálás alapján történik. 

(2) A támogatásra irányuló kérelmeket az erre a célra rendszeresített 
nyomtatvány felhasználásával - a szükséges mellékletekkel együtt - a 
lakásügyi hatósághoz kell benyújtani. 
A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező: 
- építési kölcsön iránti kérelmét az OTP-hez már benyújtotta, de a 

kölcsön folyósítását az OTP még nem kezdte meg, 
- ingatlan megvásárlására irányuló elővételi szerződést kötött, 
- a lakás bővítési, korszerűsítési munkáiról a költségvetés rendelke

zésre áll. 
(3) A kérelem átvételét követően a lakásügyi hatóság helyszíni vizsgálatot 

végez a támogatást kérő család anyagi és szociális helyzetének megál
lapítása céljából. 

(4) A lakásügyi hatóság a kérelmeket javaslattételre a lakásügyi társadalmi 
bizottság elé terjeszti. 
A lakásügyi hatóság és a bizottság által összeállított tervezetet a 
támogatásra javasoltak nevének, lakcímének, a támogatás összegének 
és formájának feltüntetésével 15 napra a Polgármesteri Hivatal hirde
tőtábláján közszemlére kell tenni észrevételezés céljából. 

(5) A tervezet ellen benyújtott észrevételeket a lakásügyi hatóság a bizott
ság közreműködésével megvizsgálja, és javaslatát döntésre negyed
évenként a képviselő-testület elé terjeszti. 

(6) A képviselő-testület döntéséről a lakásügyi hatóság 8 napon belül értesíti 
a támogatást kérőt azzal, hogy további 8 napon belül írásbeli megállapo
dást köteles kötni a Polgármesteri Hivatal közigazgatási osztályával. 

(7) A Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya: 
a) a jóváhagyott kölcsönt a megállapodás megkötésétől számított 8 

napon belül az illetékes OTP-fiókhoz utalja, 
b) a kölcsönt és a megfizetett törlesztőrészietet nyilvántartja, 
c) a hátralékos, vagy egyébként esedékessé váló összegek beszedése 

érdekében intézkedik. 

Vegyes rendelkezések 

(1) A képviselő-testület rendeletében meghatározott jövedelmeket szemé
lyi jövedelemadóval és nyugdíjjárulékkal csökkentett Összegben kell 
figyelembe venni. 
Jövedelemként kell számításba venni az 1993. évi DX tv. 4. § (1) bek. 
a) pontjában meghatározottakat. 

(2) A havi jövedelmet a kérelem benyújtásának időpontját megelőző 12 
havi átlag alapján kell megállapítani. 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Celldömölk, 1994. február 17. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 
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Legenda vagy valóság Dugovics Titusz simonyi származása? 
A szájhagyomány szerint, 

melyet a faluban ma is meglévő 
emlékművön olvasható felírás 
eredeztetett és táplál, sőt a 
helytörténeti kutatók is elfoga
dottnak tekintettek, a korai hó
dító török háborúk egyik dicső 
hőse. DUGOVICS TITUSZ 
Nagysimonyiban született. M i 
az igazság ebben a vonatko
zásban? 

Bár Porkoláb megkérdőjelezi 
a Dugovicsok Titusztól való 
származását, a Nagysimonyiban 
és Dömölkön lakos Dugovicsok 
törzsatyja tényleg és valóságo
san Dugovics Titusz. Ámde ő 
nem itt született, hanem a Zala 
megyei egykori, már eltűnt fa
luban, SÁRKUTON. Ez a falu 
a nagykanizsai vár tartozéka 
volt, s valószínűleg innen vo

nult be Hunyadi János seregébe 
Titusz is, s hajtotta végre az éle
te feláldozásával járó hősi lettet, 
mellyel részese letl a nándorfe
hérvári győzelemnek, s örökre 
beírta nevél hazánk történel
mébe. 

L Mátyás királyunk 1459-ben 
a hős fiának. BERTALAN-nak 
a latin nyelvű oklevél szerint 
TEU, azaz TEJFALU Pozsony 
megyei birtokot adományozta, 
és innen származtak el a későb
bi utódok, így a nagysimonyiak 
és a Nemesdömölkre kerülők is. 
Az oklevélből tudjuk azt is, 
hogy a család nemesi eredetű, 
és nem csupán I . Lipót adomá
nyozott nekik nemesi kiváltsá
got és címert. Tejfaluban szüle
tett Dugovics Mihály s valószí
nűleg ő került el Nagysimonyi-

ba, vélhetőleg a 18. században. 
Adat van arra, hogy a család tej
falui birtokát ő adta zálogba, s 
ezt még Nemesdömölkön lakó 
fia, Imre is zálogos birtokként 
hasznosította. 

Egy EBERGÉNYI nevű ne
mes úr BÜKÖN 1588-ban kel
tezett levelében arrél értesíti a 
Drugeth zászlaja alatt katonás
kodó egyik Dugovicsot, hogy 
egyik atyjafia, aki a zágrábi vár
ban raboskodott: „...Sárkuthy 
Dugovucz T. unokája, ez el-
multh napokban ith volth, az mi 
azth ¡1 ethy jó nemes ember az 
condescensioth az nagy withiz 
Belgrády Thitushoz tette". Egy 
Bercsényi Miklós által 1705-
ben keltezett levél Dugovich 
György nemzetes urat említi, 
„kinek Tit Eleje Belgrádi toro-

nál Magyar mód el holt", s 
„most Németnek embere". A 
Dugovics Imre vármegyei es
küdt és pandúrkapitány birto
kában 1824-ben meglévő ok
iratok fentiekről tesznek bi
zonyságot. 

A tényekkel tehát nem lehet 
vitatkozni! A Nagysimonyiban 
és Nemesdömölkön lakos Du
govicsok törzsatyja valóban 
Dugovics Titusz, de ő maga so
ha nem volt nagysimonyi szüle
tésű, és még kevésbé lakos. 
Sárkuton született, melytől ne
mesi előnevüket is kapták a Du
govicsok, és amely helység 
1450-ben már puszta prédium 
volt. Nemesi levelüket Dugo
vics Mihály 1816-ban mutatta 
be Nagysimonyiban. 

Nádasdy Lajos 

Gyürüsy Dezső* 

Mese, mese dezskete 
Sarlós szárnyú, sebes fecskén 
tovaszálló szép életem 
nem siratom, nem sajnálom, 
visszanézek megcsodálom. 

„Egyszer volt, hol nem volt, 
üveghegyen innen." 
Élt egy ifjú ember! 

Citerát csinált magának, 
nekivágott a világnak. 
Barátja lett fűnek, fának, 
fán éneklő kis madárnak. 

Kíváncsiság csalogatta, 
elvásott a csizma sarka. 
Megmászta az üveghegyet, 
túloldalra megérkezett. 

Hetvenkedik maga módján, 
Elmereng egy régi nótán. 
Én Istenem hej azóta 
másképpen szól az a nóta. 

Süvegét csillagpor fedi, 
alkony fényben elpengeti. 
Szépen szól a citerája 
elmúlt idők sóhajtása. 

„Egyszer volt, hol nem volt, 
az üveghegyen innen." 
Élt egy ifjú ember! 

Citerát csinált magának, 
nekivágott a világnak. 
Elkísérte nap és a hold, 
álruhában királyfi volt. 

A verset a szerző hetvenedik szüle
tésnapja alkalmából közöltük, így köszöntve 
Gyürüsy Dezsőt. 

Celli diákok tanulmányi útja Itáliában 

Celldömölk testvérvárosába, az olaszor
szági Pagnaccóba látogatott Takács Mária 
tanárnő szervezésében nemrég a Gáyer Gyula 
Általános Iskola hat diákja, akik fakultáció
ban tanulják az olasz nyelvet. A gyerekek 
(Bakó Beáta, Finta Claudia, Pécz Lilla, 
Szakái Szilvia, Szakos Zsuzsanna, Varga 
Zsuzsa Éva) és a pedagógusok (Fehér Lász
ló és Kölkedi Csaba) maguk állták a részvé
tel költségeit, amelyhez a Celldömölki Pol
gármesteri Hivatal is hozzájárult. (Bakó Ist
vánnak, az iskola igazgatójának ezúton is 
köszönetet mondanak az út lehetőségének tá
mogatásáért.) 

Friuli tartomány és a környék nevezetessé
geinek megtekintésén túl elsődleges céljuk a 
nyelv alkalmazása volt Ezt kiválóan szolgálta 
a természetes nyelvi környezetet nyújtó csalá
doknál történó elhelyezés, amely ráadásul bő
séges és változatos ellátással párosult. Az es
ténkénti családi fakultatív programok (lovaglás, 

keresztelő stb.) sok-sok egyedi élménnyel 
ajándékozták meg a magyar lányokat. 

Reménytelen vállalkozás lenne a termé
szeti-építészeti szépségekben, valamint mű
velődéstörténeti értékekben bővelkedő kirán
dulások felidézése - még távirati stílusban is. 
Velence látványosságai, az antik eredetű 
Aquilea erődvárosa, több száz méterre be
nyúló séta az apályos tengerbe... A gyerekek 
kikapcsolódásként remekül érezték magukat a 
rockzenekarok fergeteges minősítő koncertjén. 
Természetesen ismerkedési napra is sor került 
a pagnaccói tanulókkal, és a hat magyar diák a 
nyelvi játékokat követően zenés-táncos műsor
ral kedveskedett a házigazdáknak. 

A hét elteltével a magyar csoport érzékeny 
búcsút vett a vendéglátóktól. Van remény 
azonban az út során szövődött barátságok 
ápolására, hiszen valamennyien azt szeret
nék, hogy az évenkénti cserelátogatás hagyo
mánnyá fejlődjön. -bor 
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Az ÁVÜ Marketing Adatbázisában 1994. május 12-én szereplő, 
megvásárolható állami tulajdonú vagyon és vagyonrészek 

AIXAMI VA<;YOM <;YAOILSI:<; 

Tisztelt 
Az Állami Vagyonügynök

ség Vas Megyei Ügyfélszolgá
lata az alábbiak szerint tájé
koztatja Önöket azokról a le
hetőségekről, amelyek a priva
tizáció keretein belül jelenleg 
a megyénkben jelentkeznek. Az 
itt közölt információk az ÁVÜ 
Marketing Adatbázisából szár
maznak, így azok megbízható
ságát, aktualitását a Vagyon
ügynökség garantálja. Ez a 
rendszer az egész országra ki
terjedő részletes adatokat tar-

Olvasók! 
talmaz. így azok, akiket a me
gyén kívüli privatizációs ese
mények is érdeklik, keressékfel 
az ÁVÜ Vas Megyei Ügyfél
szolgálatát (Szombathely, Me
gyeháza-Berzsenyi tér 1.214. 
szoba), ahol Horváth Endre, a 
kirendeltség vezetője és mun
katársai készséggel állnak az 
ügyfelek rendelkezésére. A te
lefonon érdeklődők a 94/311-
211-es számon, a 182-es mel
léket kérjék. A telefax száma: 
941313-275. (X) 

Telephelyek 
A telephely neve Érték (E Ft) 

Répcelaki Sajtgyár 444 188 
Sárvári Üzem 64 473 
Üzem 5 918 
Szállítási Üzem 4 328 
Tejgyűjtő csarnok 1 016 
Tejgyűjtő csarnok 584 
Tejgyűjtő csarnok 1 552 
Raktár (szerződéskötés alatt) 19 000 
Raktár (szerződéskötés alatt) 5 600 
Raktár (szerződéskötés alatt) 31 400 
Meggyespusztai major 13 827 
Meggyespusztai teh. t. 45 909 
Tormásligeti telep 1 566 
Irodaház 2 459 
Szőcei fűzfeldolgozó t. 750 
Merseváti fűzfeldolgozó t. 10 337 
Rumi mg. szeszü. ép.gépek 0 
Körmendi telep 14 774 
Zarkaházi részleg 13 063 
Kőszegi gyártelep 50 000 
Sárvár EQ. gyártelep 70 000 
Szombathelyi egység 0 
Javító és raktárbázis 11 824 
Sertéstelep 16 541 
Raktárbázis 25 683 

A tulajdonos neve 

Vas M. Tejipari Váll. 
Vas M. Tejipari Váll. 
Vas M. Tejipari Váll. 
Vas M. Tejipari Váll. 
Vas M. Tejipari Váll. 
Vas M. Tejipari Váll. 
Vas M. Tejipari Váll. 
Gabonaforg. és Malorrűp. V. 
Gabonaforg. és Malomip. V. 
Gabonaforg. és Malomip. V. 
Csepregi Állami Gazdaság 
Csepregi Állami Gazdaság 
Csepregi Állami Gazdaság 
Rábamenli Állami Gazd. 
Erdőgazd. Fűz- és Kosárip. 
ErdŐgazd. Fűz- és Kosárip. 
Győri Szeszipari Váll. 
Nett-Pack Kft. 
Nett-Pack Kft. 

Rába Magyar Vag. és Gépgy. 
Rába Magyar Vag. és Gépgy. 
Győri Fuvarozó Gépjárműjav. 
Szombathelyi Tangazd. Rt. 
Szombathelyi Tangazd. Rt. 
Szombathelyi Tangazd. Rt. 

A vagyontárgy neve 

Ingatlanok 
Érték 
(E Ft) A tulajdonos neve 

Szombathelyi laboratórium 
Raktár -

Szhely., Vépi űt 27. 17 000 
Raktár - Szhely., Ipartelep 27 600 
Tejbegyűjtő - Rábatótfalu 861 
Tejbegyűjlő - Farkas fa 548 
Tejbegyűjtő - Felsőszölnök 713 
Tejbegyűjtő - Máriaújfalu 772 
Tejbegyűjtó - Apátistvánfalva 642 
Tejbegyűjtő - Gulatőttős 273 
Telek - Hegyfalu 73 
Telek - Vasegerszeg 116 
Telek - Sorkikápolna 68 
Telek - Gyanógeregye 0 
Telek - Kőszegdoroszló 96 
Telek - Egervölgy 120 
Gépműhely - Kőszeg 1 440 
Növendékistálló 425 
Üdülőépület 23 000 
Telek 70 000 
Építési telek 390 
Építési telek 508 
Építési telek 868 
Telekrész 8 000 
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Gabonaforg. és Malomip. Rt. 
Gabonaforg. és Malomip. Rt, 
Vas Megyei Tejipari V. 
Vas Megyei Tejipari V. 
Vas Megyei Tejipari V. 
Vas Megyei Tejipari V. 
Vas Megyei Tejipari V. 
Vas Megyei Tejipari V. 
Vas Megyei Tejipari V. 
Vas Megyei Tejipari V. 
Vas Megyei Tejipari V. 
Vas Megyei Tejipari V. 
Vas Megyei Tejipari V. 
Zalaegerszegi Tejipari V. 
Csepregi Állami Gazdaság 
Csepregi Állami Gazdaság 
Gyapjú és Textilnyersanyag F. V. 
Rába Magyar Vagon és Gépgyár 
Rába Magyar Vagon és Gépgyár 
Rába Magyar Vagon és Gépgyár 
Rába Magyar Vagon és Gépgyár 
Rába Magyar Vagon és Gépgyár 

Társaságok 

A társaság neve ÁVÜ ÁVÜ-tőke Tőke A társaság neve 
(%) (E Ft) (E Ft) 

Sabaria Cipőgyár Rt. 96 743 090 490 135 
Vasi Húsipari Rt. 22 96 750 717 123 
Royal Tejipari Rt. 100 530 570 778 336 
Vas Megyei Gabonaipari Rt. 100 382 240 1 009 711 
Rábamenti Takarm. és Hústerm. Rt 100 172 380 271 839 
Nyugat-Röviköt Ker. Rt. 94 156 200 90 196 
Uránia Ruházati Keresk. Rt. 15 13 500 194 523 
Ny-dunántúli TÜZÉP Ker. Rt 83 349 000 443 118 
Sárvári Cukorgyár Rt. 50 249 000 1 111 496 
Falco RL 92 1 289 790 1 286 877 
Nett-Pack Kft. 100 154 531 154 531 
Nyugat Keresk. Rt. 6 23 861 523 138 
Szombathelyi Vendéglátó Rt. 100 144 950 194 363 
Szentgotthárdi Téglaipari Rt. 100 14 150 15 787 
Pankaszi Téglaipari Kft. 100 24 820 27 662 

AIJ.VMI VÁGYOM <;vxoiíSi;«; 

Antenna Hungária-részvények kárpótlási jegyért 
Az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság nyilvános forgalomba ho

zatalra felajánlja az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhír
közlési Részvénytársaság által kibocsátott 730 millió forint összértékű, 
egyenként ezer forint névértékű részvényeit. 

Tíz darab ezerforintos címletű kárpótlási jegy ellenében 10 darab ezer
forintos névértékű részvény jegyezhető. Az igényelhető rész
vénymennyiség tíz darab, vagy ennek egész számú többszöröse. A jegy
zési időszak 1994. május 16-tól június 3-ig tart. 

A nyilvános forgalomba hozatal során a forgalmazói feladatokat a Posta
bank Értékpapír-forgalmazási és Befektetési Rt. látja el. Sajnálatos, hogy a 
megyénkben nem lesz lehetőség a részvényjegyzésre, ezért akiknek ilyen 
szándéka van, azok Zalaegerszegen, Győrben, vagy Sopronban jegyezhetnek 
részvényt a Postabank-fiókokban. Ezek pontos címe és telefonszáma: 

Zalaegerszeg, Petőfi u. 21-25. Telefon: 92/311-310. 
Sopron, Új utca 12. Telefon: 99/312-530. 
Győr, Teleki L. u. 20. Telefon: 90/311-488. 

Kárpótlási jegy - részvénycsere lehetőségek 

A társaság neve Beváltási arány 
jegy/részvény Jegyzési idő 

Eptek Rt. 
Pillér I I . 
Danubius Rt. 

Budapesti Élelmiszerk. 
Hajdútej Rt. 
Hajdúsági Sütödék Rt. 
Masped Rt. 
Hajdúgabona Rt. 
Aranypók Rt. 
Antenna Hungária Rt. 
Égis Rt. 
Magyar Külker Bank 
Veszprémtej Rt. 

2:7 
2:3 

10:10 
A várható kínálat 

Rt. 1:1 
árf. meghat, alatt 
árf. meghat, alatt 
árf. meghat, alatt 
árf. meghat, alatt 
árf. meghat, alatt 
árf. meghat, alatt 
árf. meghat, alatt 
árf. meghat, alatt 
(3 kj. + 4580 Ft):5 

ápr. 11.-máj. 11. 
ápr. 21.—jún. 24. 
máj. 9.-máj. 13. 

várhatóan május eleje 
várhatóan május 
várh. ápr. végétől 
várh. április közepe 
várh. május végétől 
várh. április végétől 
várhatóan május 
várhatóan május 
várhatóan május 
várhatóan május közepe 
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Május 30.-június 3. 

Berzsenyi-hét a sági iskolában 
Negyedik alkalommal rendezi meg a sági diákönkormányzat a Ber

zsenyi-hetet az iskola névadójára emlékezve. A rendezvény pedagó
giai fontosságát hangsúlyozza, hogy a három nap ünnepi programjára 
tanítás nélküli munkanapok keretében kerül sor. 
A program a következő: 
Május 30., hétfő: 

Ünnepélyes megnyitó. 
Képzőművészeti kiállítás és díjkiosztás. 
Gyermeknapi megvendégelés az SZM részéről. 
Berzsenyi-emlék túra. 

Május 31., kedd: 
Egy vidám nap a magyar-osztrák barátság jegyében: 
vidámpark, játék, sport, diszkó az osztrák gyerekekkel közösen. 

Június 1., szerda: 
Labdarúgó Sághegy Kupa nyolc csapat részvételével 
a bitumenes pályán reggel nyolctól. 
Tréfás versenyek alsósoknak. 

Június 2., csütörtök: 
Megemlékezés a Madarak és fák napjáról. 
Környezetvédelmi pályázat eredményhirdetése. 
„Az év osztálya" verseny eredményhirdetése. 
.Maradunk - Megyünk." A VÜI. osztályosok búcsúmérkőzései. 

Június 3., péntek: 
Fogadás a tanév folyamán kimagasló eredményeket elért tanulók 
és felkészítő tanáraik részére. - Tanár-diák labdarúgó-mérkőzés. 

Alakul az alsósági 
sportcentrum terve 

Az Alsósági Sportegyesület új 
hasznosítási koncepciót nyújtott 
be az önkormányzathoz a ravata
lozó épületére. Javaslatuk szerint 
tűzoltószertárat, konditermet, öl
tözőket, mosodát és szertárat, va
lamint klubhelyiséget alakítottak 
volna ki. A tervezet enyhén szól
va nem aratott osztatlan elisme
rést a képviselők körében. Töb
ben felvetették, hogy a sportkör
nek mindenekelőtt az életképes
ségét kellene bizonyítania, hi
szen egyelőre a „pofozógép" sze
repét töltik be... Aggályaikat 
hangoztatták a sportlétesítmény 

ravatalozó melletti engedélyezé
sével kapcsolatban, és sokkal ké
zenfekvőbb megoldásnak tartot
ták a jelenlegi füves futballpálya 
normál méretűre történő kiszéle
sítését. A testület az egyesület 
képviselőit is meggyőzte arról, 
hogy a tervezett alsósági sport
csarnok szomszédságában kiala
kítandó szabvány focipálya 
sportcentrum jellegével sokkal 
inkább szolgálja a városrész ér
dekeit, mint a ravatalozó általá
nos művelődési központként va
ló működtetése. 

-tht-

Bizakodnak a sáshegyi gazdák 

Emlékezés a jégverésre 
Elmúlt egy esztendő. 1993. május 28-án szörnyű csapás érte a 

Sághegyet. A vészesen morajló, hatalmas, szürkés-fekete felhő óriási 
jégesőt zúdított hegyünkre, pusztítva növényt, állatot, mindent, ami 
védtelen volt az ég alatt. Mindvégig beszéd tárgya maradt az esemény, 
az elkeseredés szaggatta az emberek lelkét. Különösen nagy volt a 
kár a hegy keleti, északkeleti részén, ahol szinte százszázalékos volt 
a pusztítás hatása. 

A terméskiesés évekre kihat. Az emberi szorgalom, akarás újrakez
désre ösztönzött. Döntő többségében elvégezték a gazdák a munká
latokat, gonddal metszették a megsebzett tőkéket, s kezd újraéledni a 
szőlő. Természetesen megsínylette a csapást, a kártevők is veszélye
sebbek. A gazdák szeme naponta ráirányul a telekre, dolgoznak, tesz
nek azért, hogy a lehető legjobb fejlődést produkálják. Sokan vásá
roltak szőlőoltványt és pótolni igyekeznek a veszteségeket. Mindez 
és a kártevők elleni védekezés sok pénzbe kerül, a munkavégzés 
fokozott erőfeszítést igényel. A bizakodás újra él. Azonban, ha ko
morabb fellegek közelítenek, felerősödik a félelem az elmúlt év csa
pása miatt. 

Talán kegyesebb lesz az idei esztendő és Örömtelibb lesz a szüret. 
A sághegyi gazdák, akik mindig jó szívvel kínálták borukat a pincék
hez vetődőknek, lehettek azok ismeretlenek is, újra asztalukhoz invi
tálhatják a vendégeket. Nem lesz üres a hordó, a kis demizson és az 
üveg. Létezik még a hegy, a gazda és a bor. 

d . j . 

Kemeneskápolna 

A védett falu 
megőrzi az értékeket 

Évről évre visszatérő vendé
gek a Savaria Nyári Egyetem 
hallgatói Kemeneskápolnán, 
ahol a falu főutcája még mindig 
őrzi eredeti arculatát. Egyetlen új 
ház sem ékelődik a jellegzetes fa
lusi épületek közé. Ugyan az 
idők során egyik-másik homlok
zata némileg megváltozott, de az 
önkormányzat azt szeremé, ha az 
utcában lévő valamennyi épület 
visszanyerné eredeti formáját. 
Hogy ennek nyomatékot is adja
nak, a képviselő-tesület úgy dön
tött, hogy százezer forint kamat
mentes támogatást nyújt azok
nak, akik vállalják az eredeti ál
lapot helyreállítását, illetve a 
múlt építészeti emlékeinek a 
megőrzését. A testület egyben 
helyi védelem alá helyezte a fő
utcát. 

A falu közepén található egy 
kápolna, ami ugyancsak megúju
lásra vár. Ez a kápolna ugyan 
nem az a kápolna, amiről a tele

pülés a nevét kapta, de a község
ben működő egyházak is támo
gatják az épület rendbehozatalát, 
s számítanak külföldi adomá
nyokra is. így rövidesen már ez 
sem rontja a főutca képét. Példa
értékű az az építkezés is, amely 
az utca végén történt. Bár az épít
tető terveiben emeletes ház sze
repelt, mégis elfogadta azokat az 
érveket, amelyek azt hangsúlyoz
ták, hogy az építmény nem illene 
bele a régi házak sorába. Vállalta 
a többletköltséget, és egy föld
szintes házat épített. 

Kemeneskápolnán az elmúlt 
három évben megoldódott a bel
vízelvezetés, s az idén befejező
dik a járdaépítés. Mint Palotai 
Gábortól, a falu polgármesteré
től megtudtuk, igyekeznek a vé
dettséget kiterjeszteni az egész 
településre, hogy az építészeti ér
tékeket képviselő épületek ne 
menjenek veszendőbe. 

E . Z. 

reklámáron kaphatók 
Videoton színes televíziók, 

román hálószobák, 
csillárok, órák, 

paplanok, takarók, 
amíg a készlet tart. 

Nálunk a vásárló a legdrágább! 
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Diákolimpia 

Megyei bajnokok kézilabdázásban 
A Szakmunkásképző Intézet sportcsarnokában rendezték meg a I I . 

és ül . korcsoportos fiú kézilabdacsapatok diákolimpiájának megyei 
döntőjét. Mindkét korcsoportban érdekelt volt Celldömölk. A ÜL kor
csoportosok küzdelmében a Gáyer Gyula Általános Iskola Szabó Ló
ránt által felkészített csapata a negyedik helyen végzett, míg a Márczi 
Gyflztt vezette, 5-6. osztályosokból álló csapat megszerezte az első 
helyet. Az országos selejtező május 28-án Csurgón lesz. 

A diákolimpia ü . korcsoportjában az Eötvös Loránd Általános Is
kola csapata végzett az első helyen, így szintén továbbjutott a Csurgón 
rendezendő területi döntőre. A csapat edzője: Molnár János. 

Gratulálunk a csapatoknak és sikeres szereplést kívánunk az orszá
gos selejtezőn! 

Felvételünkön a Gáyer győztes csapatának játékosai: Tóth Zoltán, 
Horváth László, Fuksz András, Kovács Balázs, Vass Róbert, 

Ambrus Gábor, Danka Ákos, Glczi Tamás, Kelemen Attila, Zup-
pon Kristóf, Jankovics László, Márkus Péter, Dömötör Ákos, 
Portschy Dániel, Kozma Bálint. 

Szilvia fotó 

Labdarúgó-bajnokság 

Celldömölki hátramenet: 1:2, 1:2, 0:1... 
Nárai-CVMSE 2:1 (1:0) 
Celldömölk: Zseli - Nagy A., KOVÁCS 

I . , Tarczi, Sebestyén - Kolonics, SZUH, 
CSÁK VÁRI, Dénes Sz. (Szabó Zs.) - GOSZ-
TOLA, Molnár I . Góllövő: Csákvári. 

A csapat jó teljesítményt nyújtott, de 3-4 
hatalmas gólhelyzetet elpuskázva a győzelem 
lehetőségét szalasztotta el. 1:1 -nél a játékve
zető nem adta meg a CVMSE szabályosnak 
tűnő gólját. 

Vasvár-CVMSE 2:1 (2:0) 
Celldömölk: Zseli - Nagy A., KOVÁCS 

I . , Tarczi, Sebestyén (Jánosa) - KOLONICS, 
Pacsi, CSÁKVÁRI, Szuh - Molnár L, Gosz-
tola. (Dénes Sz.). Góllövő: Csákvári. 

A tavasszal remeklő hazaiak két távoli lö
véssel pillanatok alatt tetemes előnyre tettek 
szert. Ezt követően kezdett csak ébredezni a 
celli együttes: a második félidőre át is vették 
a játék irányítását, de a gólszerzési alkalmak 
közül csak egyet sikerült kihasználni. A sze
rencsével is hadilábon álló vasutasok döntet
lent érdemeltek volna. 

CVMSE-Sárvári Kinizsi 0:1 (0:0) 
Celldömölk: Zseli - Nagy A., Kovács I . , 

TARCZI, Sebestyén - Kolonics (Vida), 
CSÁKVÁRI, SZUH, Dénes - Molnár L, 
Gosztola (Szabó Zs.). 

Nem a futball játékossága mutatkozott 
meg ezen a presztízscsatának beharangozott 
találkozón. (Bár pályára lépett 22 játékos és 
SÁ-GA is volt ugyanennyi, hiszen ez a sár
vári baromfikereskedelmi társaság szponzo
rálja mindkét gárdát...) 

A szoros emberfogáson alapuló, test-test 
elleni küzdelem szinte megbénította az 
együttesek szervezőit és csatárait. Jó iramú 
találkozón érmek köszönhetően az első fél
időben alig néhány épkézláb akciónak tapsol
hatott a szépszámú közönség. A második fél
idő közepe táján fölénybe került a CVMSE, 
de két-három 99 százalékos ziccert hagytak 
ki a hazaiak. Az ordító gólhelyzetek felrázták 
a kényelmesen játszó vendégeket, akik erősí
tettek, és alig 5 perccel a befejezés előtt si
került kicsikarniuk a győztes gólt. A vármái 
némileg alacsonyabb színvonalú mérkőzésen 
a celliek rászolgáltak volna az egy pontra a 
bajnoki listavezető ellen. 

tib-

NB H-es férfi kézilabda-mérkőzés 

Hargita KC-CVMSE-Cellkolor 26:26 (16:9) 
CVMSE-Cellkolor: Harkály - Kósa (6), 

Gőcze (4), Márczi (7), Gulyás (1), Bagics (4), 
Kiss Sz. (2). Csere: Dénes, Horváth, Nagy A. 
(2), Redőcs, Varga. 

A közönség körében celli fölény alakult ki, 
hiszen a 13 nézőből 9 Kemenesaljáról láto
gatott a fővárosba... A ballagások miatt hat 
játékos hiányzott a csapatból, s - törvénysze
rű módon - az első félidő ráment arra, hogy 
a szokatlan felálláshoz alkalmazkodjon a 
CVMSE. Emellett - szegény embert az ág is 

húzza alapon - a gyenge teljesítmény és a 
bírópáros következetesen a cellieket sújtó íté
letei vezettek ahhoz, hogy 7 gólos hátrányba 
kerültek a szünetig. Az együttes küzdőszelle
mét dicséri, hogy vert helyzetből képes volt 
talpra állni, és a hazai előnyt fokozatosan le
dolgozva a lefújás előtt 6 másodperccel meg
szerezték az egyenlítő gólt is. Ellentétes fél
idők után igazságosnak mondható a pontosz
tozkodás. 

-bor 

Sági sport 
A körzeti labdarúgó-bajnokság utolsó fordu

lójában megszerezte első tavaszi győzelmét az 
alsósági futballcsapat: 

Szelest e-Alsóság 3:4 
Góllövők: Fekete Tamás (3) és Kovács Ágos

ton. 

Hetedik alkalommal rendezi meg az utcák-te
rek bajnokságát a Berzsenyi DSK. Az idén hat 
csapat nevezett a népszerű kispályás labdarúgó
tornára. 

Horgászsiker 
A Himfai-tónál rendezték meg a 31. Vas me

gyei horgászversenyt, ahol a Celldömölki Lo
komotív Horgászegyesület, amely ez évben ün
nepli fennállásának 40. évfordulóját, a 14 részt 
vevő csapat közül a 3. helyet szerezte meg mind 
a felnőtt, mind az ifjúsági kategóriában. Á júni
us 4-én sorra kerülő egyéni döntőre is többen 
továbbjutottak a celliek közül. 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 
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