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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, előzé-

keny 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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Lezárult a projekt és hivatalosan átad-
ták a Vasivíz Zrt. celldömölki, 482 millió
forintból elkészült új létesítményét. A
beruházás az ivóvíz minõségének javí-
tását szolgálja.

2020 tavaszán kezdõdött a kivitelezése
az ivóvíz minõségének javítását célzó
fejlesztésnek. Egy 2001-ben született
kormányrendelet alapján a települése-
ken vizsgálni kellett az ivóvíz minõ -
ségét, ami alapján országszerte foko-
zatosan kiépítették azokat a berende-
zéseket, amelyek megfelelõ minõségû
ivóvízhez juttatják hozzá a lakosságot.
A Celldömölk ivóvízminõség-javító
prog ram elnevezésû projekt zárását
korábban a Városházán tartották meg,
a beruházás hivatalos átadása július
23-án volt. Fehér László polgármester
az átadón elmondta, hogy az országos
helyzethez viszonyítva városunkban jó
és egészséges volt az ivóvíz korábban
is, néhány értékén azonban javítani
kellett. Celldömölk vízellátását hat
mélyfúrású kút biztosítja, a víz vas-,
mangán- és ammóniatartalma javult
azzal, hogy egy 2016-ban az Európai
Unióhoz benyújtott KEHOP-pályázat ke-

retében új tisztítótechnológiát vezettek
be. A fejlesztés eredetileg 300 millió
forintos, 90 százalékos támogatásához

10 százalék önrészt kellett volna ön-
kormányzatunknak hozzátenni. Öt év
alatt – az infláció miatt – a beruházás
összértéke 482 millió forintra növeke-
dett, azonban az EU-s összeg, 427, 49
millió forint, 90 százalék mellé a plusz
tíz százalékot kormányzati támogatás-
ból megkapta a város. A városvezetõ
az átadáson megköszönte Ágh Péter
országgyûlési képviselõnek a projekt
során nyújtott segítségét a plusz állami
támogatás megszerzésében, valamint
Krenner Róbertnek, a Vasivíz Zrt. vezér-
igazgatójának és Szalai Róbert mûszaki
igazgatónak a beruházásban a város
érdekében végzett munkájukat. Kren -
ner Róbert a beruházást bemutatva el-
mondta, hogy a vízmûtelepen egy
2400 köbméteres napi kapacitású, két-
soros tisztító technológia épült ki, a ré-
gebbi épületet egy 200 négyzetméte-
res gépházzal bõvítették, a hat kút szi-
vattyúit kicserélték, és a diszpécserhe-
lyiséget is felújították, valamint kisebb
rekonstrukciós munkákat végeztek.
A polgármester felidézte, hogy a telep-
hely mellett korábban strand mûkö -
dött, aminek a vizét az egyik mele-
gebb vizû kútból táplálták. Utalt rá,
hogy bár a strand iránti nosztalgia ta-
lán még megvan, a fürdõzési lehe -
tõség azonban a gyógyvizû Vulkán für -
dõben adott. Az átadás után a jelen -
lévõk egy-egy pohár vízzel koccintva
üdvözölték a beruházást.

»ÚK

Beruházás a vízminõség javítására
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A Dózsa György utca és a Hegyi utca
felújításáról, valamint a vasútállomás
épületének megújításáról tartott sajtó-
tájékoztatót Fehér László, városunk
polgármestere és Ágh Péter, térségünk
országgyûlési képviselõje. A két politi-
kus egyetértett abban, hogy Celldö -
mölk fejlesztése közös cél.

A Belügyminisztériumtól nyert az ön-
kormányzat pályázatot a két útfelújí-

tásra. Fehér László kiemelte, hogy a
pályázaton azoknak az utaknak a felújí-
tására lehetett pályázni, amelyeknek a
település közösségi közlekedésében
fontos szerepük van, így a helyközi és
a helyijáratos autóbusz-közlekedés két
fontos útszakaszát választották ki. A
Dózsa György utca a vasútállomáshoz
kapcsolódó fontos közlekedési útvonal,
ahol nem csak a járatos autóbuszok, de
az iskolabuszok is folyamatosan közle-
kednek, és a vasútállomáshoz kapcso-
lódóan a parkoló megközelítése is errõl
az útról történik. Az alsósági, a Ság
hegyhez vezetõ Hegyi utca egy részét
a Vulkánpark építésekor felújították,
azonban az egykori raktártelep melletti
útszakasz rekonstrukciója elmaradt,
most azonban megújulhat. A két út fel-
újítására 40 millió forintot kap a város
kormányzati támogatásként, amihez
25 millió forint önrészt kell vállalni. A
városvezetõ hozzátette, hogy nem
könnyû feladat az évre már megterve-
zett költségvetést átalakítani, de eb-
ben az évben vagy jövõre meglesz
hozzá a forrás.
Hamarosan megújul a vasútállomás
épülete, errõl Ágh Péter számolt be. A
321 millió forintból májusban kezdõ -
dött és várhatóan decemberben befe -
je zõdõ felújítás során egyebek mellett
nyílászárócsere, bádogos munkák, a
peron tetõszerkezetének és térkövezé-
sének munkálatai is megvalósulnak. A
képviselõ visszaemlékezett arra, hogy

2017-ben Fehér Lászlóval és Söptei
Józsefné alpolgármesterrel közösen ke-
resték fel Dávid Ilonát, az akkori MÁV
vezérigazgatót, és a MÁV Zrt., az ÉNYKK
Zrt. és az önkormányzat összefogásnak
köszönhetõen mintegy 100 millió fo-
rintból kialakították a Wesselényi utcai
parkolórendszert autóbuszok és sze-
mélyautók számára, valamint kerék-
pártárolókat.
A városvezetõ az elõzményekrõl is
szólt, hiszen 2014-ben elkészült a Kos -
suth utcában a P+R parkolókra ráve -
zetõ kerékpárút, 2015-ben pedig a 200
millió forint értékû európai uniós beru-
házás keretében megújultak a vasútál-
lomás utasforgalmi terei, a korszerû
utastájékoztatás, az autóbuszközleke-
dés forgalmi irodája a vasútállomás
épületébe költözött, térköves burkolat
lett az épület elõtt. Ezek a beruházások
a MÁV Zrt. és az ÉNYKK Zrt. fejlesztései
voltak, az önkormányzat pedig parko-
lókat és kerékpártárolókat építetett.
Mindketten hangsúlyozták, hogy az
együttmûködés fontos a város fejlesz-
tése szempontjából, és felhívták a fi-
gyelmet arra, hogy idén 150 éve,
1871-ben készült el a Magyar Nyugati
Vasút Kiscellt érintõ szakasza, amit
késõbb a többi szakasz követett, a vas-
útállomás pedig 1873-ra épült meg. Az
önkormányzat és partnerei októberre
tervezik a másfél évszázados jubileu-
mot ünneplõ rendezvényt.

»ÚK

Közel nyolc hónap után ülésezett a vá-
ros képviselõ-testülete június 30-án.
Rendõrségi beszámolóról, helyijáratos
autóbusz-közlekedésrõl is tárgyalt a
várost vezetõ grémium.

A 2020. november 4-én kezdõdött jár-
ványügyi veszélyhelyzet feloldása,
2021. június 15-e után elõször ülésez-
hetett a képviselõ-testület. A közben
eltelt közel nyolc hónapban Fehér Lász -
ló a polgármestereknek adott felhatal-
mazásával, a képviselõ-testület feladat-
és hatásköreit ellátva, rendeletekkel és
határozatokkal irányította a várost. A
testületi ülésen a városvezetõ tájékoz-
tatást adott a veszélyhelyzet során ho-
zott döntéseirõl. Ezen idõ alatt 170
ügyben hozott polgármesteri határoza-
tot és 21 rendelet született. A dön té -
sekrõl a helyi médiumok és a közösségi
portálok folyamatosan beszámoltak, és

a város honlapján is megtalálhatóak. A
Celldömölki Rendõrkapitányság elõzõ
évi tevékenységérõl, a közbiztonság
helyzetérõl szóló beszámoló napirendi
pontjánál a városvezetés dr. Tiborcz
János r. dandártábornokot, a Vas Me -
gyei Rendõr-fõkapitányság fõkapitá -
nyát, a nyugdíjazása miatt rendelkezé-
si állományba vonult Erõss Elemér r.
alezredest, a Celldömölki Rendõrkapi -
tányság korábbi megbízott kapitányát,
valamint az április óta a celldömölki
rendõr kapitányként dolgozó dr. Nagy
Ákos r. alezredest köszöntötte. A be-
számoló során elhangzott, hogy 2020-
ban az elõzõ évhez képest csökkent a
bûncselekmények száma, azonban a
rendõrségi állomány a pandémia miat-
ti folyamatos ellenõrzések és a határ -
átkelõhelyeken végzett ellenõrzések
miatt leterhelt. Szóba került a városi
kamerarendszer további bõvítése, ami

fõként a Pápa felõli utakon a városunk-
ba érkezõ autók nyomonkövetése mi-
att szükségszerû. A képviselõk közül
többen is kérték, hogy a városközpont-
ban randalírozó fiatalokkal szemben
hatékonyabban lépjen fel a rendõrség,
amire ígéretet is kaptak, azonban a
randalírozók fiatalkorúsága miatt az el-
járás nehézkesebb velük szemben.
Tárgyaltak a képviselõk az autóbusszal
történõ, menetrend szerinti személyszál-
lítási közszolgáltatás ellátásról, mivel a
jelenlegi szolgáltatói szerzõdés szeptem-
ber 30-án lejár. A városvezetõ minden-
képpen ki akarta kérni a testület véle-
ményét ez ügyben, így azt a döntést
hozták, hogy ez év végéig szerzõdést
hosszabbítanak, a szolgáltatás ellátására
kiírandó pályázat 2022. január 1-jétõl
határozza meg a szolgáltatási idõ kezde-
tét. A folyamatról ké sõbb tájékoztatjuk
olvasóinkat.                                    »ÚK

Hosszú szünet után ülésezett a képviselõ-testület

Megújuló utak és vasútállomás

Felhívás
Celldömölkön 150 éves a vasút,
1871. október 1-jén haladt át elõ -
ször a „vasparipa” a településen. A
jubileum alkalmából vasúttörténeti
kiállítás készül.
Tisztelettel kérjük, hogy akik a cell-
dömölki vasúthoz kapcsoló régi fo-
tók, dokumentumok, tárgyak köl-
csönadásával segíteni tudnának a
kiállítás megszervezésében, 2021.
augusztus 31-ig szíveskedjenek je-
lentkezni a KMKK elérhetõségein:
Tel.: 06 95/779-301
info.kmkk@gmail.com
A felajánlásokat elõre is köszönjük!
Tárlatbontás után mindent mara-
déktalanul visszaszolgáltatunk a tu-
lajdonosoknak.

»KEMENESALJAI MÛVELÕDÉSI

KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
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Augusztus elsejétõl komoly változás
állt be a celldömölki református gyüle-
kezet életében. Németh Tamás lelkész
tizenhat év szolgálat után elköszönt a
várostól és a helyi gyülekezettõl.

A távozó lelkész július 18-án vasárnap
búcsú istentisztelet keretében köszönt
el a helyi református gyülekezettõl,
melynek több mint másfél évtizedig állt
az élén. Rá két napra a városvezetés
képviseletében Fehér László polgár-
mester, Söptei Józsefné és Hencz Kor nél
alpolgármesterek, Farkas Gábor jegy zõ,
Karádi Mihály és Gasztonyiné Fódi Zita
bizottsági elnökök is elbúcsúztatták a
távozó lelkipásztort, megköszönve ti-
zenhat évi celldömölki szolgálatát. 
»Milyen indíttatásból döntött úgy,
hogy másfél évtized után elhagyja
Celldömölköt?
– Egyrészt a családi életem alakult úgy,
hogy ezt a döntést hoztam; másrészt
pedig úgy gondolom, hogy egy idõ
után mind a gyülekezet, mind a lelkész
számára fontos, hogy új impulzusok, új
ingerek érjék. 
»Hol folytatja lelkészi tevékenységét,
és milyen célokkal, feladatokkal érke-
zik új állomáshelyére?

– Az új állomáshelyem Fonyód. Ez egy
kis missziói egyházközség, melyhez
Fonyódon kívül Balatonfenyves, Bala -
ton keresztúr és Balatonmáriafürdõ tar-
tozik. Egy tipikus Balaton-parti gyüle-
kezet, melynek van egy nyári és egy
téli jellege, hiszen míg nyáron a nyara-
lók, illetve a vendégek járnak temp-
lomba, addig télen azok képezik a gyü-
lekezetet, akik a nyarat végigdolgoz-
ták. A hitoktatás azon a vidéken is
eléggé hangsúlyos, négy iskolában kell
majd hittant tanítanom. 

»Búcsúzóul mit üzen hátrahagyott celli
híveinek?
– Csak azt tudom üzenni számukra,
amivel a búcsú-istentiszteleten is elkö-
szöntem tõlük. A Zsoltárok könyve 100.
fejezetének második versébõl idéztem.
Ez volt a beiktatási igém is, amikor an-
nak idején, tizenhat évvel ezelõtt a cel-
li gyülekezet presbitériuma beiktatott a
lelkészi szolgálatba, akkor ez alapján
hirdettem az igét: „Szolgáljatok az
Úrnak örömmel!”

»REINER ANITA

Németh Tamás lelkész elköszönt a várostól

A városrész ünnepe – falunap Izsákfán 
Celldömölk Város Önkormányzatának
Alsóság-Izsákfai Részönkormányzata,
valamint a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár a hagyományok-
nak megfelelõen idén is megrendezte
az izsákfai városrész falunapját. A szó-
rakoztató programok július 10-én vár-
ták Izsákfa és környéke lakosságát.

Az idei évi falunap Horváthné Szabó
Andrea énekes gyerekeknek szóló Tün -
dérkert dalolójával vette kezdetét, majd
Horváth Tünde, az Alsóság-Izsák fai ré-
szönkormányzat tagja mondott kö szön -
tõt, örömét fejezve ki, hogy a hosszú
bezártság után megrendezésre kerülhe-
tett a falunap, mely színesíti a városré-
szen élõk napjait, és a rendezvény sport
valamint kulturális programjai közösség-
be csalogatják Izsákfa apraját és nagy-
ját. A megnyitót köve tõen a Körmendi
Kastélyszínház Tár sulat elõ adásában két
vidám bohózatot láthattak a faluházhoz
kilátogatók, majd két ifjú zenész Kuckár
József és Németh Szand ró közvetítésé-
ben csendültek fel örökzöld dalok. Öt
órától el startolt a falunapi labdarúgó
mérkõzés, ezzel párhuzamosan pedig

már gulyás és pogácsakóstoló is várta
az egyre népesebb közönséget, mely-
nek tagjait Fehér László polgármester és
Kovácsné Söptei Valéria önkormányzati
képvi selõ, részönkormányzati tag is kö-
szöntötte. A vacsorához nótaszót a
Kenyeri Rábamenti Citeraze nekar mûso -
ra szolgáltatott, akiket a Girls, azaz a
Csak Csajok Énekes Együttes tagjai kö-
vettek közismert és közkedvelt sláge-
rekkel. Az õ fellépésükkel megalapozott
jó han gulat tovább folytatódott Mé -
száros Adrián énekes retroválogatásá-

val, aki mulatósokat, operettslágereket
vitt közönsége elé, mûsora végén tánc-
ba invitálva õket. Az este folyamán „Egy
kis nosztalgia” címmel Salamon Zoltán
zenélt este tíz óráig, aki mulatósokkal,
táncdalokkal szórakoztatta a falunap
résztvevõit. A programok ideje alatt sza-
badtéri játékok, kirakodóvásár, pónizás
várta az érdeklõdõket, a Celli Szét -
pillantó kisvonat pedig délután négytõl
este nyolcig közlekedett Cell dömölk és
Izsákfa között.

»REINER ANITA
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Ünnepi mozzanattal vette kezdetét
2021. június 30-án Celldömölk Város
Képviselõ-testületi ülése, amelyen
Gyé mánt- és Vasdiploma átadására ke-
rült sor.

Lenner Józsefné Vargyas Éva 1960. ok-
tóber 14-én szerzett általános iskolai
tanítói oklevelet Szombathelyen. Pá -
lya futása során mindvégig Celldö möl -
kön, az I. számú, majd a jogutód Eöt -
vös Loránd Általános Iskolában tanított,

melynek két évig, 1994-tõl 1996-ig
megbízott igazgatója volt. Az 1960-ban
átvett tanítói oklevelet kiállító intéz-
mény jogutódja, az ELTE Berzsenyi
Dániel Pedagógusképzõ Központ Gyé -
mántdiploma elismerésben részesítet-
te, melyet a celldömölki városvezetés
adott át a kitüntetettnek.

Szabó Istvánné Szabó Gizella a Vasvári
Állami Óvónõképzõben szerzett okle-
velet 1956. június 21-én. A vönöcki pá-

lyakezdés után az alsósági Kõtörõ utcai
óvodában helyezkedett el, és itt dolgo-
zott 1994-es nyugdíjazásáig. 65 éven
át kifejtett szakmai tevékenységének
elismeréseként a Nyugat-Magyar or -
szági Egyetem Benedek Elek Pe da gó -
giai Kara Vasdiplomát adományozott
Szabó Istvánnénak, mely alkalomból a
városvezetés is köszöntötte.

»LA

Gyémánt- és Vasdiplomát adtak át

Magyarországnak és Celldömölknek is
alapvetõ érdeke, hogy élen járjon a klí-
mavédelemben. Hazánk, és általában a
Kárpát-medence ugyanis az éghajlat-
változás által súlyosabban érintett, fe-
nyegetett területek közé tartozik. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint a ta-
pasztalt idõjárási szélsõségek (hõhullá -
mok, aszályok, viharok). Mindez az
élelmiszertermelés csökkenésének ve-
szélyével jár majd és az emberi szerve-
zetet is nagy mértékben megviseli.
A környezetvédelmi rendelet települé-
sünkön már 2009 óta tartalmazza a fõ
célokat a természetünk megóvása ér-
dekében. E törekvéseket kiegészítve
Celldömölk város 2015-ben csatlako-
zott a Klímabarát Települések Szövet -
ségéhez, mely szervezetnek azóta is
aktív tagja.
A nyári rendezvények kísérõjeként
Celldömölk Város Önkormányzata meg-
kezdte a klímatudatosságot erõsítõ la-
kossági szemléletformálási kampányát.
A városrészekben – az Alsósági Tavaszi
Napokon, a Dömölki Napokon, az Izsák -
fai Falunapon, Vulkán Fürdõ születésnap-
ján és a Ság hegyi Szüreti Na pokon – a

családokat kívánjuk elérni. Az esemé-
nyeken résztvevõk különbözõ szakmai
anyagokat ismerhetnek meg, tesztelhe-
tik eddigi tudásukat a klímaválsággal és
-védelemmel kapcsolatosan, megmér-
hetik az öko lábnyomukat, a gyermekek
pedig készíthetnek újrahasznosított
ajándék és játéktárgyakat.
A projekt keretében sor került egy
Klímatudatos tanulmányútra, amelyen
a jó példával elõttünk járó öko-, geoló-
giai- és vízivilág létesítmények megis-

merésre került sor. A kampány követ -
kezõ állomásaiba bevonásra kerülnek
az óvodás korosztálytól, az általános is-
kolásokon át a gimnázium tanulói, va-
lamint a közintézmények dolgozói is,
így megcélozva minél szélesebb kö-
zönséget.
Te tegyél érte! Mi tegyünk érte! Hogy
hogyan? Gyere el, jöjjön el a rendezvé-
nyekre és megmutatjuk!
Várjuk a celldömölkieket a felállított
klímastandunknál.                      »SZ.Z.D

„Te tegyél érte!”
Klímatudatosságot erõsítõ lakossági szemléletformálás

Értesítés
Celldömölk Város Önkor mány -
zata értékesíteni kívánja a
Cell dömölk, Mikes Kelemen
utca 18. 3. emelet 9. szám
alatti 60 m2-es 2 szobás, gáz-
konvektoros társasházi lakás-
át 13.950.000 Ft-os áron. 
Benyújtási határidõ: augusz-
tus 31.
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Mint arról a tavasszal már hírt adtunk, az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület si-
keresen pályázatot nyújtott be a
Széchenyi 2020 TOP-7.1.1-17-H-103-1.
számú pályázatára, melyen 60 millió fo-
rint összeget nyert az evangélikus temp-
lom előtti parkolók kialakítására, a tér
rendezésére, korszerűsítésére. Jelenleg
a projektnek arról a fázisáról számolha-
tunk be, hogy elkészült 21 db parkoló. 

A kivitelezés során elkészült a Baross ut-
cával párhuzamosan 21 db parkoló, a
parkoló mellett kiépítésre került a járda,

valamint a parkolókból az utcai járdákra
történõ kijutást segítõ burkolt kijáratok.
Kiépítésre került a templom bejáratától
a Baross utcai parkolóig a járda, így a ki-
épített parkoló teljes hosszában lehe -
tõvé válik a templom megközelítése.
Ugyancsak elkészült a parkban 5 db nor-
mál és 1 db mozgáskorlátozottak részére
használható parkoló. Kihe lye zésre kerül-
tek a közlekedési jelzõ táblák is. A
kivitelezõ készre jelentése után a mû -
szaki ellenõr lefolytatta a rész mûszaki
átadást, amely eredményes volt.
A munka következõ fázisában a park
kiépítése történik: szegélyek, burkola-

tok, szivárgó, tipegõ stb. Ezután kerül
sorra a terep rendezés, terület elõ ké -
szítése a növény telepítéshez és végül
kihelyezésre kerülnek a padok, hulla-
dék gyûjtõk és kerékpár támaszok.

Biztos vagyok benne, hogy sok Ol va -
sónak közelebbi vagy tágabb környe-
zetében van olyan ismerõse, akik is-
merik ezt az az Újvilágból indult spor -
tot, hobbit, a geocachinget. 

A geo szó földet, a coaching rejtekhe-
lyet jelent. Bár nyelvünk befogadó jel -
legû, de a továbbiakban inkább a ládá-
zás szót használnám. Föld, rejtekhely,
láda: már ezek a szavak is izgalmas
sportot sejtetnek. A Magyarországon
népszerûnek számító sportot nem so-
rolnám sem az egyéni, sem a társasági
hobbik közé. Ugyanúgy ûzhetjük egye-
dül, mint barátokkal vagy családdal. A
ládázást nem is a versengés motiválja,
hogy minél több ládát gyûjtsünk, sok-
kal inkább a szép helyekre eljutni aka-
rás. A fiatalokat ugyanúgy vonzhatja,
mint a középkorú vagy az idõsebb kor-
osztályt. GPS-re vagy okostelefonra
van szükség – ezzel megfoghatja a fia-
talabbakat –, és kirándulni hív, ami
mindenkinek érdekes lehet függetlenül
a korától. Egy kilátó, egy vár, egy ma-
lom, netán kráter, forrás vagy pincesor
évszaktól függetlenül a szabadba csá-

bíthatja a kirándulni vágyókat, a kin-
cset keresõket.
Érdemes körülnézni az idén 20. szüle-
tésnapját ünneplõ, a hazai ládázókat
összefogó szervezet, a Magyar Geo -
caching Közhasznú Egyesület honlap-
ján: https://www.geocaching.hu/. Itt
találunk koordinátákat, amik alapján a
GPS-ünk vagy a telefonunk segítségé-
vel megkereshetjük az elrejtett kin-
csesládákat. Ez általában egy – mikro-
hullámú sütõben is használt –, jól zár-
ható doboz, amiben minden egyes
megtaláló otthagy egy-egy apró kin-
cset: egy tollat, egy kulcstartót, egy kis
figurát. Cserébe magával is vihet egy
kis apróságot. Ételt, édességet vagy
bármit, ami a vadállatokat odavonzhat-
ná, tilos beletenni. Találunk benne egy
kicsiny füzetet, amit az ezt a sportot
ûzõk logbooknak neveznek, ebben
hagy hatunk 1-1 sort magunkról: a re-
gisztrált nevünk, a megtalálás dátu-
mát, és hogy milyen tapasztalatunk,
benyomásunk van az odajutásról, a ki-
látásról, a kirándulóhely szépségérõl,
tisztaságáról. A kis füzetben találunk
egy jelszót, amivel a fent említett ol-

dalon regisztrálhatjuk a kincsesláda
megtalálásának sikerét, fotókat tölthe-
tünk fel, megjegyzéseket írhatunk. 
Ez a ládázás egyik oldala, de mint min-
dennek, ennek is két oldala van.
Hogyan kerülnek a ládák – adott eset-
ben alakjuktól, méretüktõl függõen a
dobozok, csészék, üdítõs palackok – a
rejtekhelyre?
Csak az rejthet, aki már igazi tapasztalt
geoládázó, tehát több mint 75 ládát
megtalált. A ládarejtés egy felelõsség
is, mert ha bármi baja lenne, sérülne a
láda vagy az abban lévõ füzet –, ahogy
a ládázók mondják, beteg lenne a láda
–, azt neki kell rendbe hoznia. Ha 2 hó-
nap alatt nem tesz semmit ez ügyben,
akkor lehet egy másik tapasztalt ládá-
zónak úgymond adoptálni, örökbe fo-
gadni a beteg ládát, vállalni a láda
helyrehozását. 
Környékünkön is rengeteg ládát lehet
találni, érdemes rákeresni oldalukon.
Ízelítõképpen: Celldömölkön, a Ság he-
gyen, Bobán, Egyházashetyén és Já -
nos házán is találhatunk kincseket.
Kellemes kikapcsolódást, sikeres kincs-
keresést kívánok!               »BINCZE DIÁNA

Geocaching, avagy ládázás, kincskeresés

Elkészültek a parkolók az evangélikus templom elõtti téren
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Celldömölk Város Önkormányzata a
Tér-Zene program keretében, a „Keme -
nesaljai Szimfónia 30 tételben” címû
programsorozat során klasszikus zenei
koncerteket rendez Celldömölk szabad-
terein, melyre szeretettel várja Önöket,
családjukat, baráti társaságukat.

Az alkalmak kiváló lehetõséget nyújta-
nak arra, hogy a celldömölki közösségi
tereken felpezsdüljön az élet. A kon -
certekkel hangsúlyossá kívánjuk tenni
az összetartozás élményét, lehetõséget
nyújtva a kisközösségeknek – családok,
baráti társaságok – újabb kultúrafo-
gyasztási és kikapcsolódási formák fel-
fedezéséhez. Augusztus hónap során öt

alkalommal foglaljuk el a tereket a vá-
rosban. A Piknik mozi vetítése elõtt a
közönség ráhangolásaként a Savaria
Rézfúvós Együttes Filmzenei koncertjét
hallgathatták a kilátogatók.
Figyelmükbe szeretnénk ajánlani a
prog ramsorozat következõ koncertjeit:

 2021. 08. 20 17:00 (péntek)
Joachim Kávé és Civilház terasza
(Hollósy tér 2.)
Savaria Rézfúvós Együttes –Mindent
elfújunk – terasz koncert

 2021. 08.21. 16:00 (szombat)
Dr. Géfin tér
Gombolyag Zenekar – Hangbuboré -
kok – gyermek koncert

 2021. 08.21 17:00 (szombat)
Dr. Géfin tér
Savaria Rézfúvós Együttes – Mindent
elfújunk

 2021.08.28. 19:00 (szombat)
Klastrom udvar
Cello Molto – Nyárbúcsúztató

„A muzsika már csak ilyen, megszépíti
a világot, megkönnyíti a szívünket,
magával ragad, meghat és megnyug-
tat”– írja Mészöly Ágnes. 
Kívánjuk a celldömölkieknek, hogy eb-

ben az élményben legyen részük, mi-
kor kilátogatnak a „Kemenesaljai Szim -
fónia 30 tételben” címû programsoro-
zatunk augusztusi koncertjeire.

»SZ.Z.D.

„Kemenesaljai Szimfónia 30 tételben”

Augusztusi koncertajánló

GOMBOLYAG ZENEKAR

SAVARIA RÉZFÚVÓS EGYÜTTES

CELLO MOLTO
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Ha nyár, akkor újra PikNik Mozi
Celldömölkön. Az önkormányzat szer-
vezésében augusztus 7-én a Mamma
Mia címû filmet láthatta a nagyérdemû
közönség. A romantikus vígjáték az AB-
BA együttes dalaira épül. 

A vetítés elõtt a Savaria Rézfúvós
Együttes játszott filmbetét dalokat. A
bemutató elõtt Fehér László város -
vezetõ Söptei Józsefné és Hencz Kornél
alpolgármesterekkel köszöntötte a
meg jelent több száz mozirajongót. A

kellemes nyárestén a Cselekvõ Össze -
fogással Celldömölkért Egyesület kite-
lepült sátorban kínálta a frissítõt a
szépszámú közönségnek. A vászon
elõtt leterített zöld színû „piknik”
szõnyeg hamar megtelt családokkal, fi-
atalokkal. Legközelebb szeptember 4-
én várja a PikNik Mozi látogatóit az
Életrevalók címû filmalkotással.

»ÚK

Szeretnél jobban megismerkedni a tú-
ravezetés és a fotózás rejtelmeivel? A
Kemenes Vulkán Park a TOP-7.1.1-16-
H-ESZA-2020-02097 projekt keretében
képzéseket hirdet – hangzott el a július
30-i projektnyitó rendezvényen. Tulok
Gabriella, a Vulkánpark igazgatója el-
mondta, hogy három témában hirdet-
nek képzéseket.

A Közösségi túravezetõ tanfolyam kere-
tében a résztvevõk megszerezhetik az
alapvetõ túraszervezõi és túra ve zetõi
ismereteket. Foglalkoznak GPS haszná-
lattal, térképolvasással, tájékozódási is-
meretekkel, technikai felszerelések is-
meretével. Az elméleti és gyakorlati is-
meretek megszerzése segíti a kirándu-
lások, túrák megszervezését, túracél-
pontok keresését, túra közbeni progra-
mok tervezését. A túravezetõ képzést
három alkalommal, 2021. szeptember
11-én, 18-án és 25-én (szombaton-
ként) 9 órától tartják a Kemenes Vulkán
Parkban, minek során a Ság hegyi te-
repgyakorlaton hasznosíthatják is az

újonnan szerzett ismereteket.
A Fotós tanfolyamon fénykép- és vi-
deófelvételek készítésével, utómunká-
latok végzésével, fotózási technikákkal
ismerkedhetnek meg a résztvevõk.
Terepgyakorlat során elkészíthetik saját
fotóikat a településrõl, az elkészült fo-
tókból pedig kiállítást szerveznek. A fo-
tós képzést szintén három alkalommal,
2021. szeptember 12-én, 19-én és 26-
án (vasárnaponként) 14 órától tartják a

Kemenes Vulkán Parkban.
A túravezetõ és a fotós képzésre 2021.
szeptember 3-ig várják a jelentkezése-
ket kedd-péntek 10–18 óra között sze-
mélyesen vagy telefonon a 95/777-401
telefonszámon, illetve az igazgato@ke-
menesvulkanpark.hu e-mail címen, to-
vábbi információk is itt kérhetõk.
A harmadik képzésen a Celldömölki
Városi Óvoda dolgozói vesznek részt,
számukra a környezeti fenntarthatósá-
gi ismeretek bõvítését célzó képzést
terveznek.

»ÚK

Túravezetés és fotózás a Kemenes Vulkán Parkban

Újra PikNik Mozi



A járványhelyzet miatt kissé megcsúsz-
va, csak most júniusban sikerült meg-
tartani a 2019/2020-as színházi évad
utolsó bérletes elõadását. „A miniszter
félrelép” címû Bánfalvy Stúdiós dara-
bot június 27-én tekinthették meg a
színházbarátok a KMKK színpadán.

„A miniszter félrelép” címû bohózat
történetét nagyon sokan ismerik a da-
rabból készült filmbõl. Most színpadon
elevenedett meg a vidám történet, két
felvonásos bohózatba ágyazva.
A történet szerint a kormány egyik si-
keres, fiatal, ambiciózus, minisztere

gá láns kalandra készül az ellenzéki
frakció titkárnõjével egy patinás hotel-
ben. Az este azonban nem kezdõdik a
legjobban, hiszen a szobába belépve
azonnal találnak egy halottnak tûnõ
embert az ablakban, akirõl késõbb ki-
derül, hogy a félrelépõket megfigyelõ
magánnyomozó. A titkos légyottra
készülõ párocska segítségül hívja a
parlament titkárát, így már hárman
próbálják megoldani a rendkívüli hely-
zetet, ezzel valóságos hazugságlavinát
indítva el. Nincs könnyû dolguk, hiszen
a szálloda igazgatója és fõpincére min-
dig a legrosszabb pillanatban zavarja

meg õket, valamint a miniszter felesé-
gének és a fiatal szeretõ féltékeny fér-
jének megjelenése csak tovább bonyo-
lítja az amúgy is kínos szituációt, ami-
nek megfelelõen a kétségbeejtõ álla-
pot csak fokozódik. Miközben egyre
jobban belebonyolódnak a kicsit sem
kényes helyzetekbe – a rossz lassan
még rosszabbra fordul, és már-már
megoldhatatlan kategóriába torkollik,
de jó vígjátékhoz illõen a legvégére
minden görbe egyenes lesz, hogy a
nézõk vastapssal jutalmazhassák a szí-
nészek háromórás, fergeteges játékát.

»REINER ANITA
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A félrelépett miniszter esete – évadzáró darab a KMKK-ban

Múzeumok Éjszakája a Vulkánparkban
Csaknem húsz éves múltra tekint vissza
a nyaranta megrendezésre kerülõ Mú -
zeumok Éjszakája országos programso-
rozat. Idén június 26-án zajlottak a kü-
lönféle múzeumi programok, melyekhez
a Kemenes Vulkán Park is csatlakozott.

Az idei volt a 19. alkalom, hogy a Szent
Iván éjéhez legközelebb esõ szombaton,
azaz az év legrövidebb éjszakáján szé-
lesre tárják kapuikat a múzeumok. Or -
szágszerte több mint háromszáz intéz-
ményben mintegy kétezer programmal
várták az érdeklõdõket. Ehhez a kezde-
ményezéshez társult a Ke me nes Vulkán
Park is, már nem elsõ alkalommal.
A programsorozat tûzoltó-bemutatóval
vette kezdetét, majd elsõsorban a gye-
rekközönséget megcélozva kreatív
kézmûves foglalkozásra került sor,
melynek keretében egyedi emlékeket
készíthettek az ügyes kezûek. Így pél-

dául betonból csillagokat, holdat és
bolygókat alkothattak, ezenkívül vul-
kánt formázhattak sógyurmából és sa-
ját csillagjegyes kitûzõjüket is elkészít-
hették. 
Este tudományos ismeret ter jesztõ
elõadás várta az érdeklõdõket, „Tu -
dósok jártak a Ság hegyen” címmel dr.
habil Péntek Kálmán fõiskolai tanár be-
szélt a Ság hegy érdekességeirõl, meg-
idézve Eötvös Loránd, valamint Kö ves -

ligethy Radó fizikusok itt kifejtett
munkásságát. Az ezt követõ zseblám-
pás tárlatvezetés is érdekes program-
nak ígérkezett, az idei évi Múzeumok
Éjszakája befejezéseként pedig a
Vulkánparkhoz kilátogatók távcsöves
sétát tehettek a csillagos égbolton, hi-
szen dr. Péntek Kálmán és Varga Enikõ
segítségével lehetõségük nyílt az ég-
bolt csillagainak tanulmányozására. 

»REINER ANITA

„A hét mûtárgya” nyereményjáték ki-
lencedik feladványának beadási ha-
tárideje 2021. június 25-én zárult. A
Ke menesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár köszöni a nagyszámú rész-
vételt a játékban! A helyes meg fej -
tõknek gratulálunk, õk sorsoláson
vesz nek részt, nyereményükrõl e-ma-
ilben értesítést küldünk!
A 8. feladvány megfejtése:
Alkotó: Dénes Lajos Szilveszter festõ -
mûvész, pedagógus
A mû címe: Virágcsendélet
Kapcsolódás Kemenesaljához: Dénes
Lajos Szilveszter (Celldömölk, 1924.
május 11–Celldömölk, 2013. június 8.)
Alapiskoláit szülõhelyén végezte,
majd a szombathelyi Premontrei Gim -
ná zi umban maturált. A középiskolá-
ban Radnai Rezsõ rajztanár már felfi-
gyelt a tehetségére. Nagy hatással
volt rá nagybátyja, Rács Reich Im re
festõ mû vész munkássága is. 1939-tõl
a pápai Ref. Kollégium felsõ-kereske-
delmi iskolájában képezte magát to-
vább. Az intézményben A. Tóth Sán -
dor festõ mû vész nem csupán rajzta-

nára volt, hanem egyben mesterévé
is vált. Itt kötött barátságot Móritz
Sándor festõ mû vésszel és Nagy László
költõvel is. 1963-ban elõbb tanítói
diplomát, majd 1965-ban Pécsett rajz-
tanári oklevelet szerzett. Mesterei
Horváth János és Kelle Sándor voltak.
A Képzõmûvészeti Fõiskola egy éves
tanfolyamát is elvégezte. Rövid ideig
mûvelõdési-otthon vezetõ volt, majd
a celldömölki Eötvös Loránd Általános
Iskola rajztanára és két évtizeden át
Vas megyei rajz szakfelügyelõ lett.
Nagy István kérésére indította el és
1960-tól 36 éven át vezette a mû -
velõdési központ képzõ mûvész szak-
körét.Több ízben szerepelt országos
pedagógus kiállításon (1982, 1986).
Bemutatta alkotásait az ausztriai
Güssingben [Németújvár] (1986) is.
Közös és egyéni kiállítások sokaságán
(Csepel, Pápa, Pécs, Székesfehérvár,
Szombathely, Zirc) mutathatta be gaz-
dag tematikájú mûvészetét az érdek -
lõdõknek.
Helyes megfejtõk: Molnár Istvánné,
Pálfalvi Ivett.

Kemenesaljai Mûvészeti Album
„A hét mûtárgya” 9. feladvány

Kemenesaljai Mûvészeti Album

Nyertesek
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár által rendezett „ A hét
mûtárgya” mûvészeti nyereményjá-
ték 7., 8., 9. feladványának nyertesei:
7. feladvány:    Pálfalvi Ivett
8. feladvány:    Lendvay Istvánné
9. feladvány:    Molnár Istvánné, 
                       Pálfalvi Ivett.
A nyerteseknek gratulálunk, nyere-
ményeik átvételérõl e-mailben ér-
tesítést küldünk.
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Tóth Csaba Munkácsy-díjas festõ mû -
vész Pater Noster – Miatyánk címû tár-
lata nyílt meg könyvbemutatóval egy-
bekötve Celldömölkön a Keme nesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyv tár Móritz
Sándor Galériáján 2021.június 26-án 17
órakor. 

A kiállításon Fehér László Cell dömölk
város polgármestere köszöntötte a
mûvészt és közönségét. Polgármesteri
köszöntõjében kiemelte, mindig nagy
megtiszteltetés, ha Vas-megye neves
alkotóival és alkotásaikkal találkozha-
tunk városunkban. Tóth Csaba elkötele-
zett támogatója és elõ mozdítója a vasi
képzõmûvészet nek. Elmondta, a meg-
nyitó több szempontból is különleges-
nek számít, mert egy rendkívüli idõ szak
az online térben zajlott programok után

újra együtt egy térben gyönyörködhe-
tünk Tóth Csaba Munkácsy-díjas fes -
tõmûvész alkotásaiban. A kiállítást Lõ -
rincz Zoltán mûvé szettörténész, egyete-
mi tanár nyitotta meg, aki megnyitóbe-
szédében hangsúlyozta, a mû vész és
szemlélete, több szempontból is külön-
legesnek számít a XXI. századi magyar
és egyetemes kép zõ mû vé szet ben. A
tárlatot nevezhetjük õs be mu tatónak,
hiszen a teljes Miatyánk ciklus Celldö -
mölkön teljesedett ki. Lõ rincz Zoltán
mûvészet tör ténész megnyitóbeszédét
követõen Farkas Csaba a Szü lõföld
Könyv kiadó igazgatója méltatta, Tóth
Csaba Isten és a Világ címmel a mûvész
szakrális mûveit felvonultató mûvészeti

albumot, amely 2020 decemberében
jelent meg. A megnyitó után egy rövid
beszélgetés következett Tóth Csaba
festõmû vésszel. A mû vésszel Németh
Katalin restaurátormû vész az intéz-
mény mûvészeti elõadója beszélgetett.
A beszélgetésen szóba került Az Isten
és a Világ címû albumban szereplõ 45
oldalas tanulmány is, „A mi Sziklás Ma -
donnánk” címmel, amelyben a mû v ész
bizonyítja egy Leonardo mû helyébõl
származó fest ményrõl, hogy az Leo -
nardo saját kezû alkotása, amely a
Szép  mûvészeti Mú zeum állandó kiállí-
tásán látható, Ma donna a gyermekkel
és a kis keresztelõ Szent Jánossal. A 21
képbõl álló kiállításon szereplõ festmé-

nyek parafrázisok. Alkotásaiban XXI.
századi hangon szól régmúlt századok
mûvé szetének egyetemes értékeirõl. A
festményein megtaláljuk azokat a sajá-
tos vonásokat, amelyek jelzik egy adott
kor stílusát, gondolkodásmódját, illetve
az adott festõ kézjegyeit. A leredukált
színekkel griselle technikával a 130 x
130 cm négyzetes képformákban meg-
festett alkotások magasztos hangulatot
és jelentést hordoznak, békét, nyugal-
mat, rendet közvetítenek felénk. Az
eredeti festmény tartalmi mondaniva-
lóját tovább gondolva, a kép horizont-
jában Európa egyetemes nyelvén, lati-
nul szól hozzánk, a Miatyánk soraival
értelmezve a képet. Így az alkotások
mellé írt címmel szerves egységben
tudjuk értelmezni a festmény által ki-
váltott intuitív érzelmeinket és ez által
megítélni a mû ránk irányuló szellemi
gazdagságát. Valójában a mûvek össze-
hasonlítása révén juthatunk el odáig,
hogy elmondhassuk a Miatyánk sorozat
szereplõi életük nehéz tragédiáival súj-
tott életeseményeinek átélése követ-
keztében jutnak el Istenhez. Festészete
nem tartozik az egyház mûvészet köré-
be, nem liturgikus térbe és nem egyhá-
zi megrendelésre készülnek alkotásai.
Képi interpretációk, erõs ingerek, jól
megválasztott alkotók alkotásainak a
mûvész által létrehozott metaforikus
térben való megjelenítése jellemzi.
Tóth Csaba Munkácsy-díjas fes tõmûvész
kiállítása megtekinthetõ a Keme nes -
aljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Mórtiz Galériáján 2021. augusztus 27-
ig.

»NÉMETH KATALIN

RESTAURÁTORMÛVÉSZ

A KIÁLLÍTÁS RENDEZÕJE

Tóth Csaba kiállításának megnyitója
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2021/22 évad õszi menetrend

In medias res, azaz vágjunk a dolgok
közepébe, leginkább azért, mert ha
akarjuk, ha nem, már ott is vagyunk.
Még alig múltak el a tokiói Olimpia cso-
dálatos pillanatai, küzdelmei, máris ki-
éhezetten várjuk (ugye „együtt” vár-
juk) a következõt, de addig is, míg el-
érünk Párizsba, nézzük, mi történt a
nyá ron a celli labdarúgás háza táján.
Kelemen Kornél edzõ helyét Kovács
Balázs vette át, aki a vasi foci si -
keredzõjének számít, a 18/19-es sze-
zont toronymagas elõnnyel megnyerõ
CVSE edzõje is õ volt anno, és a tavaly
nyertes Sárvárt is õ rakta össze, az már
más kérdés, hogy a babért nem õ arat-
ta le a bajnokság zárásakor. A játékos-
keretünk legnagyobb erõsítése az volt,
hogy gyakorlatilag sikerült egyben tar-
tani az elmúlt szezon második etapját
már dobogón záró állományt, persze
változások, néha váratlan változások,
azért mindig vannak. Nézzük ezeket,
távozott a csapattól Manganelli Zsolt,
aki visszatért osztrák csapatához, Ke szei
Tibor Uraiújfaluba, Döbrönte László
Külsõvatra, Péter Dávid pedig Vönöckre
igazolt, miként, talán nemcsak engem
meglepve, némiképp váratlanul Tóth
László is távozott, õ Sárvárra tért vissza.
Nézzük, kik az érkezõk, azt, hogy hon-
nan érkeztek, elég egyszer leírnunk,

mindannyian a sárvári csapattól. Hár -
man nem ismeretlenek a Kolozsvár ut-
cában, mindhárman a 2000 Celldömölk
UFCKE-ben ismerkedtek meg a labdarú-
gás alapjaival, majd más mûhelyekben
pallérozódtak tovább, most újra celli
színekben szerepelnek majd. Marsai
Máté (24) a 19/20-as évadban alap-
emberré vált Cellben, majd elmondható
ez a múlt évre is, csak akkor Sár váron.
Kovács Zalánra (23) is részben elmond-
ható ez, 17/20 között több évad ban is
kihagyhatatlan volt a celli összeállítás-
ból, az, hogy ez nem így történt az el-
múlt évben Sárváron, az csak azért tör-
ténhetett meg, mert a bajnokság kez-
detekor súlyos sérülést szenvedett,
mostanra viszont újra játékra kész.
Horváth Erik (17) inkább a sárvári után-
pótlásban kapott fõ sze repet, de fiatal
kora ellenére a felnõtt bajnokcsapatban
is szerepet kapott több mérkõzésen.
Aki most elõször húzza fel a sárga-kék
mezt (már amikor sárga-kék) az Szabó
Roland (26), aki a szomszédvárban kez-
dett focizni, majd hat év osztrák ide-
genlégióskodás után az elmúlt évben
29 meccsen szerepelt ott és 14 góljával
jelentõsen hoz zájárult a bajnoki címhez.
Betalált a két csapat mindkét meccsén,
Cellben és Sárváron is a kapunkba, ezt
a kellemetlen emléket reméljük jó já-

tékkal feledteti idén. Zárásul, inkább a
szezon kezdetéül, említsük meg a fel-
készülés hagyományosan fontos állo-
mását, a Négy városok tornáját. A 42.
tornát idén rendezõ Körmend otthon
tartotta a kupát egy évre, a döntõben
gól nélküli döntetlent játszva a Cellel,
majd a büntetõrúgásokat sikeresebben
abszolválva, mint mi. Az igazi fegyver-
tény és értékmérõ számunkra azonban
az elõ zõ napon lejátszott Lenti elleni
magabiztos 6–1 arányú gyõzelem volt.
Ha sonlóan jó elõjel az augusztus 7-én a
Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupa elsõ
fordulójában aratott 11 gólos gyõzelem
Kemenesmagasiban. A megyei elsõ
osztály mezõnye egyébként a Vép kivé-
telével vette az akadályt és várhatja a
második kört. A csapatokhoz várható
módon csatlakoznak a MOL Magyar
Kupa ugyanaznap (le)szerepelt megyei
csapatai is, a Sárvár, a Haladás VSE-Za -
nat, a Táplán, a Tutitextil-Körmend és a
Tanakajd sem élte túl az elsõ fordulót.
A bajnokság jeles napon, augusztus 14-
én kezdõdik, nem könnyû mér kõzéssel,
a Répcelakot látjuk vendégül, és egy jó
start, mint kitanultuk nemcsak a kajak-
kenu pályán fontos. Még egy szó a
mérkõzés látogathatóságáról, nem vál-
toztak az elõírások és reméljük nem is
fognak negatív irányba, kötelezõ a vé-
dettségi igazolvány bemutatása a szur-
kolók részérõl.

»DOTTO

In medias res

CVSE – Répcelak 2021. augusztus 14. szombat 17.30

Lukácsháza – CVSE 2021. augusztus 21. szombat 17.30

CVSE – Sárvár 2021. augusztus 28. szombat 17.30

Haladás-Zanat – CVSE 2021. szeptember 4. szombat 16.30

CVSE – Rábapaty 2021. szeptember 11. szombat 16.30

Szentgotthárd – CVSE 2021. szeptember 18. szombat 16.00

CVSE – Körmend 2021. szeptember 25. szombat 16.00

Vasvár – CVSE 2021. október 2. szombat 15.00

CVSE – Bük 2021. október 9. szombat 18.00

CVSE – Vép 2021. október 16. szombat 18.00

Egyházasrádóc – CVSE 2021. október 24. vasárnap 14.30

CVSE – Király 2021. október 30. szombat 17.00

Kõszeg – CVSE 2021. november 6. szombat 16.00

CVSE – Jánosháza 2021. november 13. szombat 17.00

Táplán – CVSE 2021. november 21. vasárnap 13.00



13

Új Kemenesalja  »  2021. 08. 13. »  V E G Y E S

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 -
lan hét pén tek • ELÕ FI ZE TÉS VI DÉK RE: egy év re 1.440 Ft, fél év re 780 Ft, egy hó nap ra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.

Új

»

I M P  R E S   S Z U M

A tavaly novemberben útjára indított
KMKK Filmklub a járványhelyzet miatt
egy idõre becsukni kényszerült ajtaját,
de az intézmény májusi újra kinyitását
követõen folytatni tudta mûködését. A
filmklub programjainak elõre eltervezett
idõbeli ütemezése kicsit átformálódott,
de az eredeti elképzeléseknek meg fe -
lelõen létrejöhettek a filmes alkalmak. 

Az új magyar filmmûvészetet fókuszba
helyezõ filmklubos összejövetelek so-
rán sikerült befogadó nézõkre találni,
és egy olyan állandó közösséget kiala-
kítani, melynek tagjai értékelik a ma-
gyar filmeket – mondta el Pálné Hor -
váth Mária, a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár igazgatója. A no-
vemberben a „Becsúszó szerelem” cí -
mû magyar vígjátékkal indult filmklub
azóta megvalósított alkalmai során a
következõ filmes alkotások kerültek le-
vetítésre, kiértékelésre: „Felkészülés
meghatározatlan ideig tartó együttlét-
re” (magyar romantikus dráma), „Min -
denki” (magyar kisjátékfilm), „Szép
csendben” (magyar játékfilm) „Hab -
fürdõ” (magyar rajzfilm digitálisan fel-
újított változata).

*
A KMKK Art Mozi a közelmúltban csat-
lakozott az Art Mozi Egyesület nemrég
meghirdetett kampányához. A kam-
pánykiírásban foglaltak teljesítéséhez
több új elem bevezetésére is szükség
volt a mozi életében. Így például kö -

telezõ elemként megvalósul az Art
Mozi Egyesület spotfilmjének levetíté-
se a filmek elõtt, a mozi pénztárnál ki-
helyezésre került az Art Mozi Egyesület
matricája, mely jelzi, hogy a KMKK Art
Mozi is az AME tagmozija.
A mozi honlapján pedig az elõírásnak
megfelelõen partnerként feltüntetésre
került az Art Mozi Egyesület.

»REINER ANITA

A Celldömölki Rendõrkapitányság két
rendõre kapott elismerést a közelmúlt-
ban. Dr. Nagy Ákos r. alezredes, a Cell -
dömölki Rendõrkapitányság veze tõ je
„A hónap rendõre” elismerésben ré-
szesítette Hajba Tibor r. zászlóst, vala-
mint Kránitz Tamás c. r. fõtörzszász -
lóst, a Celldömölki Rendõrkapitányság
Ren dé szeti Osztályának körzeti megbí-
zottjait. 
Egy körözött személy próbált elmene-
külni 2021. május 8-án, Boba térségé-
ben a rendõrök elõl, akit azonban a
két körzeti megbízott sikeresen elfo-
gott. Gratulálunk az elismeréshez!

A hónap rendõrei

Hírek a KMKK Art Moziból
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