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Celldömölk
öt évre választott

Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu
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Ismét Fehér Lászlót választották polgármesternek
Ötödik ciklusát kezdi Fehér László
városvezetõként Celldömölk élén. A
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület és az Együtt Celldömölk Városért Egyesület jelöltje a következõ öt
évben is a celldömölkiekkel együtt
Celldömölkért dolgozik tovább.

Fehér László 2909 szavazattal nyert az
1701 szavazatot kapott Sebestyén
Krisztián ellenében, aki az Otthonunkért Közösen Egyesület jelöltje volt. Az
újra megválasztott polgármestert a választás után rövid értékelésre kértük.
– Szeretnék elõször köszönetet mondani. A választás zökkenõmentes lebonyolításáért köszönet a helyi választási
bizottság, a szavazatszámláló bizottságok munkájában részt vállalt tagoknak,
a bizottságok elnökeinek, köszönet illeti a helyi választási iroda tevékenységében részt vállaló munkatársak munkáját. Szeretném megköszönni a celldömölkieknek, hogy továbbra is támogatnak, szavazataikkal elismerték az
elõzõ tizenhét év munkáját, és azt szeretnék, hogy Celldömölk továbbra is
velünk fejlõdjön tovább. Köszönöm
minden segítõnknek a támogatást.
»Polgármester Úr, a két egyesület közös jelölteket állított, és az eredmények mutatják, hogy hat választókörzeti és egy listáról bejutó képviselõt ad a
tizenegy fõs képviselõ-testületbe.
– A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület és az Együtt Celldömölk Városért Egyesület nyolc képviselõjelölttel indult a települési önkormányzati választásokon. Gratulálok a
hat választókörzetben megválasztott
képviselõtársamnak, akik már a 2014–
2019 közötti ciklusban is – többen már

régebb óta – tagjai voltak a képviselõtestületnek. Marics Sándorné, Karádi
Mihály, Söptei Józsefné, Kovácsné Söptei Valéria és dr. Kovács Zoltán, valamint jómagam választókörzetben megválasztott képviselõk lettünk, ez mutatja, hogy a celldömölkiek elismerték a
képviselõ-testületben végzett munkánkat. Sajnálom, hogy a két új jelöltünk,
Gasztonyiné Fódi Zita és Hencz Kornél
nem szerzett egyéni mandátumot. Zita
négy, Kornél tizennégy szavazattal maradt el a másik jelölttõl. Zita a két
egyesület közös listáját vezette, így õ a
kompenzációs listáról bekerülve tagja
lesz a képviselõ-testületnek, és biztos
vagyok abban, hogy megmutatja rátermettségét képviselõként. Kornélra is
számítok a jövõben, hiszem, hogy õ is

hasznos munkát tud végezni Celldömölk érdekében. Mivel jómagam polgármesterként és egyéni képviselõként
is nyertem, az elõzõ ciklusokhoz hasonlóan ismét eggyel kevesebb lesz a
képviselõk száma a testületben.
Természetesen gratulálok az ellenlábas
egyesület részérõl egyéni mandátumot
szerzett két képviselõnek, Gelesits-Bellovics Diánának és Hetényi Endrének.
Arról még nincsen pontos információm,
hogy az Otthonunkért Közösen Egyesület által kompenzációs listáról ki kerül be a képviselõ-testületbe, a jelölés
szerint Sebestyén Krisztián és Szücs
Dávid lesz a testület tagja. Gratulálok
mindazoknak, akik képviselõként dolgoznak a jövõben a város érdekében.
»Hogyan értékeli a választási kampányt?
– Mi igyekeztünk békés kampányt folytatni, beszámoltunk az eredményeinkrõl, volt mirõl, hiszen az elmúlt öt év is
sikeres volt a város életében. Ismertettük a terveinket, mivel a ciklus lezárása nem jelenti azt, hogy megáll a
munka, nekünk ciklusokon átívelõ elképzeléseink vannak. Jónéhány projektünk elkezdõdött az elõzõ ciklusban,
amiket a következõ évben, években
tudunk lezárni. Sajnos a másik oldal
kampánya nem volt mentes a túlkapásoktól, de bízom abban, hogy a ciklust
normális hangnemben tudjuk végigdolgozni. Október 30-án 16 órakor tartjuk meg az új képviselõ-testület alakuló ülését. Mi készen állunk a konstruktív munkára, hogy Celldömölk töretlenül fejlõdjön tovább.
(A városvezetõvel részletesebb interjút
a következõ lapszámunkban közlünk.)
»ÚK

KÖSZÖNJÜK!
Köszönjük, hogy szavazatával
a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület és
az Együtt Celldömölk Városért Egyesület jelöltjeit,
Fehér László polgármestert és a civil összefogás képviselőit támogatta.
Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
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A választópolgárok több mint 50 százaléka élt
szavazati jogával a helyhatósági választásokon
Celldömölkön 9 szavazókörben zökkenõmentesen indult a szavazás 2019.
október 13-án 6 órakor, ahol a polgármester jelöletek, a képviselõjelöltek és
a megyei listák mellett a nemzetiségi
jelöltekre is szavazhattak a választópolgárok. 19 óráig a szavazásra jogosult 8721 fõbõl 53,95% járult az urnákhoz, hogy leadja voksát.
Az urnákban összesen 4610 db – polgármester jelöltre leadott – érvényes
szavazólap volt, amelybõl 2909-et
Fehér László a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület (CSÖCE) és
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
(ECVE) jelöltje, 1701-et pedig Sebestyén Krisztián az Otthonunkért Közösen
Egyesület (OKE) jelöltje kapott. A helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény 12 § (2) bekezdése alapján
a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Celldömölkön a polgármester Fehér László lett.
A fent hivatkozott törvény értelmében
Celldömölkön 11 képviselõ-testületi
hely van, amelybõl úgy nevezett vegyes választási rendszerben 8 képviselõt egyéni választókerületben választanak a választópolgárok, 3 képviselõ pedig kompenzációs listáról jut
mandátumhoz.
A 8 egyéni választókerület eredménye
a következõ: A kompenzációs listáról
mandátumot szerzõ képviselõk: Sebes-
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4705
Névjegyzéken szereplƅ
választópolgárok száma
Megjelentek száma

8721

tyén Krisztián (OKE), Gasztonyiné Fódi
Zita (CSÖCE-ECVE) és Szücs Dávid (OKE).
A helyi képviselõk mellett, megyei
képviselõkre is ezen a napon lehetett
szavazni.
A megye választópolgárainak akaratából három fõ is képviselheti városunk
érdekeit a megyei közgyûlésben, hiszen
Fehér László a Magyar Szocialista Párt,
Sipos Tibor és Szücs Dávid a FideszKDNP képviselõjeként vehet részt a Vas
Megyei Közgyûlés munkájában.
A roma nemzetiségi önkormányzat települési, területi és országos képviselõire, azon választópolgárok szavazhattak, akik kérték nemzetiségi névjegyzékbe vételüket. A 99 szavazásra
jogosultból 46 fõ élt is szavazati jogával, amelynek eredményeként Celldö-

mölkön Bakonyi László, Bakonyi Richárd és Kuckár József alakíthat nemzetiségi önkormányzatot.
A szavazás során Celldömölkön rendzavarás nem történt, különösebb rendkívüli esemény nélkül kerülhetett sor az
urnák zárására.
A Helyi Választási Bizottság, a Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi
Választási Iroda munkatársainak köszönhetõen a választás törvényes lebonyolításához senkinek nem fûzõdhet
kétsége, ezért a Helyi Választási Iroda
vezetõjeként valamennyi érintett személy részvételét és munkáját ezúton
köszönöm.
»FARKAS GÁBOR
HVI VEZETÕJE
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Megtartotta utolsó rendes ülését Celldömölk Város Képviselõ-testülete
A 2014–2019-es önkormányzati ciklus
utolsó ülését tartotta 2019. október 2án a képviselõ-testület. Az ülésen névre szóló ajándékkal köszönték meg a
képviselõk munkáját.
A rendszerváltás óta eltelt idõszak elsõ
ötéves önkormányzati ciklusa ért véget
október 2-án Celldömölkön, ekkor tartotta ugyanis az önkormányzati választások elõtti utolsó ülését Celldömölk
Város Képviselõ-testülete. Az ülés
nagyszámú érdeklõdõ elõtt zajlott, hiszen az ünnepi alkalomra meghívót
kaptak többek között a városban mûködõ intézmények vezetõi és az önkormányzat bizottságainak külsõs tagjai is.
Az ülés elején Fehér László városvezetõ
tájékoztatta a hallgatóságot a korábbi
zárt ülés témáiról, miszerint a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ költségvetésében tervezett 70 milliós hiányt, a jó
gazdasági tevékenység következtében,
az ügyvezetés 60 millió forintra mérsékelte. Így a Kft. részére átadott, de
megtakarított 10 millió forintot a fürdõ
a testület döntése értelmében a termálkutak felújítására, karbantartására
fordíthatja. Elhangzott továbbá, hogy a
Horváth Elek utca térségét érintõ felújítását célzó projekt megvalósítására
2020. december 31-ig lesz lehetõsége
az önkormányzatnak. Ez a fejlesztés
érinti a szociális bérlakásokat tartalmazó egykori Eltz-kastélyt és annak környezetét, illetve a Horváth Elek utca útburkolatának felújítását. A kivitelezésre
lefolytatott közbeszerzés eredményeként az önkormányzatnak, további források bevonására lesz szüksége, amely
érdekében kérelmet nyújt be az irányító hatósághoz. A napirendi pontokra
térve a polgármester megállapította,
hogy az utolsó ülésen teljes létszámban jelen van a város képviselõ-testület. A képviselõknek megköszönte a kitartó munkát, amit az öt év alatt esküjükhöz híven lelkiismeretesen végeztek. Külön megköszönte a többséget
alkotó és koalícióban dolgozó két
egyesület, a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület és az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület városvezetést támogató munkáját. Köszönetet
mondott továbbá az elmúlt ciklusban a
Fidesz színeiben és képviseletében
tevékenykedõ négyfõs frakciónak a
konstruktív együttmûködésért. A köszöntõ szavak után Fehér László városvezetõ, Söptei Józsefné alpolgármester-asszony, valamint Farkas Gábor

jegyzõ minden leköszönõ képviselõnek
egy jubileumi érmet, egy sághegyi
bort és a testületrõl készült tablóképet
nyújtott át köszönetképpen. A folytatásban, a megszokott rendhez igazodva a városvezetõ tájékoztatta a képviselõket az elmúlt idõszakban végzett
munkájáról. Kiemelte, hogy nemrégiben a cseh nagykövetségen a cseh elnök és a nyugat-magyarországi fürdõvárosok részvételével megtartott találkozón vett részt, ahol csehországi és a
magyar fürdõvárosok közötti szorosabb
együttmûködés lehetõségeirõl tárgyaltak. Városunkkal kapcsolatban két
csehországi település is kezdeményezte a partneri viszony kialakítását. Ezügyben a következõ képviselõ-testület
tehet majd konkrét lépéseket. Ezután
képviselõi hozzászólások következtek.
Elköszöntek választóiktól azok a képviselõk, akik úgy döntöttek, a következõkben nem mérettetik meg magukat a választásokon. Megköszönte választói ötéves bizalmát Bakó László, és
elmondta, hogy számára megtiszteltetés volt a várost szolgálni. Úgy érzi, sikeres összekötõként mûködtek közre a
városvezetés és a magasabb szintû
döntéshozók között. Benkõné Remport
Lilla szerint sikeres öt évet zárt a város,
a testület és a városvezetés sikeresen
irányította Celldömölköt. Mindenkinek
megköszönte a konstruktív együttmûködést. Marics Sándorné megköszönte
a választók eddigi bizalmát, és felhívta
a figyelmet az Együtt Celldömölk Városért Egyesület tevékenységére. Dr.
Kovács Zoltán, az Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat vezetõje köszönetét fejezte ki a részönkormányzat tagjainak
a sikeres együttmûködésért. Hozzászólásában megemlékezett néhai Erdélyi

Antal képviselõ, korábbi részönkormányzat-vezetõ hosszú idõn keresztül
végzett sikeres munkájáról. Nagy
László képviselõ hangsúlyozta, hogy jó
volt belelátni a város mûködésébe és
segíteni azt. Söptei Józsefné alpolgármester-asszony szintén a köszönet szavaival kezdte felszólalását. A képviselõk mellett külön köszönetet mondott a bizottságok tagjainak, valamint
az önkormányzati hivatal dolgozóinak
áldozatos tevékenységükért. Hangsúlyozta: 17 éve dolgozik együtt a mostani városvezetés, hosszú idõ munkája
mutatkozik meg a város jelenlegi arculatán. Ez a tevékenység mostanra kezd
beérni, hiszen Celldömölk kezd hasonlítani egy nyugati kisvároshoz: mûködik
a turizmus, átgondolt, összehangolt
fejlesztések zajlanak, megnyert, de cikluson áthúzódó projektek várnak megvalósításra. A városvezetõ képviselõi
hozzászólásokra reagált. A folytatásban
Farkas Gábor jegyzõ adott áttekintést
az ötéves önkormányzati ciklus munkájáról. A bemutatott statisztikából kitûnik, hogy a testület összesen 87 ülése alkalmával 1317 határozatot, 98 önkormányzati rendeletet hozott és 1048
napirendet tárgyalt meg. A bizottságok
is komoly tevékenységet fejtettek ki,
hiszen öt év alatt 157 alkalommal ültek össze és 1269 határozatot hoztak.
»LA

Tisztelt Olvasónk!
Lapunk következõ száma
2019. november 08-án
jelenik meg.
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Rendkívüli ülés, rendõrségi feljelentés
2019. október 11-én délután négy órára Fehér László, a város polgármestere
rendkívüli képviselõ-testületi ülést hívott össze, melyen a Fidesz-frakció tagjai nem vettek részt. Az önkormányzat
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.
A celldomolk.blog.hu internetes felület
„Botrány: Az Önkormányzat is érintett
lehet a CSÖCE közpénz botrányában”
címmel cikket jelentetett meg. A cikkben az Otthonunkért Közösen Egyesület tagjaitól származó információkra
hivatkozva azt írták, hogy a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
(CSÖCE) által benyújtott európai uniós
pályázat pályázati forrását az önkormányzat elõlegezte meg az egyesület
számára. Megvádolták Fehér László
polgármestert és az önkormányzatot,
hogy a polgármester úgy juttatta forráshoz az általa vezetett egyesületet,
hogy annak kockázatát az önkormányzat viseli.
Farkas Gábor jegyzõ a képviselõ-testületi ülésen elmondta, hogy sem támogatási szerzõdéssel, sem támogatási
szerzõdés hiányában, semmilyen formában nem juttatott támogatást, nem
utalt pénzt a képviselõ-testület, az önkormányzat a CSÖCE számára. A képviselõ-testület felkérése alapján a

jegyzõ rágalmazás ügyében eljárva tett
feljelentést a rendõrségen ismeretlen
elkövetõ ellen.
– A celldomolk.blog.hu bejegyzése
olyan tényt közöl, ami az önkormányzatra nézve nem valós, és mivel ez
nagyközönség számára hozzáférhetõ,
hiszen internetes oldalon jelent meg, a
Btk. szerinti rágalmazás mint bûncselekmény megállhatja a helyét. Ezért
ebben az ügyben a város képviselõ-testülete úgy döntött, hogy feljelentést
kell tenni, illetve a büntetõeljárást le
kell folytatni – nyilatkozta a jegyzõ.
Fehér László polgármesterként szintén
feljelentést tett, valamint a CSÖCE elnökeként is feljelentette az elkövetõket.
Fehér László elmondta: a CSÖCE 2006
óta mûködõ civil szervezet, az elmúlt
13 évben számos programot szervezett. 2019 januárjában pályázatot nyújtott be az egyesület a Celldömölki Helyi
Akciócsoport pályázatára, a pályázatot
támogatásra javasolták. Támogatási
döntés még nem született az Irányító
Hatóság részérõl, de a pályázatban vállalt rendezvényeket saját felelõsségre,
egyelõre pályázati támogatást nélkül
saját forrásból megvalósították, valósítják meg. Hozzátette, hogy a helyi döntéshozatal elõkészítésében érintettség
miatt nem vett részt.

170 évvel Arad után
Október 6-a 2001 óta az Aradi Vértanúk
Emléknapja. Ez alkalomból idén is szervezett megemlékezést Celldömölk Város Önkormányzata, valamint a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár az 1848/49-es forradalom és szabadságharc vértanúinak tiszteletére.
Az ünnepi megemlékezés kezdetén
Temesi Zsolt, a Soltis Lajos Színház színésze szavalta el Juhász Gyula: Vértanúink címû versét, majd Mester
Krisztina elõadásában hangzottak el az
aradi gyásznapra emlékezõ népdalok.
Ünnepi beszédet mondott Fehér László
polgármester, aki szónoklatában elsõként Damjanich János tábornok kivégzése elõtti imáját, majd az 1849. október 6-án kivégzettek vértanúhalálát
idézte emlékezetünkbe. Beszédét a
gyásznaphoz vezetõ tettek felidézésével folytatta, és hangsúlyozta, hogy az
aradi vértanúkra gondolva az áldozatkészség, szabadságszeretet, bátorság,
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bajtársiasság, nemzeti felszabadítás
szavak jussanak eszünkbe. S e szavak
mögötti tartalom, és mindazon értékek, melyeknek õk megtestesítõi voltak. Áldozatkészségüket, hõsiességüket
még inkább kiemeli, az irántuk való

– A képviselõ-testületi döntés értelmében megtettük a rendõrségi feljelentést, hiszen az önkormányzatot a fent
nevezett blogbejegyzésben hûtlen kezelés gyanújával vádolták meg, alaptalanul. A Fidesz-frakció négy képviselõjébõl hárman az Otthonunkért Közösen Egyesület képviselõjelöltjei, így
a saját képviselõ-testületük döntéseit
támadták meg alaptalanul. Érthetetlen
számomra az is, hogy a Fidesz-frakció
tagjai közül senki sem vett részt az ülésen. Ebben a ciklusban a maival együtt
88 testületi ülés volt, ezek közül több
mint fele rendkívüli ülés. Délelõtt telefonon kértük fel a képviselõket arra,
hogy jelenjenek meg a képviselõ-testületi ülésen. Az SZMSZ lehetõséget ad
arra, hogy sürgõs esetben telefonon
hívjuk össze a testületi ülést. Mivel október 11-e volt az utolsó munkanap,
amikor a választás elõtt még az a
képviselõ-testület dönthetett, amelyiket a rágalmazás ért, a 24 órán belüli
ülés összehívása indokolt volt. A képviselõk írásos meghívót is kaptak. Sajnálatos, hogy a fideszes képviselõk
máskor el tudtak jönni a rendkívüli
ülésre, most azonban távolmaradtak
egy olyan ügy tárgyalásáról, ami az
egész képviselõ-testületet érintette.
»LA
akik szabadon akartak élni, nem tûrték
az önkényt, a hatalom visszaéléseit, az
elnyomást. Emlékezünk mindazokra,
akik olyan országban akartak élni, ahol
a többség nem tiporja el a kisebbségeket, ahol mindenki egyformán fontos a
közösség számára. Hajtsunk fejet
mindazok elõtt, akik életükkel és halálukkal példát adtak az utókornak. –fejezte be emlékezõ gondolatait a
városvezetõ, majd a jelenlevõ hivatalos szervek, pártok, civil szervezetek
képviselõi elhelyezték az emlékezés és
tisztelet koszorúit a szabadságharcosok
dombormûvénél.
»REINER ANITA

Értesítés
tiszteletünket még inkább élteti, hogy
nem a személyes érdek vezette õket,
hanem igazságért kiáltottak a magyar
nép nevében, és a magyar szabadságért harcoltak, holott közülük sokan
nem is voltak magyar nemzetiségûek.
Ma azokra az emberekre emlékezünk,

Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület Adományházában (Celldömölk,
Sági utca 3., a Bagolyvár mellett) továbbra is átvehetõk ruhanemû és
tartós élelmiszer adományok! A szervezõk szívesen fogadnak felajánlásokat is! Nyitvatartás: 9:00–11:00 (hétfõ–kedd–szerda–csütörtök).
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» VEGYES

Hangverseny a zene világnapja alkalmából
Október elseje a zene világnapja. Ebbõl
az alkalomból országszerte több koncertet, hangversenyt és más zenei
programot is rendeznek. Az Ádám Jenõ
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola a világnaphoz kapcsolódó hagyományos
hangversenyét szeptember 30-án tartotta kamaratermében.
A zene világnapjához kapcsolódóan
szervezett elsõ teltházas hangversenyével avatta fel az Ádám Jenõ Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola új kamaratermét, a volt Apáczai Kiadó épületében. A
minden évben hagyományosan megrendezésre kerülõ hangversenyen ezúttal is a mûvészeti iskola tanárai és barátai játszottak. A helyszín kivételével
minden változatlan maradt, a zene szeretete és a zenével magával ragadó erõ
hatotta át a kamaraterem légkörét. Az
ünnepi hangversenyen Bejczi Károly
igazgató elmondta, hogy az új épület finomhangolása során szeretnék, ha az

épület belsõ hangulatában is tükrözõdne az a lélek, ami megkülönbözteti a
celldömölki zeneiskolát egy másiktól. A
belsõ megújulás mellett szeretnének
külsõs koncerteket szervezni az értékes
zenét kedvelõknek, megújítani a zenebaráti kör régen mûködõ intézményét
és nyitni más mûfajok felé. Összességében céljuk, hogy új életet leheljenek az épületbe, hogy az iskola fennállásának 70 éves jubileumát a 2020/
2021-es tanévben méltóképpen ünnepelhessék majd meg. A zenetanulásnak
az az egyik legfontosabb hozadéka –
hangsúlyozta az igazgató, hogy nemcsak az indulatokat, de az érzelmi feszültségeket is képes levezetni. A zenetanulás személyiségfejlesztés, és nemcsak a klasszikus, hanem a jó jazz, a jó
rockzene, techno, rap is képes arra,
hogy megadják azt az érzést, hogy nem
a semmiben létezünk. Erre világít rá a
világnap is, melynek apropóján könynyed hangversennyel örvendeztette

meg a zeneiskola a zeneszeretõ közönséget. A teltházas rendezvényen szólóés kamaramûvek is felcsendültek, a
klasszikus zenemûvek mellett pedig
megzenésített versek, és ritmusos játékok is elhangzottak. Minden megszólaltatott hangszer egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a hallgatóságot valóban magával ragadja a zene ereje.
»B-VZS

Az idõsek világnapja alkalmából szerveztek ünnepi mûsort október 1-én, a
Népjóléti Szolgálat I. sz. Idõsek Klubjában. A délutáni összejövetelen szórakoztató programokkal kedveskedtek a
szépkorúaknak.

meg, hogy szerencsés helyzetben van,
hisz lelkes nyugdíjas csapat veszi körül,
akiket könnyû aktivitásra bírni, bekapcsolódnak az általuk szervezett programokba, legyen szó kirándulásról, kerékpáros túráról vagy más kulturális

nepség hangulatát Szalai-Ziembiczki
Dóra népszerû slágerekkel alapozta
meg, majd a Senior Örömtáncosok mutatták be tudásukat a megjelenteknek.
Az idõsek klubjainak képviseletében
Fenyõ Miklósné szavalt verset, majd
mindannyian elénekelték a nyugdíjas
dalt a találkozó tiszteletére. A világnap
alkalmából nem csak a város vezetõi

1991-ben az ENSZ kezdeményezésére
elsõ alkalommal rendezték meg az
Idõsek Világnapját. Azóta minden évben október elsõ napján a figyelem a
szépkorúak felé fordul, akik nemcsak a
jelent, hanem a jövõt is megalapozták.
Celldömölkön is hagyománya van a világnapnak, a Népjóléti Szolgálat egyik
kiemelt programja az idõsek köszöntése. A Szalóky utcai klubhelyiségben
szép számmal gyûltek össze e jeles
eseményen, hogy ünnepi mûsor keretében köszöntsék az idõskorúakat.
Elsõként Fehér László polgármester
szólt az egybegyûltekhez, aki elmondta, hogy az önkormányzat mindig figyelemmel kíséri a klubban folyó munkát, és igyekeznek támogatni õket.
Kuruczné Falusi Tünde, a Népjóléti Szolgálat Idõsek Klubjainak részlegvezetõje
az ünnep jelentõségérõl megemlékezve hangsúlyozta, hogy minden korosztálynak szüksége van arra, hogy tartozzon valahová, és idõs korban is legyen
célja az embernek. Örömmel jegyezte

rendezvényrõl. A rendezvényen jelen
volt Söptei Józsefné alpolgármester és
Szabó-Ipsics Annamária, a Népjóléti
Szolgálat igazgatója, aki elmondta,
hogy örömmel látja az intézményben
mûködõ klubokban kialakult jó közösségeket és baráti társaságokat. Az ün-

kedveskedtek ajándékkal a klub tagjainak, de a Népjóléti Szolgálat dolgozói
is meglepetéssel köszöntötték az idõseket. A hivatalos ünnepség után közös
beszélgetésekkel és mulatozással folytatódott a rendezvény, a talpalávalóról
Salamon Zoltán gondoskodott. »B-VZS

Az idõseket köszöntötték
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Vasi Tóth László Emlékkiállítás a Móritz Galérián
V. Tóth László festõmûvész emlékkiállítása nyílt meg a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár Móritz Galériáján 2019. október 16-án 17 órakor.
A kiállítást Tóth Csaba Munkácsy – díjas
festõmûvész ajánlotta a közönség figyelmébe. V. Tóth László festõmûvészrõl írt tanulmányával invitáljuk a
képzõmûvészet iránt érdeklõdõket egy
igazi vasi festõ kolorista tárlatára.
V. Tóth László festõmûvész Szombathelyen 1930. április 18-án született.
Szegény, nehézsorsú munkáscsaládba.
A háború után 15 évesen segédmunkásként kezdett dolgozni majd 1948
õszén Pestre ment ipari tanulónak,
közben a Csepeli Képzõmûvész Körbe
járt rajzolni, amit akkor Ék Sándor vezetett. 1949-ben felvették rendkívüli
hallgatóként a Képzõmûvészeti Fõiskolára. Családja nem támogatta ,tanulmányait. Mesterei Fónyi Géza, Papp
Gyula és Hincz Gyula voltak.. A mûvész
életútjában két olyan pontot látunk,
amikor szembeszállt a sorssal. Elõször
amikor szülei ellenére a mûvészhivatást választotta, másodszor Kalocsa
helyett szülõvárosát választotta pályakezdésének helyszínéül. Még egy ilyen
döntést hoz majd, amikor felhagy a tanítással, és teljesen a festészetnek
szenteli életét. Ez a három szembeszegülés jellemszilárdságot, eltökéltséget,
céltudatosságot és mûvészi elhivatottságot takar. „A festészethez nem csak
technika kell (...) egyéniség és jellem.”
-vallotta. Az alkotás valóban mindennél fontosabb volt a számára. A Savaria
Múzeumban kétszer is (1959, 1961) állított ki, majd Tihanyban (1958–60), és
Mártélyon (1963–65) találjuk. Tihanyban még az oldott, posztimpresszionista festészet formanyelvén alkotott,
Mártélyon azonban a látásmódja egyre
konstruktívabbá vált. Ebben az átalaku-
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lási folyamatban „az Alkotmány utcai
padlásszoba”, vagyis elsõ szombathelyi
mûterme furcsa, tágas tereivel, gerendaszerkezeteivel inspirálólag hatott rá.
A csendéletek és az enteriõrök, de
még inkább általában maga a tér, ekkor kiemelt szerepet kaptak festészetében. Így közel került Kmetty Jánoshoz,
egykori fõiskolai példaképéhez, akinek
elszánt, konok lelkialkata hasonló volt
az övéhez. A képszerkesztés, a konstrukció jelentõsége Kmettynél Cézannei hagyaték. V. Tóth László képeinek két
dimenzióra transzponált térérzete szintén Cézanne-i örökség. A szilárd, megingathatatlan konstrukció ekkortól lesz
képeinek egyik legfõbb alkotóeleme.
Mártélyon az alföldi festészeti hagyománnyal is szembesült, ennek a hozadéka azonban csak késõbb érlelõdik
meg mûvészetében. Ebben az idõben
sikertelenül megpályázott egy tanári
állást a szombathelyi Tanítóképzõ Fõiskolán. A kudarc azonban még elszántabbá és még zárkózottabbá tette.
1967-ben, egy tanulmányútja során kijutott Párizsba, az európai festészet

fõvárosába. Élõben látni a nagy posztimpresszionista elõdöket, óriási hatással volt rá. Élete végéig elraktározta
magában a párizsi élményeket, belõlük
élt, táplálkozott. Lírától áradó, halk muzsikájú tájképei mögött alig lehet sejteni alkotó munkájának önemésztõ tüzét, eddig bejárt útjainak számtalan újrakezdését, hosszú, óriási és önmagán
belül megvívott küzdelmeit. A természetközelséghez, a posztimpresszionista hagyományokhoz, a plein airben való festéshez mindvégig ragaszkodott.
Nincs még egy olyan festõnk a régióban, aki ennyire ki volt éhezve a látványra, akinek a látványfestészet enynyire az életösztönévé vált. Ahogy a
nagy elõdök, õ is mindig szemtõl
szembe a látványélménnyel vívta küzdelmét a világ, a valóság megörökítésével. Abban a korban, amikor ez már
anakronizmusnak, sõt eretnekségnek
számított. Az ekkor kialakított szálkás
ecsetkezelése bizonyos tekintetben
Van Goghot idézi. V. Tóth Lászlónál
Cézanne tektonikus látásmódja párosult Van Gogh rusztikus és szenvedélyes ecsetkezelésével. E két posztimpresszionista festõóriás festészeti örökségének egyesítése festészetének legnagyobb vívmánya és értéke! Egyéni
hangja ezzel a szintézissel ekkor teljesedett ki végérvényesen. Nem csak
Cézanne és Van Gogh miatt azonban,
hanem egyáltalán, a képi látásmód
kulturáltsága miatt is, Bartha László
mellett talán a legfranciásabb ízlésû
vasi festõnk. Par excellence festõ volt,
csak a festészetnek élt, Nem vitatható,
sokszorosan megszolgálta a »vasi«
elõnevet. Jelentõs alkotója volt megyénknek, melyhez annyira ragaszkodott, hogy betûjelét még nevében is
hordozta.
»TÓTH CSABA
MUNKÁCSY – DÍJAS FESTÕMÛVÉSZ
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» ÓVODAI ÉLET

Õszérlelõ napok a Vörösmarty utcai Tagóvodában
„Piros alma de kerek,
kóstoljuk meg gyerekek!
Ugye édes, ugye jó?
Nekünk hozta Õsz-anyó!”
A Városi Óvoda Vörösmarty utcai Tagóvodájának néphagyományõrzõ programjai közé tartozik az õszérlelõ napok
megrendezése. Célja, az õszi természet
változásainak megfigyeltetése közvetlen tapasztalatgyûjtés, ismeretszerzés,
élménynyújtás által. Az idei nevelési
évben óvodánk Százszorszép csoportjának szervezésében játékos, élményszerzõ programok várták a gyerekeket
szeptember 24–27-ig.
Projekttémául az õszérlelõ almanapokat
választottuk, amelynek keretén belül
változatos programok várták a gyerekeket. Kirándulást szerveztünk Sitkére, ahol
felülhettek a traktorra, a széna- szalma
bálák között elrejtett almákat kereshették meg, marhacsordát, lovakat figyelhettek meg közvetlen környezetükben.
Az óvodában „almás” móka-tornára mozoghattak a gyerekek, a barkásmûhelyben piros, sárga, zöld almafejdíszeket
készíthettek, míg a kisebbek almát guríthattak faládába. Folyamatosan kóstolhattak szeletelt almát, ízlelhették az al-

mafröccsöt. Óvodánk tornatermében
mozgással játszottuk végig azt, hogy
lesz az almából almalé.
A harmadik napon almából készült komatálakat készítettünk, mellyel megkínáltunk egy szomszéd csoportot. A vendégeskedés közelebb hozta a gyerekeket és a felnõtteket egymáshoz, illetve
az ínycsiklandozó almás finomságok
kóstolásával új ízekkel ismerkedhettek
meg óvodásaink. A projektzáró meglepetés napon fergeteges õszi zenei kon-

cert várta õket óvodánk udvarán.
A napsütötte õszi napon jó volt látni a
színes almafejdíszeket viselõ gyerekek
mosolygós arcát, táncos jókedvét, mely
reméljük azt sugározta, hogy felejthetetlen, színes élményekben volt részük. A négy nap emlékeként almás
terménybábuval és egy almáról szóló
versikével ajándékoztuk meg õket.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
szülõk támogatását, mellyel hozzájárultak az alma-napok sikeréhez.

Megújultak a játszóterek Alsóságon
Új játékelemekkel bõvültek az alsósági
játszóterek. Október 4-én a város két
játszóterén is birtokba vehették a kisgyermekek a megújult játékokat.
Gyerekzsivajtól volt hangos Alsóságon
a bányatelepi játszótér október elején.
A helyi óvodások nagy izgalommal várták, hogy kipróbálhassák a megújult játékokat. Az esemény kezdetén Fehér
László polgármester és dr. Kovács Zoltán, az Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat vezetõje köszöntötte a megjelenteket, és beszámoltak arról, pontosan milyen elemekkel is bõvült a játszótér, illetve ismertették azok bekerülési költségeit. Ezt követõen az óvodások mûsorával folytatódott a rendezvény, melyet az ünnepi átadás követett. Az eseményen közremûködött
Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezetõ,
Kovácsné Söptei Valéria önkormányzati
képviselõ, Fehér László polgármester,
dr. Kovács Zoltán Alsóság-Izsákfai Rész-

önkormányzat-vezetõ és Farkas Gábor
jegyzõ. Dr. Kovács Zoltán elmondta: –

Örömömre szolgál, hogy átadhattuk a
bányatelepi játszótéren ezt a három játékelemet, melynek leglátványosabb
eleme a drótkötélpálya, de van egy
hatfunkciós mászótorony és egy egytornyos csúszda is. A játékok és a munkálatok bekerülési költsége négymillió
forintot tesz ki. Kb. fél éve különítette
el a képviselõ-testület ezt az összeget
a játszótér bõvítésére, de a gyártó cég
– leterheltsége miatt csak mostanra
tudta vállalni a kihelyezésre került játékelemek elkészítését. A bányatalepi
játszótér mellett al alsósági sportcsarnok melletti játszótér is bõvült, két új
játékelemmel. Mindkét játszótéren
szükséges volt a játékok megújítása,
hiszen a régi, fémbõl készült elemek
már elavultak. Mostantól a gyerekek
teljes biztonságban élvezhetik a megújult játszótereken eltöltött idõt, hiszen
az új játékok minden biztonsági elõírásnak megfelelnek.
»ÚK
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KÖNYVTÁR

«

Könyves vasárnap
Az egy héten át tartó Országos
Könyvtári Napok zárórendezvénye
minden évben a Könyves Vasárnap. Az
október 6-án tartott program keretében örökös tagság elismerések átadására, illetve a könyvtári totó nyerteseinek kisorsolására is sor került a
Kresznerics Ferenc Könyvtárban.
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rendszeres kölcsönzõje és olvasója a
celli könyvtárnak. A Talentum
Könyvtári Tagság az ifjabb korosztály
tagjai körében került kiválasztásra, ennek két nyertese Hérincs Panna, és
Gecse Bálint lett, akik szintén aktív és
rendszeres látogatói a könyvtárnak.
Szeptemberben kiírásra került egy
könyvtári totó is, melynek pontos kitöltéséhez a celli bibliotékával kapcsolatos ismeretekre volt szükség. A meg-

A szeptember 30. és október 6. között
zajlott Országos Könyvtári Napok keretében ingyenes beiratkozásra nyílt
lehetõsége az új tagoknak, illetve a
2018 elõtt beiratkozottaknak a Kresznerics Ferenc Könyvtárban. Mint azt
Németh Tibor könyvtárvezetõ elmondta, a tagságukat folyamatosan meghosszabbítókon kívül mintegy harmincan éltek az ingyenes beiratkozás lehetõségével. Az újonnan beiratkozottak között sorsolás útján dõlt el, hogy
ki az, aki örökös tagságra tehet szert. A
szerencse Németh-Vass Veronikának
kedvezett. A Könyves Vasárnap program részeként került sor az Örökös
Tagság elismerés átadására is. Ezúttal a
nemesszalóki Bíró Ernõ érdemelte ki
ezt a címet, aki közel négy évtizede

fejtéseket online, és papíralapon egyaránt be lehetett küldeni, ezek nyomán
közel negyven beadvány érkezett. A
legsikeresebb kitöltõk értékes könyvutalványban részesültek a Könyves Vasárnapon. Az abszolút nyertes Hajdú
Ibolya lett, akitõl az egyetlen telitalálatos megfejtés érkezett. Ezen kívül két
12+1 találatos volt, melyek kitöltõi dr.
Németh S. Katalin és Pongrácz Imre
voltak.
»REINER ANITA

Könyvtári napok két elõadással
Idén szeptember 30. és október 6. között zajlottak az Országos Könyvtári
Napok, melyhez minden évben csatlakozik a Kresznerics Ferenc Könyvtár is.
Most sem volt ez másként, így a héten
két elõadás, a hét utolsó napján pedig
a Könyves Vasárnap programjai várták
az érdeklõdõket.
Az Országos Könyvtári Napok kapcsán
tartott könyves hét nyitórendezvényén
dr. Gyurácz Ferenc író, könyvkiadó,
szerkesztõ várta közönségtalálkozóra
az olvasókat, hogy megismerkedjenek
legújabb, idén májusban kiadott könyvével, mely az „Elõmunkálatok egy
utópiához” címet viseli. A kötet több
témával foglalkozó írások gyûjteménye, melyben Gyurácz Ferenc az elmúlt
egy-két évtizedben megjelent esszéibõl, cikkeibõl válogatott össze. Ezek
elsõsorban közéleti témákkal foglalkoznak, de nem a napi közélet és napi
politika szintjén, hanem emeltebb, általánosabb szinten. Fõ mondanivalójuk
a magyarság, kultúra, és emberség;
üzenetük pedig elsõsorban a ma is
idõszerû és érvényes, népben és nemzetben gondolkodás.
Az „Egy népi értelmiségi a kultúra szolgálatában” címû elõadás keretében
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Gyurácz Ferenc hangsúlyozta a származásában erõsen meghatározó egyszerû,
magyar népi világot. Továbbá kiemelte,
hogy az értelmiségi munka értelme a
közösség és az igazság szolgálata, az értelmiségi ember dolga pedig, hogy segítse a nép nemzetté válását. Könyvének két vezérszava a népiség és az
utópia. Ezt kifejtve az elõadó elmondta:
a népiség elsõsorban népünk, nemzetünk felvállalását jelenti, és az ennek
szellemében való gondolkodást. Az utópiát pedig saját érzelmei szerint éppen

a múltban, a gyermekkorban találja
meg, így az nem az elképzelt jövõt, hanem az elképzelt múltat tükrözi.
A könyvtári hét másik programja a história és helytörténet iránt érdeklõdõk
számára nyújtott érdekes témát. Dr.
Hermann Róbert történész, egyetemi
tanár, az MTA doktora, a Magyar Történelmi Társulat elnöke tartott elõadást
„Az alsósági Újváry István honvéd alezredes és a Vas megyei 45. honvédzászlóalj” címmel. A helyi 48-as szabadságharcosok sorában jegyzett, de alig ismert szabadsághõs Alsóságon született, 1848 elõtt szolgált a császári és királyi hadseregben, 1848-ban pedig a
nyugat-dunántúli hadmûveleteknek
volt az egyik szereplõje. Szintén az évben a Szombathelyen szervezõdõ 45.
honvéd zászlóaljnak lett a szervezõje,
illetve parancsnoka. 1849. májusáig
szolgált az alakulatnál, majd különféle
megbízatásokat kapott, így került a világosi fegyverletételhez. Ezt követõen
hadbíróság elé állították, elsõ fokon
halálra ítélték, de kegyelem útján várfogságot kapott, Aradon, majd Olmützben raboskodott a szintén alsósági
Berzsenyi Lénárddal.
Dr. Hermann Róbert elõadását megelõzõen a Magyar Történelmi Társulat
nevében lerótta tiszteletét és koszorút
helyezett el a szabadságharcosok dombormûvénél.
»R. ANITA
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hiszen közel 50 ezer vendégéjszakát
számlálunk, másrészt pozitív a fürdõ számára is, hiszen tavaly mintegy 130 ezer
vendéget tudhatott magáénak a létesítmény, ez a szám a következõ években
150 ezer fölé növekedhet.
A város turisztikai fejlõdése érdekében a
megyei önkormányzat segítõ közre-

celldömölki kemping.
Gerhard Wendl a Celldömölkre látogató
vendégek visszajelzéseirõl beszélt: – Jó
néhány éve jelen vagyunk szállodaként
Celldömölkön, de a mobilházak építésével új fejezet kezdõdik a cég életében.
Az eddigi visszajelzések alapján az itt éjszakázó vendégek véleménye rendkívül
pozitív mind a mobilházakról, mind a
városról, ezen belül is a piacról.
Rudolf Wiedner, a Jufa Ungarn Kft. rész-

mûködése meghatározó jelentõségû.
Majthényi László, a megyei közgyûlés
elnöke a következõképpen nyilatkozott:
– Lassan lezárul ez az önkormányzati
ciklus, elosztásra kerültek a terület- és
településfejlesztési operatív program
pályázati forrásai, amelybõl Celldömölk
2 milliárd forintot nyert el sikeresen.
Ezek közül a Kemenes Vulkánpark melletti területen megvalósuló fejlesztéshez
nyert a város olyan pályázati forrást,
amely által egy vasúti, családi témapark
jöhet létre a város múltjához kapcsolódóan, és egy olyan kiegészítõ turisztikai
szolgáltatás, ami a lovasturizmust
erõsíti: egy fedett lovarda létesülhet.
A megyei közgyûlés elnöke megerõsítette, hogy országosan is a legjobbak
között található a 24 mobilházból álló

tulajdonosa elmondta, hogy celldömölki
lakosként fontosnak tartja, hogy osztrák
és német mintára turisztikai központ
mûködését segítse elõ a Kemenesalján,
ezzel is hozzájárulva a német ajkú vendégek régióba látogatásához. A mostani
kempingfejlesztés j-elentõs mérföldkõ e
tekintetben, hiszen közel 400 millió forint nagyságrendû fejlesztésrõl beszélhetünk. Ennyibe került a 24 mobilház,
melybõl 16 magyar, 8 pedig francia
gyártmány. A vendégkör összetételét
illetõen fõként osztrák, német, cseh és
szlovák vendégekre számítanak.
A megnyitó ünnepség résztvevõi szalagátvágással avatták fel a mobilházakat,
melybõl a magyar gyártásúak 6, a francia gyártásúak 5 fõ elszállásolására al»LA
kalmasak.

Turisztikai fejlesztés városunkban
Újabb turisztikai fejlesztés átadására került sor városunkban. 2019. október 3-án
a Jufa-kempingben négycsillagos színvonalú mobilházakat adtak át, ezzel is
bõvítve a celldömölki szálláskínálatot.
Egyre nagyobb a celldömölki Jufa-kemping kihasználtsága. Városunkban az elmúlt öt év alatt megduplázódott a vendégéjszakák száma – hangzott el a Jufaszálloda szomszédságában található
négycsillagos, szintén a Jufa tulajdonában
álló új mobilházainak átadó ünnepségén,
melyen jelen volt és köszöntõt mondott
Fehér László, Celldömölk polgármestere,
Majthényi László, a Vas megyei
Közgyûlés elnöke, Gerhard Wendl, a Jufa
Hotels vezérigazgatója és Rudolf
Wiedner, a Jufa Ungarn Kft. résztulajdonosa. Fehér László beszédében felidézte
Celldömölk turizmusfejlesztés érdekében
tett erõfeszítéseit, és örömét fejezte ki a
celldömölki szálláskínálat újabb bõvülése
kapcsán: – Régi vágya teljesült a celldömölkieknek 14 évvel ezelõtt, amikor állami, illetve uniós forrásokból felépítettük
a fürdõt. Növelni tudtuk a látogatottságot
azzal, hogy a vizét gyógyvízzé
minõsíttettük, elindítottuk a gyógyászati
részleget, erre is nyertünk pályázati támogatást. Az azonban már teljes egészében a tulajdonos feladata volt, hogy szálláshelyek létrehozására, étkezés biztosítására befektetõt találjunk. Ez viszonylag
hosszú idõt, mintegy 10 évet vett igénybe, ennek eredménye, hogy öt évvel
megépült a szálloda, emellett a Jufa
Ungarn Kft. önerõbõl és uniós pályázatból
egy komolyabb beruházást hajtott végre,
melynek következtében létrejött a szauna-világ, a gyerekvilág és elindult a
kemping építése. Úgy vélem, ha emellett
a kempingben használatba veszik ezt a
24 lakóházat, kiemelt idõszakban éjszakánként akár 300-400 vendéget is jelenthet. Ez fejlõdést jelent a város számára,

170 éve halt meg Petõfi Sándor
Ennek apropóján tartott irodalmi ismeretterjesztõ elõadást Dr. Reisinger János irodalomtörténész a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban. A „Petõfi 170” címen zajlott rendezvényre október 2-án került sor.
Idén 170 éve annak, hogy egyik legnagyobb költõnk, Petõfi Sándor elhunyt, négy
év múlva pedig születésének bicentenáriumát ünnepeljük. Mint azt dr. Reisinger
János elmondta, a mostani év elõkészülete
lehet annak, hogy újra felfedezzük Petõfit,

és felidézzük kivételes költõi nagyságát.
„Nagyzolás nélkül mondhatjuk, hogy ilyen
költõ nem született, aki 26 és fél évesen
ekkora, és ilyen gazdag életmûvet hagyott
maga után; aki négy-öt nyelvet megtanult,
Shakespeare-t fordított; aki prózában és
versben egyaránt kiemelkedõt alkotott; aki
mintegy 860 verset írt a daloktól, az episztolákon, a gondolati verseken át az elbeszélõ költeményekig, és akinek ennyi
mondanivalója van a mai világnak is. A költészetnek elõször Vörösmarty szerzett ázsiót, de ilyen magasságokban, ahol most
van, hogy felér egy nemzeti hitvallással, ez

egyértelmûen Petõfi érdeme.” – domborította ki elõadásában az irodalomtörténész.
Dalköltészete, tájköltészete, szerelmes versei, elbeszélõ költeményei, episztolái egyaránt tették méltán híressé, de az irodalmi
csúcsot gondolati költészetében érte el, hiszen az emberiség legnagyobb problémáira
kérdezett rá. S nemcsak a nagy gondolatok
kérdezõje, hanem a biztos, etikus válaszok
költõje is volt. Versei megszólító erejûek,
ennek is köszönhetõ, hogy nem csupán a
magyar költészetben, hanem a világirodalomban is méltó helyet foglal el. (Kínában
és Bulgáriában komoly Petõfi-kultusz van.)
Az irodalmi ismeretterjesztõ elõadást a
mondanivalót kiegészítõ Petõfi versek is
színesítették. Közremûködött dr. Horváth
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Emlékkönyv az elsõ világháborús vasi áldozatok emlékére
Könyvbe és kõbe vésett emlékezet
Nemrégiben jelent meg a Szülõföld
Kiadó gondozásában a „Kõbe vésett
emlékezet” címû album, amely a Vas
megyei elsõ világháborús emlékmûvek
leltárát tartalmazza.
A kötet kemenesaljai bemutatójára
2019. október 10-én került sor a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Kresznerics Könyvtárában. A
rendezvény kezdetén a kor hangulatát
megidézõ verses-zenés összeállítás
hangzott el Szabó Angelika és Gerencsér Marcell, a Soltis Lajos Színház tagjai illetve az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola tanárai (Bejczi Károly,
Bejcziné Németh Tünde, Gregorich
Zsófia) jóvoltából.
Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatónõje köszöntõjét követõen Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés
elnöke elevenítette fel a kötet megszületésének körülményeit és örömét fejezte ki, hogy országosan is példaértékûnek és kuriózumnak tekinthetõ a
jubileumi kiadvány. Jelezte, hogy a megye 216 településébõl 206-ban található világháborús emlék és a könyv megjelenése óta további kettõben állítottak
emléket a Nagy Háború áldozatainak.
Összesen 285 emlékhelyet (táblákat és
szobrokat) tesz közkinccsé az impozáns
dokumentum. Köszönetet mondott a jelen lévõ Farkas Csabának, a Szülõföld
Kiadó alapító tulajdonosának a kötet létrehozása érdekében végzett áldozatos

Celldömölkön az
ipari parkban,
õrzött telephelyen
320 m2-es
csarnok-/raktár- és
irodahelyiségek
kiadók.
Érdeklõdni:
06/20 9328895
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munkájáért. Fehér László, Celldömölk
polgármestere köszöntõjében hangsúlyozta valamennyi közremûködõ tevékenységének fontosságát és gratulált a
színvonalas, hiánypótló alkotás megjelentetéséért, valamint kiemelte a cell-

igazolhatók, csupán vélelmezhetõk.
Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy
2019 novemberében a magyarezredek.hu honlapon hozzáférhetõ lesz az
eddigi legteljesebb elsõ világháborús
veszteséglista. Az album egyik legfonto-

dömölki önkormányzat elsõ világháborús emlékek ápolása érdekében végzett
tevékenységét. Jagadics Péter nyugalmazott ezredes elõadásában utalt a háború kirobbanásának okaira és szemléletesen vázolta a harctéri körülményeket. Megemlítette a celldömölki származású Takách-Tolvay József szerepét
az elsõ világégés emlékezetének megõrzésében és jelezte, hogy pár év múlva
elképzelhetõ egy külön kötet kiadása a
gróf tevékenységérõl. Kiemelte, hogy a
kötetben található emléktáblák névsorai
gyakran tartalmaznak a szóbeli emlékezet alapján rögzített neveket, amelyek
katonai dokumentumok alapján nem

sabb munkatársa, Feiszt György elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni az
eseményen, de kemenesaljai vonatkozásokat kiemelõ üdvözlõ levelét Pajor
András, a Sárvári Fotóklub képviselõje
olvasta fel. Végül Benkõ Sándor fotóriporter, a kötet mûvészi, egyéni látásmódot tükrözõ fotóit készítõ Sárvári
Fotóklub titkára idézte fel a könyv megszületésének folyamatát, amely az
ostffyasszonyfai hadifogolytemetõ parcelláinak megörökítésével kezdõdött.
Záró gondolataiban hangsúlyozta a
Nagy Háború 4 évi idõtartamát megközelítõ emlékezet-projekt jelentõségét.
»NÉMETH TIBOR

» SPORT
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Bosszantó döntetlen hazai pályán
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Csörnöc
Gyöngye Vasvár VSE 2-2 (2-0). megyei
I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, Celldömölk, 200 nézõ, v.: Bíró O.
CVSE: Osvald – Lempeg, Huszár (Molnár
T.), Szuh (Büki), Marsai, Gorácz (Pázsi),
Orosz, Virág, Kovács Z., Horváth T. (Németh J.), Piri (Szép). Edzõ: Haraszti
Zsolt.
Vasvár: Tóth K. – Varga A., Horváth A.,
Robán (Vincze), Dávid, Réfi (Berta), Bakos D. (Hajas), Bakos Cs. (Sinkó), Horváth Á., Horváth P., Schermann. Edzõ:
Lepár Attila.
G.: Horváth T., Piri, ill. Sinkó, Réfi.
A Rábapaty ellen aratott idegenbeli
gyõzelem után magabiztosan várta a
celldömölki együttes a Vasvár elleni
folytatást.
A vendégek a tabella 10. helyén tanyáztak a találkozót megelõzõen, de
könnyû meccsre így sem számíthattak
a mieink. A mérkõzést a celliek kezdték jobban, támadólag fellépve beszo-

rították ellenfelüket a kapujuk elé. Az
elsõ találatra sem kellet sokat várni,
mindössze 4 percre volt szüksége a
házigazdának, hogy Piri révén vezetést
szerezzen. A gyorsan jött elõny sem
tette kényelmessé Haraszti Zsolt alakulatát, továbbra is mentek elõre a hazaiak. A 23. percben egy szélrõl belõtt
labdára érkezett középen remek ütemben Horváth Tamás, és megduplázta a
celli elõnyt. A szünetig volt még
lehetõségük a sárga-kékeknek, hogy
növeljék a két csapat közti gólkülönbséget, ám a befejezésekbe mindig csúszott egy-egy hiba. Fordulás után sem
változott a játék képe, fölényben focizott a CVSE, de továbbra sem tudta bevenni Tóth Kende kapuját. Lassan csorogtak a percek, és már-már zsebében
érezhette a 3 pontot a Cell, amikor a
80. percben Réfi Erik szögletbõl a hoszszú felsõbe tekert, nem kis döbbenetet
okozva a hazai publikumnak. A sok kihagyott lehetõség aztán a 88. percben

végképp megbosszulta magát, ugyanis
Sinkó Mátyás góljával kiegyenlített a
Vasvár. Az utolsó percekben beszorította ellenfelét a Celldömölk, de a labdát
csak nem sikerült a vendégkapuba juttatni, így maradt a 2-2-es döntetlen, és
a kissé keserû hazai szájíz.

Lapzárta utáni eredmény:
Vép VSE–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ
0-2 (0-1). megyei I. osztályú labdarúgómérkõzés, Vép, 200 nézõ, v.: Papp Á.
Vép: Bezdi B. – Wágner, Dancs (Auer),
Kovács D. (Németh M.), Varga O.,
Török, Bezdi Sz., Szilvás, Illés (Szalai),
Nagy Zs. (Baumgartner), Dala (Beke). Edzõ: Török Richárd.
CVSE: Osvald- Lempeg, Huszár, Szuh,
Marsai (Szép), Gorácz (Pázsi), Németh
J. (Horváth T.), Virág (Büki), Kovács Z.,
Piri (Horváth D.), Molnár T., Edzõ: Haraszti Zsolt.
Gólszerzõk: Molnár T., Gorácz.
»CSUKA LÁSZLÓ

A labdarúgó megyei bajnokság állása a 9.forduló után
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Új

Celldömölki VSE
Rum KSC
Egyházasrádóci SE
Rábapatyi KSK
Szarvaskend
Répcelaki SE
Vép VSE
Büki TK
Vasvár VSE
Kõszegi FC
Körmendi FC
Király SZE
Csepregi SE
Szentgotthárdi VSE
Lukácsháza SE
Jánosháza VSE

I M P R E S S Z U M
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

m
9
9
9
8
9
8
8
9
8
9
9
9
9
9
9
9

gy
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
0

d
2
3
2
1
3
1
1
1
4
3
2
2
0
1
2
2

v
1
1
2
2
2
3
3
4
1
3
4
4
6
6
6
7

gk
35-8
17-11
13-10
15-11
25-19
22-13
14-9
20-18
19-13
14-19
16-16
10-16
10-34
12-23
9-16
8-23

p
20
18
17
16
15
13
13
13
13
12
11
11
9
7
5
2

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó,
Farkas Gábor, Giczi Sándor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária,
Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Telefon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.

13

14

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

