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Egyedi elbírálás 

Kevesebb hozzájárulást 
fizet az egyház 

A Római Katolikus Plébániahivatal ké
relemmel fordult az Önkormányzathoz az 
Ifjúsági Ház (volt Lázár-ház) gázellátásá
hoz szükséges gázközmű-hozzájárulás 
mérséklése vagy elengedése ügyében. 

Egy korábbi határozat értelmében nem 
lakossági célú földgázfelhasználás esetén a 
hozzájárulás a köbméter/óra fogyasztási 
igénytől függően alakul. A kérelemben 
érintett épületnél érmek alapján a fizetendő 
gázközmű-hozzájárulás 130 ezer forint 
lenne. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
csak a lakossági hozzájárulást (65 ezer fo
rint) kéri a plébániahivataltól, felére csök
kentve a befizetendő összeget. A döntés 
egyedi elbírálás alapján történt. N. T. 

Gáyer iskola 

Első osztályos szám-tan 
A Gáyer Gyula Általános Iskola igazgatója, 

Bakó István a harmadik első osztály indításá
nak engedélyezését kérte az önkormányzattól. 
Az 1994/95-ös tanévre már beiratkozott az is
kolába 47 elsős, és várhatóan 4-5 tanuló nem 
léphet át második osztályba. Az oktatási törvény 
értelmében a 1-3. évfolyamon a osztálylétszám 
maximális felső határa 25 fő. Az intézmény ve
zetője pénzügyi kompromisszummal is nyoma
tékosítani kívánta kérelmét: javasolta, hogy po
zitív elbírálás esetén saját erőből előteremti egy 
kötelező F-kategóriás bér fedezetét, illetve két 
álláshely béréből csak az egyik finanszírozását 
igényű. 

Kustos Lászlóné, az önkormányzat pénzügyi 
osztályvezetője úgy vélte, hogy az iskola mun
kaerő-problémáinak megerőszakolását jelenti a 
harmadik első osztály indítása. Ellenpontként 

utalt arra, hogy az Eötvös iskolában mindössze 
16-17 fős csoportok vannak. Hangsúlyozta, 
hogy az egyházi iskola szeptemberi indulását is 
figyelembe kell venni, s így két plusz első osz
tály jelentős többletterhet és hosszabb távú el
kötelezettséget okoz az önkormányzatnak. Var
ga László Csaba szerint az alapvető probléma: 
két pedagógus állását fel kellene mondania az 
igazgatónak. Elhangzott, hogy a Berzsenyi is
kolában is szükség volt álláshelyek megszünte
tésére - sajnos ez a demográfiai apály termé
szetes velejárója. 

A képviselő-testület tagjai közül kilencen a 
kérés ellen, hatan pedig mellette foglaltak állást. 
Az önkormányzat tehát elvileg elutasította a 
harmadik első osztály indítását, de - ha a hely
zet úgy alakul - az oktatási törvény előtt kény
telen lesz fejet hajtani. Németh T. 

Ujabb lépések a laktanyában 

Alakul a szociális otthon 
A Celldömölki Szociális Se

gítő Szolgálat által működtetett 
gondozóház kihasználtsága 100 
százalékos volt 1993-ban. A 
kérelmek nagy száma miatt és 
az ellátás kulturált színvonala 
érdekében szükség lenne szo
ciális otthon létrehozására, s er
re kézenfekvőnek látszik a volt 
laktanyaépület átalakítása. A 
MÁV tulajdonában lévő ingat
lanban mintegy 80 személyt le
hetne elhelyezni. Az épület ren
delkezik az alapvető közmű
vekkel, az udvarán álló konyha 
600 adagos főzőhelyként el 
tudná látni az otthon igényei 
mellett a szociális étkeztetés 
feladatait is. 

A tervek megvalósításához a 
Szociális Segítő Szolgálat az 
Önkormányzat támogatásával 
pályázatot nyújtott be a Népjó
léti Minisztériumhoz 5 millió 
forintos igénnyel az ugyanek
kora saját erőhöz. A hagyomá
nyos elhelyezési mód mellett a 
házaspároknak törvényi szabá
lyozás alapján külön lakószo
bát kell biztosítani, illetve lehet 

létesíteni az átlagot meghaladó 
minőségű lakhelyeket is (1 
vagy 2 személyes lakószoba 
fürdőszobával). 

Egyelőre azonban műszaki 
szakértőkkel kell megvizsgál
tatni az átalakítás lehetőségeit 
és költségeit Ezután kerülhet 
sor tárgyalásokra a MÁV ille
tékeseivel az ingatlan tulajdon
jogi helyzetének rendezésére. 
Az intézkedéssorozattal egy 
időben a Polgármesteri Hivatal 
felveszi a kapcsolatot a környe
ző települések önkormányza
taival, akiktől szándéknyilat
kozatot kémek a szociális ott
hon létesítésének támogatásá
ról. Az előterjesztés tárgyalása 
során a képviselők részéről fel
merült, hogy a további lépések 
előtt meg kellene várni a tulaj
donjogi helyzet tisztázását. 
Makkos István polgármester 
szerint annyi bizonytalansági 
tényező van az ügylettel kap
csolatban, hogy ehhez képest 
már nem igazán lényeges; kié 
az épület. 

tib-

K i védi most a Sághegyet? 
Nagy örömünkre egyre több 

turista és kirándulócsoport láto
gatja az utóbbi időben a Sághe
gyet, ám ez a táj fokozott védel
mét vonja maga után. Mihók 
András természetvédelmi őr le
mondása óta azonban nem tör
tént meg az újabb Őr kinevezése. 
Ezért fordultunk kérdésünkkel a 
Fertő tavi Nemzeti Park igazga
tóságához. (A Sághegy területe 
ehhez a nemzeti parkhoz tarto
zik.) Dr. Gimesi Szabolcs igaz
gatóhelyettestől kaptunk tájékoz
tatást. 

A természetvédelmi őri állás 

betöltésére pályázatot írtak ki, 
kettő pályázat érkezett be. Ezek 
elbírálása folyamatban van. Ám 
fontolgatják az állás megszünte
tését is, helyette egy idegenveze
tői állást szeremének létesíteni. 
Ezt azzal indokolták, hogy túl ki
csi a Sághegy területe, és a fel
ügyeletet a hegyen dolgozó mú-
zeumőr is el tudná látni. Ebben 
az átmeneti időszakban is ő végzi 
a természetvédelmi őr feladatát. 

A döntés joga nem a mi ke
zünkben van, de a védelemért 
mindannyian tehetünk valamit! 

Fonyó R. 

Ufó, vagy valami más? 

Megint látták Alsóságon 
Május 27-én éjféltájt Alsóságon, a Somogyi Béla utcában figyelmes 

lett egy asszony egy fura jelenségre. A Hold egy részét egy kalap 
alakú valami takarta el, ami kis idő múlva már a házhoz közel álló 
diófa fölött volt látható, körötte valamiféle fényes jelekkel. Az asz-
szony kinyitotta az ablakot, és kikönyökölve figyelte a jelenséget. 
Időérzékét elvesztve egyszer csak a föld fölött mintegy 90 centire egy 
kör alakú valamit pillantott meg. Körötte sárgás fényű alakok mozog
tak hangtalanul, leheltek vagy harmincan. A környéken sok kutya él, 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Távol Amerikától 

A kisvárosi lét 
elviselhetetlen könnyűsége 

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület/ 
Személyes jogi problémák miatt nem tu

dok munkába állni 1994. június 1-től. Sajnos, 
peres ügyem kimenetele még mindig kérdé
ses, ezért úgy érzem le kell mondanom a Cell
dömölki Kemenesaljái Művelődési Központ
ban betöltött állásomat. 

Köszönöm eddigi megértésüket és segítsé
güket. Mint azt személyesen, 1994. március 
végén közöltem, most sajnos véglegesnek tű
nik. 

Kérem fogadják el lemondásomat. 
Tisztelettel: 

Ilona Anna Newman 
New York, 1994. június 9. 

* 
A lemondólevél ismeretében kértük meg 

Pálné Horváth Máriát, a Kemenesaljái Mű
velődési Központ megbízott vezetőjét, mond¬
ja el a gondolatait Anikóról (a kollektívában 
csak így hívták) és a kialakult helyzetről. 

- Három hónapot dolgoztunk együtt, ez
alatt nagyon érdekes, színes, vibráló és deko
ratív egyéniségnek ismertük meg. Rendkívül 
intelligens, tájékozott és művelt volt, ami ta-
nultságából és világismeretéből fakadt. Pá
lyázata elnyerte a kollektíva tetszését, a ben
ne található elképzeléseket néhány év alatt 
meg lehetett volna valósítani. Vele együtt ké
szítettük elő szeptemberben az évadot, de mi
után ő november elején visszautazott az 
Egyesült Államokba, megbízott igazgatóként 
igyekeztem a terveket realizálni. Az élet 

azonban ment tovább, és a formálódó közön
ségigénynek megfelelően finomítani kellett 
az előzetes elképzeléseket, illetve az új kihí
vásokhoz igazítottuk az intézmény arculatát. 
Mindezt a még közösen kialakított szlogen 
jegyében tettük: a művelődési ház van a vá
rosért! Szerettünk vele együtt dolgozni, és 
nyitottsága révén olyan sokrétű kapcsolat
rendszert építettünk ki, amiből sokat profnál-
hat(t)unk. 

- Nem sejtettük, hogy végleg Amerikában 
fog maradni, hiszen nem úgy köszönt el tő
lünk, ő onnan csöppent a kisvárosi létbe, az 
igazgatói állás pályázati kiírása egybeesett 
magánéleti válságával. Szerencsés, illetve 
szerencsétlen együttállás következett be: utó
lag ez már csak nézőpont kérdése. Neki akkor 
a vezetői megbízás megnyugvást, támaszt, 
biztos hátteret nyújtott. Amikor visszament, 
akkor a megszokott m'vó és élettér közegében 
- gondolom - nyilvánvalóvá válhatott számá
ra, hogy a kisvárosi lét nem neki való: ő ide 
sok... Olyan háttere sem volt, ami ide kötötte 
volna (férj, gyerekek, lakás stb.), és emberi
leg meg tudom érteni, hogy így választott. 

- Ez a féléves időszak hasznossá vált szá
momra annyiban, hogy kénytelen voltam 
megtanulni egyedül dönteni. A munkatársa
im mellettem álltak, és tudat alatt azt is bizo
nyítani akartuk, hogy - kicsit sarkítva fogal
mazva - bárki lehet a főnök, ha ez a gárda 
összefog a közös célok érdekében... 

-bor 

H - * I - * R - * E * K 
• Dunaszerdahelyen tartottak előadást a 

celldömölki Gáyer Gyula Általános Iskola báb, 
néptánc és aerobic csoportjai. Június l-jén az 
ottani Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola meg
hívására szerepeltek a gyermeknapon. A két 
teltházas előadást 1100 gyermek tekintette meg. 

• Az olaszországi Morsano város kórusa 
lesz a vendége a celldömölki Liszt Ferenc Ve-
gyeskamak július 2-án. Az olasz vegyeskar 
celldömölkiek tavalyi látogatását viszonozza. A 
két kórus a jánosházi római katolikus templom
ban ad majd közös hangversenyt 

• A Szentháromság téren lévő konténer 
WC pályázat útján meghirdetett értékesítésére 
egy ajánlat érkezett- A közszolgálati helyiségre 
150 ezer forint plusz áfa áron sikerült vevő* 
találni. 

• A Rábacom Rt június végén közgyűlés
re és alaptőke-emelésre készül. Előreláthatólag 
július első felében lesz lehetőség a 17 ezer fo
rintos pótlólagos lakossági igénylésre, ületv-

hozzájárulásra. Akinek már van telefonja és ko
rábban befizette a 15 ezer forintot, kérje vissz 
pénzét a Rábacomtól, ha nincs szüksége újab" 
vonalra. 

• A Sághegy Étterem ügyében a Vendég
látóipari Vállalat több mint 2 millió forintot kö
vetel az öt éven belüli értéknövelő beruházáso
kért, és csak ezután hajlandó önkormányzati tu
lajdonba adni az ingatlant. A helyhatóság mind
ezt jogtalannak tartja, és peres eljárásban köve
teli vissza az épületet. 

• A képviselő-testület a Nyugat Pannon 
Regionális Kockázati Tőkebefektető Társa
ságban 4 millió 837 ezer forint névértékű rész
vény 3 millió 180 ezer forintos apport értékével 
szerzett tulajdonrészt. Apportként a Nyugat Ke
reskedelmi Rt.-ben, a Nyugat-dunántúli Tüzép 
Rt-ben és az Észak-dunántúli Armaszolgáltató 
Rt.-ben lévő részvényeit vitte be az önkormány
zat a társaságba. 

Alapítványi szervezésben 

Falunapok Ostffyasszonyfán 
Nem lehetett volna elvéteni az 

ostffyasszonyfai kultúrházat jú
nius 3-án. Az ott parkoló autók 
szinte a megye minden részéből 
szállították az iskolák legjobb 
versmondóit és a legtehetsége
sebb rajzosokat. 

Az Ostffyasszonyfáért Alapít
vány kétnapos rendezvényének 
első napján 112~en álltak „dobo
góra", hogy eldöntsék, kik a leg
tehetségesebb szavalók. A zsűri-
elnök, Devecseri László a fe
szültséget oldandó kedves-tréfás 
játékot vezényelt, majd három 
korcsoportban megkezdődött a 
verseny, amelynek végén Vágl 
Alexandra (Káld), Horváth 
Eszter (Szombathely) és Vinter 
Krisztina (Celldömölk) örülhe
tett a legjobban. Területünkről a 
legeredményesebb Vinter Krisz

tinán kívül Borovszky Henrietta 
(CBG) második, Mátis Zsuzsan
na és Vörös Julianna (mindkettő 
helybeli) harmadik díjat kapott Az 
eötvösös Kovács István pedig ju
talomban részesült 

Délután az ifjú képzőművé
szek következtek. Húsz iskolából 
mitnegy 600 alkotás érkezett a 
zsűri elé. Közülük a legjobbak 
nyertek kiállítást, alkotóik pedig 
díjakat A zsűri nem különített el 
I - I I - i n . díjakat, hanem a legjobb 
kezű 33 „alkotót" egyformán ju
talmazta. Köztük volt a mi terü
letünkről a Gáyer iskolából Csá-
goly Katalin, Somogyi Szilvia, 
Németh András, Ambrus Gá
bor; a Berzsenyi iskolából 
Géczy Zsuzsanna, Biró Fride
rika, Pálffy Márton; VönöckrŐl 
Major Attila, Tinka Nikolett, 

Bedö Erika, valamint a bobai 
Erdélyi Gyula is. 

Környezetvédelmi kiállítást is 
láthattak az érdeklődők, amelyet 
dr. Gonda György nyugalma
zott környezetvédelmi államtit
kár nyitott meg. Ezután a Kaláka 
együttes szórakoztatta a jelenlé
vőket. 

A második nap a sporté (fo
cimeccsek, sportági bemutatók), 
a látványosságé (hőlégballon- és 
autós bemutató) és a szórakozásé 
(műsoros est és bál) volt a Bubo
rék együttessel. Még vasárnapra 
is maradt esemény, az óvodások 
műsora és ballagása. 

V.L. 

Iker László, az alapítván; kuratoriumának elnöke nyitotta meg a rendezvény 
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0 MEGKÉRDEZTÜK I 
• V Á L A S Z O L T A K I 

Pártvélemenyek a választások után 
Milyen volt 

a választások etikája? 
Válaszol: Dr. Baranyai Attiláné, a 

választási munkacsoport vezetője 
A választások előkészítési stádiumá

ban leültünk a pártok képviselőivel és 
egyeztettük az elképzeléseket, elváráso
kat. A szavazatszámláló bizottságok 
összeállításánál messzemenően figye
lembe vettük az Ő javaslataikat. Olyano
kat igyekeztünk megbízni ezzel a fel
adattal, akik nem tagjai egyetlen pátinak 
sem. Természetesen rajtuk kívül minden 
párt delegált egy-egy főt a bizottságokba. 

A választások során semmilyen külön
leges problémánk nem volt. Egy alka
lommal kellett szólnunk az egyik közvé
leménykutatónak, aki a rossz idő miatt a 
választási épületben kérdezte a szavazó
kat, de utána természetesen már kint vé
gezte tovább a munkáját. 

A választópolgárok mindkét szavazás 
alkalmával rendkívül fegyelmezettek 
voltak. Az első alkalommal a nagyobb 
körzetekben előfordult, hogy a délelőtti 
órákban kicsit várakozniuk kellett, de ezt 
is megértően fogadták. 

Szavazatszámlálóink különösen a má
sodik fordulóban dolgoztak jól. Este 8 
órára már készen voltunk az eredmény
nyel, s ez nem kis dolog. 

Összefoglalva elmondhatom, hogy 
mind az előkészítő munka, mind a vá
lasztás és az eredmények feldolgozása 
mintaszerű volt. Úgy ment minden, 
ahogy azt a nagykönyvben megírták. 

Völgyi László 

A választások után megkérdeztük vala
mennyi parlamentbe jutott párt helyi szerveze
tének vezetőjét a szavazás következtében kiala
kult helyzetről. 

Tima László -
Magyar Szocialista Párt 

A Szocialista Párt négy éven át készült erre 
a választásra, s ennek jegyében született meg 
átfogó, európai értékeken alapuló programja. 
Celldömölkön különösen érdekes volt, hogy 
győzni tudtunk: abban látom az okát, hogy az 
elmúlt négy évben a környékünkön jellemző kö
zéprétegekre és a szegénységben élőkre hárul
tak a legnagyobb terhek. Ok egy olyan program
ra szavaztak, amelyből minden olyan elem hi
ányzott, ami a harmincas évek Magyarországa 
felé való közeledésre utalna, örülök annak, 
hogy a keresztény, valamint a szociális és libe
rális értékek jól megfértek egymás mellett Cell
dömölkön. 

Lampért Attila -
Szabad Demokraták Szövetsége 

Vas megye megmaradt az ország leginkább 
liberális területének. Igazán boldog azonban ak
kor lennék, ha országosan is az itteni tendencia 
érvényesült volna. Magánvéleményem szerint 
nem lenne szerencsés a koalíció az MSZP-vei, 
de elfogadom azok érveit is, akik a közvéle
mény többségére hivatkozva a koalíció mellett 
foglalnak állást. Remélem, hogy október-no
vember táján meg lehet rendezni a helyhatósági 
választásokat és liberális többségű önkormány
zat jön létre, örülünk, hogy megalakult a FI
DESZ helyi csoportja és bízom abban, hogy 
mindkét liberális párt fontos szerephez jut a he
lyi közéletben. 

Horváthné Kőmíves Ágota -
Magyar Demokrata Fórum 

A pártom részéről nem számítottam üyen 
nagy lemaradásra és úgy gondoltam, hogy az 
MDF, a KDNP és a FIDESZ együttesen sokkal 
nagyobb erőt fognak képviselni a parlamentben. 
Az Önkormányzati választások eredménye majd 
attól függ, hogy a most nem voksoló egyhar
mad-Magyarország mennyire aktivizálódik az 
embereket közvetlenebbül érintő helyhatósági 
szavazáson. Mindenesetre jobb lenne, ha az ön
kormányzati választáson nem ilyen eredmény 
születne. Emlékszem, hogy 1990 áprilisában a 

győztes MDF vezetője, Antall József azért nem 
kötött nagykoalíciót, mert szerette volna meg
hagyni az egészséges kontroll lehetőségét az el
lenzéknek... 

Velekey József -
Független Kisgazdapárt 

Pártunkban megegyeztünk, hogy csak az or
szágos pártvezetéssel előzetesen egyeztetett vé
leményt közlünk a sajtóval, ehhez tartom maga
mat. Celldömölkön és környékén azonban sze
mélyesen is érintett voltam a választásokon: jó
nak ítélem az eredményemet, hiszen számos he
lyen első lettem, kistelepüléseken az MSZP-s 
jelöltet is megelőzve, ő t különben ismerem és 
nagyon rendes embernek tartom, de az a véle
ményem, hogy nem egyénekre, hanem pártokra 
voksoltak a választópolgárok. 

Pejkó Zoltán -
Kereszténydemokrata Néppárt 
Az MSZP üyen mérvű előretörésére nem szá

mítottunk, és bár reménykedtünk az előrelépés
ben, a KDNP örülhet, hogy az 1990-es szintet 
sikerült megőriznie. Bízom abban, hogy az 
MDF-kötöttségtől megszabadulva jobban tud
juk érvényesíteni programunkat és a következő 
választásokon már megmutatkozik ennek az 
eredménye. Szeretnénk, ha az önkormányzati 
választások 1995 tavaszán lennének. Addigra 
kiderül, hogy a most hatalomra került pártok 
mennyire lesznek képesek megvalósítani vá
lasztási ígéreteiket. Látványos eredményeket 
senki sem tudna az ő helyzetükben elérni, ezért 
arra számítok, hogy a helyhatósági választáso
kon kiegyenlítettebbek lesznek az erőviszo
nyok. 

Kondics Zsuzsa -
Fiatal Demokraták Szövetsége 
Csalódtunk a választások eredményében. Az 

MSZP elsöprő győzelmén túl az SZDSZ biztos 
második helye is meglepő volt számunkra. A 
FIDESZ hatodik helyét nagyon nehéz megma
gyarázni, talán legközelebb egy másfajta kam
pánnyal előbbre juthatunk. Addig is készülünk 
a következő erőpróbára, a helyhatósági válasz
tásokra. Kisváros lévén - enyhe túlzással - szin
te mindenki ismer mindenkit: keressük a nép
szerű, energikus, tenni akaró embereket, és biz
tos vagyok abban, hogy meg is fogjuk találni 
Őket! Németh T i b o r 

Háromszor beázott 
Az alsósági ravatalozó már harmadszor 

ázott be, ami a műszaki-kivitelezési hiányos
ságokon túl részben annak köszönhető, hogy 
az önkormányzat nem kötött fenntartási szer
ződést az üzemeltetővel. A helyszíni szemlét 
követően várhatók intézkedések a problémák 
kiküszöbölésére. 

Kemenesalja Ipartestület 

tisztújítás 
Június 6-án vezetőségválasztó 

taggyűlést tartott a Kemenesalja 
Ipartestület, amelyen megjelent 
Makkos István polgármester úr és 
Nemes Zoltán iparügyi főelőadó is. 

Az elfogadott ügymenetnek 
megfelelően a vezetőség beszámolt 
az elmúlt négy év tevékenységéről, 
majd a felügyelőbizottság jelentése 
következett. Végül megtörtént a 

tisztújítás is. A múltban elvégzett 
munkáról Varga László Csaba el
nök számolt be. Megtudhattuk, 
hogy rendszeresen ülésezett a ve
zetőség, hogy az ipartestület rend
szeresen szervezett tagjai számára 
adótájékoztatókat és mestervizsga 
tanfolyamokat, egyéb rendezvé
nyeket. A tagok létszáma csökkent 
az elmúlt időszakban, a részben 
munkaviszonyos vállalkozók köré
ben ismeretes munkahelymegszű
nések hatásaként. A vezetőség ki
emelt feladatnak tekinü a létszám 
bővítését, s ennek megvalósítható

sága érdekében erre irányuló mun
kaprogramot fog kidolgozni. A ta
gok által foglalkoztatott ipari tanu
lók száma ötvennégy. 

Követve a törvény által kijelölt 
utat, 1994. március 28-án létrejött 
az IPOSZ Kézműves Kamara. A 
megyei megalakulást irányítandó 
alakult egy előkészítő bizottság, 
amelyben ipartestületünket Varga 
László Csaba képviseli. 

A taggyűlés elfogadta az elnök 
beszámolóját, mint ahogy a fel
ügyelőbizottságét is, amelyet Far
kas Károly elnök terjesztett be. 

Harmadik napirendi pontként 
került sor a választásra. Az elnöki 
posztra hárman pályáztak: Balogh 
Zsolt, Varga László Csaba és Zseli 
Károly. A taggyűlés végül Varga 
László Csabának szavazott bizal
mat. Az új vezetőség tagjai lettek: 
Budai Lászióné, Farkas Károly, 
Horváth István, Márton Tiva
dar, Molnár Sándor és Szarka 
Árpád. 

Befejezésül az ipartestület régi-
új elnöke tárgyjutalmakat és okle
veleket adott a kiemelkedő munkát 
végzett iparostársainak. - r -
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Megint látták Alsóságon 
(Folytatás az 1. oldalról) 

de néma csend volt, egy vakkantás sem hallatszott. Megijedt. Felköl
tötte a 16 éves lányát, ő is az ablakhoz ment, s már ketten figyelték 
az érdekes jelenséget. Nagyon féltek, egymás kezét szorongatták. 

Kettejük közül a nagylány volt a jobb megfigyelő, ő tudott érzék
letesebb képet adni. Neki az volt az érzése, mintha egy korong alakú 
„csészealj" lenne a kertben, amelynek világítanak az ablakai, s körötte 
megannyi „fényes alak" tevékenykedik. 

A diófa fölött továbbra is ott lebegett a kalap alakú folt, s az volt 
az érzésük, hogy „fényes szemekkel" állandóan őket figyelik. Félel
metes volt. A végére felébredt a nagyobbik lány is. Negyed kettő 
körül a korong körül „tevékenykedő fényes alakok" szép lassan el
tűntek, s az egész egy háromszög alakú tárggyá változott, majd sárga 
fényes csíkot húzva keleti irányba távozott. Ez utóbbit már a nagyob
bik lány is látta. 

Februári számunkban Családlátogatás Alsóságon címmel már be
számoltunk egy ugyancsak furcsa jelenségről. Az írást a szerző így 
fejezte be: ufó vagy nem ufó, ez itt a kérdés... 

Ez itt a kérdés - most is. Ugyanezen a napon a megyében több 
helyen észleltek furcsa jelenségeket. Völgyi L. 

Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Születés: Németh Zsolt és Mar
ton Tünde leánya: Zsaklin, Varga 
László Csaba és Kovács Marietta 
leánya: Marietta, Németh Csaba 
és Kuckár Szilvia fra: Csaba, 
Söptei József Imre és Rákóczi 
Anita Mária leánya: Noémi Kla
udia, Kiss Kálmán és Bausz Judit 
fia: Bálint, Pintér Viktor és Hor
váth Edina leánya: Fruzsina, 
Cseke Attila és Faragó Gabriella 
leánya: Evelin, Sebestyén Gábor 
István és Szár Rozália Judit fia: 
Imre, Karádi Zoltán József és 
Görög Anita fia: Martin. 
Házasság: Németh Károly és 
Kovács Marianna, Paluska Jó
zsef és Molnár Cecília, Kovács 
Zsolt és Bognár Csilla Katalin, 
Mogyorósi László és Sebestyén 
Kornélia, Varga László és Benkő 
Anita, Gosztola Csaba és Rudi 
Ágota, Rózsás Miklós és Nagy 
Mónika Krisztina, Szajkovics 

Roland és Csuka Andrea, Kutasi 
Tamás és Tóth Katalin Szilvia, 
Rudalics Róbert és Pécz Ibolya, 
Gulyás Róbert és Balogh Éva, 
Gőcze Sándor és Horváth Andrea 
Katalin, Tanai Gyula és Horváth 
Erzsébet Anna, Sebestyén László 
Zoltán és Horváth Krisztina, Fo
dor Tamás és Kiss Ildikó, Kiss 
Gyula és Balatoni Judit, Kovács 
Dezső és Szabó Andrea Csilla, 
Mihátsi György és Dózsa Hajnal
ka Ida. 
Halálozás: Kustánczi Istvánné 
sz. Farkas Aranka, Vadász Lajos, 
Szőke Kálmánné sz. Ágoston 
Ilona, Horváth István, Karádi 
Lászlóné sz. Bálint Elvira, Omo-
towski János, Kiss Gyuláné sz. 
Schvarcz Julianna, Németh Jó
zsef, Szabó Dezső, Zsigmond Já
nos, Nagy István, Nagy Károlyné 
sz. Szabó Margit, Farkis Győző-
né sz. Banga Hona, Orbán Tibor-
né sz. Tulok Rozália. 

A fődíj egyszemélygépkocsi 

Piros pont akció a rendőrségnél 
Az utóbbi időben inkább azt 

szoktuk meg, hogy egy közleke
dési ellenőrzés során a rendőrség 
tagjai nem éppen piros pontot osz
togatnak. (Lásd a helyszíni és sza
bálysértési bírságok tavalyi nem 
csekély emelkedését az előző év
hez képest) Épp ezért jelent külön
leges örömöt a közlekedők számá
ra az az akció, melynek közzététe
lére ErÖss Elemér rendőr zászlós 
kérte lapunkat. 

A piros pont akció elindítója 
Túrós András országos rendőrfő
kapitány. Lényege, hogy piros 
pontot gyűjthetnek a kerékpárosok 
az egyik, a gépjárművezetők a má
sik kategóriában. Az akció célja a 
közúti közlekedés résztvevőinek 
ösztönzése a közlekedési szabá
lyok maradéktalan betartására, a 
közlekedési fegyelem megszilárdí
tása, az előzékeny, udvarias maga
tartásformák népszerűsítése, a köz
lekedésbiztonság területén elért 
eredmények megtartása és a ren
dőrség, valamint a lakosság közti 
jó kapcsolat erősítése. 

Az országot három régióra osz
tották, Celldömölk a nyugat-du
nántúli régióhoz tartozik. A regio
nális fődíj egy segédmotor-kerék
pár és mellette értékes tárgyjutal
mak, az országos fődíj egy sze
mélygépkocsi. 

Az akció június 1-től október 
31-ig tart, csak magyar állampol
gárok vehetnek részt benne. 

Miután kellőképpen felcsigáz
tam az olvasók kíváncsiságát, lás
suk a pontszerzés kritériumait. A 
kerékpárosoknál piros pontot kap
hat az, aki kerékpárját az előírt biz
tonsági felszereléssel ellátta, korlá
tozott látási viszonyok esetén vüá-
gítást és fényvisszaverő eszközt 
használ, lakott területen kívül bu
kósisakot visel, kerékpárjára szé

lességjelző tárcsát szerel fel. A 
gépjárművezetők közül piros pon
tot kaphat, akinek okmányait, a 
gépjármű kötelező tartozékait az 
ellenőrzés során rendben találták, 
aki elsőbbségéről a forgalom segí
tése érdekében Önként lemond, aki 
a lassú vagy súlyos járművével le-
húzódással, egyértelmű jelzéssel 
lehetőséget ad a mögöttes forga
lom gyorsabb továbbhaladására, 
aki jól észlelhető jelzéssel hozzájá
rul más jármű biztonságos sáv vál
tásához, előzéséhez, aki a gyalo
gosok, különösen az idősek, a 
gyermekek, vagy a mozgásukban 
bármely okból korlátozottak átha
ladását az úttesten előzékeny ma
gatartásával elősegíti, aki gépjár
művébe gyermek biztonsági ülést 
szereltetett be és azt a gyermek uta
zása esetén előírásszerűen használ
ja, aki a járművek biztonságos köz
lekedése érdekében az évszaknak 
megfelelő gumiabroncsot használ, 
amelynek profilmélysége lényege
sen meghaladja az előírt határér
téket. 

Hogyan lehet piros pontot 
kapni? Csak a közlekedési akci
ók, razziák során. Természetesen 
szigorúan sorszámozottak a pon
tok, ezeket a rendőrség összesíti 
és elküldi a régió felelősének. A 
díjak közjegyző előtt végzett sor
solás útján találnak gazdára. A 
regionális sorsolás november 12-
én, az országos december 10-én 
lesz. 

Reméljük, az akció eléri célját, 
jobb lesz a közlekedési morálunk, 
jobban Figyelünk egymásra, jármű
veink állapotára. Én mindenesetre 
az ÖÜetért egy jó nagy piros pontot 
adnék Túrós András főkapitány úr
nak és személyében a rendőrség
nek is. 

R t 

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 

Reklámáron kaphatók 
- ingek 
- pólók 
- törülközők 
- alsónadrágok 

20% engedménnyel csillárok, kanapék, 
amíg a készlet tart! 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

nyári takarók 
paplanok 
ágyneműk 
lepedők 

1050 forinttól 
1300 forinttól 
840 forinttól 
280 forinttól 

750 forinttól! 
120 forinttól i 
250 forinttól I 

50 forinttól; 
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Az ÁVÜ Marketing Adatbázisában 1994. június 9-én szereplő, 
megvásárolható állami tulajdonú vagyon és vagyonrészek 

Tisztelt Olvasók! 
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 AVÜ 
Marketing Adatbázisából szár
maznak, Cgy azok megbízható
ságát, aktualitását a Vagyon
ügynökség garantálja. Ez a 
rendszer az egész országra ki
terjedő részletes adatokat tar

talmaz, így azok, akiket a me
gyén kívüli privatizációs ese
mények is érdeklik, keressék fel 
az AVU 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 érdeklődök a 94/311-
211-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 
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 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 
Rábamenti 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 út 27. 17 000 
Raktár - Szhely., Ipartelep 27 600 
Tejbegyűjtő - Rábatótfalu 861 
Tejbegyűjtő - Farkas fa 548 
Tejbegyűjtő - Felsőszölnök 713 
Tejbegyűjtő - Máriaújfalu 772 
Tejbegyűjtó - Apátístvánfalva 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 - Szentgotthárd 70 000 
Építési telek - Szentgotthárd 390 
Építési telek - Szentgotthárd 508 
Építési telek - Szentgotthárd 868 
Telekrész - Szentgotthárd 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-dunántúíi 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 

Privatizációs gépbörze 
Átalakulásban lévő gazdaságunkban gyakran előfordul, hogy egy 

adott helyen feleslegessé váló eszközökre máshol szükség lehet. Az 
Állami Vagyonügynökség és az ÁV Rt. Privatizációs Gépbörze 
(PGB) elnevezéssel akciósorozatot indít. Ennek keretében az állami 
gazdálkodó szervezetek használaton kívüli gépeiből és eszközeiből, 
Önkéntes csatlakozással központi gépalapot létesítenek és ezeket ma
gánvállalkozóknak értékesítik. A PGB keretében, az első gépvásárlá
sokat az országos kereslet felkeltése érdekében, a vevők készpénzzel 
és kárpótlási jeggyel fizethetik. A PGB országos működtetője az Eco-
nomix Közgazdász Egyetemi Részvénytársaság. További információ 
kérhető és a jelentkezési lap beszerezhető Szombathelyen a PGB 
területi megbízottjánál, Hegyi Józsefnél (Hunyadi út 64., Telefon: 
94/314-534, Fax: 94/324-250) és az ÁVÜ megyei kirendeltségén 
Horváth Endrénél (Berzsenyi tér 1. Telefon: 94/311-211, Fax: 
94/313-275). 

Kárpótlási jegyek cseréje 
részvényekre 

A társaság neve Beváltási arány 
jegy/részvény Jegyzési idő 

Pillér I I . 

ÉGIS Rt. 
Hajdútej Rt. 
Hajdúsági Sütödék Rt. 
Masped Rt. 
Hajdúgabona Rt. 
Aranypók Rt. 

2:3 

A várható kínálat 
árf. meghat, alatt 
árf. meghat, alatt 
árf. meghat, alatt 
árf. meghat, alatt 
árf. meghat, alatt 
árf. meghat, alatt 

ápr. 21.-jún. 24. 

június 16-tól 
várhatóan június 
várhatóan június 
várhatóan június 
várhatóan június 
várhatóan június 
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400 éve halt meg Balassi Bálint 
Négyszáz esztendővel ezelőtt, 1594-ben Esztergom megvételéért 

vívott vitézi harcban halt hősi halált Balassi Bálint, a magyar nyelvű 
verses költészet első igazán nagy művelője. Lehullott és kihunyt egy 
ragyogó csillag a magyar költészet egéről, véget ért egy fordulatokban 
gazdag, szenvedésekkel teli, szenvedélyekkel zaklatott színes élet, 
mely nagyon rövid negyven év után hőssé magasztosult. 

Zólyomban született 1554-ben. Nevelője a hazánkban akkor gyö
keret eresztő reformáció egyik legnagyobb alakja, Bornemissza Péter, 
kinek szellemén át áramlik bele a fogékony ifjú leikébe a reformáció 
szabadabb áramlata, a humanizmus sokirányú gazdag tudományos
sága. Minden bizonnyal nevelője vezette be a költészet világába is, 
hiszen ő is kitűnő költő volt. Balassi Bálint tökéletesen fejezte ki 
életével és költészetével a maga korát. Nincs terünk arra, hogy meg
felelően méltassuk, de közöljük egyik aktuális, gyönyörű versét: 

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje-, 
Minden egészséggel látogató ege, 
Hosszú uton járókat könnyebbítő szele! 
Te nyitod rózsákat meg illatozásra, 
Néma fülemile torkát kiáltásra, 
Fákat is te öltöztetsz sokszínű ruhákba. 
Néked virágoznak bokrok, szép violák, 

Folyóvizek, kutak csak néked tisztulnak, 
Az jó hamar lovak is csak tebenned vigadnak. 
Mert fáradtság után fejeket, tagjakot 
Szép harmatos füvei hizlalod azokat. 
JJj erővel építvén üzéshez inokat. 
Sőt még az végbeli jó vitéz katonák, 
Az szép szagú mezőt kik széjjel bejárják, 
Most azok is vigadnak, az üdőt mulatják. 
Ki szép füven lévén bánik jó lovával, 
Ki vigan lakozik vitéz barátjával, 
S ki penig vitéz fegyvert tisztittat csiszárral. 
Ujul még az föld is mindenütt tetőled, 
Tisztul homályából az ég is tevéled, 
Minden teremtett állat megindul tebenned: 
Ily jó időt érvén Isten kegyelmébül 
Dicsirjük szent nevét fejenkint jószivbül. 
Igyunk, lakjunk egymással vigan szeretetbül. 

Idézünk még egyik istenes verséből, mit is kér magának: 
Áldj meg vitézséggel s az jó hírrel, névvel, 
Hogy szép tisztességgel mindent végezzek el, 
Öltöztess fel fegyvereddel, jó ésszel, bátor szívvel. 

Úgy gondolom, ma is szüksége lenne ezekre a „fegyverekre" mind
nyájunknak, vezetőknek és vezetetteknek egyaránt. 

Nádasdy Lajos 

*Bemutatjüíi értékeinket 
A Berzsenyi-szobor 

Berzsenyi Dániel szobrát eredetileg a róla 
elnevezett gimnázium belső termében kíván
ták elhelyezni, és csak később született dön
tés az épület előtti parkban történő felállítá
sáról, mégpedig úgy, hogy a nyilvánosság 
felé fordul. Tar István mészkőszobra 1973-
ban került jelenlegi helyére (Antal Károly 
szobrászművész szakértőként segítette a 
munkáját), de - rendhagyó módon - nem volt 
avatási ünnepség. Az alkotás anyagán azóta 
nyomot hagyott az idő(járás) vasfoga, egyre 
mélyebbek a barázdák a borongós hangulatú 
Berzsenyi orcáján... tib-

Fotó: Völgyi 

Újdonság 
a könyvtárban 

Chaitow Leon: Asztma és szénanátha 
- Budapest: Gondolat, 1991 
Vannak, akik kora tavasztól az ősz végéig 

tüsszögnek, tele az orruk, fáradtak, szóval 
„használhatatlanok". Másokon ugyanezek a 
tünetek rövidebb ideig figyelhetők meg. Nem 
más gyötri őket, mint a tévesen szénanáthá
nak nevezett virágpor-allergia. A legbosszan
tóbb az egészben, hogy ebből a kórból nehéz 
kikeveredni, csak tünetei enyhíthetők. Ebben 
segít ez a kis könyv. Étkezési szokásaink 
megváltoztatásával, egyes gyógynövények
ből főzött tea (pl. csalán levele) fogyasztásá
val, a szervezet méregtelenítésével, koplalás

sal, B - és C-vitainm-kürával jó eredményt ér
hetünk el. A feladat az, hogy a szervezet hisz-
tarninszintje a normális m'vóra álljon. A kötet 
állítása szerint ez öngyógyítással érhető el, 
ami az orvosi kezelés kiegészítője lehet. Ta
nácsok sorát kapjuk, mindenki kísérletező 
kedve szerint alkalmazhatja a koplalást, az 
akupresszúrát, a vitaminokat; vagy egyszerű
en költözzön olyan vidékre, ahol nem honos 
az a növény, amelynek virágporára allergiás. 
(Személy szerint mediterráni vidéket javas
lok.) Persze, nem maradt el a fejezet az ioni
zátor áldásos hatásáról sem. 

Végső következtetése a kötetnek - ami azt 
hiszem, sok más betegség esetében is elfo
gadható hogy mmdenkinek a számára leg
megfelelőbb életmód kialakításával az aszt
ma és a szénanátha is háttérbe szorítható. 

Györe Géza 

Keressük Weöres ellopott padját 
Minden nap hallunk elszörnyülködtetŐ 

eseményekről, arra azonban nem gondolt 
senki, hogy ellopják Weöres Sándor emlék
padját a holt Láhka-patak partjáról. A költő 
nyolcvanadik születésnapján Károlyi Amy 
költőnő javaslatára helyezték el a padot a kö
vetkező ajánlással: ha van ideje, akkor 
induljon el a falu határának arra a terére, ahol 
a Lánka-patak csordogált valaha. Ott találni 
egy kis fa társaságában a padot, üresen, leg
többször magányosan, ahol a költő ifjúkorá
ban heverészni, üldögélni, meditálni szokott. 
Sándor e helyről látott kedves faluja házaira, 
nézegette Csöngét, templomtornyát, a piros-
görbe házat. A Lánka-patak környezete érték 
és meghitt volt számára". 

Pótoljuk majd a padot, mondja Baranyai 
Ernő polgármester. Pótolni lehet és kell is. 
Előbb azonban kérjük, vigye vissza, aki el
vitte. Hátha meghallgattatik a kérés... 

D. J. 
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Valami elkezdődött a Sághegyen 

A fogadótól a csárdáig 
Az e tájon élő emberek tuda

tában rég rögződött az a tapint
ható valóság, hogy felmutatható 
értékeink között az első helyet a 
Sághegy foglalja el. Nincsenek 
váraink, műemlékekben sem va
gyunk gazdagok. Létezésünk bi
zonyosságát az emberi szorga
lom és a gyönyörű vidék megra
gadó vonzása, valamint a táj gaz
dag történelmi múltja, kultúrája 
jelenti. A sághegyi idegenforga
lom kimutatható grafikonja 
ugyancsak hullámos. Volt idő, 
amikor magasan szárnyalt, majd 
időről időre lehanyatlott. Mind
ehhez jelentős mértékben hozzá
járult a vendégfogadás képessé
ge. Annak idején, ainikor Krá-
ner László kezelte a Turistahá
zat, nem érhette csalódás a ven
dégeket. Vallom, hogy ez volt a 
csúcs. Az utóbbi időben a pangás 

lett úrrá, ami inkább taszította a 
vendégeket, mintsem vonzotta 
volna. Mert bármilyen szép is a 
hegy - kivéve a szemetelést - , 
egyedüli a kráter látványa, a Tri
anoni kereszt, hiába élnek a ha
gyományok, ha ez nem párosul 
figyelmes vendéglátással, akkor 
minden a szürkeségbe veszik. 

Most - örömünkre - kezd ki
bontakozni valami. Az elmúlt 
években a kiránduló diákság még 
egy pohár vízhez sem jutott, mel
lékhelyiségek és más feltételek is 
hiányoztak. Most újra vendéglá
tóknyitogatják ajtaikat, csalogat
ják a vendégeket, s ez biztató. 
Talán több is ennél. A vállalko
zók nem kis erőfeszítéseket tesz
nek a vendégfogadásért, s annak 
jobb minőségéért. A régi Turis
taház felújítása és átkeresztelése 
Sághegy Fogadóvá, jelzi az új el-

A Sághegy Fogadó terasza 

Pillantás a Krisztina csárdára 

határozást. Önmagában nagy do
log, hogy a romlásnak indult, táj
ba illő épületet felújították. Kor
szerűsítették a szállást is, így 
nagy változásoknak vagyunk a 
tanúi. Az új tulajdonosokkal tör
tént beszélgetések során az ta
pasztalható, hogy a vendéglátá
son túlmenően építenek a sághe
gyi kulturális és természeti lehe
tőségekre. A szőlészkedés és a 
borászat propagálásáról, vala
mint számos más mozzanat kitel
jesítéséről is hallottunk. Mindez 
csak üdvözölhető és támogatást 
érdemel. Mindebben már magá
ban érlelődik, hogy más lesz itt a 
turisták fogadása, mint eddig. 

Egy másik vendéglátó helyi
ség is nyílt Krisztina csárda né
ven. Személy szerint örömmel 
fogadtam, hogy csárdáról van 
szó. A csárda a magyar érzésvi
lágban benne él. Költők énekel
ték meg, a romantikus korszakok 
nélkülözhetetlen „csodája" volt 
egy-egy útszéli csárda. Végig az 
országon. Csapláros, kármentő, 

icce bor, jó falatok, éjjeli mene
dék és sok minden más kapcso
lódott az igazi csárdához. Ko
vács István tulajdonos sokévi 
hatalmas szorgalommal és fá
rasztó munkával, családjával te
remtette meg a Krisztina csárdát. 
A régi történelmi pinceépület 
gyöngyszeme lett a hegynek. Ar
ra épít a tulajdonos, hogy a ven
dégeknek legyen csendes, de 
hangulatukat feldobó helyszíne a 
csárda, kicsit népies tartalommal 
töltve. Terveiben a régi esemé
nyek felújítása kelti majd a meg
lepetést a szép kis épületet felke
resők számára. 

Tehát lépés van előre. Az sem 
kis dolog, hogy van választási le
hetőség, k i a fogadót kedveli, ki 
a csárdába tart. Mindez a Ság
hegy jó hírét növelheti. Termé
szetesen sok másra van és lesz 
még szükség. Sajnos a tájvédelmi 
körzet, amely az elsők között jött 
létre az országban, nem nyújtja az 
elvárhatót. E tekintetben is moz
dulni kell. D. J. 

Mi kell a boldogsághoz? 

Táncból termett ünnep Bobán 
Piros csizmák tánca verte fel a port a bobai 

művelődési ház színpadán június 4-én dél
után. A falu apraja-nagyja ott szorongott a 
nézőtéren, hogy láthassa az általános iskolá
sok műsorát. 

Négy hónappal ezelőtt kezdődött a nép-
táncoktatás az általános iskolában Németh 
Roland vezetésével, aki a celldömölki nép
táncegyüttes tagja. Kemény és kitartó mun
kával sikerült színpadra állítani egy kis pro
dukciót. 

A műsort népdalok és népmesék tették tel
jessé, amelyeket Gyömöreyné Németh Ibo
lya és Kutasiné Kurucz Krisztina tanárnők 
tanítottak be a gyerekeknek. 

Jó volt nézni a tánctól és izgalomtól piros 

gyerekarcokat, a ragyogó gyerekszemeket. 
Örültek a hibátlan tánclépéseknek, a tisztán 
csengő dallamoknak. Az ő örömük ránk, né
zőkre is átsugárzott. Együtt nevettünk, izgul
tunk velük, vastapssal jutalmaztuk a jól sike
rült produkciókat. 

Most álljunk meg egy kicsit és gondolkod
junk el! A boldogság és az öröm pillanatai 
csak egy karnyújtásnyira vannak tőlünk, elég, 
ha gyermekeink ragyogó és boldog szemeit 
látjuk. Az ő boldogságukhoz pedig olyan cse
kély dolgok kellenek: egy régóta vágyott 
ajándék, egy esti mese, egy velünk töltött óra, 
egy lelkes felnőtt, aki hajlandó nekik mesét, 
táncot, dalt tanítani. 

FELHÍVÁS 
A Magyar Olaj- és Gázipari 

Részvénytársaság 1994. június 
1-je és december 20-a között 
térségünkben geofizikai mérése
ket végez. A kutatás érinti a 
Celldömölk-Mersevát-Nemes-
szalók-Adorjánháza közötti 
földterületet. A mérés során a 
tápvonal kábeleinek megközelí
tése, esetleges átvágása ÉLET
VESZÉLYES! 

Vigyázat: a mérővonalon lévő 
érzékelők mérgező anyagot tar
talmaznak. 
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<$> SPORT <C> eredmények - események <t> SPORT <C> ~ | 

Asztalitenisz Kemenesalja Kupa Megyei labdarúgó-bajnokság 
Sok induló vett részt a Kemene

salja Kupa asztalitenisz-versenyen. 
Az igazi meglepetést az ifjúsági 
ölbei Péter okozta, aki a felnőttek 
között elbúcsúztatta csapattársát, a 
nagy esélyes Tan* Sándort. 

Eredmények: 
Férfi egyéni: 1. Fodor Árpád 

(Latex-Bük-fürdő), 2. Szarka Tibor 
(Lalex-Bük-fürdő), 3. Bognár Jó
zsef (Lataex-Bük-fürdó), 3. Ölbei 
Péter (CVMSE). Férfi páros: 1. 
Tarr Sándor-Máthé Gyula 
(CVMSE), 2. Németh Tamás-Szat
mári Miklós (Vasi Építők), 3. Nyí
ró József-Molnár Balázs (Keszt

hely), 3. Fodor Árpád-Szarka Ti
bor (Latex-Bük-fürdő). Ifjúsági 
fiú egyéni: 1. ölbei Péter 
(CVMSE), 2. Vass Péter (Latex-
BUk-fürdő), 3. Nagy Gábor (Vasi 
Építők), 3. Hosszú Zoltán (Keszt
hely). Serdülő fiú egyéni: 1. Né
meth Dávid (Vasi Építők), 2. Rőzse 
Gábor (Vasi Építők), 3. Tóth Milán 
(CVMSE), 3. Mészáros Ferenc 
(Latex-Bük-fürdő). Újonc fiú 
egyéni: 1. Németh Dávid (Vasi 
Építők), 2. Mészáros Ferenc (La
tex-Bük-fürdő), 3. Kiss Péter 
(CVMSE), 3. Németh Tamás 
(CVMSE). 

CVMSE-Pecöl 2:1 (0:1) 
Celldömölk, 500 néző. Góllövő: 

Gosztola, Sebestyén A. Celldö
mölk: Zseli (Finta) - Nagy A. (Se
bestyén A.), SEBESTYÉN N., 
Tarczi. DÉNES. - KOLONICS. 
Csákvári, Szuh, Varga N. (Jánosa), 
- Gosztola, Molnár I . 

A csöndesen csordogáló találko
zóba a huszonötödik perc táján a 
játékvezető vitt némi színt azzal, 
hogy piros lappal díjazta egy pecöli 
játékos valószínűleg nem a Magyar 
Nyelv Hetéhez méltó stílusban 
megfogalmazott különvéleményét 
a bíráskodásról. A félidő utolsó per
cének krónikája: Stíeber József cel¬
li edző elindult az öltözőbe, de a 
bejárattól még visszapillantott a já
téktérre. Ekkor az egyik pecöli csa

tár - valószínűleg időhúzási szán
dékkal - egy „hulló falevelet" in
dított útjára a celli kapu felé a ka
vargó szélben: a hazaiak kapusa 
érdeklődéssel figyelte a labda út
ját és némi meglepetéssel tapasz
talta, hogy a pettyes mögötte 
megpihent a hálóban. A hazai 
portásnak ez volt az utolsó 
meg(nem)mozdulása a mérkőzé
sen, mert azonnal lecserélték. 
Stieber József a szünetben be sem 
ment a játékosokhoz... 

Kínkeservesen, valójában egy 
pecöli öngól révén (a beadás Se
bestyén Attila érdeme) tartotta itt
hon a két bajnoki pontot a celli 
együttes, amely pedig több mint 1 
órán keresztül emberelőnyben ját
szott. 

NB Il-es férfi kézilabda-bajnokság 

Második helyen végzett a celldömölki Eötvös Loránd Általános Iskola leány 
kézilabdacsapata Csurgón, a 2. korcsoportos kézilabda országos elődöntőn. A há
zigazdáktól 10:9-re kaptak ki. A toma legjobb kapusa Mendel Helga (Eötvös), 
legjobb játékosa Ölbei Lívia (Eötvös), míg a toma válogatottjának tagja Kustos 
Judit (Eötvös) lett. 

A képen balról jobbra a megyei első helyezést és az országos elődöntón második 
helyezést elért csapat tagjai: Mendel Helga, Kustos Judit, ölbei Lívia, Horász Ág
nes, Németh Margit, Esztergályos Katalin, Csahók Mónika, Hende Anikó, Sámson 
Adrién, Pozsonyi Boglárka, Somogyi Viktória, Keresztes Linda, Készei Nóra. A 
lányok testnevelő tanárai: Sebestyén József, Süle Nándor, Kazári József, Szeme-
nyei Károly, a csapat edzője: Molnár János. 

Szigetvár-CVMSE-Ccllkolor 
28:30 (16:15) 

Celldömölk: Dénes Á. - Tóth R. 
6, Németh L. 4, Kósa 10, Gulyás 
4, Gőcze 4, Csizmazia K. 2. Csere: 
Varga Sz. 

Lelkes játékkal fordította meg a 
félidőben még vesztésre álló mér
kőzést a celli csapat. Különösen ér
tékessé teszi a győzelmet az a tény, 
hogy mindössze egy kapus védett 
és egyeden cserelehetőséggel tud
tak „variálni" a találkozó során. 

CVMSE-Cellkolor-Simon-
tornya 26:24 (11:12) 

Celldömölk: Dénes Á. - Csiz
mazia K. 2, Gőcze 3, Kósa 8, Gu

lyás, Varga Sz. 3, Tóth R. 4. Csere: 
Bagics 4, Kiss Sz., Sali T. 2, Csiz
mazia G. 

A rutinos, NB I/B-t megjárt já
tékosokkal tűzdelt vendégcsapat 
ellen nagy akarással játszott az 
utolsó bajnoki mérkőzésen a hazai 
együttes. A találkozó kimenetelétől 
függedenül a simontomyaiak már 
megszerezték az ezüstérmet, ezért 
bravúrnak számít a két pont itthon 
tartása. Szépen búcsúzott közönsé
gétől a CVMSE, amely győzelmé
vel az NB TJ-es bajnokságban 
bronzérmes lett, s ezzel az egyesü
let történetének legjobb helyezését 
érte el. 

-bor 

Atlétikában 
megyei első 
Németh Szabolcs, a 

celldömölki Gáyer Gyula 
Általános Iskola 8. osztá
lyos tanulója nyerte a 
diákolimpián a Vas me
gyei bajnokság összesített 
döntőjét atlétikában. Fel
készítő tanára: Szabó Lóránt. 

A csapatbajnokság után az ölbői tavon meg
rendezett egyéni horgászbajnokság is sikert ho
zott a cellieknek. Női egyéniben Csöngéné 
Nyaras Éva második, a férfiaknál Csönge Fe
renc harmadik. Sütő Imre negyedik helyezést 
ért el. 

Sági sport 
A Berzsenyi DSK által rendezett Labda

rúgó Sághegy Kupán az alábbi sorrend ala
kult ki: 

5-6. osztályosok: 1. Celld. Eötvös, 
2. Celld. Berzsenyi, 
3. Celld. Gáyer. 
7-8. osztályosok: 1. Celld. Berzsenyi, 
2. Jánosháza, Batthyány, 
3. Celld Eötvös. 
A gólkirályi címet Kunoss Szabolcs és 

Kolompár Antal (Berzsenyi) szerezte meg. 
A legtechnikásabb játékos Pintér Zoltán (Já
nosháza), a legjobb kapus pedig Tamás Ger
gő (Gáyer) lett. 

V. L . 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ. 
Szerkesztőség: 

Celldömölk, Szentháromság tér 1. 
Megjelent a BBT Sajtóügynökség 

(Telefon: 94/317-677) 
kiadásában. 

Szövegszerkesztés: 
SZÜV Typo-team, Szombathely. 

Felelős vezető: PRÁCSER LÁSZLÓ. 
Nyomdai munkák: 

Szignatúra Kft, Szombathely. 
Felelős vezető: BALLÁ TIBOR. 
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