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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
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1849. október 6-án Aradon kivégezték
a magyar forradalom és szabadságharc
12 tábornokát és egy ezredesét. Ugyan -
ezen a napon, Pesten sortûz oltotta ki
Batthyány Lajos, az elsõ magyar minisz-
terelnök életét is.

Október 6-a 2001 óta nemzeti gyász-
nap, az aradi vértanúk emléknapja  Ma -
gyarországon és minden magyarok által
lakott területen. Ezen a napon tisztel-
günk városunkban is egy fõhaj tással
Batthyány Lajos emléktáblája elõtt, illet-
ve emlékezünk meg az oktatási intéz-
ményekben az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc áldozatairól.
Az aradi 13 a magyar szabadságért ál-
dozta életét, miközben közülük csupán
négyen születtek Magyarország terüle-
tén: Dessewffy Arisztid, Nagysándor
József, Török Ignác és Vécsey Károly.
Aulich Lajos, Láhner György, Leiningen-
Westerburg Károly, Schweidel József
német, Kiss Ernõ és Lázár Vilmos ör-
mény, Poeltenberg Ernõ osztrák, Knézic
Károly horvát, Damjanich János pedig
szerb származású volt. Nemcsak sokfé-
le nemzetet, de sokféle társadalmi ré-
teget is képviseltek: a dúsgazdag
nagybirtokostól az elszegényedett kis-
nemesig, a katonai pályán a felemel-
kedést keresõ kispolgártól régi katona-
családok sarjáig. Voltak köztük több-
gyermekes családapák, özvegyember,
frissen nõsült ifjú házasok, megrögzött
agglegények és szabad szellemû férfi-
ak. Valószínûleg a politikáról és Ma -
gyarország jövõjérõl alkotott nézeteik
is eltérõek lehettek.
Voltak közöttük személyes jóbarátok,
régi katonatársak, de ellenfelek is.
Voltak, akik a hadbírósági eljárás meg-
kezdése elõtt személyesen sosem ta-
lálkoztak egymással.
Mégis mindannyiuknak ugyanaz a sors
jutott osztályrészül. A magyar szabad-
ságharcot legyõzte a túlerõ, és a Petõfi
által megjósolt  „szörnyû idõ” bekövet-
kezett, véráldozatokat követelt. A hata-
lom példát statuált, hogy a magyarok-

nak egyszer s mindenkorra elmenjen. 
József császár és teljhatalmú magyaror-
szági helytartója, Haynau táborszernagy
hamar világossá tette: felségsértõ és
esküszegõ minden egykori császári ka-
tonatiszt, aki 1848. október 3. és külö-
nösen 1849. április 14. után is magyar
szolgálatban maradt. A „felségárulók-
kal” szemben a legkeményebb megtor-
lást alkalmazta. A hadbírósági eljárás af-
féle színjáték volt csupán, ahol az ítéle-

teket elõre sejteni lehetett. A megvá-
dolt fõtisztek legfeljebb az uralkodó
(vagy a nevében a kére lemrõl döntõ
Haynau) kegyelmében és józan belátá-
sában bízhattak – mindhiába. S hiába
kereste az akkor már mi nisz terel nök -
ségérõl lemondott Bat thyá ny Lajos gróf
még 1848 végén is a békés megegye-
zés lehetõségét; hiába volt 1849 január-
ja óta fogságban, személyében Ma gyar -
országot kellett meg büntetni, így az õ
sorsa is csak a halál lehetett. 
És épp azon az október 6-i napon kel-
lett a halálba küldeni az elítélteket,
amelyen egy évvel korábban a bécsi
forradalom végzett Latour (e: latur)
osztrák hadügyminiszterrel, a magyar -
gyûlölõ Jellačić legfõbb pártfogójával.
A mai napon még szeretnék két áldo-
zatról megemlékezni, akik csak azért
nem szerepelnek a vértanúk listáján,
mert nem azon a gyászos napon adták
életüket a magyar szabadságért.
Egyikük a nagy nyelvmûvelõ Kazinczy

Ferenc fia, Kazinczy Lajos ezredes, akit
pere elhúzódása miatt október 14-én
végeztek ki. A másikuk a huszárszáza-
dát Galíciából Magyarországra vezetõ
Lenkey János tábornok. Az õ elméje a
fogságban elborult, így perének tár-
gyalására nem kerülhetett sor, halálos
ítéletet sem szabhattak ki rá. Nem sok-
kal késõbb a börtönben hunyt el. De az
önkényuralom ezzel sem érte be: a for-
radalmat követõ megtorlás során
Magyarországon mintegy 500 halálos
ítéletet hoztak (ebbõl ismereteink sze-
rint 133-at hajtottak végre), körülbelül
másfélezer embert ítéltek sokévi bör-
tönre, nem is beszélve a császári se-
regbe sorozott egykori honvédekrõl,
akik ott is számos megaláztatást szen-
vedtek el. A bebörtönzöttek közül sze-
retném kiemelni Berzsenyi Lénárd hu-
szárezredest, az alsósági iskola egykori
névadóját, akit Aradon elõbb golyó általi
halálra, majd tizennyolc évi várfogságra
ítéltek. 1857 elején kapott kegyelmet.
Különös jelentõsége, hogy „a magyar
forradalom és szabadságharc legna-
gyobb méretû és forrásértékû galériá-
ját alkotta meg az olmützi várbörtön-
ben. Összesen 132 fogolytársa és saját
arcvonásait örökítette meg” – A képek
egy része iskolánk helytörténeti termé-
ben található.
Mit hagyott ránk örökül az „Aradi 13”?
Életük, helytállásuk a nemzetek közti
összefogás hiteles példája. Azt mutatja,
hogy az anyanyelvnél és a magyar szár-
mazásnál is van több: a magyar szívvel
véghezvitt cselekedet, sõt a legnagyobb
áldozat, az élet feláldozása.

»SZABÓNÉ KISS ILDIKÓ

Celldömölk Város Önkormányzata, va-
lamint a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár idén is rendezvénnyel
emlékezett meg a nemzeti gyásznap-
ról. Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc vértanúinak tiszteletére
szervezett megemlékezés október 6-
án zajlott. 

A rendezvényt megnyitó Himnusz el-
hangzása után a megemlékezés ünnepi
beszédét Szabóné Kiss Ildikótól, a Cell -
dömölki Városi Általános Iskola Al sósági
tagiskolájának vezetõjétõl hallhatták az
egybegyûltek, melyet teljes terjedelmé-
ben közlünk a folytatásban. A beszédet
követõen az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú

Mûvészeti Iskola két növendéke, Szalai
Eszter és Gudui Eszter elõadá sában
hangzottak el 1848-as dalok. Az ünnepi
mûsor további részében Tóth Regina
Krisztina szavalta el Juhász Gyula: Vér -
tanúink címû versét, ezután a je lenlevõ
hivatalos szervek, pártok, civil egyesüle-
tek képviselõi elhelyezték a tisztelet és
emlékezés koszorúit az 1848–49-es sza-
badságharcosok dombor mû vé nél.

»REINER ANITA

Az aradi vértanúk emlékezete

Tisztelt Emlékezõ Közösség!
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Több szervezet az elõzõ évi munkájáról számolt be
Beszámolók sorát fogadta el a kép vi -
selõ-testület a szeptemberi soros ülésen.
A közbiztonsági, tûzvédelmi, foglalkozta-
tási tájékoztatók mellett támogatási
kérelmekrõl is döntöttek a kép viselõk.

Ünnepélyes aktussal kezdõdött a szep-
tember 16-i képviselõ-testületi ülés.
Augusztus 20-án tüntették ki Semmel -
weis-nap alkalmából dr. Záborszky Zi tát,
aki azonban nem tudott részt venni az
ünnepségen. Így a városvezetés a nyílt
ülés elején gratulált és köszöntette fel
õt, megköszönve a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõben végzett gyógyító tevé-
kenységét.
A Celldömölki Rendõrkapitányság ille-
tékességi területén végzett elõzõ évi
munkáról Erõss Elemér rendõr alezre-
des, megbízott rendõrkapitány számolt
be. A rendõrkapitányság mûködési te-
rületén, így Celldömölkön is a közrend
kiegyensúlyozott és stabil, a rendõri in-
tézkedések törvényesek és színvonala-
sak. Nem fordultak elõ jelentõs jogsér-
tések, nem alakultak ki szervezett
bûnözõi csoportok. 2019-ben 350 re-
gisztrált bûncselekmény volt a terüle-
ten (ez a szám 28,2 százalékkal több

az elõzõ évinél), Celldömölkön azon-
ban az összes bûncselekmény csupán
39,4 százaléka volt (szemben az elõzõ
évi 54,9 százalékkal). 2019-re feladat-
ként határozták meg a sérüléses közle-
kedési balesetek számának csökkenté-
sét, ez teljesült is, hiszen hat százalék-
kal csökkent a bázis évhez képest,
azonban sajnos a halálos balesetek
száma nõtt, három balesetben négyen
veszítették életüket. A teljes beszámo-
ló olvasható a város honlapján, épp-
úgy, mint a testületi ülésen elhangzott
többi szakmai tájékoztató is.
A Sárvári Hivatásos Tûzoltó-parancsnok-
ság tevé keny ségérõl és Celldömölk
tûzvédelmi helyzetérõl Csende Sándor
tûzoltó alezredes, tûzoltó parancsnok,
Pajor László tûzoltó ezredes, a megyei
tûzoltósági fõfelügyelõ és Kovács Le -
vente tûzoltó alezredes, kirendeltség-
vezetõ számoltak be. A Sárvári Hiva -
tásos Tûzoltó-parancsnokság az elõzõ
évben 210 beavatkozást igénylõ vonu-
lást hajtott végre saját területén, Cell -
dömölkön 49 tûzesethez és 47 mûszaki
mentéshez vonultak ki. A Celldömölki
Önkéntes Tûzoltó-parancsnokság tevé -
keny ségérõl Kocsis Péter tûzoltópa -

rancs nok többek között elmondta, hogy
56 alkalommal avatkoztak be tûzeset
során, ez 16-tal több az elõzõ évihez
képest, 64 alkalommal hajtottak végre
mûszaki mentést például viharkár,
fakidõlés esetén, de segítséget nyújtot-
tak közlekedési balesetnél és a mentõk
munkáját is támogatták. 
A Gecse József, a Vas Megyei Kormány -
hi vatal Celldömölki Járási Hivatala hi -
vatalvezetõje a Celldömölki járás fog-
lalkoztatási helyzetérõl adott tájékozta-
tást, hangsúlyozva, hogy a kialakult
járványügyi helyzet többféleképpen
érintette a gazdasági szereplõket. Ja -
nuártól júliusig átlagosan 676-an ke-
restek állást a járásban, közöttük 43
százalék celldömölki lakos. 
A testületi ülésen a képviselõk támo-
gatták a Celldömölki Evangélikus Egy -
ház község és az Alsósági Evangélikus
Egyházközség kérelmét is. 
Elõbbinek a Hajnalcsillag Evangélikus
Óvoda melletti járda aszfaltozásához
200 ezer, utóbbinak az alsósági evan-
gélikus temetõ kerítésének építéséhez
300 ezer forint támogatást biztosítot-
tak.

»ÚK

Sokszínû programokkal készül a Keme -
nes Vulkán Park a Négy évszak a Ság
lábánál – TOP-7.1.1-16-H-00103-2 pá-
lyázati kiírásra beadott pályázat kere-
tében jövõ nyár végig, a természethez
kapcsolódóan szerveznek közösségi
rendezvényeket.

A hagyományos, Ság hegyre vezetett
geológiai, botanikai és Eötvös Lo ránd ról
elnevezett túráikon kívül tavasszal vul-
kántól vulkánig tartó kerékpáros túrára

invitálják az érdeklõdõket. A tavaszig
azonban az õsz és a tél, majd a nyár is
számos arcát mutatja meg, programok-
kal fûszerezve. A korábbi vulkanológiai
és botanikai túrákon kívül a hegyhez
kötõdõ helytörténetet bemutató túrá-
kat indítanak, a majdan készülõ fotók-
ból kiállításokat rendeznek.
A pályázat lehetõséget kínálunk azok-
nak, akik nem birtokolnak saját, mû -
velésre alkalmas területet, hogy közös-
ségi kertmûvelés keretében ismerkedje-
nek a kertészkedés elméleti és gyakor-
lati tudnivalóival, a Vulkánpark melletti
területen pedig cserjék ültetésével zöld
folyosót hoznak létre.A négy évszak vál-

tozatosan jelenik meg a kreatív alkotá-
sokban is. Rend szeres foglalkozások ke-
retében külön bözõ technikákkal ismer-
kedhetnek meg az érdeklõdõk, és ké-
szíthetnek innovatív alkotásokat. 
A természetben található anyagokkal
alkotnak õsszel, november 7-én és 28-
án tartják a foglalkozásokat. De készül-
nek – a pókokhoz hasonlóan fára szö-
vésre, híres festõk nyomában pedig
egyedi tájképeket is alkotnak majd. A
Kemenes Vulkán Park honlapján és fa-
cebook-oldalán folyamatosan tájékoz-
tatnak a projekthez kapcsolódó ese -
ményekrõl.

»ÚK

Vulkántól vulkánig

Játszmák és szerepek címmel hirdetett
elõadást a Család és Karrier Pont. Az
elõadás nagy érdeklõdés mellett, ked-
den zajlott le a Kemenesaljai Mûvelõ -
dési Központ és Könyvtárban.

A Celldömölki Család és Karrierpont mun-
katársai folyamatosan azon dolgoznak,
hogy a családokat, illetve egyéneket
érintõ problémákban segítséget nyújthas-
sanak. Elõadásaikat is pontosan ezzel a
céllal szervezik meg. Legutóbb a NÕI ERÕ-
Stabil alap nõknek Vas megye déli és ke-
leti részén címû pályázat keretein belül

megvalósuló elõadásaikat hallgathatták
meg az ér deklõdõk. Ez alkalommal pedig
a „Szervezd sikeresen az életed” prog-
ramsorozat keretén belül, Játszmák és
Szerepek címmel hirdettek elõadást,
mely nek meghívottja Tóth Katalin Ág nes
pszichodráma vezetõ, valamint autogén
tréner volt.
A kedden, kora este lezajló eseményen az
érdeklõdõket a játszmák világába kalau-
zolta el az elõadó, melynek keretén belül
a részt vevõk választ kaphattak többek
között arra, hogy miért is vívnak játszmá-
kat az emberek, valamint miért is nehéz

az embereknek õszintének maradniuk. Az
interaktív elõadáson megjelentek további
kérdésekre is kereshették a választ, Tóth
Katalin Ágnes vezetésével, mint például,
vajon egy ártatlan, vagy pedig életre szó-
ló játszmában vergõdünk az életünk so-
rán. Termé szetesen a Család és Karrier
Pont munkatársai  továbbra is várják ta-
nácsadásra az érdeklõdõket, a celldömölki
városháza épületében található irodában,
illetve online is folyamatosan elérhetõk a
következõ szolgáltatások: egyéni tanácsa-
dás nyújtás, segítõ szolgáltatások, dieteti-
kai, karrier, munka, egészség valamint
grafológiai tanácsadás, illetve német
nyelvû gyakorló program.

»NOVÁK FANNI

Játszmák és szerepek
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Október elsejét csaknem harminc éve,
az idõsek világnapjaként tartjuk szá-
mon. Az ENSZ közgyûlése 1991-ben
nyilvánította ezt a dátumot az idõsek
napjává, azóta minden év október elsõ
napján megemlékezünk a Föld min-
tegy hatszázmillió lakosáról.

Celldömölkön már több éves hagyo-
mányra tekint vissza, hogy a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
október elsõ napjaiban idõsek napi
rendezvényt szervez neves fellépõkkel
a város szépkorú lakói számára. Idén
azonban a járványhelyzet közbeszólt,
így nem kerülhetett sor a programra,
de a Népjóléti Szolgálat Idõsek Klub -
jainak tagjai a celli, alsósági, illetve
merseváti telephelyen énekes-verses
délutánnal megünnepelték az idõsek
napját. Az idõsek világnapja program-
sorozat megalapításával az ENSZ célja
az volt, hogy felhívják a figyelmet a
méltóságteljes idõskorra, az idõs em-
berek iránti tiszteletre, mely magában
foglalja elfogadásukat, támogatásukat,
szeretetüket és annak kifejezését,
hogy társadalmunknak õk is hasznos
tagjai, értékeljük õket, és mindannyi-
unknak szükségünk van rájuk. Szüksé -
günk van mindarra a sok élettapaszta-
latra, higgadt bölcsességre, amivel csa-
kis õk rendelkeznek, és a türelemre,
elfogadásra, ahogy tanítanak, nevel-

nek bennünket. A fiatal nemzedék az
elõdök által megalkotott világba szüle-
tik bele. Mindennapi munkánkat az õ
eredményeikre építve végezzük, és
ehhez az elõdök nyújtotta mintából
meríthetünk hitet, erõt, bátorságot.

Szebbé és reménytelibbé teszik életün-
ket, sokat segítenek nekünk tapaszta-
lataik átadásával, véleményük, böl-
csességük megosztásával. Az idõsek vi-
lágnapja kiváló alkalom arra, hogy fe-

lülvizsgáljuk öregjeink irányába tanúsí-
tott, néha-néha bizony elmaradozó
gondoskodásunkat. A mindennapi ten-
nivalók mellett sajnos hajlamosak va-
gyunk arra, hogy elfeledkezzünk róla:
törõdéssel tartozunk az idõsek felé.
Pedig a figyelem kijárna számukra
mindennap, és nem is csak családi
szinten.

Becsüljük meg õket, hogy minél to-
vább köztünk maradhassanak, Isten él-
tessen minden idõs hölgyet és urat,
korosodót és öreget, szépkorút, és ag-
gastyánt!                           »REINER ANITA

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
A reszketõ kezû õsz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket!
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretetet!
Szenvedtek Õk már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek!

Ne tegyétek Õket szûk odúkba
Ne rakjátok Õket otthonokba!
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat!

Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok!

Õk is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Õk is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Õk is elfogadtak titeket,
Mikor Isten közéjük ültetett.

Ha majd az örök szeretet
Elhívja Õket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért elõre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Óbecsey István: Szeressétek az öregeket!

Tisztelet az idõseknek

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
Celldömölk Településszerkezeti Terve
és Celldömölk Város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 34/2006. (XI.
08.) önkormányzati rendelete négy
részterület vonatkozásában módosí-
tásra kerül. Az elõzetes tájékoztatási
dokumentáció a www.celldomolk.hu
honlapon tekinthetõ meg.
A tervezett módosítással kapcsola-
tos észrevételeiket az elõzetes tájé-
koztatási szakaszban és a közbensõ
véleményezési szakaszban a 2020.
évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet
megszûnésé vel összefüggõ átme-
neti szabályokról és a járványügyi
készültségrõl 165. § (2) c) alapján a
meghirdetéstõl számított tizenöt
napon belül lehet megtenni, kizáró-
lag elektronikus úton a celldo-
molk@celldomolk.hu e-mail címre.

Tisztelt Lakosság! Állampapír- és Babakötvény vásárlás Celldömölkön

Amennyiben gondos kod -
ni szeretne gyermeke
jö võjé rõl, és ezért Baba -

köt vényt kíván vásárolni,
úgy a Kincstári Start-értékpa-

pírszámla meg nyitása kitûnõ válasz-
tás. A Baba kötvény infláció felett 3
százalék kamatot fizet, a befizetések

után évente állami kiegészítés jár, és induló tõkét biztosít a felnõtt élet kez-
detéhez. A Babakötvénybe történõ befektetés tehát elõnyös, mert biztonsá-
gos, magas, akár elõre kiszámítható hozamot és likviditást biztosít. Az idén
lehetõvé vált az értékpapír számla megnyitásán túl a Babakötvény vásárlás-
hoz szükséges Start-számla megnyitása is interneten, az Ügyfélkapun keresz-
tül (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!!!
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Megszólalt a lé-
lekharang, bú -
csú zásra hív ben -

nünket. Ismét gyá-
szol városunk. Ke gye let -

tel és fájdalmas emlékezéssel gyûltünk
ma itt össze, hogy végsõ búcsút ve-
gyünk dr. Oszkó Zoltántól, Zoli bácsitól.
Megrendülve, a gyászoló családdal, ro-
konokkal, barátokkal együtt érezve ál-
lunk itt, hamvai mellett.
Búcsúzunk a szeretõ nagypapától, a ki-
váló pedagógustól, a nemes lelkû em -
bertõl, a közéleti szereplõtõl, aki oly
sokat tett városunkért. Búcsút veszünk
tõle mindannyian. Szerettük õt, s õ
szeretett bennünket. Szeretett élni és
nagyon szeretett Celldömölkön élni.
Szerette a várost és az embereket.
Köszönet egy hosszú életért, amelyet
teljességében a közösségi gondolkodás
hatott át, s amelyben a magánélet és a
közösségért való cselekvés mindig el-
választhatatlanul összefonódott.
Oszkó Zoltán 1929. november 22-én
született Szombathelyen. Édesapja
négy éves korában meghalt, így õt és
nõvérét édesanyjuk egyedül nevelte.
Hatodik osztályos volt, amikor a hosszú-
peresztegi általános iskolába ellátoga-
tott az egyházmegyei tanfelügyelõ, aki-
nek feltûnt a tehetséges fiú. Ezután az
Országos Magyar Falusi Tehetség  men -
tési Alap keretében felvették a Pre -
montrei Rendi Szent Norbert Gim ná -
ziumba, ahonnan késõbb a kõszegi ta -
nítóképzõbe került. Mikor végzett, kine-
vezést kapott Rábakethelyre. 1950-ben
lépett a katedrára. Rábakethely után
Szentgotthárd következett, onnan vitték
katonának, ahol aztán rövid idõ múlva
ezredkönyvtáros lett, majd ének kart,
futballcsapatot, színjátszó csoportot
szervezett. A katonaság után Egyházas -
hetyére került, itt osztály fõnök, úttö -
rõcsapat-vezetõ és kultúrotthon-igazga-
tó lett. Sportkört szervezett, színdarabo-
kat rendezett. Szín padra vitte a János vi-
tézt is, a darabban késõbbi felesége,
Szöszi néni alakította Iluskát.
1955-ben házasodtak össze, egy lá-
nyuk született. Marica házasságából
unokával, Annával örvendeztette meg
Szöszi nénit és Zoli bácsit. Sajnos elõbb
szeretett feleségét, majd lányát is el-
veszítette. Utolsó éveiben Anna, szû -
kebb és tágabb családja, barátai gon-

doskodtak róla. Nyugalom és erõ jelle-
mezte õt, s ezt a nyugalmat és erõt
családja körébõl merítette. Szöszi néni-
vel szeretetben, bizalomban, egymás
iránti gondoskodásban éltek együtt. A
családi életen kívül a munka, a peda-
gógusi pálya is összekötötte õket.
Mind ketten az Eötvös Loránd Általános
Iskolában tanítottak. Zoli bácsit az egy-
házashetyei katedra, majd egy rövid
bobai kitérõ után kinevezték járási ta-
nulmányi felügyelõnek. Másfél évtize-
dig látta el a szakfelügyelõi teendõket,
és amikor az akkori leányiskola igazga-
tói posztja megüresedett, õ lett az
igazgató. 25 éven keresztül, 1991-es
nyugdíjazásáig vezette az iskolát.
Zoli bácsit szerették a gyerekek és a
szülõk, tisztelték a kollégái. Határozott
és közvetlen volt, véleményét nem erõ -
szakolta másra. Tanácsai, észrevételei
mögött szakmai tudás, pedagógusi ta-
pasztalat, emberi bölcsesség húzódott.
Az volt az elve, hogy a gyengébbeket
támogatni, a tehetségeseket gondozni
kell. Emlékezem arra, amikor iskolánk-
ban figyelmet és fegyelmet elváró igaz-
gatóként, gyermeket szeretõ, jó humorú
és vidám pedagógusként alakította a di-
ákközösségünket. Gye rek ként nagyon
sokan ismertük és szerettük a városban,
feledhetetlen pedagógusunk volt. Ké -
sõbb azt is láttam, ahogy kollégái útját
egyengette, odafigyeléssel segítette
õket a pedagógusi pályán. Kivételes em-
beri magatartással fordult gyermekhez
és felnõtthöz egyaránt. Szeretett taníta-
ni. Azt vallotta: „Aki hivatásának tartja a
tanítást, annak rengeteg örömöt ad a
gyerekek nevelése.” Közel két évtized
telt el nyugdíjba vonulása óta, de az
utolsó ideig is örömmel vett részt egy-
kori iskolája életében. A névadó Eötvös
Lorándra em lékezõ programokon, a ko-
rábbi sikeres kézilabdázók évi rendsze-
res találkozóin. Vagy például az 1969-
ben lezárt idõ kapszula ötven év utáni
felnyitásánál, amikor örömmel, boldo-
gan bontogatta az egykori diákok között
az üzeneteket. Most búcsúzunk. Emlé -
künk ben meg õrizzük a felejthetetlen
egyéniséget, a mindig mosolygós arcot.
Tisztelt gyászoló Közösség!
Zoli bácsi aktív közéleti tevékenységet
folytatott. Gondolatait írásban is meg-
örökítette. Hûen követte Eötvös Loránd
gondolatait: „Múlékony életünkben ar-

ra törekszünk, hogy valami maradan-
dót alkossunk.” Zoli bácsi maradandót
alkotott. A honismereti közösség lelkes
tagja volt. A helytörténész tevékeny-
ség ösztönzõ impulzusokat adott a
szel lemi alkotásra. Bizonyítják ezt ta-
nulmányai a Köznevelés címû pedagó-
giai szakfolyóiratban, írásai a Vasi
Honismereti és Helytörténeti Közle -
ményekben. A helytörténeti mozgalmi
élet adott muníciót ahhoz, hogy köny-
vei jelentek meg. Büszke volt arra,
hogy megírhatta az Eötvös Loránd
Általános Iskola száz évének és a
kesztyûgyárnak a történetét. Kutatott,
elõadásokat tartott, idõs kora ellenére
is megõrizte szellemi frissességét és
tenni akarását.
Személyesen is sokat beszélgettünk.
Élete során végig megmaradt a baloldali
értékek mentén. Alapító tagjai voltunk a
szocialista párt kemenesaljai szerveze-
tének, harminc éven át folyamatosan
részt vett a helyi szervezet munkájában.
Többször képviselt bennünket országos
kongresszusokon, ahonnan élmények-
kel tért haza, javító szándékú gondola-
tai, biztatásai vagy éppen korholásai
alakítottak. Gyakran elmondta vélemé-
nyét a városról, a tennivalókról. Közéleti
tevékenységét az önkormányzat kitün-
tetéssel ismerte el.
A Balatont második otthonaként sze-
rette, a nyári szünetet balatonrendesi
nyaralójában töltötte, de onnan is ha-
zajött imádott Ság hegyére. Még idõs
korában is hatalmas lelkesedéssel vár-
ta azokat az órákat, amikor ki tudott
menni egy picit mûvelni a földet. A
munka szeretete, a tisztesség, az egye-
nesség jellemezte életútját.
Búcsúzunk tõle. Megmarad bennünk
emléke, példás emberi élete, jó taná-
csai, szívének jóságos rezdülései. Meg -
marad bennünk alakja, ahogy kerékpá-
ron végighaladt a városon. Amint az
utóbbi idõben reggelente kerékpárra ült,
és meglátogatta feleségét és le ányát a
temetõben. Most eljött hozzájuk, itt,
mellettük talál végsõ nyugalomra.
Tisztelettel hajtunk fejet. A szeretet, a
tisztelet virágai õrizzék nyugalmát. Itt,
e csöndes helyen legyen örökös és bé-
kés pihenése. Nyugodjék békében.
Nyugodj békében, Zoli bácsi.

»FEHÉR LÁSZLÓ BÚCSÚZTATÓJA

ELHANGZOTT A RAVATALNÁL 2020. OKTÓBER 9-ÉN

Dr. Oszkó Zoltán (1929. 11. 02.–2020. 09. 08.)
Tisztelt gyászoló Család, Barátok! Tisztelt Gyülekezet!
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A 2020. évi Országos Könyvtári Napok
eseményei két jelentõs évforduló köré
koncentrálódtak. 30. születésnapját ün-
nepelte az Informatikai és Könyvtári
Szövetség, illetve 15. alkalommal került
sor a szakma legátfogóbb, legtöbb intéz-
ményt és résztvevõt megmozgató ren-
dezvénysorozatára. Az összefogás nagy-
ságrendjét mutatja, hogy 2019-ben a
projekt keretében 1777 településen
6234 eseményre került sor, amelyen
216 883 érdeklõdõ vett részt. 

Celldömölkön a Kresznerics Ferenc
Könyvtár minden esztendõben külön-
féle akciókkal, sokszínû rendezvények-
kel és egyedi programelemekkel kap-
csolódott be a rendezvénykínálatba.
Idén a városi könyvtár a vírushelyzet
miatt némileg szûkített kínálattal (pl.
elmaradt a hagyományos Könyves Va -
sárnap), de több korábbi kezdeménye-
zést megtartva szervezte meg a
könyvtári hetet. „Utolsó esély” mottó-
val kínálták fel az olvasók számára a
késedelmi díj elengedését a 100 napos
zárva tartási idõszak utáni konszolidá-
ció jegyében.
Október 6-án Prof. Dr. Kovács László fi-
zikatörténész, fõiskolai tanár „Tisztelet -
adás Eötvös Loránd Ság hegyi gravitá-
ciós méréseinek” címû kötetbemutató
elõadása hangzott el. Az Eötvös Loránd
centenáriumi emlékév záróakkordjának
is tekinthetõ rendezvényen a tudós
szerzõ – aki egyben a celli Eötvös-kul-
tusz egyik ébren tartója – nagy ívû át-
tekintést adott a címben szereplõ téma
minden vonatkozásáról. Számos kulisz-

szatitkot ismerhettek meg a résztvevõk
a „fizika fejedelmének” torziós ingával
történt észleléseirõl, valamint annak
helyi emlékezetérõl. Az elõadó prezen-
tációja során köszönetet mondott Né -
meth Tibornak és Õri Tamás Gergely -
nek kutatásainak segítéséért.

Október 9-én Varga Tibor kissomlyói
származású esztéta, irodalomtörténész
és költõ volt a városi bibliotéka vendé-
ge. „Itt ülök csillámló sziklafalon” –
József Attila verseinek természetrajza
címmel megtartott estjén a celldömölki
születésû barát és esztéta, Németh
Andor „szemüvegén keresztül” ele-
mezte József Attila számos versének
valóságelemeken nyugvó költõi képeit.
A rendezvény záró perceiben László

Ernõre, a méltatlanul elfeledett mesteri
születésû poétára emlékezett szemé-
lyes kapcsolatuk alapján. (Varga Tibor
verseinek kötete a városi könyvtárban
megvásárolható).
A hét folyamán beiratkozott több tu-
catnyi olvasó közül sorsolás útján a
celldömölki Németh Andrásné lett Örö -
kös Könyvtári Tag illetve a Média Té -
kával együttmûködésben az alábbi há-
rom személy részesült 12-12.000 Ft-os
könyvutalványban: Borosné Mesterházi
Anikó (Celldömölk), Dénes Richárd
(Cell dömölk) és Domonkos Patrik Ro -
land (Csönge).
Bár nem kapcsolódik közvetlenül a
könyvtári hét eseményeihez, de talán
nem független tõle, hogy Dr. Kovács
László kötete a könyvtár honlapján, a
Kemenesaljai Digitális Könyvtárban
(http://www.cellbibl.hu/index.php/k
emenesaljai-digitalis-konyvtar) illetve
Varga Tibor elõadása az onnan is
elérhetõ könyvtári You Tube csatornán
is megtekinthetõ az érdeklõdõk és az
utókor számára.

»NÉMETH TIBOR

Országos Könyvtári Napok Celldömölkön

Celldömölk Város Önkormány zata
csatlakozott a Bursa Hun garica Fel sõ -
oktatási Önkor mány zati Ösz tön díj -
pályázat 2021. évi fordulójához. 

A pályázatokat a Celldömölki Közös
Önkormány zati Hivatalban kell be-
nyújtani. A pályázatok rögzítésének
és benyújtásának határideje: 2020.
november 5.
Az „A” típusú pályázatra a celldö-
mölki lakóhelyû, felsõ ok tatásban ta-
nuló hallgatók pályázhatnak. 
A „B” típusú pályázatra a celldömöl-
ki lakó helyû, a 2020/2021. tanév-
ben utolsó éves, érett ségi elõtt álló
középiskolások; vagy felsõ fokú dip-

lomával nem rendel kezõ, felsõokta -
tási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek, akik felsõ ok -
ta tási intézményben kívánnak to-
vábbtanulni a következõ tanévtõl.
A pályázatot az EPER-Bursa rend-
szerben pályázói regisztráció után
kell kitölteni, majd onnan kinyom-
tatva a szükséges mellékletekkel
együtt (egy fõre jutó jövedelem iga-
zolására szolgáló iratok, hatósági bi-
zonyítvány az egy háztartásban élõk
számáról, pályázó és test vér részérõl
hallgatói jogviszony-igazolás vagy
iskolalátogatási igazolás, lakcímkár-
tya másolata) papír alapon, aláírva
kell benyújtani az önkormányzati hi-

vatalban. A pályázói felület elérése:
https://bursa.emet. hu/paly/paly-
belep.aspx 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
a részletes pályázati kiírás megtalál-
ható a város honlapján. 
Kérjük a pályázókat, figyelmesen ol-
vassák el! 
A pályázattal kapcsolatos ügyintézést
Szalai-Ziembicki Dóra oktatási szakre-
ferens végzi (e-mail: ziembicki.do-
ra@celldomolk.hu) Cell dö mölki Kö zös
Önkormány zati Hi va tal I. emelet 110.,
tel: 95/777-809) hétfõ, szerda, csü-
törtök napokon 8–12, valamint 13–16
óra között, illetve kedden, pénteken
8–12 óra között.

Meghirdetésre került a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2021
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A következõ állomásra érkezett a „NÕI
ERÕ- Stabil alap nõknek Vas megye dé-
li és keleti részén” címû projekt elõ -
adás-sorozata. Pénteken, a nagy ér -
dek lõdésre való tekintettel ismételten
Szabó Dorottya várta az érdeklõdõket
egy érdekes utazásra a szülõ és gyer-
mek kapcsolatok világába.

Folytatódott a családokat segítõ, illetve
tanácsadó elõadás-sorozat, melynek
programjai a „NÕI ERÕ” – Stabil alap
nõknek Vas megye déli és keleti részén
címû pályázat keretén belül, valamint
annak forrásaiból valósulhatnak meg.
Az említett projekt négy szervezetnek
a közös munkája révén megy végbe,
melynek irányítását a Vas Megyei Ke -
res kedelmi és Iparkamara látja el.
Ennek részét alkotja továbbá, a Celldö -
möl kön mûködõ Család és Karrier Pont
is, ahol személyes konzultációra, illetve
tanácsadásra is lehetõség van bárki
számára. A szervezõk fontosnak tartják
azt, hogy olyan hasznos információkkal
láthassák el az érdeklõdõket, melyek
elõsegíthetik a családok mindennapi
életét, mûködését. Az egyes elõadók
kiválasztása is ebbõl a megfontolásból
történt, hiszen mindnyájan egy-egy
fontos, a családok életében felmerülõ
kérdéskört járnak körbe szakmai szem-
mel. Az elõadások sorát pár héttel
ezelõtt Szabó Dorottya, pedagógus és

neveléstudományi kutató nyitotta
meg, azonban a nagy sikerére való te-
kintettel pénteken ismételten rá került
a sor. Ez alkalommal a szülõ-gyermek
kapcsolatot a kötõdés hatásainak olda-
láról vizsgálta meg. Az elõadás ismé-
telten nagy érdeklõdés mellett zajlott
le, melyen a részt vevõk választ kap-
hattak arra, hogy vajon milyen hatással
is van a szülõk felé kialakult kötõdés az
óvodás korú gyermekek szociális, emo-

cionális, illetve kognitív fejlõdésére.
Gyakorlatias és példaorientált elõadá -
sában gyermekrajzok elemzésén ke-
resztül vezette fel a témát, valamint a
közönség bevonásával tette interaktív-
vá az eseményt. 
Természetesen, a személyes konzultá-
cióra is lehetõséget kaptak az érdek -
lõdõk, akik továbbra is felkereshetik az
elõadót kérdéseikkel, problémáikkal.

»NOVÁK FANNI

Családok a középpontban: folytatódott a NÕI ERÕ elõadás-sorozat

„Fehér sziklák”, „Apám hitte”, „Ro -
mantika”, „Mi fáj? Gyere mesélj!”, „A
szerelemnek múlnia kell”. Egy magyar
embernek ezeket hallva senki más
nem juthat eszébe, mint hazánk
könnyûzenei életének egyik legmeg-
határozóbb személyisége, a népsze -
rûségébõl az eltelt hat évtized alatt
sem vesztõ énekes, Zorán.

Fél évvel elhalasztva végre sor kerül-
hetett a tavasszal a vírushelyzet miatt
elmaradt Zorán koncertre. Az évtizedek
óta méltán népszerû és közkedvelt
elõadómûvész október 6-án adott telt-
házas koncertet a mûvelõdési központ
színháztermében. A csaknem nyolcva-
néves Kossuth és Liszt Ferenc – díjas
zeneszerzõ, gitáros, énekes korát meg-
hazudtoló erõvel, lendülettel és lelke-

sedéssel játszotta és énekelte végig
másfél órás celli koncertjét. Nem túlzás

azt állítani, hogy generációk nõttek fel
sokatmondó és szívhez szóló dalain, hi-
szen immár hatvan éve áll színpadon.
Az eltelt több, mint fél évszázad alatt
mindvégig megõrizte hitelességét, és
közvetített dalain keresztül mély gon-
dolatiságot és érzelmeket. Az általa
énekelt dalok szövegei attól is kortala-
nok, hogy rólunk, a sosem változó,
gyarló emberekrõl szólnak. Ez bebizo-
nyosodott a kedd esti koncerten is, hi-
szen korosztálytól függetlenül minden-
kit megérintettek a jól ismert és örök-
zöld dallamok. A zene szárnyán az
idõsebbek emlékeiket felidézve kicsit
visszarepülhettek fiatalságukba, a fia-
talabbak pedig az akár ma is aktuális
mondanivalójuk miatt érezhették ma-
gukénak az elhangzott dalokat.

»REINER ANITA

A fehér szikláktól a szerelem múlásáig… 
Zorán koncert Celldömölkön



10

Új Kemenesalja  »  2020. 10. 16.T Á J É K O Z T A T Á S   «

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

Meghívó
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Celldömölki Roma Nem zetiségi Ön -
kormányzat 2020. október 20-án
(kedden) 11.00 órai kezdettel KÖZ-
MEGHALLGATÁST tart a Városháza
üléstermében.
A Közmeghallgatásra tisztelettel vár-
juk az érdeklõdõket.

»BAKONYI LÁSZLÓ
A CELLDÖMÖLKI ROMA NEMZETISÉGI

ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE
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CVSE-Swietelsky Future FM – Floratom
Szeged AC 7-0. – Celldömölk, férfi asz-
talitenisz Extraliga-mérkõzés, vezette:
Segyevi, Bódi.
Páros: Serdaroglu, Fazekas – Kószó, Vit -
sek 3:2 (7, -4, -8, 3, 8) Magabiztosan
kezdtek a hazaiak, ám a mérkõzés köze-
pén kissé megtorpantak. A negyedik
szett sima gyõzelme után, a döntõ játsz-
mában is nyerni tudtak, és elõnybõl vár-
hatták az egyéni köröket. (1-0). 
Egyéni: Serdaroglu – Lukács 3:0 (6, 6,
4) Az osztrák válogatott játékos végig
kézben tartva a meccset, simán nyert.
(2-0), Fazekas – Kószó 3:1 (5, -8, 8, 3)
A szegedi játékos feladta a leckét
Fazekasnak. Az utolsó szettet leszámít-
va végig keményen kellett dolgoznia a
cellinek. (3-0), Kriston – Vitsek 3:1 (9, -
6, 8, 9) Nagy csatát vívott egymással a
két játékos. A szettek döntõ pillanatai-

ban, a végig nagyon „élesen” játszó,
Kriston hozott jobb döntéseket, és
megérdemelt gyõzelmet aratott. (4-0) 
2. kör: Serdaroglu – Kószó 3:1 (10, -8,
7, 9) Kissé dekoncentráltan kezdett
Serdaroglu, az elsõ szettet így még
nagy nehezen hozni tudta, ám a máso-
dikban már alulmaradt. A folytatás
sem volt számára sétagalopp, de na-
gyobb tudásának köszönhetõen kiküz-
dötte a sikert. (5-0), Kriston – Lukács
3:0 (4, 4, 8) Kriston szinte kivégezte el-
lenfelét, hatalmas fölényben játszott a
celli. (6-0), Fazekas – Vitsek 3:2 (-6, 8,
2, -9, 9) Fazekas frusztráltan, idegesen
játszott, és a rutinos Vitsek kis híján ki
is használta ezt. (7-0).
A két csapat összecsapása évekig nagy
rangadónak számított, mára azonban
kissé átalakultak az erõviszonyok, így a
találkozó esélyese egyértelmûen a Cell -

dömölk volt. A párosok meccse az várt-
nál talán nehezebben lett meg, de az
egyéni összecsapások során azt kaptuk,
amit vártunk. Serdaroglu Lukács ellen
nagyon könnyen nyert, Kószó már na-
gyobb falatnak bizonyult. Kris ton mind-
két meccsén rég nem látott jó formá-
ban játszott, elszántan, kegyelmet nem
ismerõen pingpongozott. Fazekas
elsõsorban saját magával, és ütõjével
vívott nagy csatát ezen az estén. Kószó
ellen sem volt csúcsformában, de Vit -
sek ellen teljesen szétesett mentálisan,
amely ütõdobálásban, asztalrugdosás-
ban nyilvánult meg, ám még így is le
tudta gyõzni a rutinos szegedi ellenfe-
lét.
A találkozót magabiztosan, megérde-
melten nyerte meg a Celldömölk, és hi-
bátlan mérleggel utazhat október 23-
án a szezon eddigi legnehezebb mecs-
csére, akkor ugyanis a Szécsény vár
Klampár Tibor együttesére.

»CSUKA LÁSZLÓ

Magabiztos siker a Szeged ellen

A HEXUM TARTÁLYPARK ZRT. MUNKATÁRSAT KERES 
CELLDÖMÖLKI ÜZEMANYAG TÁROLÓ TELEPÉRE 

AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

TÁROLÓTÉR KEZELÕ 
Feladata: a mûszakvezetõ utasításainak megfelelõen az üzemanyag tároló telep napi, 

az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak elvégzése.

Feltételek: középfokú mûszaki végzettség, számítógépes ismeret, 

jó kommunikációs készség, sikeres vasút alkalmassági orvosi vizsgálat.

Elõnyt jelent: olajipari gyakorlat, targoncavezetõi vizsga, vasúti jármûvezetõi vizsga, 

vasútforgalmi vizsga.
Bérezés: megegyezés szerint.

ELSÕSORBAN CELLDÖMÖLK ÉS KÖRNYÉKÉRÕL VÁRJUK A
JELENTKEZÕKET.

JELENTKEZÉS:        fényképes, szakmai önéletrajz, végzettségeket igazoló okmányok másolata
JELENTKEZÉSI CÍM: E-mailen: perge.istvan@hexumtartálypark.hu
                           Postai úton: HEXUM Tartálypark Zrt., 9501 Celldömölk, Pf.: 84

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2020. október 30. 
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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!

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

CELLI ÜZLETÜNKBE IS BEHOZHATJA.
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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

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ot tó,
Far kas Gá bor, Giczi Sándor, Gyuricza Imre, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Ta kács Má ria,
Vajda Zsuzsa, Hor váth La jos (örö kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Cell dö mölk, Dr. Géfin tér 1. Te le fon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOM DA: Logomotív Kre a tív Mû hely Kft. Szom bat hely • ISSN 0865-1175 • LAP ZÁR TA: min den pá rat -
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kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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Bük – Celldömölk 0–5 (0–2)
Bük, 80 nézõ Vas megyei labdarúgó
bajnokság 8. forduló 2020. október 3. 
Vezette: Kondor Tamás (Lukács Lívia,
Kiss Gábor).
Bük: Kamondi – Czingráber (Kónya 57.
p.), Németh, Schimmer Z., Kossuth (Ple -
nár 57. p.) – Wágner, Orbán, Cson ka,
Taródi (Kovács R. 78.p.) – Tóth, Ko vács Z
(Kiss 78.p.). Edzõ: Marton Róbert.
Celldömölk: Osvald – Keszei R., Göntér,
Lõrincz, Horváth (Gábor 73. p.)– Schim -
mer D. (Keszei Tibor 71. p.), Enyingi,
Gorácz, Szabó (Galovich 61. p.)– Döb -
rente (Pázsi 57. p.), Keszei Tamás (Bin -
der 78.p.). Edzõ: Kelemen Kornél. 
Góllövõk: Szabó (5. p.), Enyingi (23. p.),
Döbrente (49. p.), Keszei Tamás (57.
p.) és Göntér (88. p.). 
Elõmérkõzés: Bük U19 – Celldömölk
U19 1-5 (1-3). G.: Komjáti István (2),
Kovács Máté, Döbröntei Bálint, Németh
Noel. Gyõzelmével a második helyen
áll az együttes. 
Celldömölk – Körmend 1-4 (1-2)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 9. forduló 2020. ok-
tóber 10.
Vezette: Mónos János (Nagy Péter,
Dom ján Dávid).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh
(Gá bor 57. p.), Lõrincz, Keszei R. –
Schim mer (Szabó 51. p.), Enyingi, Go -
rácz, Horváth (Kocsis 49. p.) – Keszei
Ta más (Binder 85. p.), Pázsi (Keszei
Tibor 85. p.). Edzõ: Kelemen Kornél. 
Körmend: Balogh – Takács, Papp, Né -
meth (Szabó 81. p.), Török – Kökény,
Sipos, Majtényi, Péter (Simon 73. p.)–
Sály (Krajczár 57. p.), Nyári (Horváth
57.p.) Edzõ: Kurucz Ádám. 
Góllövõk: Enyingi (37.p.), illetve Sipos
3 (8. p. 11-esbõl, 54. p. és 74. p.),
Nyári (45. p.). 
Kiállítva: Keszei Roland (64.p.). 
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Kör mend
U19 15-0 (8-0) G.: Horváth Adri án (4),
Komjáti István (5), Cseh Lóránt (5),
Horváth Márk. 
Magabiztos gyõ ze lem, magabiztos má-
sodik hely a tabellán.

Kezdjük a simával, nem várt magabiztos
gyõzelmet aratott a Vas megyei labdarú-
góbajnokság 8. fordulójában a CVSE-
Vulkánfürdõ csapata Bükön. A hazaiak a
mérkõzés elõtt három meccsbõl három
gyõzelmes hazai 100%-os mérleggel
rendelkeztek, de álmosan, sok bizonyta-
lansággal kezdték a mérkõzést és ezt a
celliek már az 5. percben kihasználták.
Egy a belsõ védõk lába alatt elsuhanó
labdát Szabó Kristóf szelídítette meg,
majd szépen a kapu jobb oldalába he-
lyezte a labdát. A gól láthatóan megfog-
ta a hazaiakat, a Cell elõtt több lehetõ -
ség adódott, melyek közül Enyingi Márk
lövése talált utat a meglepett büki kapus
közremûködésével a hálóba a 23. perc-
ben. A két gólos elõny magabiztossá tet-
te a vendégeket, a játék képe ugyan en-
nek ellenére kiegyenlítõdött, de csak
pont rúgásokból tudtak ebben az
idõszakban a bükiek némi veszélyt okoz-
ni Osvald Márkó kapujára, de rutinos ka-
pusunk eszén nem tudtak túljárni. A má-
sodik félidõ úgy kezdõdött, ahogy az
elsõ, már a 49. percben gólt ér el a Cell,
egy szép jobb oldali beadásból Döbrente
László közelrõl és védhetetlenül fejelt a
hálóba. A Bük lélekben feladta a mecs-
cset, a kék-sárgák pedig örömfocit mu-
tattak be végre ebben a bajnokságban
igazából elõször, az 57.percben Keszei
Tamás szerzett igen megérdemelten
gólt, majd a kegyelemdöfést a hazaiak-
nak Göntér Márton szabadrúgásgólja je-
lentette a 88. percben. A cellieknél min-
denki jó teljesítményt nyújtott és ilyen
arányban is megérdemelt gyõzelmet
aratott Kelemen Kornél csapata. És most
jöjjön a fordított: tovább tart ugyanis a
CVSE labdarúgócsapatának hazai vesszõ -
fu tása, az ötödik hazai mérkõzésén a ne-
gyedik vereségét szenvedte el már az
együttes, jelesül éppen négy gólt kapva
a Körmendtõl. A gólok sorát, egy ártal-
matlan szituációban a büntetõterü leten
belül kezet érõ labdát követõen megítélt
és értékesített 11-es nyitotta meg a
vendégek részérõl, már a 8. percben.
Aránylag hamar kiegyenlítõ dött a meg-
ítélt 11-esek száma, de Gorácz bün -

tetõjét a vendégkapus jó érzékkel ártal-
matlanította a 13. percben. A kihagyott
lehetõség nem törte meg a celliek len-
dületét és Enyingi Márk révén a 37.
percben egy pontrúgásból sikerült az
egyenlítés. Arról, hogy a szünet ne teljen
el jó hangulatban, a védõk adta díszkísé-
ret mellett kapuba találó Nyári gondos-
kodott, ezzel ismét vezetést szerzett a
Körmend. A szünet után nekiesett ellen-
felének a Cell, de a fellazult védekezés-
nek köszönhetõen az egész mezõny leg-
jobbja a rutinos Sipos Bálint kétszer is
mattolta védelmünket, amivel kialakí-
totta csapata nagy gólkülönbségû és jo-
gos gyõzel mét. 
Nincs könnyû helyzetben a Cell, csak a
türelem és az összefogás segítheti elõ
azt, hogy a 13. helyrõl meginduljon fel-
felé a csapat a tabellán, ebben az igen
kiegyenlített színvonalú bajnokságban.
Két olyan mérkõzés elõtt állunk, amit ha
hiszünk magunkban, a csapattársunkban
és abban a tradícióban, amit a celli mez
jelent, akkor pontokat fogunk szerezni,
legyen rögtön hat. Október 18-án ide-
genben a Vasvár, 24-én hazai pályán az
Egyházasrádóc lesz az ellenfél. 

»(DOTTO)

Egy sima, egy fordított

NB III.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM III. –
EVO SE I. Zalaegerszeg 12 : 6
Ölbei Péter 4, Iván Csaba 3, Lukács
Balázs 2, Jakus Tamás 1, Ölbei Péter
– Iván Csaba, Jakus Tamás – Lukács
Balázs párosok.
Színvonalas mérkõzésen megérde-
melt hazai gyõzelem született a jó
erõbõl álló vendégek ellen.

Gyõri Elektromos Vasas SK – CVSE-
SWIETELSKY FUTURE FM IV. 4 : 14
Teket Attila 4, Máthé Gyula 4,
Tamás László 2, Bakonyi Bertalan 2,
Teket Attila – Máthé Gyula, Bakonyi
Bertalan – Tamás László párosok.
Esélyeshez méltóan magabiztos
gyõzelem.

Bajnoki forduló




