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„Szüret zajlik, 
kedv virul”

„Szüret zajlik, 
kedv virul”



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!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 
kávé- és forró csoki különlegességek!

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõ-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu

Cell-tank Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta 
tel.: 95-420-543 mobil: 30-5291892

TÛZIFA FA-GYULA
FATELEPRÕL!

Széldeszka, deszkavég: 2000 Ft/q
Akác kugli:        4490 Ft/q

KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
RENDELÉSÉT TELEFONON IS

LEADHATJA.
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ:

DESZKA, GERENDA, LÉC
RÉTEGELT LEMEZEK
FAROSTLEMEZEK

LAMINÁLT LAPOK 
BÚTORLAP SZABÁS, ÉLFÓLIÁZÁS

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT



Új Kemenesalja  »  2020. 09. 18. K Ö Z É L E T

3

Csendül fel már évszázadok óta számos
Mária-dícsérõ énekkel együtt a Kiscelli
Szûzanya templomában. Celldömölk val-
lási életének kiemelkedõ eseménye az
évrõl-évre megrendezett Mária-búcsú,
mely idén szeptember 5-én és 6-án zaj-
lott.

Köztudottan az ország egyik legszebb
barokk búcsújáró temploma a celli Szûz
Mária-kegytemplom, mely a Mária-út
részeként évrõlévre nagyon sok zarán-
dokot vonz. Ahogy a minden év szep-
temberében megrendezett Mária-bú-
csú is, mely a hagyományoknak meg -
fe lelõen idén is számos lelki program-
mal várta a helyi, és a távolból érke-
zett búcsújáró híveket. Szombat dél-
után a diákok tanévnyitó szentmiséjé-
vel kezdõdött a két napos búcsúi prog-
ram, majd az idõközben megérkezett

zarándokok szeretetteljes fogadására
került sor. Este hat órakor kezdõdött a
gyertyás körmenettel záruló ünnepi
szentmise, melyet Császár István püs-
pöki helynök mutatott be, akinek ezen
szertartás egyben az ezüstmiséjét is je-
lentette pappá szentelésének huszonöt
éves évfordulója alkalmából. A szom-
bat este folyamán az elmúlt évekhez
hasonlóan még a Sárvári Vonósok kon-
certjének kellemes hangzásában gyö -
nyörködhettek a templomba látogatók,

aztán szentségimádásra, az ifjúság és
családok szentórájára várták az ér dek -
lõdõket a celldömölki ifjúsági é nek kar
közremûködésével, az éjféli szentmisét
megelõzõen pedig szentórát tartottak. 
Szombatról vasárnapra virradóan éjjel
egy órától rózsafüzér imádság zajlott,
valamint lehetõség volt egyéni és közös
imára. Reggel hét órakor keresztút,
nyolc órakor szentmise, és a nap folya-
mán még egy, körmenettel záruló bú-
csúi nagymise gazdagította a vasárnap
lelki programját. A szertartás dr. Kor 
vzenszky Richárd, nyugalmazott tihanyi
perjel celebrálásával zajlott, aki a segítõ
Szûzanya tiszteletére ajánlotta fel a
szentmisét. A kora délutáni órákban a
házigazda celli katolikus közösségtõl bú-
csút véve útra keltek a zarándokok a
jövõ évi viszontlátás reményében. 

»REINER ANITA

„Kedves kegyhelyedre hoztuk el szívünket…”

A Kemenesaljai Baráti Kör idén is írt ki
ösztöndíj pályázatot a felsõoktatásban
résztvevõ diákok számára. Ennek ered-
ményét szeptember 11-én hirdette ki a
társadalmi egyesület vezetõsége. 

A Kemenesaljai Baráti Kör vezetõsége
minden évben ír ki ösztöndíjat tanul-
mányi támogatás elnyerésére. A támo-
gatás célja: olyan, valamely felsõfokú
oktatási intézménybe felvett, kiemel -
kedõ képességû diákok anyagi támo-
gatása, akik családjuk szociális helyze-
te miatt tanulmányaikat nem tudnák
megkezdeni, illetve folytatni. Az alap
kiírás szerint a tanulmányi támogatás
egy tanévre nyerhetõ el, tíz hónapon
át, havi tízezer forint összegben, és ál-
talában egy diákot díjaznak, idén azon-
ban, mivel öt pályázó is beadta jelent-
kezését az ösztöndíjra, a baráti kör
vezetõsége úgy döntött, hogy két ta-

nulót is díjazásban részesítenek, kette-
jük között megosztva a pénzösszeget.
Így a beérkezett pályázatok alapján ez-
úttal két diáknak ítéltek oda negyvene-

zer forint egyszeri beiskolázási segélyt.
A tanulmányi támogatás egyik jogo-
sultja Szerdahelyi Petra idén érettségi-
zett diák, aki a most indult tanévet már
a gyõri Széchenyi István Egye tem
Gazdaságtudományi Karán kezdte
meg. A másik díjazott a szintén idén

érettségizett Szabó Zsolt lett, aki im-
már a Károly Gáspár Református Egye -
tem Bölcsészettudományi Karának
hall gatója. A két egyetemista részére
Szelestey László, a Baráti Kör elnöke,
és Pálné Horváth Mária alelnök adta át
a támogatási összeget, további sikere-
ket kívánva felsõfokú tanulmányaik-
hoz. A díjazottakat Fehér László polgár-
mester is köszöntötte, aki a Keme -
nesaljai Baráti Kör öregdiák közösségé-
nek összetartását, és aktív közéleti te-
vékenységét emelte ki, példát állítva a
fiatalok elé.                       »REINER ANITA

A Baráti Kör támogatása két fiatalnak

Idén szeptember 18-án és 19-én kerül
megrendezésre a nagy hagyománnyal
rendelkezõ Sághegyi Szüreti Napok.
Ezúttal azonban a kialakult, és folya-
matban levõ járványhelyzet miatt kicsit
másképp zajlanak majd a programok.

Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai
Mû velõdési Központ és Könyvtár igaz -
gatónõje elmondta, a meghirdetett
prog ramok túlnyomó többségét szeret-
né megvalósítani az intézmény, termé-
szetesen alkalmazkodva a járványügyi

elõírásokhoz. A pénteki nap kora dél-
utánjára meghirdetett, gyerekeknek szó-
ló Gombolyag koncert elmarad, a többi
rendezvény megvalósul. A szombatra
tervezett szüreti felvonulás sajnos meg-
hiúsul, helyette a Vasi Motoros Találkozó
résztvevõi tartanak felvonulást, végigro-
bogva az Izsákfa–Alsóság–Celldömölk út-
vonalon. „Szeretném tájékoztatni ked-
ves közönségünket, hogy a járványhely-
zet miatt fokozottan figyelnünk kell a tá-
volság betartására és betartatására,
ezért lekordonozott területen alakítunk

ki rendezvényi helyszíneket, és ezeken a
részeken csak ötszáz fõ tartózkodhat egy
idõpontban. Ennek érdekében karszala-
got kapnak a résztvevõk, illetve készítet-
tünk sághegyi szüreti napos maszkokat
is, amiket meg lehet majd vásárolni.
Igyekszünk a fertõtlenítési lehe tõségek
biztosításával arra törekedni, hogy minél
biztonságosabban tudjuk lebonyolítani
kétnapos rendezvényünket. Vigyázzunk
egymásra, kérem, hogy a programokra
kilátogatók figyeljenek erre, és ennek
megfelelõen legyen egy kellemes, jól si-
került szüreti rendezvényünk” – adott tá-
jékoztatást az intéz ményvezetõ.

»REINER ANITA

Szüreti napok kicsit másképp
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Sokban nehezíti a mûvelõdési központ munkáját a vírushelyzet
Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazga-
tója elmondta: Mint ismeretes, a járvány-
helyzet miatt március közepén be kellett
zárnunk az intézményt, közönségünket
nem fogadhattuk, de munkatársaimmal
ez idõ alatt is dolgoztunk saját berkeink-
ben, ezenkívül pedig részt vettünk a
maszkok borítékolásában, kézbesítésé-
ben, valamint besegítettünk a Népjóléti
Szolgálatnál az ebédhordásban. 
A kormányrendelet értelmében július
elsején nyithattunk újra, az azóta eltelt
idõben fokozatosan próbáljuk vissza -
szoktatni közönségünket, az intézmény-
látogatókat és használókat a közösségi
életbe, a kellemes kikapcsolódás színte-
reire. Szerencsére az iskolai vakáció kez-
detét követõen hagyományos táborain-
kat is megvalósíthattuk, melyek szép
létszámmal kerültek lebonyolításra. Ol -
vasó, bábos, focis, és alkotótábort kínál-
tunk a gyerekeknek, emellett ha -
gyományõrzõ népismereti táborban is
részt vehettek az idén nyáron. Tavaszi
nagyrendezvényünket, a Tuli pán fesz -
tivált sajnos nem rendezhettük meg, de
a nyár már lehetõséget adott az augusz-
tus 20-i program, illetve a II. Kemencés
Fesztivál megszervezésére. 
Az õsz beköszöntével kiscsoportos kö-
zösségeink, kézmûves, alkotó és tánc -
mûvészettel foglalkozó csoportjaink új-
ra megkezdték tevékenységüket és
mûködésüket intézményünkben. (Ke -
me nesalja Néptánccsoport, Rocky Dilly
Akrobatikus Rock and Roll Club, Ma -
zsorett csoport, Örömtánc csoport, Ult -
raviolák Bábcsoport, fafaragó szakkör,
díszítõmûvész szakkör, Nyugdíjas Vas -
utasok Klubja, Éremgyûjtõk Klubja, Mé -
hészek Klubja, Baba-mama klub, Kan -
goo csoport, Zumba csoport, Aero bic
csoport, jóga csoportok, Csiri-bi ri torna
gyerekeknek). A korábban is mûködött
klubok, szakkörök mellé egyre több
önszervezõdõ, és öntevékeny civil kö-
zösség kér és kap helyet a mûvelõdési
központban, így például egészség meg -
õrzõ és életmód-tanácsadó elõadások
zajlanak több alkalommal és az eddigi
tánc–jóga–torna triász kiegészült pl.:
aerobiccal. 
Érezhetõ, hogy az emberek már vágy-
tak a közösségbe, hiszen a márciusban
kezdõdött pandémiás helyzet sokakat
otthon maradásra kényszerített. Mivel
a járványhelyzet továbbra is folyama-
tosan fennáll, ezért a tömegrendezvé-
nyek helyett kis létszámú összejövete-
leket igyekszünk szervezni, így például
kamara elõadásokat, irodalmi, zenés
pódium mûsorokat tervezünk megvaló-
sítani minden korosztály számára. Az

elmúlt idõszakban több sikeres pályáza-
ton vettünk részt, és vannak folyamat-
ban levõ pályázataink is, melyek elnye-
résével többek között arra törekszünk,
hogy mûsor és programkínálatunkat a
lehe tõségekhez mérten bõvítve, minél
magasabb színvonalon, tartalmas idõ -
töltést biztosítva tudjuk kiszolgálni ked-
ves közönségünket. A járványügyi hely-
zet bizonytalansága miatt az új évadra
sajnos nem tudunk hirdetni színházbér-
letet, az elõzõ évadból kimaradt két
elõadás természetesen pótolva lesz.
(Táncórák: október 24. szombat 19 óra,
A miniszter félrelép: november 28.
szombat 19 óra). 
Ahogy az élet minden területét, a mozit
is érzékenyen érintette a járványhelyzet,
különös tekintettel a filmiparra és a
filmstúdiókra. Még februárban, a ve-
szélyhelyzet kihirdetése elõtt sorra
mond ták vissza az amerikai filmstúdiók
is a sikerfilmeket, március közepén pe-
dig nekünk is be kellett zárni a mozit. A
zárvatartás ideje alatt nagyon sok pályá-
zaton indultunk eredményesen, a mozi
technikai fejlesztéseire, illetve filmes ak-
ciókra több millió forintot sikerül elnyer-
nünk. Ilyen volt például a „Vissza a mo-
ziba!” címû pályázat, mely a magyar fil-
mek népszerûsítésére irányult. Július el-
sején indult újra a vetítés, a nézõk inter-
neten szavazhattak, mely filmeket lát-
nák szívesen. Közben elkészült a mozi új
logo-ja is, sokan talán nem tudják, hogy
a KMKK Art Mozi nevében szereplõ „art”
kifejezés egy besorolást foglal magába,
melyet a Nemzeti Médiahatóság állít ki,
ez egyfajta kötelezettséggel is jár, és bi-
zonyos feltételeknek folyamatosan meg
kell felelnünk. Ezért kiemelten fontosnak
tartjuk, hogy továbbra is tudjuk biztosí-
tani a besorolás megtartásához szüksé-
ges feltételeket. A nyugati országrész-
ben csupán három, Vas megyében a cel-
livel együtt kettõ „art” besorolású mozi
mûködik, ezért nagy örömünkre szolgál,
hogy hozzánk például Zalából, Rép ce -
lakról, Pápáról is érkeznek rendszeresen
nézõk. Köszön hetõ ez talán annak is,
hogy olyan filmkülönlegességeket tu-
dunk vetíteni, melyeket a pesti mûvész -
mozikban sem. 
Az újranyitás óta a járványügyi és higi-
éniai elõírások betartásán túl a szociális
távolságtartásra is figyelünk, illetve he-
tente kétszer fertõtlenítjük a nézõteret.
A mozi klímaberendezése külsõ légcsa-
tornás, így a szabadból beérkezõ leve -
gõvel cseréli a mozi levegõjét, ennek
tisztítására is különös hangsúlyt fekte-
tünk. További fejlesztéseket is terve-
zünk: online fizetési rendszer, kártyás
fizetési lehetõség, mozi elõtér megújí-

tása, digitális plakátok kihelyezése.
Németh Tibor könyvtárvezetõ: Pon -
tosan száz napig volt zárva a könyvtár,
ez idõ alatt azokat a háttérmunkákat
próbáltuk elvégezni, melyekre nyitva
tartás alatt kevesebb idõ jut. (selejte-
zés, honlapfejlesztés, néhány életrajz
is felkerült a lexikonba, pl: Tóth II.
József az Aranycsapatból, László Ernõ
költõ, Zrínyi Miklós). Mi is részt vettünk
a maszkok borítékolásában, kézbesíté-
sében, valamint besegítettünk a Nép -
jóléti Szolgálatnál az ebédhordásban. A
könyvtárközi kölcsönzés a zárvatartá-
sunk alatt is mûködött, elektronikusan
tartottuk a kapcsolatot az olvasókkal,
arra is lehetõséget adva számukra,
hogy telefonon, vagy email-ben lead-
ják könyvigényüket, és elõre egyezte-
tett idõpontban átvehették a kért do-
kumentumokat. Vagy például könyv
házhozszállítást is vállaltunk, illetve
népszerû volt a „Mentés másként” ak-
ciónk, amikor ingyen elvihetõ könyve-
ket kínáltunk olvasóinknak. 
Június 23-án nyithattunk újra, igyek-
szünk rugalmasan alkalmazkodni a kö-
rülményekhez, fontosnak tartjuk az
elõírások betartását. A földszinti folyó-
irat-olvasó térben távolabb helyeztük
egymástól az asztalokat, és ajánljuk a
maszkviselést. A nyáron két olvasótábor
zajlott a könyvtárban, sajnos egyéb ren-
dezvényeinket nem tudtuk megtartani.
Volt egy NKA pályázat, melynek kere-
tében a könyvtárak a járvány elleni vé-
dekezés eszközeire adhatták be igé-
nyüket. Két irányban gondolkodtunk:
egyrészt polikarbonát védõfalra adtuk
be a pályázatot, melyeket a hét folya-
mán ki is helyeztünk a közönségszol-
gálati rész három helyén. Másrészt egy
ezer légköbméter fertõtlenítésére al-
kalmas ózongenerátort vásároltunk,
melyet elsõsorban a könyvtárunkba
visszahozott dokumentumok vírusmen-
tesítésére fogunk használni, de az épü-
let többi részén is természetesen hasz-
nálható lesz. 
Ezenkívül volt még egy országos pályá-
zat, a Közgyûjteményi Digitalizálási
Stratégia pályázata, melyben sokezer
oldal helytörténeti, helyismereti anya-
got dolgoztunk fel. 
E hónapban kiscsoportjaink is elkezdték
mûködésüket (Családfakutatók Klubja,
Honismereti Munkaközösség), és újrain-
dult a szerda délelõttönkénti JogPont
Szolgálat is. 
Augusztus 31-ig elengedtük a késedelmi
díjakat a késõn visszahozott könyvekre,
aki addig nem hozta vissza, most már
késedelmi díjra számíthat.

»REINER ANITA
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Tisztelt Gyászoló Család, Hozzá tartozók,
Bará tok, Emlékezõk!
Ismét elment egy Ember, kialudt egy
láng. Nincs már közöttünk Kapui Gyula,
aki felesége, barátai, ismerõsei számára
maga volt a fény, s ezt a fényt adta to-
vább környezete számára. Búcsúzunk
tõle.
Búcsúzik tõle felesége, Anikó, aki 50
éven át mindig biztos és támogató hát-
teret jelentett számára. Bízott benne,
hogy októberben még együtt ünnepel-
hetik meg az aranylakodalmukat. Nem
így lett, egy nappal 79. születésnapja
elõtt kihunyt a fény.
1941. szeptember 8-án született Szom -
bathelyen. Gersekaráton kezdte iskoláit,
majd 1952-ben Celldömölkre költözött
családjával. Ajkán végezte el az ipari is-
kolát, majd az Ajkai Tim föld gyárban dol-
gozott lakatosként. 1963-ban, a Kesz -
tyûgyár megalakulásakor visszajött Cell -
dömölkre, és mûvezetõ ként dolgozott
1977-ig. Közben a munkájához kapcso-
lódóan technikusi végzettséget szerzett.
Lelkes szervezõje volt a munkahelyi ki-
rándulásoknak, rendezvényeknek, jóté-
konysági gyûjtések nek.
Késõbb a Háziipari Szövetkezet kötödé-
jébe került mûszerésznek, majd a MÁV
Celldömölki Építési Fõnökség gondnoka
és anyagraktárosa lett. 1996-tól 2001-
es nyugdíjba vonulásáig az Antók
Nyom daipari Kft. gépmestere volt.
A nyomdában rendszeresen találkoz-
tam vele. Én már városi képviselõként
dolgoztam, és a sportegyesület elnöke-
ként a nyomdában gyakran találkoz-

tunk, beszélgettünk. Akkor is és késõbb
is, mikor már polgármesterként vezet-
tem a várost, többször tett javaslatot,
vetette fel az ötleteit. Szerette a váro-
sát, érdekelte a közélet, részt vett a
közmeghallgatásokon.
Emlékszem, amikor kezdeményezésére
a Kesztyûgyár történetérõl szóló könyv
megírásánál a visszaemlékezõ alapító
tagokat keresték fel, és gyûjtötték ösz-
sze a helytörténeti értékû anyagot.
Találkozót szervezett az egykori dolgo-
zóknak, lelkesen kutatta a korabeli do-
kumentumokat, fotókat, és mivel ré-
szese volt a gyár mindennapjainak, sa-
ját élményei felidézésével is hozzájá-
rult a könyv megalkotásához, amit dr.
Oszkó Zoltán öntött írásos formába.
Jellegzetes alakja volt a labdarúgó-
mérkõzéseknek is, hiszen a kezdetek-
kor a sportpályán még nem volt han-
gosítás, amit Gyula pótolt, és kommen-
tálta a mérkõzést. 2014-ben, Cell -
dömölk városavatásának 35. évforduló-
ja alkalmából a képviselõ-testület a vá-
rosért végzett közéleti tevékenysége
elismeréseként Celldömölk Városért
Érdemérmet adományozott számára.
Gyulának a zene volt az élete. Elõször
klarinétozni tanult Ajkán, az ajkai váro-
si fúvószenekarban játszott klarinétos-
ként. Egy munkatársa tánczenekara
hoz ta meg számára a tánczene iránti
szeretetét, ott tanult meg szaxofonoz-
ni, és szerette meg a hangszert. A 60-
as évek elején Celldömölkön is a fúvó-
szenekar tagja lett, késõbb nyugdíjas-
ként újra visszatért a zeneiskola fúvó-
szenekarába szaxofonosként.
1963-ban alapító tagja volt zenekará-
nak, ami hamarosan a Fény nevet kap-
ta, és rövid idõ alatt Kemenesalja leg-
ismertebb és legnépszerûbb együttese
lett. Hétvégérõl hétvégére lakodalmak
és bálok százain zenéltek egészen
2000-ig. 1998-ban koncerttel ünnepel-
ték a 30 éves évfordulót. Körülötte
cserélõdtek a tagok az évek folyamán,
de õ mindig a Fény biztos pontja volt.
Jól emlékszem arra, amikor gyerekként
édesapámmal a ligetbe mentünk ki, és
a bisztró elõtt hallhattuk Gyulát játsza-
ni. Emlékszem az iskolai szülõi bálok
hangulatára, a Griff Szállóban való ze-
nélésekre.
Gyula 70. születésnapjára, 2011-ben
újra összeállt a zenekar, és nagyszabá-
sú koncertet adtak a mûvelõdési köz-
pont elõtti téren. A Fény együttes fel-
oszlása után új zenésztársakkal folytat-
ta tovább. Soha nem bírt elszakadni a

zenéléstõl, folyton kereste a lehetõ sé -
geket, hiszen ez volt az élete. A
Mesteriben megalakult Sághegy Exp -
ressz zenekarba is meghívást kapott,
aminek több mint tíz éven át a tagja
volt. A kenyeri dalkör is meghívta sora-
iba, ahol közel két éven át szaxofonnal
kísérte a kórust.
Hat évvel ezelõtt baráti ösztönzésre
egyedül kezdett zenélni. Egy óra nosz-
talgia Kapui Gyulával címû mûsorával
az elmúlt években városi rendezvénye-
ken, a környezõ falunapon tovább él-
vezhették muzsikáját a zeneszeretõk.
Minden fellépésének utolsó dala a
„Szóljon hangosan az ének” volt, ami-
nek sora: „amíg csak élek, énekelek
én” igazán róla szólt. Ennek a sorozat-
nak a járványhelyzet vetett véget. De
akkor sem bírta zene nélkül. 78 évesen
is szorgalmasan tanult gitározni, és
boldogan mutatta, aznap melyik akkor-
dot tanulta meg. Ekkor kezdõdött be-
tegsége is.
A mûtétre várva még a kórházban is az
volt a terve, hogy zenész társa temeté-
sére megtanulja és eljátssza az Il
Silenzio-t, de a mûtét után ez már nem
valósulhatott meg.
Számtalan és sokféle emléket õrzünk
róla mi, mindannyian, de egyben
egyöntetû az õt szeretõk és ismerõk vé-
leménye: jó kedvével hatott környeze-
tére, mindenkinek segített, aki kérte.
Nyugdíjas éveiben is rendkívül aktív
volt, mindig szervezett, dolgozott vala-
min. Szinte minden városi rendezvé-
nyen ott volt, a zenés rendezvényeknek
sok esetben szervezõje, fellépõje volt,
vagy csak egyszerûen ott állt a közön-
ség soraiban. Népszerû ember volt.
Magánéletében is sok barát vette körül,
a fiatalabb generációból is, akik beteg-
sége idején is támogatták és biztatták.
Tisztelt Emlékezõk!
Egy fény kihunyt. Most a ravatala mel-
lett a bánatot érezzük, melyet távozása
okozott mindannyiunkban. A fájdalmat
semmi sem tudja enyhíteni, csak az
emlékezés oldja. Ha késõbb magunk
elé képzeljük alakját, életvidám, derûs,
mosolygós természete jut majd
eszünkbe. 
Emlékét örökre megõrizzük.
Mély fájdalommal, megrendüléssel,
szeretettel és köszönettel búcsúzunk el
tõle, részvétet fejezve ki a gyászoló
családjának.
FEHÉR LÁSZLÓ, CELLDÖMÖLK VÁROS POLGÁRMESTERE

BÚCSÚBESZÉDE ELHANGZOTT A RAVATALNÁL

2020. SZEPTEMBER 11-ÉN.

In memoriam Kapui Gyula (1941–2020)
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Celldömölk Városért Emléklap elisme-
résben részesülnek azok személyek,
akik a közéletben, hivatásukban, szak-
májukban, oktatási-nevelési, egészség-
ügyi-szociális területen végzett ki e -
melkedõ tevékenységükkel hozzájárul-
tak a város értékeinek növeléséhez.
Augusztus 20-án a következõ szemé-
lyeket díjazták.

Celldömölk Városért Em -
léklapot vehetett át Bo -
kányi Jenõ.
Bokányi Jenõ 1948 de -
cemberében született
Vö  nöckön. Az általános
iskolát is szülõfalujában

végezte. Gyermekként szá-
mos disznóvágáson vett rész, elõször
csak nézõként késõbb már segédkezett
is. Ekkor ragadta magával a böllérség, a
hentesi munka. Ennek hatására az álta-
lános iskola után 1963-ban kezdte meg
tanulmányait a Vas Megyei Húsipari
Vállalatnál ipari tanulóként Szombathe -
lyen. 1969-ben besorozták. 1971-ben
sze relt le, majd ezt követõen a Keme -
nes szentmártoni Termelõ Szövetkezet -
ben a vágóhídon dolgozott. 
A ’80-as évek elején került Cell dö -
mölkre. Elõször a kényszer Vágóhídon,
majd a ’85-ben nyílott piactéri húsbolt-
ban dolgozott. Az üzletet 2020. májusá-
ban szüntette meg egészségügyi okok
miatt. Két fia született. Munkássága az
alábbi idézettel írható le: „Nem a
vevõid feladata, hogy emlékezzenek
rád. A te kötelességed és felelõsséged,
hogy biztosítsd, õk sosem felejtenek el
téged.” (Patricia Fripp) – Bokányi Jenõ
ezt elérte, hiszen õt és Húsboltját a volt
vevõi, még sokáig fogják emlegetni
Celldömölkön és a környéken. 

Celldömölk Városért Em -
léklapot vehetett át Hor -
váth Rita.
Horváth Rita Celldömöl -
kön született, általános
iskoláját Alsóságon vé-
gezte. Ezt követõen Csep -

regen a nagy hírnévnek ör -
vendõ Közgazdasági Szakkö zépis kolában
számviteli, gazdálkodási szakon tanult.
Pályáját adminisztrátori munkakörben
kezdte meg a Hegyhát-Keme nesaljai
Vízrendezési Társulatnál, majd ugyanitt
mûszaki ügyintézõként is dolgozott. A
Társulatnál kollégáival nagyon jó kapcso-
latot alakított ki, igazi összetartó csapat-
tá kovácsolódtak. 1978-ban társadalom-
biztosítási ügyin tézõi tanfolyamot vég-
zett. 1993 januárjában kezdett el dol-
gozni bizottsági ügyintézõként a Polgár -

mesteri Hivatalban, majd átkerült a
pénzügyi osztályra. Ott adóügyi ügy -
intézõként dolgozott nyugdíjba vonulá-
sáig, összesen 22 évig. 
Szabadidejét teljes mértékben családjá-
nak szentelte. Min denben támasza és
segítõje lányának. Az egészséges élet-
mód elkötelezett híve, melyet munka-
társainak is elõ szeretettel ajánl. Mindig
jókedvû egyénisége meghatározta az
irodai légkört. Kollegáival jó kapcsolatot
ápolt. Köz vetlen, barátságos személyisé-
ge megmutatkozott az ügyfelekkel való
kapcsolattartásban. Ügyinté zés során
készségesen segített a problémák meg-
oldásában.

Celldömölk Városért Em -
léklapot vehetett át Tü -
zes né Kovács Katalin.
Tüzesné Kovács Katalin
Celldömölkön született
és az általános iskolába
is szülõvárosába járt.

Szom bathelyen a Szent-
Györgyi Albert Szakközépiskolában vé-
gezte általános ápolói, majd felsõfokú
ápolói tanulmányait. 
1998-ban kezdett el dolgozni a Ke -
menesaljai Kórházban aneszteziológiai
szakasszisztensként. GYES alatt képezte
tovább magát és a Pécsi Tudo mány -
egyetem Egészség tu dományi Ka rán
Szom bathelyen megszerezte az általá-
nos szociális munkás végzettséget. A
fõiskolai tanulmányok keretében család-
védelem képzésben részesült. 2016-ban
kezdte munkáját a Nép jóléti Szolgálatnál
esetmenedzserként. A megyében egye-
düliként a celldömölki Önkormányzat és
a Népjóléti szolgálat együttmû ködé -
sében, egy pályázat keretein belül való-
sult meg az óvodai és iskolai szociális
munka elõ készítése. A szakmai megva-
lósításban kulcsszerepet vállalt. A projekt
során 5 tele pülés rõl 1600 gyermek 18
hónapon keresztül került bevonásra pre-
venciós és sza badidõs programokba. A
szakmai feladatok megvalósítása alatt
törekedett arra, hogy mindenkihez eljus-
son a segítség, így megelõzve a na-
gyobb problémát és a gyermekjólét
rendszerébe való bekerülést. Kollégá i val
jó a kapcsolata, rugalmassága miatt a
szolgálat vezetõi több területen is szá-
míthatnak rá. Munka végzését szakmai
alázat, szorgalom, elhivatottság, precizi-
tás és pontosság jellemzi. Két leánya
született. Mindig is emberekkel szeretett
volna foglalkozni, elõször az idõsek gon-
dozását ismerte meg, jelenleg pedig a
gyermek- és ifjú korosztály segítését vi-
szi a vállán. 

Celldömölk Város Pol gár -
mestere „Cell dömölk
Városért Emléklap” kitün-
tetést adományozott hi-
vatásában nyújtott ki -
emel kedõ tevékenységé-

ért, magas színvonalú és
lelkiismeretes munkája elismeréseként
az Év Rendõre Cell dömölkön cím birtoko-
sának, Horváth Máténak.
Horváth Máté rendõr százados Cell -
dömölkön született. Az általános isko-
lát Bobán, a Gimná zi umot Celldö möl -
kön vé gezte el. Neveltetése során a fe-
gyelem és a szigor játszott nagy szere-
pet. Édes  apja sorkatonai szolgálatáról
hallott történetek, elbeszélések inspi-
rálták gyer mekkorában. A gimnáziumi
évek alatt vált biztossá a gondolat,
hogy hazáját szeretné szolgálni, mely-
nek keretében vagy ren dõr, vagy kato-
nai hivatást választ. 2010-ben felvet-
ték a Ren dõrtiszti Fõ iskolára és 2013.
július 1-tõl lett hivatásos rendõr. 2014-
ig Mezõ kövesden teljesített szolgála-
tot, aztán Celldö mölkre került. Ren -
dészeti szakvizsgát tett. Éle tében a lab-
darúgás is nagy szerepet töltött be,
2010-ig tagja volt a celldömölki egye-
sület ifi, késõbb felnõtt csapatának, de
játszott Bobán és Ke menes ma gasiban
is. Sza bad idejét családjával tölti. Fele -
sé gével januárra várják 2. gyermek-
üket. Eddigi munkássága során több
szol gálati ág feladataiba is belekóstolt
például igazgatásrendészet, bûnügy.
Je lenleg a közrendvédelem területén
teljesít szolgálatot, a járõrök parancs-
nokaként. Ki tar tása, elkötelezettsége,
szakmai fel készültsége és sokoldalúsá-
ga példáként szolgálhat minden kollé-
gájának. 

Celldömölk város kitüntettjei II.

In memoriam
Dr. Oszkó Zoltán (1929–2020)

Temetésérõl a család késõbb intézkedik.
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Építkezéshez, felújításhoz: Újház Centrum
Mindent egy helyen megtalál, ami az
építkezéshez, ház- vagy lakásfelújítás-
hoz szükséges! A hétvégén Celldö -
mölkön is megnyitotta kapuit a Cse -
kényi Újház Centrum Csekényi Kris tóf, a
családi vállalkozás egyik tagja így vall
a kezdetekrõl:
– Édesapám, Csekényi István még
buszsofõrként, mellékállásban kezdte el
lerakni 1984-ben fuvarozással, majd épí -
tõanyag-kereskedelemmel foglalkozó
családi vállalkozásunk alapjait. Miközben
édesanyám, Csekényiné Schne ider Kata -
lin az udvarról cementet, meszet,
kisméretû téglát árult és italboltunkat
üzemeltette városlõdi otthonunk gará-
zsában, õ ugyanott cementet pakolt és
vitte az ügyfeleknek. Mi, gyerekek
(Henrik és Kristóf) már gyerekkorunktól
fogva segítettük a vállalkozást és dol-
goztunk szabadidõnk ben. Iskoláink el-
végzése után csatlakoztunk a vállalko-
záshoz. Mára mi irányítjuk két telephe-
lyünket Városlõdön és Ajkán. Mun -
kafilozófiánk: egy családként közösen
gondolkodva elérni céljainkat!
»Hogyan kapcsolódik a családi vállalko-
zás az ország egyik piacvezetõ építõ -
anyag beszerzési hálózatához, az ÚjHáz
Centrumhoz?
– 2001-ben, tizedikként csatlakoztunk
a hálózathoz. A csoportosulás lényege,
hogy közösen a legjobb beszerzési fel-
tételeket érjük el a gyártóknál, hogy
vásárlóinknak a legjobb árakat tudjuk
biztosítani. Mára már többrõl szól a há-
lózatunk, mint a beszerzések össze-
hangolása, hisz vannak saját terméke-
ink (habarcsok, cserepek és térkövek
stb.); az arculatunk, marketingünk és
készleteink is összehangolásra kerül-
nek, mi pedig büszkén viseljük hom-
lokzatunkon az ÚjHáz Centrum logóját.
Országosan már több mint 80 újházas
kereskedés van, és most Celldömölk is
felkerül erre a térképre. 
»Miért éppen Celldömölkre esett a vá-
lasztást az új üzlet nyitását illetõen?
– Cégvezetõnknek, édesanyámnak kb.
10 éve megtetszett ez a város, mint le-
hetséges célpont és pár éve átutazva
közösen arra a döntésre jutottunk, hogy
itt szeretnénk megnyitni kö vet kezõ
építõ anyag-telepünket. Hangula tos vá-
ros, sok szép, új középülettel, gyö nyörû
régi homlokzatokkal és rendezett utcák-
kal. A város hangulata pedig akár egy
kistelepülésé, mindenki ismer minden-
kit, lakói segítõkészek és kedvesek.
»Milyen termékeket értékesítenek?
– Kereskedésünkben a cementtõl el-
kezdve – a csempéken át – a csaptele-

pekig javarészt minden megtalálható.
Törekszünk arra, hogy raktárkészletrõl
azonnal, vagy rövid rendelési határ -
idõvel tudjuk biztosítani ezeket. Ezt

mutatja az is, hogy színezõ vakolatot is
fogunk keverni celldömölki kereskedé-
sünkben, melyhez a legmodernebb
technológiát a Henkel/Ceresit biztosítja
számunkra, hogy azonnal ki tudjuk
szolgálni vásárlóinkat. Pár termékcso-
portot említenék még: mélyépítési ele-
mek, falazóelemek, tetõfa, cserepek,
térkövek, csempe és járólap, szanite-
rek, gipszkartonozáshoz szükséges
anyagok, szerszámok barkácsoláshoz,
kisgépek, habarcsok és ragasztók, hõ -
szigetelõ rendszerek. Városlõdön nagy
épületfa-készlettel rendelkezünk, ahol
hidraulikus automata impregnáló kád-
dal kezeljük ezeket. Celldömölkön is
elérhetõek lesznek faanyagok, lécek,
deszkák, osb, lambéria és tetõcserepek
is. Tehát komplett épületfa igényt is ki

tu dunk szolgálni, akár impregnálva is.
Tetõcserepet is fogunk raktáron tartani,
és itt érdemes megemlítenem saját
cserepünket, melyet a Terrán gyárt ki-

zárólag az újHáz telepeknek. Hideg -
burkolatokat már régóta forgalmazunk,
de pár éve megnyitottuk ajkai telephe-
lyünkön 300 m2-es fürdõszobaszalo -
nun kat, ahol látványtervezéssel is fog-
lalkozunk, és komplett fürdõszobák is
vannak berendezve. Celldömölkön bár
kisebb helyen, de próbáljuk besûríteni
a legjobb burkolatokat és szanitereket,
amihez a megfelelõ szakértelmet fog-
juk társítani. Elérhetõségünk: Csekényi
Építõanyag és Fürdõszoba Újház Cent -
rum, Face book-oldal: Csekényi Építõ -
anyag és Fürdõ szoba Újház Centrum,
Telefon számaink: 06 20/370-4842, 06
95/779-460. 
Email: csekenyicell@gmail.com, 9500
CELLDÖMÖLK, Nemesdömölk u. 32.

(X)

Új építõanyag kereskedés nyílott
városunkban a régi strand helyén. A
Cse kényi Újház Centrum szeptember
7. óta várja vásárlóit, a hivatalos
megnyitó rendezvényre pedig szep-
tember 12-én került sor.

A Csekényi Építõanyag és Für dõ szo -
ba Újház Centrum épületét teljes
egészében az egykori városi strand
nagymedencéjének alapterületére
építették. 
A kereskedés már a hét elejétõl fo-
gadja vásárlóit, szombaton pedig hi-
vatalos nyitórendezvénnyel ünnepel-
ték a Cse kényi centrum celli létrejöt-
tét. A délelõtti órákban tanácsadás
zajlott építõanyag, burkolat és szani-
ter gyártók képviselõitõl, a délutáni
programok sorában el sõként Cse ké -

nyi István köszöntötte a megjelente-
ket, aki elmondta, hogy 2017-ben
vásárolták meg a régi strand terüle-
tét. Az ügy vezetõt követõen Fehér
László polgármester is üdvözölte a
közönséget, felidézve azt az idõt,

ami kor még Cell dö mölk értékes ré-
szeként a városi strand állt a most
megnyílott kereskedés helyén. A
köszöntõk után Rudi Bohóc gyermek-
eknek szóló mûsora várta a családo-
kat, majd két, meglepetés fel lépõ ér-
kezett a rendezvényre: Tóth Edu a
Duma szín háztól, valamint Ta kács
Nikolasz énekes. A kísé rõ prog ramok
között ugrálóvár, arcfestés, lufihajto-
gatás, tombolasorsolás is színesítette
a nyitórendezvény délutánját.

»REINER ANITA
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Kellemesen napos és szellõs idõ fogad-
ta szeptember 5-én a Switelsky Vul -
canRun terep- akadályfutó verseny
részt vevõit és nézõit. A COVID 19 jár-
vány erõsen átírta az idei versenynap-
tárat, de így is szép számmal érkeztek
versenyzõk városunkba. 

Nem poros, nem saras, kellemes pálya
várta az immár negyedik alkalommal
megrendezett – mondhatjuk immár
hagyományos terep-akadályfutó ver-
seny résztvevõit a Ság hegy lábánál. Az
elsõ futam 9 órai indítása, majd min-
den egyes rajt elõtt közös bemelegí-
téssel készültek a versenyzõk a meg-
mérettetésre. Sajnos az elmúlt fél év-
ben életünk részévé vált vírus elleni
védekezés a szervezõk és a résztvevõk
dolgát is megnehezítette, a távolság-
tartás, kézfertõtlenítés is a verseny ré-
szévé vált. A közel 300 nevezõ kü -
lönbözõ felnõtt kategóriákban méret-
tethette meg magát, 12 és 7 kilométe-
ren, valamint gyermek futamot is indí-
tottak a szervezõk. 
A futamokban igazi hazai hírességek is
rajthoz álltak, hiszen az egyik kereske-
delmi csatorna ninjás mû sorában meg-

ismert verseny zõk neve is elhangzott a
névsorolvasáskor. Mint ahogy azt Lend -
vai Gá bor tól, a rendezvény fõszer ve -
zõjétõl megtudtuk, Magyaror szág aka-
dályfutó krém je képviseltette magát a
versenyen, sokan közülük nemzetközi
versenyeken is sikeresen szerepelnek.
Most is, mint eddig minden alkalom-
mal az ország minden szegle tébõl ér-
keztek verseny zõk városunkba. 28 aka-
dály keresztezte a pályát, melyeket
maradéktalanul le kellett küzdenie a
ver senyzõknek, a lehetõ legrövidebb
idõ alatt. Idén elsõ alkalommal a

szervezõk által csak „buli futamnak”
hívott távra is lehetett nevezni, amit
kife jezetten kedvcsinálónak állítottak
össze a ren dezõk, itt a kezdõk is kipró-
bálhatták magukat. 
Az elsõ befutó Kivés Ben de gúz és
Balhási Ákos párharcával vég zõdött,
melybõl végül alig 30 másodperc
elõnnyel, egészen ûr idõvel, 58 perccel,
Kivés Bendegúz került ki gyõz tesen. Az
eredményhirdetés során kategórián-
ként, nemenként és korosztályonként
is hirdettek egyéni gyõz test, majd a
legjobb csapat is felállhatott a dobogó
legfelsõ fokára. 
3 éve a verseny névadó támogatója a
Swietelsky Vasútechnika Kft. Fõ támo-
gatója Celldömölk Város Önkor mány -
zata. Támogatók: Kemenes Vulkánpark,
Impulse Fit House, László Friss, Sonép-
Cell Kft., Sághegy Kft., Városgondnokság
Celldömölk, SAP autopatika, Prakticell
Kft., Cse lekvõ Össze fogással Celldö möl -
kért Egye sület, Vas virág Hotel, Hell
Energy, Xixo, Ke mendi és Társa Kft.,
Intersport Szom bathely és a kb. 70 ba-
rát, kolléga, akik a rendezvényen ön-
kéntesek voltak.
                                                    »CSSZ

A felnõttek mellett gyerekek is végig-
küzdötték magukat a vulkán akadálya-
in szeptember 5-én. A VulcanRun te-
rep-akadályfutó verseny gyermek futa-
mát a Kemenes Vulkán Park és a
Honvéd Ezüst Nyíl Sportegyesület
együttmûködésével rendezték meg.

A futóverseny a Kemenes Vulkán Park
Kulturális és közösségi rendezvények,
programok szervezése TOP-7.1.1-17-H-
103-2 számú helyi felhívásra benyúj-
tott pályázata keretein belül a celldö-
mölki gyermekek számára ingyenes
nevezést biztosított. A nagyobbak a
Ság hegyet is érintõ hosszabb, a kiseb-
bek a Vulkánpark mellett felállított rö-
videbb akadálypályán futottak végig.
Míg a gyerekeknek az akadályok leküz-
dése, maga a futás adott élményt, a
nézõknek – szülõknek, családtagoknak
– és a rendezõknek is jó érzés volt látni
a gyerekek kitartását, akarását, mind-
azt, amit a futás adott nekik.
A Négy évszak a Ság lábánál címû pá-
lyázatról Tulok Gabriella, a Kemenes
Vulkán Park igazgatója elmondta, hogy
a következõ évben a természetet

sokrétûen bemutató tevékenységeket
szerveznek az itt élõk számára. Sze -
retnék más szemszögbõl megismertet-
ni a környezetünket, egyúttal jó kikap-
csolódást nyújtani egyéneknek, családi
és baráti közösségeknek.
A sporton, gyalogos és vulkántól vulká-
nig tartó kerékpáros túrákon kívül pél-
dául kreatív foglakozásokat tartanak,

amelyeken innovatív módon, külön -
bözõ technikákkal készülnek az alkotá-
sok. De lehetõséget nyújtanak közös
kertmûvelésre, faültetésre is, hiszen
sokan saját kert nélkül ezt nem tehetik
meg, pedig felgyorsult világunkban
pont ezek a szabadban végezhetõ, kö-
zösségi élmények segíthetik a kikap-
csolódást.

Újra Swietelsky VulcanRun terep akadályfutó verseny 

A gyerekek is sikeresen vették az akadályokat a VulcanRunon
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A Soltis Lajos Színház 11. alkalommal
szervezte meg a névadója nevével
fémjelzett országos színházi találkozót,
mely az évek során az alternatív, füg-
getlen, amatõr társulatok fontos talál-
kozóhelyévé vált. A fesztivállal a 2000-
ben tragikus körülmények között el-
hunyt három társulati tag: Soltis Lajos,
Kurucz László és Figer Szabina emléké-
nek kíván adózni a jelenlegi „soltisos”
csapat. A szeptember 9. és 12. között
zajlott program idén is számos színházi
elõadást kínált a közönségnek. 

Az elsõ fesztiválnap estéjén került sor
a hivatalos megnyitóra, melynek elsõ
momentumaként Horváth Nóra társu-
lati tag szólaltatta meg Debussy zongo-
rajátékát a színház egy héttel ezelõtt
felavatott új közönségforgalmi elõte -
rében, majd a fesztiválnyitó további ré-
sze a szabadtérben folytatódott, ahol
Söptei Józsefné alpolgármester köszön-
tötte a megjelenteket, és örömét fe-
jezte ki, hogy a város ismét otthont ad-
hat ennek a csaknem két évtizedes
múltra visszatekintõ rangos fesztivál-
nak, melynek keretében minden év-
ben csodák születnek a különféle mû -
fajú és stílusú elõadásoknak kö szön -
hetõen. Köszöntõ beszédével hivatalo-
san is megnyitotta a négynapos Soltis
Lajos Országos Színházi Találkozót
Majthényi László, a Vas Megyei Köz -
gyûlés elnöke, aki sajnálatát fejezte ki,
hogy a járványhelyzet miatt a tervezett
tizenöt elõadásból csak tíz tud megva-
lósulni, de mint mondta: a fesztivál
csonkán is meg tudja adni azt a színhá-
zi élményt, mely minden Soltis-találko-
zón megtapasztalható. A fesztivál elsõ

elõadására a megnyitót követõen ke-
rült sor: az Orlai Produkciós Iroda és a
Szentendrei Teátrum koprodukciójában
készült „Hamis hang” címû kamarada-
rabot láthatta a közönség.
Csütörtökön délelõtt egy színházi neve-
lési célzattal bemutatott darab került
az ifjúság elé zártkörû elõadás kereté-
ben a gimnáziumban a K2 Színház
közremûködésével, majd a házigazda
Soltis színház és a Trainingspot Társulat
közös elõadásában elevenedett meg
egy tárgyanimációs mesejáték.  Az es-
te folyamán egy nem mindennapi
helyszín lépett elõ színtérré, ugyanis a
volt bencés kolostor pincéjét foglalta el
Orosz Ákos, Junior Príma, Soós Imre és
Kaszás Attila-díjas színész, hogy „A szö-
kés” címû monodrámával szórakoztas-
sa közönségét. 
A fesztivál harmadik napját a RÉV
Színház és a KB35 Inárcs „Anya ki -
csinyítés” címet viselõ komplex színhá-
zi nevelési programja indította, azon
kihívásokra fókuszálva, melyekkel ma

a családoknak szembe kell nézniük.
Péntek este a Manna Produkció elõ -
adásában, összekapcsolva a színházat
és a természettudományokat a Marie
Curie élete alapján készült, kivételes
személyiségét bemutató „Radioaktív”
címû monodráma került bemutatásra,
ezt követõen pedig a Trainingspot Tár -
sulat kétórás, különleges szobaszínházi
elõadását lehetett megtekinteni.
A négynapos színházi találkozó utolsó
napjának délelõttjén a KB35 Inárcs sze-
repelt egy monodrámával, a délután
folyamán pedig a nagysikerû „Cinóber
hadmûvelet” várta a színházbarátokat,
mely hármas koprodukcióban jött létre
a Kõszegi Várszínház, a Soltis Lajos
Színház és a KB35 Inárcs közremû kö -
désében. 
Az idei évi Soltis fesztivál utolsó prog-
rameleme egy koncertszínházi bemu-
tató volt, legendás zenekarok dalaival
a Dekk By Dumaszínház tagjainak fõ -
szereplésével.

»REINER ANITA

Színházi találkozó a névadó emlékére

Új tanszakok az Élõ Forrás Mûvészeti Iskolában
A kiscsõszi székhelyû Élõ Forrás Alap -
fokú Mûvészeti Iskola a néptáncoktatás
mellett két új tanszakot is meghirde-
tett a 2020/2021-es tanévre. Munka -
társaik szeptember 10-én tartottak tag-
toborzót a város alapfokú oktatási in-
tézményeiben.

Mint azt Borbélyné Sánta Mária, az isko-
la vezetõje elmondta, az Élõ Forrás
Alapfokú Mûvészeti Iskolát az Élõforrás
Hagyományõrzõ Egyesület hozta létre
hat évvel ezelõtt azzal a céllal, hogy mi-
nél több gyerekhez eljuthasson a nép-
tánc és népmûvészet. Az elmúlt évek-
ben sikeresen teljesítette küldetését a

mûvészeti iskola, hiszen jelenleg három-
száz gyermekkel dolgoznak. Az eddig 12
településen zajlott néptáncoktatás mel-
lett idén két új tanszakot is indítanak:
képzõmûvészeti és népzenei oktatás is
várja a jelentkezõ diákokat. A kézmûves
tanszakot Kiscsõszön fogják mûködtetni,
ehhez a szép, új alkotóházban rendelke-
zésre állnak a feltételek; a népzene tan-
szak népi hangszeres (furulya, hegedû,
brácsa) oktatását pedig különbözõ telep-
helyeken kívánják megvalósítani. ivel a
mû vészeti oktatás nem köte lezõ, hanem
szabadon választható, a mûvészeti isko-
la minden tanév elején toborzással invi-
tálja az érdeklõdõ diákokat, hogy csatla-

kozzanak hozzájuk. A héten zajlott tag-
toborzás során a mûvészeti iskola mun-
katársai végigjárták az általános iskolá-
kat, hogy hangszeres, illetve táncos be-
mutatójukkal kedvet csináljanak a diá-
koknak a népmû vészettel, képzõmû -
vészettel, a kéz mû ves kultúrával való
szorosabb megismerkedéshez. A tanó-
rák heti rendszerességgel zajlanak, év
végén bizonyítványt kap nak tanulmá-
nyaikról a tanulók. A képzések tandíjkö-
telesek, errõl, és egyéb tudnivalókról a
06 88/220-156-os telefonszámon lehet
érdeklõdni, valamint az iskola facebook
oldaláról tájékozódni.

»REINER ANITA
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A Központi Statisztikai Hivatal (to-
vábbiakban KSH) az ország vala-
mennyi településére kiterjedõ, álta-
lános mezõgazdasági összeírást hajt
végre, „Agrárcenzus, 2020” elneve-
zéssel. A felvétel célja, hogy nyo-
mon kövesse a mezõgazdaság szer-
kezetében bekövetkezett változáso-
kat, illetve pontos és hiteles adatok-
kal szolgáljon a hazai gazdaságirá-
nyítás, az EU és a gazdálkodók ré-
szére, amelyhez az adatszolgáltatók
részvételükkel és pontos adatszol-
gáltatással nagyban hozzájárulnak.
A válaszadás minden, az adatfelvé-
telre kijelölt gazdálkodó szervezet
vagy személy számára kötelezõ. 
Az online önkitöltési lehetõséget biz-
tosító elsõ szakasz lezárultával a KSH
összeírói fogják személyesen felke-
resni – az internetes válaszadással
nem élt – címeket 2020. szep  tember
19. és november 22. kö zött. 

Az összeírási munkát a KSH által meg-
bízott, igazolvánnyal ellátott összeírók
végzik. Az összeírói igazolvány sze-
mélyi igazolvánnyal együtt érvényes,
amit az adatfelvétel megkezdése
elõtt az összeíró köteles felmutatni.
Az összeírók a KSH logójával ellátott
táskával, a felvétel logóját tartalmazó
nyakba akasztóval is fognak rendel-
kezni. A felvétel elektronikusan, a
KSH által biztosított tableten történik.
Az összeírók konkrét, címlista szerinti
címeket keresnek fel.
A kialakult járványügyi veszélyhely-
zetre való tekintettel, az adatszolgál-
tatók és a KSH munkatársai egész -
ségének védelmét szem elõtt tartva
az összeírókat a Hivatal a követendõ
magatartásra, maszkkal és kézfertõt -

lenítõvel látta el õket. A felvétel so-
rán nyert információkat a Központi
Sta tisztikai Hivatal kizárólag statiszti-
kai célra használja fel, azokat más
szervek, személyek részére nem adja
ki, az eredményeket összesítve közli
a hivatalos statisztikáról szóló 2016.

évi CLV. törvénynek, valamint az
Európai Unió 2016/679. sz. Általános
adatvédelmi rendeletének (GDPR)
meg fele lõen. A felvétel részleteirõl a
www. ksh.hu/mezogazdasagi_ossze-
irasok oldal nyújt további tájékozta-
tást.

Tájékoztatás

2020. szeptember 2-án újra megnyi-
tásra került a TOP-7.1.1-17-H-103-2
kódszámú Kulturális és közösségi
rendezvények, programok szervezé-
se címû valamint a TOP-7.1.1-17-H-
103-1 Közösségi terek felújítása, ki-
alakítása és a közösségi terek
mûködéséhez kapcsolódó eszközök
beszerzése címû helyi felhívás.

A rendelkezésre álló keretösszege-
ket a Celldömölk város területén
székhellyel vagy telephellyel ren -
delkezõ civil, nonprofit és egyházi
szervezetek, helyi önkormányzat,

oktatási és közmûvelõdési intézmé-
nyek számára közösségi programok
megszervezésére, valamint közössé-
gek befogadó tereinek fejlesztése,

felújítása, a terek mûköd te té séhez
szükséges eszközök beszerzése ér-
dekében létrehozásra kerülõ projek-
tek között osztja szét. A felhívás ke-
retében a helyi támogatási kérel-
mek benyújtására 2020. szeptember
11. naptól 2020. szeptember 21. na-
pig van lehetõség. A helyi felhívás
és mellékletei Celldömölk város
honlapján az Széchenyi 2020-as pá-
lyázatok aloldalon érhetõ el az
„Érezd magad jól Celldömölkön!”
link alatti Letölthetõ anyagok között.
http://www.celldomolk.hu/ alol-
dal.php?mod=cikk&id=969

Újra megnyitásra került két pályázati felhívás



Szeptember második hete a celldömöl-
ki Taekwondo egyesület által szerve-
zett rendezvénysorozattal zárult. A ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt számos
élményt tartogató nap a Kemenes
Vulkán Parknál került megrendezésre.

Szarkali Dezsõ immáron 10 éve vezeti a
Cell Chigi Taekwondo Sportklubot Cell -
dömölkön. Csapatával számtalan szép
versenyeredmény áll a hátuk mögött.
Többek között a tavalyi évben megren-
dezett diákolimpián ifjúsági kategóriá-
ban ezüst minõsítést kaptak, valamint a
legutóbbi Hapkido bajnokságon, ugyan-
csak ifjúsági kategóriában 3. helyezést
értek el. Idén tavasszal a csoport ve ze -
tõjének tervei között szerepelt egy cell-
dömölki diákolimpia megszervezése is,
melyet sajnos a koronavírus járvány mi-
att kialakult helyzet meghiúsított, azon-
ban a jövõben az országos szövetség is
a napirendjén szeretné tartani a helyi
verseny terveit.

A vasárnap megrendezésre került
Sportágválasztó nap célja az volt, hogy a
fiatalok egy igazi, közösségi sportél-
ményben részesülhessenek, hiszen az
utóbbi idõszakban minimalizálni kellett
a szociális interakciókat. Ennek keretén
belül a kilátogatók bepillantást nyerhet-
tek az íjászat rejtelmeibe a Sághegy Íjász
és Hagyományõrzõ Egyesület ve zetõje,
Horváth Csaba iránymutatásai alapján. A
helyszínre látogatott a Nyu gat Off-Road
Egyesület is, akik Off Road bemutatóval
színesítették a napot. A gyermekeknek

lehetõségük volt továbbá kipróbálni a
motorozást is. Ter mé szetesen a szer -
vezõk által ûzött sport sem maradhatott
ki a sorból, így a résztvevõk a Taek -
wondo mûvésze té ben is elmélyedhet-
tek. A rendezvény egészének ideje alatt
a Sárvár és Kemenesalja Mentett Ku -
tyáiért Alapít vány vezetõje, Minárcsik
Sándor nyújtott tájékoztatást az általuk
végzett munkáról. A napot argentin tan-
gó bemutató zárta a Naptánc Stúdió jó-
voltából, akik korábbi mûködésük után
ismételten szeretnék újraindítani stúdi -
ójuk mûködését.

»NOVÁK FANNI
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Állampapír- és Babakötvény vásárlás Celldömölkön

Amennyiben gondoskodni szeretne gyermeke jövõjérõl, és ezért Baba -
kötvényt kíván vásárolni, úgy a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitása
kitûnõ választás. A Babakötvény infláció felett 3 százalék kamatot fizet, a be-
fizetések után évente állami kiegészítés jár, és induló tõkét biztosít a felnõtt
élet kezdetéhez. A Babakötvénybe történõ befektetés tehát elõnyös, mert biz-
tonságos, magas, akár elõre kiszámítható hozamot és likviditást biztosít.
Az idén lehetõvé vált az értékpapír számla megnyitásán túl a Babakötvény vá-
sárláshoz szükséges Start-számla megnyitása is interneten, az Ügyfélkapun
keresztül (www.magyarorszag.hu). 
Celldömölkön lehetõvé tesszük mindazok számára a Start-és értékpapírszámla
megnyitását és készpénzmentes tranzakciók intézését, akiknek nehézségbe
ütközik a távolabbi települések elérése, az internet használata vagy kérdést
szeretnének feltenni a Babakötvény megtakarításról.
Várjuk minden hónap második csütörtökjén Celldömölkön a Közösségi Házban
(9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 10.)

»MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Anya, 
intézni kell

a Babakötvényt!!!

Sportágválasztó nap a Kemenes Vulkán Parknál
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Múzeumi piknikre, valamint Vulkán
Fesztre invitálták az érdeklõdõket a
Kemenes Vulkán Park munkatársai. Az
egész napos rendezvény szeptember 12-
én, szombaton került megrendezésre.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is meg-
rendezésre került a Múzeumi Piknik a
Kemenes Vulkán Park szervezésében.
A rendezvény a Vulkánság Kult(t)úra
projekt keretén belül valósulhatott
meg. A nap folyamán a kilátogatók ér-
dekes elõadásokat hallgathattak végig,
melyek keretén belül megismerked-
hettek az ásványok világával, valamint
a Ság hegy történetével, Õri Tamás, va-
lamint Horváth Balázs jóvoltából, akik
szintén a Kemenes Vulkán Park csapa-
tát erõsítik. A vállalkozó kedvûeknek
egy igazán különleges élményben le-
hetett részük, hiszen kipróbálhatták a
légkerékpárt, melyet csupán az igazán
bátrak mertek bevállalni. Késõ délután-
tól pedig kezdetét vette a Vulkán -
fesztivál, melynek szervezése során a
Vulkán Park munkatársai együttmû -
ködtek Kiss Sándor, Celldömölkrõl el-
származott zenésszel, akinek köszön -
hetõen ellátogatott a ren dezvényre a

szombathelyi Rózsa bors Mûhely, akik
megzenésített versekkel színesítették
meg az estét, valamint a Hamuzákis,
KedvesKovács, illetve Moto Magamura
zenekarok is, melyek mindegyike cell-
dömölki illetõ séggel rendelkezik. A
hangulatos zenékkel fûszerezett kon-
cert fényét emelte a különleges lát-
ványvilág is, hiszen színpad helyet egy
berendezett lakókocsi szolgált az elõ -
adótérül. Tulok Gabriella, a Keme nes
Vulkán Park igazgatója kiemelte: na-
gyon fontos számukra, hogy a celldö-

mölkiekkel minél inkább megszeret-
tessék az országunkban egye di kiállí-
tást. Szeretnék, hogy minden helyi la-
kos a sajátjának érezze a Parkot, annak
ellenére is, hogy a külseje megosztó az
emberek között. Az ott dolgozók azon-
ban biztosítják, hogy aki oda betér, az
nem fogja megbánni. Ehhez járul hozzá
az is, hogy az egyedi látványvilággal
rendelkezõ múzeum megtekintése a
celldömölkieknek igazán ked vezõ, 600
forintos áron érhetõ el.

»NOVÁK FANNI

Múzeumi Piknik fesztivállal összekötve
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Az oltás minden 3 hónapos életkort meghaladott, egészséges kutya számára évente kötelezõ!
Az oltásnál szükség van a kutya oltási könyvére, feltétlen kérem elhozni! 
Beteg kutya nem oltható, ez esetben az oltást késõbbre kell halasztani...

Celldömölk városrészben és Izsákfa városrészben szervezett (összevezetett) oltás NEM LESZ,
az oltás, féregtelenítés és a jelölés (chipelés) történhet az állat tartási helyén vagy az állatorvosi rendelõkben!

Alsóságon ez évben szervezett oltás
Bányatelepen: (a Nyári kocsma udvari bejáratánál, a Hegyi utca–Bem József utca sarkán)
szeptember 22-én, (kedden) 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig.
Pótoltás
szeptember 29-én, (kedden) 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig.
Központban:   (a Sági csárda bejáratánál, a kapuszín alatt)
szeptember 23-án, szerdán 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig.
Pótoltás
szeptember 30-én, szerdán 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig.
A COVID-járványra tekintettel, kérem, csak egészséges tulajdonos (vagy megbízottja) jöjjön a kutyával! 

Az oltás során a védõmaszk használata kötelezõ!
Csak egyedileg megjelölt (mikrochipelt) kutya oltható!

A meghirdetett oltás alkalmával máshonnan (Celldömölk, Alsóság keleti fele, Izsákfa, stb.) odahozottkutyákat is beoltok!
Az oltási díj (féreghajtóval együtt) 4500.- Ft, chipelés díja 3500 Ft.-, oltási könyv kiállítása (vagy pótlása) 500.- Ft.

A kedvezmények (kisnyugdíjas, nagycsaládos, stb.) változatlanul érvényesek!

Állatorvosi rendelő Celldömölkön:
dr Horváth András: TAPMANCS ÁLLATBARÁT RENDELŐ
Celldömölk, Bercsényi utca 11. tel.: 70/3191885 (telefonügyelet 08-20 óráig), 95/422234

Kutyák veszettség elleni kötelezõ oltása Celldömölkön

Állampapír- és Babakötvény vásárlás 
Minden hónap második csütörtökjén 
a Magyar Államkincstár Celldömölkön 

a Közösségi Házban állampapír vásárlási és 
számlanyitási akciót rendez.

Helyszín: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 10.
A celldömölki megjelenéssel lehetõvé tesszük mindazok számára 

az értékpapír- és/vagy Start számla megnyitását és készpénzmentes állampapír 
vásárlások lebonyolítását, akik helyben kívánnak élni a lehetõséggel, vagy 

személyes tájékoztatást szeretnének kapni az elérhetõ állampapírokról.
Miért érdemes a Kincstárban állampapírt vásárolni?
  Díjmentes számlanyitás és vezetés,
  100%-os állami garancia összegtõl függetlenül,
 számlájának kényelmes kezelése érdekében Web kincstár, Mobilkincstár és Telekincstár szol-

gáltatás,
 biztonságos, magas, akár elõre kiszámítható hozamot és likviditást biztosít az állampapírba

történõ befektetés.
»MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!
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CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE
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9500 Cell dö mölk, Dr. Géfin tér 1. Te le fon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
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AQVITAL Csákvári TC – Celldömölki VSE-
Swietelsky Future FM 0:7, asztalitenisz
extraliga mérkõzés
Páros: Kovács, Nagy – Serdaroglu, Faze -
kas 1:3 (7, -6, -7, -5) Meglepetésre a
hazaiak kezdték jobban a mérkõzést.
Ebben a párosításban még nem lépett
asztalhoz a celli kettõs, de egy játszma
elég volt Fazekaséknak, hogy összecsi-
szolódjanak, és végül magabiztos
gyõzelmet arattak. (0-1)
Egyéni 1. kör: Kovács – Kriston 2:3 (10, -
10, 8, -5, -3) A hazaiak játékosa nagy
akarással vetette magát a mérkõzésbe,
így komolyan megizzasztotta Kristont. A
végére elfogyott Kovács lendülete, a
celli játékos így érvényesítette a papír-
formát. (0-2), Éliás – Serdaroglu 0:3 (-5,
-9, -6) A celliek friss igazolása nagy -
szerûen mutatkozott be új csapatában,
simán lelépte a csákvári játékost. (0-3),

Hoffman – Fazekas 1:3 (-9, -8, 17, -8)
Fazekas szoros elsõ szettekben ellépett
2-0-ra, és a harmadik játszmában is volt
bõven lehetõsége lezárni az összecsa-
pást, Hoffman egy pontot mégis el tu-
dott csípni. (0-4)
2. kör: Kovács – Serdaroglu 2:3 (6, -8, -
7, 9, -6) Szoros, izgalmas csatát vívott a
két fél, a végén a nagyobb tudás diadal-
maskodott. (0-5), Hoffman – Kris ton 0:3
(-5, -5, -6) Kristonnak most nem volt
nehéz dolga, könnyedén nyert. (0-6),
Éliás  - Fazekas 1:3 (-10, 13, -6, -6) A ta-
lálkozó utolsó párosítása is izgalmasan
indult, ám a végére kiütközött a két já-
tékos közti tudásbeli különbség. (0-7)
Honvéd Szondi SE Székesfehérvár –
Celldömölki VSE-Swietelsky Future FM
1:6, asztalitenisz extraliga mérkõzés
Páros: Kaiser, Jakab – Serdaroglu, Faze -
kas 0:3 (-9, -3, -4) Nagyon sima gyõ -

zelmet aratott a celli kettõs. (0-1)
Egyéni 1. kör: Kaiser – Kriston 1:3 (-10,
-8, 5, -11) Nem volt könnyû dolga a
celli játékosnak, de végül csak sikerült
behúznia az elsõ meccsét. (0-2), Jakab
– Serdaroglu (-4, -10, 10, -3) A meccs
középsõ két szettjében nagyot küzdött
a fehérvári játékos, de így sem tudta
komolyabban megszorongatni a celliek
osztrákját. (0-3), Both – Fazekas (-2, -6,
-4) Fazekasnak ez a meccs csak beme-
legítésnek volt jó. (0-4)
2. kör: Kaiser – Serdaroglu 1:3 (8, -6, -8,
-13) Alaposan megdolgoztatta ellenfe-
lét a hazai játékos. (0-5), Both – Kriston
0:3 (-1, -8, -7) Both ezúttal is könnyen
elvérzett. (0-6), Jakab – Fazekas 3:0 (9,
6, 10) A különösebb téttel már nem bíró
összecsapást meglepetésre megnyerte
a hazaiak játékosa. (1-6)

»CSUKA LÁSZLÓ

Két gyõzelemmel kezdtek pingpongosaink

Gyõzelem idegenben
NB III.
Hévíz SK – CVSE-SWIETELSKY FUTURE
FM III. 11 : 7
Iván Csaba 4, Fehér László 1, Lukács
Balázs 1, Iván Csaba – Lukács Balázs
páros.
Csak Iván Csaba tudta felvenni a
versenyt a hazaiakkal, így vereség
lett a vége.

CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM IV. –
Turris SE Sopron II. 13 : 5
Teket Attila 4, Máthé Gyula 3/3,
Tamás László 3, Bakonyi Bertalan 1,
Teket Attila – Máthé Gyula, Tamás
Lász ló – Bakonyi Bertalan párosok.
Esélyesebb csapatunk megérdemel-
ten nyerte a találkozót.

Bajnoki forduló

Lapzárta után
KK Ajka – Celldömölki VSE 32-23 (16-14), NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Schott Lukácsháza 0-1 (0-1), megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés

Répcelaki SE – Celldömölki VSE-Vulkán
Fürdõ 1-2 (0-1). – megyei I.osztályú
labdarúgó-mérkõzés, Répcelak, 300
nézõ, vezette: Horváth P.
Répcelak: Németh M. – Tóth Do., De
Paula, Baranyai (Havasi helyett), Tóth
Dá., Ódor, Sipos, Horváth T., Németh B.
(Molnár Cs.), Rácz (Bényei), Prystupa
(Tamási). Edzõ: Balassa Péter.
CVSE: Osvald – Galovich (Lõrincz),
Enyin gi, Göntér, Szuh, Gorácz (Szabó
K.), Schimmer, Keszei Ta., Döbrente
(Horváth D.), Gábor, Keszei R. (Keszei
Ti.). Edzõ: Kelemen Kornél.
G.: Ódor, ill. Döbrente, Gorácz.
Gyenge bajnoki rajtot követõen érke-
zett Répcelakra a celldömölki együttes.
Az elsõ gõzelem reményében pályára
lépõ kemenesaljaiak a találkozó elején
próbálták feltérképezni a hazaiak el-
képzeléseit, és az elsõ percek hazai fö-

lénye után egyre inkább átvették a
kezdeményezést. Mezõnyfölényét so-
káig nem tudta gólra váltani a CVSE, de
a 37. percben végre megtört a jég,
Gorácz révén elõnyhöz jutottak a mie-
ink. A félidõ utolsó perceiben kiegyen-
lítettebb lett a játék, több gól azonban
nem esett, így vendég elõnnyel me-
hettek pihenõre a felek. 
Fordulás után magasabb fokozatba
kapcsoltak a hazaiak, ám egy szögletet
követõen az 55. percben megduplázta
elõnyét a Celldömölk. Öt perccel ké -
sõbb Ódor szépített egy jól eltalált lö-
véssel, és a végéig mindkét csapat
elõtt adódott lehetõség egy újabb ta-
lálat megszerzésére, de a hálók érin-
tetlenek maradtak. Idegenben szerez-
te meg elsõ gyõzelmét a Celldömölk,
és megkezdte a felzárkózást a közép -
mezõnyhöz.




