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Kemenesalja képviselője: Szabó Lajos 
Érvényes és eredményes volt az ország

gyűlési képviselő-választás május 29-én meg
tartott második fordulója. A 4. számú egyéni 
választókerületben a Magyar Szocialista Párt 
jelöltje. Szabó Lajos végzett az első helyen, így 
6 lett Kemenesalja országgyűlési képviselője. 
Szabó Lajosra csaknem 11 ezren voksoltak, a 
szavazatok 43,97 százalékát kapta meg. A 
Szabaddemokraták Szövetségének jelöltje, dr. 
Monostori Endre 31,91 százalékkal a máso
dik helyen végzett, de pártja listájáról így is 
bejutott a parlamentbe. A választókerület ed
digi képviselője, dr. Gömbös Ferenc, aki az 
MDF színeiben ismét indult, az érvényes sza

vazatok 24,12 százalékával a harmadik helyen 
végzett. 

Az Új Kemenesalja olvasói nevében gratulá
lunk az új képviselőnek és eredményes parla
menti munkát kívánunk neki. 

A választások első fordulója előtt lapunk azt 
kérte a választópolgároktól, minél többen men
jenek el szavazni, hogy a lakosság többségének 
akarata érvényesüljön, örömmel mondhatjuk, a 
választásokon való részvétel magas száma azt 
igazolja, az emberek többsége nem másokra 
várja a döntéshozatalt, hanem maga cselekszik. 

A Szabó Lajossal készült interjú lapunk 2. 
oldalán olvasható. 

Hősökre emlékezve 
Az I . és a U. világháborús emlékművek meg

koszorúzása után három korcsoportban 137-en 
álltak rajthoz az idei Hősök napi futáson. Az 
Eötvös iskola által rendezett eseményt a Cell¬
komp Kft., a Cellba, a Leier és Társa Autójavító 
és Kereskedelmi Kft., az Idegenforgalmi Hiva
tal és a Kiscelli Patika is szponzorálta, így ér
tékes jutalmakat vehettek át a dobogós helye
zettek. Az okleveleket és a díjakat Makkos Ist
ván polgármester, a rendezvény védnöke és 
Rozmán László, az Eötvös iskola igazgatója 
adta át. A családdal résztvevők között a Leier 
cég egy Skoda Favoritot sorsolt ki egy hétvégi 
használatra. A szerencse a Szélesi családnak 
(képünkön) kedvezett. V.L. 

Rábacom közgyűlés 
Sárváron 

A Sárvár és Celldömölk térségében a 
telefonhálózat fejlesztésére létrehozott 
Rábacom Rt. június 21-én délután 14 
órakor tartja a közgyűlését Sárváron. Az 
ülés helyszíne most első ízben a Rába
com Rt. nagyterme (Ady tér 1.). 

A részvényesek megvitatják az igaz
gatóság beszámolóját. Egyetértés esetén 
jóváhagyják a koncessziós szerződést, s 
határoznak az alaptőke-emelésről. Elfo
gadják az igazgatóság, valamint a fel
ügyelőbizottság ügyrendjét. A rész
vényesek, köztük a térség településeinek 
a képviselői várhatóan tájékoztatást kap
nak majd az elkövetkező időszak felada
tairól, a beruházás előkészítésének hely-

.zetéről. 
E. D. Z. 

Mozgalmas 
napok 

Nemeskeresztúron 
Nemeskeresztúr, ez a 350 lakost számláló kis 

falu Jánosháza szomszédságában mozgalmas 
napokat élt át májusban. 

Pünkösdkor a 70-es évek óta tartó hagyomá
nyokat folytatva nyugdíjas-találkozót szervezett 
az önkormányzat a falu öregjeinek. Meghívtak 
mindenkit, aki nyugdíjas a faluban, s aki tehette, 
eleget is tett a meghívásnak. 

Illés Sándor, az iskola igazgatója meleg sza
vakkal köszöntötte a tisztességben megőszült 
embereket, akik a cigányzene, s az együtt elköl
tött vacsora mellett szívesen emlékeztek a meg
tett, nem egyszer rögös életutakra. A hangulat 
jó volt, és kedves emlékként marad meg ez az 
este a megjelent mintegy 75 idős emberben. 

Pár nap múlva újabb esemény mozgatta meg 
ezúttal a falu fiatalabb lakosságát, tudtuk meg 
Szép József polgármestertől. A kihívás napja 
programjában az idei már a második ilyen pró
bálkozásuk volt. Az elmúlt évben a település 
országos viszonylatban az elismerésre méltó 12. 
helyet szerezte meg. Az idén ezen is szerettek 
volna túltenni, ezért mozgósítottak mindenkit, 
akit csak lehetett. 

Nem sok pihenésre volt idejük ezután, mert 
május utolsó vasárnapján öt kemenesaljai falu 
legjobb focistáit fogadták a falusi szpartakiád 
egyik területi döntőjének rendezőjeként. 

V.L. 

Világszerte ismert, energiatakarékos biotechnológia 

Jövőre avathatják a szennyvíztisztítót 
ElŐző számunkban tudósítottunk az önkor

mányzat szennyvíztisztító telepre kiírt pályáza
tának eredményhirdetéséről. A határozathoza
talt követően Dummel Ottót, a Polgármesteri 
Hivatal műszaki osztályának irányítóját kértük 
meg a döntésig vezető út összefoglalására és a 
beruházási ütemterv felvázolására. 

- Milyen messzire nyúlik vissza a szenny
víztisztító előtörténete? 

• Legalább 15 esztendőre. A Víz- és Csator
namű Vállalat üzemeltetésében lévő jelenlegi 
szennyvíztisztító csak a mechanikai szennyező
déseket szűri ki, a kémiai-biológiai anyagokat 
azonban nem képes tisztítani. Napi kapacitása 
600 köbméter, ami már a nyolcvanas évek ele
jén sem fedezte az igényeket, ráadásul - az 
utóbbi néhány évet kivéve - dinamikus vízfo
gyasztás-növekedés tapasztalható. 

- A pályázati kiírásban szereplő napi 2000 
köbméter fogyasztási határ hosszú távra meg
oldja a gondokat? 

+ 7-8 esztendővel ezelőtt 1200 köbméter 
volt a város napi fogyasztása, s akkor ter
veztették meg a kétezres szintet. Nem vál
toztattunk ezen az előirányzaton, bár jelen
tősen mérséklődött (napi 7-800 köbméter
re) a vízfogyasztás. Pályázatunknak egyik 
lényeges eleme volt a minél nagyobb rugal
masság: a minimális és maximális terhelhe
tőség különbsége. A jobb rendszerek a név
leges kapacitás 20 százalékától kezdve 
akár 120 százalékos teljesítményre is 
képesek. 

- Mit kell tudni a beruházási pályázat 
nyerteséről? 

(Folytatás a 3. oldalon) 
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Választás utáni beszélgetés 
Kemenesalja országgyűlési képviselőjével 

Szabó Lajos, Kemenesalja 
szocialista képviselője 1958-
ban született. Sárváron végezte 
el az általános Iskolát és a gim
náziumot. Érettségi után egy 
évig fizikai munkát végzett Bu
dapesten egy kutatóintézetben, 
közben a Közgazdasági Egye
tem előkészítő tanfolyamára 
járt. Külföldi egyetemi ösztön
díjat nyert, a tanulmányalt 
Moszkvában végezte. Ott is
merkedett meg a feleségével, 
akivel 1981-ben házasságot kö
töttek. Az egyetem elvégzése 
után, 1983-ban hazatértek, a 
Sárvári Cukorgyárban helyez
kedett el. Először pénzügyi osz
tályvezető-helyettes, majd osz
tályvezető. 1991-ben pályázat 
útján banki Igazgatóhelyettes, 
majd kinevezik az OTP celldö
mölki Hókigazgatójának. Kis
lánya, Nikoletta 11 éves. 

- Képviselő úr, az Új Ke
menesalja olvasói nevében gra
tulálok a választási sikeréhez! A 
második választási fordulóban 
Ón csaknem 11 ezer szavazatot 
kapott, a legtöbbet a Vas megyé
ben megválasztott képviselők kö
zül. A szavazatok területi meg
oszlását tekintve úgy tűnik, a vá
lasztókerület két városában, 
Celldömölkön és Sárváron egy
aránt népszerű. 

- Köszönöm a gratulációt! 
örülök a sikernek, különösen an
nak, hogy a bizonyos értelemben 
mindig rivalizáló két város ezút
tal valóban hasonlóan döntött. 
Amikor tavaly ősszel a Magyar 
Szocialista Párt sárvári és keme-
nesaljai szervezetei megkezdték 

a jelöltállítás előkészítését, fon
tos szempont volt, hogy az illető 
mindkét városhoz kötődjön. 
Több név is felmerült, végül rám 
esett a választás. Sárváron élek, 
és Celldömölkön dolgozom. A 
siker természetesen a pártom 
programján túl elsősorban a kam
pányszervezőim kitartó munká
jának köszönhető, hiszen szinte 
az egész választókerületben sike
rült találkoznom az emberekkel. 
Igazi csapatmunkát végeztünk. 

- Elsősorban kikhez kívánt 
szólni a kampány során, mely ré
tegektől várt szavazatokat? 

— Kétféle módon próbáltam 
érintkezésbe lépni a választók
kal. A két városban elsősorban 
rétegtalálkozókat szerveztünk, a 
Magyar Szocialista Párt ismert 
személyiségeit, szakembereit 
hívtam meg egy-egy ilyen talál
kozóra. Többek között Horn 
Gyula, Békési László, Nagy Sán
dor, Baráth Etele és mások jöttek 
el Sárvárra és Celldömölkre, 
örömmel mondhatom, hogy a 
szűkebb szakmai kérdésekkel 
foglalkozó fórumokra igen sokan 
kíváncsiak voltak, minden ren
dezvényünk végül is telt házas 
lett. A falvakban inkább általá

nos, minden embert egyaránt 
foglalkoztató kérdések szocialis
ta párti megközelítésű ismerteté
sét céloztam meg, ezeken a ren
dezvényeken 10-40 személy vett 
részt átlagosan. Március 16-tól a 
második választási fordulóig 
nyolcvan fórumot tartottam, si
került eljutnom minden telepü
lésre. A legfőbb célom az volt, 
hogy tisztességesen tájékoz
tassam az embereket pártom 
programjáról, s meggyőzzem 
Őket arról, hogy ezt végre is tud
juk hajtani. 

- Hogyan értékeli a választás 
végeredményét? 

- Megpróbálom reálisan. Va
lóban én kaptam a megyében a 
legtöbb szavazatot, a voksok 
csaknem 44 százalékát. A parla
menti munkámmal szeretném be
bizonyítani, hogy nem tévedtek, 
akik rám szavaztak. Mindamel
lett tudom, hogy a választópolgá
rok 56 százaléka nem rám szava
zott, őket pedig arról kívánom 
meggyőzni a képviselői mun
kámmal, hogy négy év múlva 
gondolják meg, érdemesebb ta
lán mellém állni. A kijáró képvi
selők kora lejárt, meggyőződé
sem szerint a törvény-
előkészítésben kell a terület 
problémáit figyelembe venni, a 
lehető legtöbb szakértő segítsé
gét felhasználva. Ezzel persze 
nem azt akarom mondani, hogy 
a helyben keletkező problémák 
orvoslását önállóan ne kezdemé
nyezném. 

- Ez utóbbi szempontot figye
lembe véve, milyen tennivalók 
várnak Ön szerint Kemenesalja 
képviselőjére? 

- Konkrétumokat egyelőre 
nem szeretnék mondani, de né
hány privatizációs ügyet feltétle
nül át kell tekinteni. Konkrétum 
viszont, hogy Celldömölknek 
mielőbb legyen önálló bírósága, 
hiszen ez minden tekintetben 
megalapozott igény. 

- Milyen kapcsolattartást 
ígérhet a lakosságnak? 

- Régóta vallja a Szocialista 
Párt, hogy a gazdasági és a szo
ciálpolitikai program megvalósí
tása társadalmi párbeszéd és eb
ből következő támogatottság nél
kül szinte lehetetlen. Ezért állan
dó kapcsolatban szeretnék lenni 
a választópolgárokkal. Terveim 
szerint képviselői irodát nyitok 
Celldömölkön, ahol rend
szeresen találkozhatnak velem az 
emberek. Szeretném felhasználni 
a kapcsolattartásban a helyi sajtó 
lehetőségeit, beleértve az újságot 
és a helyi tévéadást is. 

- Mostantól megváltozik az 
élete. Hogyan készül erre? 

- Mint sok egyéb döntést, a 
képviselőség kérdését is családi 
egyetértés előzte meg. Úgy ér
zem, a családom támogat, bár 
tudják, hogy nehéz időszak kö
vetkezik. A képviselői munkát 
nem lehet másodállásban csinál
ni, ezért - ha a munkahelyi veze
tőim is hozzájárulnak - fizetés 
nélküli szabadságot veszek ki az 
elkövetkezendő időszakra. Már 
lemondtam a sárvári önkormány
zati képviselői tisztségemről, te
hát minden tekintetben úgy ké
szülök, hogy teljes energiámmal 
a parlamenti munkát végzem. 

- Sok sikert kívánok ehhez.' 
B. 

Pályázati felhívás 
A Kresznerics Ferenc Könyvtár és a Honismereti Munkaközösség pá

lyázatot hirdet Celldömölk és a városkörnyék településeire vonatkozó 
tanulmányok megírására. A pályázat témakörét nem korlátozzuk. A pá
lyamű adjon hiteles képet a feldolgozott területről, jelölje meg a feldol
gozás alapjául szolgáló forrásokat. 

Általános tudnivalók: Pályázni csak olyan munkákkal lehet, amelyek 
eddig publikálásra nem kerültek. A pályázat jeligés. A pályaműhöz zárt, 
jeligés borítékban kérjük mellékelni a szerző nevét és címét. A pályázat 
terjedelme 30 gépelt oldalnál kevesebb nem lehet. A pályamunkát két 
példányban kérjük beadni. A beérkező pályamunkákat bírálóbizottság 
értékeli. Pályadíjak: 1. díj: 7000 Ft, H. díj: 6000 Ft, Hl. díj: 5000 Ft. A 
díjak megosztva is kiadhatók. A Kresznerics Ferenc Könyvtár a díjakon 
kívül megvásárolja azokat a munkákat, amelyeket tartalmuknál fogva 
megőrzésre alkalmasnak tart. Beküldési határidő: 1994. december 1. 
Cím: Kresznerics Ferenc Könyvtár, 9501 Celldömölk, Pf. 40. 

A celldömölki 

ajánlata: 
17 990 forinttól 

1 300 forinttól 
440 forinttól 

• kanapék 
• paplanok 
• képek 
• ETA 402-es porszívó 

6 100 forint helyett 
amíg a készlet tart. 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

5 500 forintért, 
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A Skoda bemutatkozott 

Nyitott kapuk az autószervizben 
Ügyes reklámot csinált magának május 

27-28-án a nyitott kapuk meghirdetésével a 
malom szomszédságában található autószer
viz, ami a Leier és Társa Autójavító és Ke
reskedelmi Kft. nevet viseli. 

Mivel a kft. a Hősök napi futás egyik 
szponzora volt, a célba érkezés helye ezúttal 
a szerviz előtti füves terület lett. Délután kul
turális programok voltak ugyanitt. Sok volt 
az érdeklődő, a szemlélődő az autószalon 
részlegben, ahol a Skoda Favoritokat lehetett 
alaposan szemügyre venni. 

Március óta 14 ilyen kocsit adtak el, pedig 
a reklámozás még csak most kezdődik, tudjuk 
meg Bóka Istvántól, a cég ügyvezető igaz
gatójától. 

Az eredetileg állami autójavító cégként Pá
pához tartozó szerviz három éve kezdett önál
ló vállalatként működni, majd 1993-ban pri
vatizáció során került magántulajdonba. Még 
ugyanebben az évben felvették a kapcsolatot 
a német Leier vállalkozással, ami egyben 50 

millió forintos törzstőke-emelést is jelentett a 
számukra. Jelentős fejlesztést tudtak végre
hajtani, s ezáltal emelkedett a szolgáltatás 
színvonala. Építettek egy 210 négyzetméteres 
autószalont, és alapos mérlegelés után a Sko
da gépkocsik forgalmazása mellett döntöttek 
az elfogadható ár és az ehhez tartozó megfe
lelő minőség miatt. 

Komoly szakembergárdával rendelkeznek, 
5 többdiplomás alkalmazottuk van, nyolcan 
technikusi végzettséggel, többen mestervizs
gával rendelkeznek, összesen 34 dolgozót al
kalmaznak. 

Most már teljes körű szolgáltatással állnak 
az ügyfelek rendelkezésére a gépkocsieladás
tól a garanciális javításokon, a karosszéria-
és futóműjavításokon, fényezésen és műszaki 
vizsgáztatáson át az alkatrészeladásig. Mun
kájukat olyan színvonalon igyekeznek végez
ni, hogy nevük egyben a minőség garanciáját 
jelentse. 

Völgyi 

Jövőre avathatják a szennyvíztisztítót 
(Folytatás az ]. oldalról) 

• A céget Ottó Mohr mérnök alapította 
1915-ben Schiersleinben és a kezdőbetűkből 
alakult ki az OMS márkanév. A szennyvíz
kezelés területén az egyik legnagyobb nem
zetközi szakcéggé fejlődtek németországi 
székhellyel. A mérnökökből, biológusokból 
és vegyészekből álló kutatógárda által kidol
gozott technológiájuk lényege a teljes oxidá
ciós eleveniszapos biológiai tisztítás. Számí
tógéppel vezérelt oxigénadagolásos rend
szerük világszerte ismert, 5000 megvalósított 
beruházás tapasztalataival rendelkező tisztí
tási forma. Nem véletlen, hogy az egyik leg
alacsonyabb üzemeltetési költséget ajánlották 
az összes pályázó közül. A cég magyarorszá
gi leányvállalatának résztvevői korábban a ta
tabányai regionális vízműnél dolgoztak. 

- Milyen pénzügyi háltérrel rendelkezik az 
önkormányzat a beruházáshoz? 

• Céltámogatást nyertünk el, ami a költsé
gek 50 százalékos központi finanszírozását 
jelenti. A közel 130 milliós (+ áfa) beruhá
zásból tehát mintegy 65 milliót kell előterem
tenie az önkormányzatnak. Kisebb részben 
saját költségvetési erőből, döntő mértékben 
pedig hitelből fedezhető a szükséges Összeg. 

-Hogyan alakul az építkezés ütemezése? 
• Az objektum építése a vízjogi engedély 

alapján indulhat meg, amelynek kiadása július
ban várható. Augusztustól kezdődhetnek a 
tényleges munkák. Az 1994. évi áfa-visszatérí
tési lehetőség miatt a műszaki és pénzügyi üte
mezés elválik egymástól: még az idén megpró
báljuk az összes nagy értékű berendezést meg
vásárolni. A régi szennyvíztisztító ezalatt az 
utolsó pillanatokig üzemelni fog és 2 órás szü
nettel állítják majd át a rendszert az új tisztítóra. 

Ez könnyen megoldható, hiszen a két objek
tum egymás közvetlen közelében lesz. Egyé
ves megvalósítási időszakkal számolunk, 
amit 3 hónapos próbaüzem fog követni a be
ruházás részeként. Ha minden a terveink sze
rint alakul, akkor 1995 novemberének végén 
kerülhet sor az avatásra. 

- Mibe kerül az új szennyvíztisztító a la
kosságnak? 

• Röviden válaszolva: közvetlenül semmi
be. Nem emelkedik emiatt a csatornadíj vagy 
a kommunális adó. A felveendő 60 millió fo
rintot azonban az önkormányzatnak vissza 
kell fizetnie, és a kamatos hitei törlesztése 
nyilvánvalóan szűkíti a helyi fejlesztési for
rásokat és lehetőségeket. Remélhetőleg az új 
kormány megnöveli a személyi jövede
lemadó településeken maradó hányadát, s ez 
enyhítheti a problémáinkat. Visszatérve a 
kérdésre: a szennyvíztisztító működtetésére 
pályázatot fogunk kiírni, minden valószínű
ség szerint a legalacsonyabb költséget ajánló 
fogja elnyerni a lehetőséget biztonságos üze
meltetés mellett. A pályázatok közül olyat 
választott a képviselő-testület, amely takaré
kos üzemmódjával reményt nyújt arra, hogy 
a rendszer indulásakor nem kell emelnünk a 
jövő évi, akkor érvényes csatornadíjakon. 

- Az önkormányzati ciklust végigkísérő va
júdás előzte meg a határozathozatalt... 

+ Önkormányzatuiiknak ekkora beruházás 
még nem jutott osztályrészül, s a korábbi idő
szakból is csak a szakmunkásképzőt tudnám 
említeni. Ciklusonként jó esetben egyszer ada
tik meg kisvárosi szinten ilyen kérdésről hatá
rozni. Ennek megfelelően „nehéz szülés" révén 
alakult ki a végső döntés. 

Németh Tibor 

Milyen lesz a kihasználtsága 
a balatonrendesi 

gyermeküdülőnek? 
Válaszol: Rosta Zsolt, a balatonren

desi üdülőtábor vezetője. 
óriási az igény a tábor iránt. Ez nem 

véletlen, hiszen az áraink jóval olcsób
bak, mint a hasonlójellegű gyermeküdülő 
táboroké. Tehát azt mondhatom, hogy 
egész nyáron telt házunk lesz. A százszá
zalékos kihasználtság is hozzásegít ben
nünket az olcsó árakhoz. Mivel az üdü
lőtábor a celli Önkormányzat tulajdoná
ban van, és fenntartása az önkormányzat 
költségvetését terheli, a celli gyerekek ol
csóbban üdülhetnek, mint a városkörnyé
kiek, a városkörnyéken túliaknak pedig 
ismét más a tarifa. 

A nyár folyamán 11 turnusban csak
nem 800 gyerek töltheti itt kellemesen a 
vakáció egy-egy hetét. Köztük a három 
celli iskola 2-2 turnussal jön mindkét já
nosházi iskolából, valamint a bobai, az 
egyházashetyei, a vönöcki és a nagysimo-
nyi gyerekeket várjuk. A Gáyer iskolá
sokkal szlovák, a berzsenyi sekkel osztrák 
gyerekek üdülnek együtt, remélhetőleg jó 
időben. 

A tavasz folyamán felújításokat, fej
lesztéseket is végeztünk. A GAMESZ 
szakemberei igen lelkiismeretes és jó 
munkát végeztek, s anyagilag sem jöttünk 
ki rosszul. 

A vizesblokk karbantartása és az ebéd
lő ésszerűsítése mellett egy sportolásra 
alkalmas kis területet alakítottak ki , ami 
bizonyára jó szolgálatot tesz majd a nyár 
folyamán. A kulturált szórakozás lehető
ségét két színes televízió, képmagnó és 
music center is szolgálja. 

Fontosnak, a szülők számára meg
nyugtatónak tartom, hogy a szomszédos 
kővágóörsi orvossal olyan szerződésben 
vagyunk, hogy bármikor a rendelkezé
sünkre áll. Azt is el kell mondanom, hogy 
az utóbbi időben sem komolyabb sérülés, 
sem pedig fertőzéses megbetegedés nem 
volt a táborban. A jó közérzethez pedig 
ez is hozzátartozik. 

Völgyi László 

Beírat ás 
a keresztyén óvodába 

Szeretettel értesítjük a kedves szülőket, 
hogy a celldömölki keresztyén óvodába 
1994. június 6-ától 14-éig naponta reggel 8 
és délután négy óra között lehet beíratni a 
gyermekeket. Cím: Baross utca 34. 

Sághy András 
ev. lelkész 
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Építsetek élő egyházközséget! 

Bérmálkozás Celldömölkön 
Csaknem kétezer évvel ezelőtt, Pünkösd napján Isten Szentleikének 

szele és fénye töltötte be azt a termet, ahol Mária és az apostolok 
együtt imádkoztak. Ami ezután következett, az az Isten műve, szere
tetének alkotása apostolai által. Olyan élő közösségek születtek mun
kálkodásuk által, amelyek a boldog ember kialakítói és hordozói vol
tak. 

Napjainkban, amikor egyházról, egyházközségekről beszélünk, ki
zárólag ilyen, Isten Lelkétől átjárt és éltetett közösségekre kell gon
dolnunk, és azokén kell munkálkodnunk. Május 23-án, amikor dr. 
Konkoly István megyéspüspök 147 fiatalt részesített a bérmálás 
szentségében, erre az élő közösséggé válásra, abban megtapasztalt és 
egyedülálló szépségre, örömre, békére, harmóniára, a boldog ember 
kialakítására kaptak meghívást és küldetést. 

A bérmálkozás nem egyedi ünnep, hanem a helyi egyház ünnepe, 
ezért a felkészülésben sok-sok segítséget és biztatást kaptak a bérmál-
kozók lelki vezetőjüktől és az ifjúsági közösség tagjaitól. Májusban 
fiatalok és idősek ajánlották imáikban a kiscelli Szűzanya oltalmába 
őket. Pünkösdvasámap délutánján a templom előtti téren gyülekeztek 
a bérmálkozók, a szülők, a bérmaszülők, a rokonok és mindazok, akik 
ebben az ünnepben akár a legkisebb részt is vállalták, hogy közös 
együttléttel tegyenek tanúságot Jézus Krisztus mellett. A „KÖZI"-s 
fiatalok játékukban kifejezték azt az örömüket, amelyet a Krisz
tus-követésben találtak meg, és bemutatták, hogy ők az élő egyház 
építésében milyen küldetést kaptak. A délután lezárásaként a bér-
málkozókat egyenként, név szerint megszólítva hívták a „KÖZI"-
sek maguk közé, hogy aztán közös tánccal fejezzék ki érzéseiket 
és születendő válaszaikat Jézus hívására. Igazi örömünnep volt ez, 

méltó befejezése a készületnek, és kezdete a keresztény nagykorú 
életnek. 

Pünkösdhétfőn reggel a templomban sorakozó és bérmálásra váró 
fiatalok tekintete már az öröm egy mélyebb, méltóságteljesebb érzését 
sugározta, átérezve és átgondolva mindazt, amit a hit e tudatos és 
felelősségteljes vállalása jelent. A templom harangjainak zúgása je
lezte, hogy megérkezett az „apostol-utód", aki szívélyes örömmel 
köszöntötte a bérmálkozókat és valamennyi együtt ünneplő hívet. 

A bérmálási szertartás keretében a 147 fiatal megújította kereszt-
ségi fogadalmát, hogy hitvallásával is teljessé tegye az egyházba való 
beiktatását, majd egyenként a püspök kezéből, a krizmával megjelöl
ve részesültek a bérmálás szentségében. A szentmise végén a főpász
tor még buzdította a fiatalokat arra, hogy minél aktívabban kapcso
lódjanak be a helyi egyház, az egyházközség éleiébe és építésébe, 
hisz csak így valósulhat meg a földön Isten Országa, és csak így 
válhatnak valóra Jézus szavai: „Amikor a Szentlélek leszáll rátok, 
erőben részesültök, úgy hogy tanúságot tesztek majd rólam a föld 
végső haláráig." (ApCsel. 1,8) Szele Zsolt 

Kitűnd gáyerosok 

Kondics Marianna 
országos első 

A korábbi számok egyikében már hírül adtuk, 
hogy Kondics Marianna, a Gáyer Gyula Álta
lános Iskola 8. osztályos tanulója 
az orosz nyelvi szaktárgyi ver
seny megyei döntőjén első helye
zést ért el. Május 13-14-15-én 
rendezték meg a három forduló
ból álló országos döntői. A Vas 
megyét képviselő gáyeros tanuló 
első helyezést ért el. Ez a szép 
eredmény köszönhető a tanuló 
hallatlanul nagy szorgalmának, 
tehetségének, Kovácsné Hegyi 
Edit felkészítő tanár, és Pataki 
Márton nagyszülő lelkiismere
tes munkájának. 

A Hermann Oltó biológiai ver
seny megyei döntőjén Balogh 
Bibiána a 7. osztályosok között 
első, a 7-8. osztályosok között 
ötödik helyezést ért el. Felkészítő 
tanára: Györffy Lászlóné. 

Az MMIK által Nagyszüleink 
iskolája címmel meghirdetett 
megyei helytörténeti pályázaton 
Czöndör Annamária és Kozma 
Enikő dolgozataikkal egynapos 
julalomkirándulást nyertek. 

Felkészítő lanáruk: Lendvay 
Istvánné. 

A lestápolási-egészségnevelé
si verseny városi döntőjén Ba
logh Bibiána, a csecsemőgondo
zó verseny városi döntőjén a 
Gáyer Ált. Iskola csapata (Kato
na Bernadett, Horváth Ágnes, 
Szemenyei Viktória) egyaránt 
második helyezést ért el. Felké
szítő tanáruk: Györffy Lászlóné. 

A 6. osztályosok TIT megyei 
matematikaversenyének eredmé
nye: 2. helyezett Katona Berna
dett, 3. helyezett Portschy Dá
niel, 4. helyezett Danka Ákos. 
Felkészítő tanáruk: Pálné Hor
váth Katalin. 

Az Emese álma című művelő
déstörténeti vetélkedő területi 
elődöntőjén második helyezést 
ért el a Gáyer Általános Iskola 
csapata (Csapó Andrea, Borsos 
Veronika, Ásztalnok Gábor). 
Ezzel jogot szereztek a döntőn 
való részvételre. Felkészítő taná
ruk: Bene Csilla. 

Kemenesalja konyhájából 
SÓS PEREC 

Hozzávalók a tésztához: 0,5 kg 
liszt, 2,5 dl tej, 1 kávéskanál só, 2 
kávéskanál cukor, 6 dkg margarin 
vagy 0,5 dl étolaj, 5 dkg élesztő. 
Sós kovász: kb. 1 dl víz, 1 evőka
nál só, 2 púpozott evőkanál liszt. 
Elkészítése: az élesztőt a langyos, 
cukros tejben felfuttatjuk, a liszttel 
elkeverjük, majd hozzáadjuk a 
margarint és a sót. Fél óráig ke
lesztjük. Mikor megkelt, lisztezett 
deszkán kinyújtjuk, 18 egyenlő 
részre vágjuk. Ezekből ujjnyi vas
tag tésztát sodrunk, és perecet ké
szítünk belőle. Előmelegített sütő

be toljuk, s amikor félig megsült, a 
sós kovásszal megöntözzük és süt
jük, amíg kész nem lesz. 

Jó étvágyat! 

NARANCS IVÓLÉ 
Hozzávalók: 2 db lefagyasztott 

narancs, 1 db lefagyasztott citrom, 
1 kg cukor, 3 lapos kávéskanál cit
romsav, 7 1 víz. Elkészítése: a le
fagyasztott gyümölcsöt lereszel
jük, hozzáadjuk a 7 liter vizet, 1 kg 
cukrot, a 3 kávéskanál citromsavat. 
24 óráig állni hagyjuk, utána gézen 
vagy szűrőn átszűrjük. 

Györéné Losoncz Andrea 

Regam Kft. 
9500 Celldömölk, 
Széchenyi u. 18. 

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

Auskünfte: Tel. Nr. 116 
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Integrált számítógépes rendszer épül 

Sokszínű szolgáltatás a Kereskedelmi és Hitelbanknál 

K E R E S K E D E L M I BANK Rt. 

B A N K 
AHOL A PÉNZ DOLGOZNI KEZD 
A Kereskedelmi és Hitelbank - hálózatával 

együtt - országosan a harmadik helyen áll a 
mérlegföösszeg alapján a pénzintézetek rang
létráján. Skriba Kálmánná), a bank celldö
mölki fiókjának vezetőjénél az elmúlt időszak 
eredményeiről és a közeljövő terveiről ér
deklődtünk. 

ADÓSKONSZOLIDÁCIÓ 
- Részt vesz-e az adóskonszlidációban a Ke

reskedelmi Bank? 
• A folyamatba bekapcsolódtunk: első lépés

ként a minősített és rossz hiteleket mérte fel a 
központ. Ennek alapján a bank kiértesítette az 
egyes ügyfeleket, akiknek a Magyar Közlöny
ben közzétett jelentkezési lap felhasználásá
val március 31-ig kellett az igényüket jelezni 
a finanszírozó fiókhoz. Jogi személyiségű cé
geknél és kisvállalkozók esetében (1 millió 
forint alatti kintlévőségeknél) egyaránt lezaj
lott a felmérés. 

- Kemenesalján milyen volt az érdeklődés e 
forma iránt? 

• Hét jogi személyiségű társaságot és mind
össze egyetlen kisvállalkozót regisztráltunk. Az 
utóbbiak vonatkozásában többre számítottunk, 
de valószínűleg nem voltak eléggé tájékozottak, 
és tartottak attól, hogy kitudódik a rossz hitel
felvételen alapuló tartozásuk. 

- Miként bonyolódik a továbbiakban az adós
konszolidáció? 

• Május 31-éig fogják közölni azt a központi 
ütemtervet, aminek alapján ezeknek a gazdál
kodóegységeknek be kell nyújtaniuk a reorga
nizációs tervüket az elkövetkező időszakra. Eh
hez kapcsolódóan kell kérniük a hitel átüteme
zését, illetve esetleges elengedését. Az üzleti 
tervek elkészítéséhez segítséget nyújtanak az 
adóskonszolidáció lebonyolítására banki pályá
zatot elnyert cégek. Júniustól gazdálkodóegysé
gekre lebontott helyi ütemtervet kell kidolgoz
nunk, majd a reorganizációs tervek bírálatát 
követően kerülhet sor az egyedi döntésekre, 
amelyeknek 1994. december 31-e a végső ha
tárideje. 

KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA 
- Gombamódra szaporodnak a tökeigényes 

kisvállalkozások. Milyen támogatási lehetősé
gekkel tudják segíteni azokat? 

• A kisvállalkozói szféra számára elszámo
lási számlavezetéssel és hitelezéssel egyaránt 
foglalkozunk. Több világbanki programot köz
vetítünk: környékünkön elsősorban a széles ér
telemben vett kereskedelmi projectek népszerű
ek, de a mezőgazdaságot illetően is számos pél
dát tudnék felsorolni. A sütőipar vonatkozásá
ban különösen sikeresek voltunk: a CÉLBA 
Kft. által gyártott gépsorok és egyedi gépek vá
sárlásához a hitelt a mi bankunk folyósította a 
világbanki program keretein belül. Ez azért fontos, 
mert így türelmi időt (2-3 év) kaptak a vevők a 
törlesztéshez, és a futamidő is elég hosszú (10-15 
év) a vállalkozások kibontakoztatásához. 

LAKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍROK 
- Milyen szolgáltatásokkal állnak a lakosság 

rendelkezésére? 
• Elsősorban az értékpapírok piacát kell em

lítenem: a saját kibocsátásúak mellett befekte
tési jegyet, kincstárjegyet és államkötvényeket 
kínáltunk az utóbbi időszakban. Jelenleg a „Ho
zamjegy IV." és a Trezor értékjegy a Kereske
delmi Bank által forgalomba hozott értékpapí
rok. A „Hozamjegy IV." egyéves lekötés esetén 
19 százalékos bruttó kamatot ad. Előnye, hogy 
30 nap után (addig nem kamatozik) bármikor 
hozzá lehet férni, ezután az elfekvési idő növe
kedésével arányosan emelkedik a kamat mérté
ke (14,5-16-18 százalék). 

Ha valaki azonban 6 hónapig, egy évig vagy 
akár 2 esztendeig határozott időre le akarja kötni 
a pénzét, annak a Trezor értékjegyet ajánlom: 
fél év után 21, egy évre 21,5, két év után pedig 
25 százalék bruttó kamattal. Megemlítem, hogy 
a 3 éves lejáratú, adóvisszatérítést biztosító 
„Profit" befektetési jegyünket a kezdeti nehéz
ségek után - amelyet a hozam mértékének bi
zonytalansága okozott - szépen jegyezték. Va
lutaváltó automatánk kedvelt a lakosság köré
ben. Az első időszak technikai problémáit kikü
szöbölve zökkenőmentes a szolgáltatás. 
FIZETÉSNAP HELYETT KÁRTYASZÁMLA? 

• A lakosság irányában a kártyaszámla jelent 
majd további nyitást. Dolgozói kártyaszámláink 
már működnek, és a nagyvárosokban a lakosság 
is igénybe veheti ezt a szolgáltatást. Igazi fej
lődés akkor indulhat meg hálózati szinten, ha 
az egyes fiókoknál sikerül meggyőznünk a 
munkáltatókat, hogy kártyaszámlára utalják az 
alkalmazottaik bérét. Erről majd egyéni szük
séglet szerint lehet felvenni a fizetést. A rend
szer technikai feltételét az úgynevezett ATM-
kártyagép üzemeltetése jelenti, amely már or
szágosan 29 helyen működik, és a telepítése 
egyre szélesebb kört érint a bankhálózatunkban. 
E gép rendszerbe állítása a banki nyitva tartástól 
függetlenített, 24 órás szolgáltatást biztosítana. 
A dolgozóknál és a munkáltatóknál is szemlé
letváltásra van szükség, mert ezzel megszűnik 
a fizetésnap megszokott formája.' 

- A kérdéskörhöz kapcsolódva: milyen továb
bi technikai-műszaki elképzeléseik vannak? 

• 1993-ban a fiókok és a központ között kor
szerű adatátviteli technológia épült ki. A straté
giai fejlesztés során az idén integrált számító
gépes információs hálózat kezdi meg a műkö
dését. Gyakorlatilag így minden művelet számí
tógépen történik majd, és teljes összekötteté
sünk lesz a központi bankunkkal is. A válto
zás egyik legfontosabb következménye: több 
tucatnyi külön programot egy rendszerbe in
tegrálunk. A giro-rendszer (kiterjedt bankok 
közötti, illetve bank-ügyfél számítógépes 
kapcsolat) irányába ezzel jelentős lépést te
szünk előre. 

HOLDING A LÁTHATÁRON 
- Jellemző a bankrendszerre, hogy a szigorú 

értelemben vett banki szolgáltatásokon túl kü
lönféle kereskedelmi-befektetési tevékenysége
ket is felvállalnak. A Kereskedelmi Bank is lépni 
kíván ebben az irányban? 

• Alakulóban van a Kereskedelmi Bank-hol
ding, s ez természetesnek tekinthető, hiszen 
több leánybank (Merkantil Bank, Kvantum 
B ank stb.) tartozik a hálózatunkhoz, amelyek fő 
profilja például a lízingelés. Megítélésem sze
rint jelentősen növelhető így a Kereskedelmi 
Bank egyes fiókjainak mozgástere is a banki 
szférában. 

P9 

TARTSA 
PENZET 

KERESKEDELMI BANK Rt. 
TREZOR ÉRTEKJEGY 
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Az ÁVÜ Marketing Adatbázisában 1994. május 26-án szereplő, 
megvásárolható állami tulajdonú vagyon és vagyonrészek 

A vagyontárgy neve 

Ingatlanok 
Érték 

(E Ft) A tulajdonos neve 

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 AVU 
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 kívüle privatizációs ese
mények is érdeklik, keressék fel 
az AVU Vas Megyei Ügyfél
szolgálatát (Szombathely, Me
gyeháza - Berzsenyi téri. 214. 
szoba), ahol Horváth Endre, a 
kirendeltség vezetője és mun
katársai készséggel állnak az 
ügyfelek rendelkezésére. A te
lefonon érdeklődők a 94/311¬
21 l-es számon, a 182-es mel
léket kérjék. A telefax száma: 
94/313-275. (X) 

Telephelyek 
A telephely neve Érték (E Ft) 

Répcelaki Sajtgyár 444 188 
Sárvári Üzem 64 473 
Üzem 5 918 
Szállítási Üzem 4 328 
Tejgyújtó 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 Hl. 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 Malomip. V. 
Gabonaforg. és Malomip. V. 
Gabonaforg. és Malomip. V. 
Csepregi Állami Gazdaság 
Csepregi Állami Gazdaság 
Csepregi Állami Gazdaság 
Rábamenü' 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. 

Szombathelyi laboratórium 
Raktár -

Szhely., Vépi út 27. 17 000 
Raktár - Szhely., Ipartelep 27 600 
Tejbegyűjtő - Rábatótfalu 861 
Tejbegyűjtő - Farkasfa 548 
Tejbegyűjtő - Felsőszölnök 713 
Tejbegyűjtő - Máriaújfalu 772 
Tejbegyűjtó - Apátistvánfalva 642 
Tejbegyűjtő - Gutatőttős 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 lelek - Szentgotthárd 390 
Építési telek - Szentgotthárd 508 
Építési telek - Szentgotthárd 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 Rt. 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 

Tender-naptár 
Június 15. 
A Polybasic Kft. -Hungarobroker Rt., mint az Állami Vagyonügy

nökség bizományosa nyilvános egyfordulós pályázatot hirdetett a 
Nyugat-dunántúli Tüzelőszer és Építőanyag Kereskedelmi Rész
vénytársaság privatizációjában való részvételre. Az ajánlatokat 1994. 
június 15-én kell benyújtani az Állami Vagyonügynökség 804. szo
bájában. A nyitvatartási idő: 12-13 óra. 

Június 15. 
A Banque Indosuez Magyarország Rt., az Állami Vagyonügynök

ség megbízása alapján nyilvános egyfordulós pályázatot hirdetett a 
Szombathelyi Tejipari Rt. és a Répcelaki Sajtgyár Rt. állami tulajdonú 
részvénycsomagjának értékesítésére. A pályázatokat 1994. június 15-
én 12 és 14 óra között kell benyújtani az Állami Vagyonügynökség 
804. szobájában. 

Kárpótlási jegyek cseréje 
részvényekre 

A társaság neve Beváltási arány 
jegy/részvény Jegyzési idő 

Pillér n. 

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

2:3 

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. 21.-jún. 24. 

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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Ülésezett a Kemenesaljái Baráti Kör 

Kiosztották a Jónás Márton-pályázat díjait 
Május 28-án a szakmunkásképző iskola 

aulájában tartotta soros Összejövetelét a Ke
menesaljái Baráti Kör tagsága. 

Meghívottként jelen voltak a két középis
kola azon tanulói is, akik a baráti kör által 
kiírt tanulmányi pályázaton részt vettek. 

Az ülésen Kósa András elnök köszön
tötte a résztvevőket, majd Kuthi Márta 
ügyvezető elnök adott általános értékelést 
a pályázatokról, aztán kihirdették az ered
ményt. 

Az idén 16 pályaművet küldtek be a tanu
lók, melyeket kvalifikált szakemberekből álló 
független zsűri bírált el. Ez évben a történel
mi, a helytörténeti és az irodalmi munkák 
mellett képzőművészeti alkotások is szere
peltek a pályázatok között. 

A zsűri a díjakat a következőknek ítélte 
oda: 

Középiskolások: 

I . díj (megosztva): Halász Beáta és Elek 
Péter 

I I . díj (megosztva): Kiss Judit és Hetényí 
Rita 

I I I . díj (megosztva): Karácsonyi László és 
Szelestey Beáta 

Szakmunkásképzősök: 
I . díj: Nagy József 
I I . díj (megosztva): Czöndör István és 

Verrasztó Tibor 
in. díj (megosztva): Szarvas András és 

Tánczos Zsolt 
Szenté Imre, a gimnázium volt tanára által 

a legjobb irodalmi alkotásért járó díjat versei
ért Verrasztó Tibornak ítélte oda a zsűri. 

A gimnáziumban eltöltött négy, illetve a 
szakmunkásképzőben eltöltött három év leg
jobb összteljesítményéért járó díjat a tantes
tületek véleménye alapján Sütő Roland és 
Nagy Krisztián nyerte el. -gyi 

FELHÍVÁS 
A Celldömölkön és a város vonzáskörze

tében lévő tűzoltó targoncák és lassú jármű
vek műszaki vizsgáztatását a Celldömölki 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület szertáránál júni
us 21-én tartjuk. 

Kérjük, hogy az érintettek június 10-éig 
jelentkezzenek. 

Jelentkezéskor kérjük megadni a tulajdo
nos nevét, címét, a jármű rendszámát, a lassú 
jármű azonosító számát, alvázszámát, Össze-
építési engedélyének a számát. 

Jelentkezni lehet a következő címeken: 
Császár Ferenc Celldömölk, Tátra utca 3. 
PŐdör János Celldömölk, Kodály utca 1. 
Sport Bisztró, Celldömölk, Kolozsvári 

utca 2. 

Sághegyi 
mozaik 

Elkezdődött a Trianoni emlékkereszt felújítá
sa, a kereszt fehérre festése, amihez az Alapít
vány a Sághegyért 60 ezer forinttal járult hozzá. 
Ezt kiegészítette a Kereszténydemokrata Nép
párt helyi szervezete és a celli Önkormányzat. A 
további munkálatok az emlékmű alapjának a 
megerősítését szolgálják. 

* * * 
Köszönetet mondunk a Vas megye Polgárai

ért Alapítvány kuratóriumának, amely elfogadta 
pályázatunkat, és céljaink megvalósítására 20 
ezer forint támogatást adott erre az évre. Ez le
hetőséget ad, hogy a Trianoni emlékmű fennál
lásának hatvanadik évfordulóját méltóan meg
ünnepeljük. Ennek időpontja 1994. szeptember 
23-a. 

* * * 
Az igazságtalan trianoni béke diktátumának 

napja június 4-e. Ekkor hozták nyilvánosságra 
hivatalosan is a döntést 1920-ban. A ránk nézve 
lesújtó eseményre a Sághegyen felállított Tria
noni emlékmű emlékeztet, amelynek a hatvana
dik évfordulója évében, 1994. június 4-én - az 
évfordulóra utalva - felkérőlevél indult útjára, 
hogy létrehozzuk a Kemenesalja-Sághegy 
Trianoni Emlékbizottságot. A bizottság hu
szonöt tagú lesz, de minden rokonszenvezőt 
megtisztelve várunk sorainkba, hogy munkálko
dásunk méltó és megalapozott lehessen. 

Megnyílt a Sághegy Fogadó étterme 
Értesítjük a tisztelt közönséget, 

hogy megnyílt a 

SÁGHEGY FOGADÓ 
(volt turistaszálló) étterme! 

Házias ízekkel, 
helyi ételspecialitásokkal, 

kínai jellegű ételekkel, 
vadból és marhából készült 
különlegességekkel várjuk 

kedves vendégeinket. 

Asztalfoglalás, 
csoportos étkeztetés, 

esküvők, rendezvények 
megrendelése 

a következő telefonszámokon: 
Celldömölk 14. vagy 

(60) 376-005. 

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket! (X) 
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Nagysimonyi kihívás 
Milyen egy falu a kihívás napján? Erre voltunk kíváncsiak május 

25-én. Nagysimonyiba érve semmi különöset nem tapasztaltunk. A 
focipályához érve láttuk, hogy fenn a háló, s néhány ember tüsténke
dik. Ez még nem az igazi, ezért továbbhajtattunk. 

Az iskolánál aztán a kézilabdapálya mellett jelentős tömeget talál
tunk. Éppen egy kis tomaünnepély közepébe csöppentünk. A rendez
vény főszervezőjét kerestük. Búzás Jenő tanár úrhoz irányítottak, aki 
nem is olyan régen a CVMSE tehetséges, szimpatikus kapuvédője 
volt. 

- Mióta van talpon? - kérdeztük elsőként. 
- Tegnap reggel úgy hat órától - hangzik a válasz. Nem látszik 

rajta a „gyűrődés", frissen, szinte félszavakkal irányítja a pályán zajló, 
nagy összehangoltságot igénylő eseményeket. 

Kézi labda-mérkőzés következik, s van egy kis szusszanásnyi ideje. 
- Éjfélkor az eső ellenére közel kétszázan jelentek meg itt a fáklyás 

futáson és a kerékpározáson, s ez minden elképzelést felülmúlt. Pót
programot kellett beiktatni. Az időjárás nem befolyásolta különöseb
ben az eseményeket, szinte százszázalékosan teljesítettük - tudjuk 
meg tőle. 

Amikor a kiemelkedő események után érdeklődtünk, az éjjel egy 
órakor kezdődő folyamatos labdarúgó-mérkőzést említette a tanár úr, 
valamint azt, hogy reggel hét óra után két autóbusz utasait is megtor
náztatták a celli úton, majd mintegy 200 méteren emberi erővel segí
tették tovább a két narancssárga járgányt. Erről saját szemükkel is 
meggyőződhettek azok, akik délben nézték a tv második műsorát. 

Búzás Jenő nagyon fájlalta, hogy az egyik különleges programjuk, 

a lovaglás meghiúsult, mert a sándorházi lovasok szavukat szegték. 
Az események egyébként zavartalan lebonyolítását mintegy negyven
tagú rendezői gárda segítette. Köztük volt az iskola egész tantestülete, 
a sportkör aktivistái, a helyi vállalatok vezetői és néhány sportszim
patizáns. 

- Hogyan értékeli az eseményeket? 
- Nagyon kellemesen lepett meg Simonyi lakossága, hisz úgy gon

doltam, hogy elsősorban a diákságra számíthatok, de partner volt a 
falu felnőtt lakossága is. 

Közben tekintélyes létszámú kerékpáros gárda érkezik, ó k a szom
szédos faluból jöttek röplabdázni, focizni. 

Hazafelé menet láttuk, hogy a füves pálya is benépesült. Két, a 
tinédzserkorból alaposan kinőtt csapat bűvölte önfeledten a bőr-
golyót. 

-gyl 

Győztesek a Gáyer Kupa 
kézilabdatornán 

II. kcs. leány: 1. Eötvös Lo
ránd Ált. Isk. Celldömölk, 2. 
Szentgotthárd 2. sz. Ált. Iskola. 

III. kcs. leány: 1. Eötvös Lo
ránd Ált. Isk. Celldömölk, 2. Ná-
dasdy Ált. Isk. Sárvár. 

5. oszt. fiú: 1. Gáyer Gyula 

Ált. Isk. Celldömölk, 2. Eötvös 
Loránd Ált. Isk. Celldömölk. 

II. kcs. fiú: 1. Rábagyarmat 
Ált. Isk., 2. Gáyer Gyula Ált. Isk. 
Celldömölk. 

HL kcs. fiú: 1. Gáyer Gyula 
Ált. Isk. Celld., 2. Dunaszerdahely. 

A Hősök napi futás eredményei 
Alsó tagozatos lányok: 1. Mecséri Nikolett, 2. Varga Tímea, 3. 

Horváth Claudia. Alsó tagozatos fiúk: 1. Németh József, 2. Hor
váth Róbert, 3. Mecséri Norbert. Felső tagozatos lányok: 1. Né
meth Bernadett, 2. Tömböly Tímea, 3. Parádi Zsuzsanna. Felső 
tagozatos fiúk: 1. Hajba Zoltán, 2. Büki Balázs, 3. Garai Ádám. 
Középiskolás és felnőtt nők: 1. Gombási Csilla, 2. Nagy Gyöngyi, 
3. Geiger Szilvia. Középiskolás és felnőtt férfiak: 1. Nagy István, 
2. Szakos Péter, 3. Horváth Csongor. 

Megyei labdarúgó-bajnokság 
Nagyrákosi SE-CVMSE 1:1 (1:0) 
Góllövő: Horváth D. A sárga lapok és sérü

lések miatt tartalékos összeállításban pályára lé
pő cellieknek meg kellett küzdeniük az egy pon
tért a szerény képességű, a bajnoki táblázat alján 
kullogó nagyrákosiak otthonában. 

CVMSE-Rábatótfalu 5:0 (4:0) 
Repülőrajtot vett a celldömölki gárda, hiszen 

már az ötödik percben a vendégek hálójában 
tancolt a labda, és tíz perc múlva Molnár bom
bagóljával megszületett a második találat. Az 
első félóra végén egy percen belül kétszer is 
középkezdéshez állhattak fel a teljesen megza
varodott tótfalusiak. A második félidőben is fö
lényben volt és sok helyzetet alakított ki a 
CVMSE. 

Kőszeg-CVMSE 5:2 (1:2) 
Góllövő: Csákvári (2), kiállítva: Szuh. 
Az első félidőben renkívül taktikusan ját

szó celliek Csákvári két találatával szereztek 
előnyt. A tavasszal megtáltosodott hazaiak 

szünet után letámadásra tértek át, ami meglepte 
a vendégeket. A második játékrészben nyújtott 
eredményes játéka révén magabiztosan tar
totta otthon a két bajnoki pontot a kőszegi 
együttes. 

NB Ií-es kézilabda-bajnokság 
CVMSE-Cellkolor-Mecseknádasd 26:25 
Kemény, feszült hangulatú mérkőzésen a 

döntő pillanatokban a celliek mindig újítani tud
tak. 

Balatonboglár-CVMSE-Cetlkolor 38:31 
Meglepő vereséget szenvedtek a celliek a ki

esés rémétől fenyegetett bogiáriak otthonában. 
CVMSE-Cellkolor-Tanárképző-Komp-

lexitás 22:24 
A főiskolások az egész szezonban rájuk jel

lemző hatékony, zárt védekezésükkel meg
szakították a CVMSE-Cellkolor közel egy
esztendős hazai veretlenségi sorozatát a baj
nokságban. 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 
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