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

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny kiszolgálás!

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

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

Fa-Gyula
Fatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta
tel.: 95-420-543 mobil: 30-6396466

TÛZIFÁT
TETÕFÁT
FA-GYULA
FATELEPRÕL!
AKÁC, CSER TÛZIFA,
SZÉLDESZKA
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
FENYÕ TETÕFA,
DESZKA, GERENDA, LÉC
RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBEN IS LEADHATJA,
A SÁGI U. 47-BEN.

SZÁRÍTOTT BOROVIFENYÕ,
TÖLGY, KÕRIS, ÉGER HÁRS
ASZTALOS MIN. FÛRÉSZÁRU.
EUTR: AB2491726 techn. azonosító
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» AKTUÁLIS

Visszavár a „SZÍV” városa – látogatás Podebradyban
2019 kora õszén érkezett a megkeresés
a csehországi Podebrady város vezetésétõl testvérvárosi kapcsolat kialakításának szándékával. Az év novemberében megtörtént az elsõ látogatásuk
Celldömölkön, melynek keretében Podebrady város polgármesterét és elsõ alpolgármesterét fogadta városunk.
A cseh városvezetés olyan testvértelepülést keresett, ahol szintén található
gyógyfürdõ, ezért is esett a választás
Kemenesalja központjára. Az együttmûködési feltételekrõl újabb tárgyalásra 2020. februárjában került sor, mikor
a celldömölki küldöttség részt vett a
város bálján Podebradyban. Sajnos a
pandémia nem tette lehetõvé az elmúlt másfél évben a személyes találkozást, így mikor megnyílt a lehetõség,
2021. júliusában megérkezett a meghívó a cseh város nagy zene fesztiváljára.
A meghívásnak Celldömölk Város
Önkormányzatától a város alpolgármestere Hencz Kornél vezetésével öt
fõs küldöttség tett eleget, és vett részt
2021. augusztus 27-29. között az
egyeztetésen és a SOUNDTRACK Fesztivál 2021 elnevezésû rendezvényen. A
zenei programok mellett a delegáció
megtekintette a városházát, a XII. században épült kastélyt, a 10 hektáron

elterülõ parkokat, a gyógyvizû ivókutakat és hajózott az Elba folyón. Sor került a helyi óvodavezetõvel való egyeztetésre, mely során betekintés nyílott a
podebrady-i óvodák technikai felszereltségébe és szakmai munkájába.
Hencz Kornél személyesen is átadta
Fehér László Celldömölk város polgármesterének szívélyes üdvözletét és

meghívását a szeptember végén tartandó Sághegyi Szüreti Napokra. A
meghívást örömmel elfogadta Jaroslav
Cervinka polgármester, Mirek Holas és
Roman Schulz alpolgármesterek, mely
látogatásuk keretében a testvérvárosi
szerzõdés megkötésének további fel–
tételirõl is egyeztetnek.
»SZ.Z.D.

Mérföldkövek Celldömölk történeti kronológiájában
Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, valamint a Kresznerics Ferenc Könyvtár szervezésében nyílt kiállítás a KMKK Móritz galériáján, szeptember 3-án. A tárlat településünk elsõ
okleveles említésének 800. évfordulója
alkalmából jött létre.
A „Mérföldkövek Celldömölk történeti
kronológiájában” címû, településünk
elsõ okleveles említésének 800. évfordulója alkalmából létrejött kiállítás kezdetén Pesti Arnold, a Soltis Lajos Színház
társulatvezetõje, színésze szavalta el
Banyó Tihamér: Köszöntés Rómából
címû versét, majd Kovács Róbert, az
Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti
Iskola kürttanára elõadásában csendült
fel a Boldogasszony Anyánk szívhez szóló dallama. Söptei Józsefné alpolgármester asszony Celldömölk Város Önkormányzata nevében köszöntötte a
Móritz galérián egybegyûlteket, és méltatta a nem mindennapi kiállítást.
„Öröm és büszkeség töltheti el azt, aki

1221-tõl napjainkig végigköveti Celldömölk elmúlt nyolc évszázadának jelentõs momentumait a tárlókban fellelhetõ
dokumentumok segítségével, melyek
dicsõ múltunkat tárják elénk... A város
arculatát mindig az itt élõ emberek
munkája, tudása, önzetlen közösségi
hozzáállása alakította, és alakítja ma is.
Fontos az õsök tisztelete, hiszen példaképek õk, akik naggyá tették a kis
mezõvárost, illetve akik a település várossá válásában mûködtek közre” –
hangsúlyozta az alpolgármester, majd
köszönetét fejezte ki a Honismereti
Munkaközösségnek, és a Kresznerics
Ferenc Könyvtárnak, hogy a településtörténeti kiállítás létrejöhetett.
A tárlatot Feiszt György, a Vas Megyei
Levéltár nyugalmazott fõlevéltárosa
ajánlotta a megjelentek figyelmébe,
aki kiemelte, hogy a múlt ismerete
nélkül nem lehet megfogalmazni a jelenre és a jövõre vonatkozó gondolatokat, ezért nagyon fontos a múlt dokumentumaival megismertetni a jelen ifjú nemzedékét. „Ez a kiállítás mozaiko-

kat tár elénk, nagyszerû tablót nyújtva
számunkra. Tíz fejezetre bontva, tematikusan, a város történetének fontosabb állomásait bemutatva, ami által a
múlttal való találkozás és annak felfedezése hasznunkra válik.”
A kiállítás koncepciójáról Németh Tibor
könyvtárvezetõ mondta el gondolatait.
A múlt gyökereinek feltárása mentén
induló tárlat némi szelektálást kívánt,
hiszen az elmúlt nyolcszáz év rengeteg
kincset rejt a város történetében.
„Jelen kiállítást azoknak az egykoron
élt pórdömölkiek, nemesdömölkiek,
kisczelliek tiszteletére ajánlom, akiknek
a kétkezi munkájának köszönhetõen
szeretett városunk felépülhetett” – fejezte be gondolatait Németh Tibor.
A kiállítás tárlóiban a várossá válás dokumentumait, vasutas és sportvárosi
múltunkra utaló dokumentumokat
egyaránt fellelhetünk, ahogy a település-, mûvelõdés-, vallás- és hadtörténeti tárlókban is különféle kincsekre
bukkanhatunk városunk múltjából.
»REINER ANITA
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mondta, az egészségügyben mindig jól
jön minden fillér, akár gyógyellátás
céljából, akár tárgyi eszközök beszerzése tekintetében. Mint azt Fehér László
polgármester, az egyesület vezetõje
elmondta, idõközben többen is megkeresték az egyesületet, hogy jótékony

got. Kinga emellett Budapesten gyûjtést is szervezett, baráti, ismerõsi
körébõl sokan ajánlottak fel pl. tartós
élelmiszereket, ruhákat. Az így összegyûjtött adományok hamarosan Celldömölkre érkeznek, és kiosztásra kerülnek a rászorulók részére. Az egyesület bankszámlájára is többen utaltak kisebb-nagyobb összegeket, ezeket szintén hamarosan továbbjuttatják. S hogy

akciókkal, támogatással szeretnék segíteni a kitûzött célt. Ezek egyike volt
Õry Kinga országúti kerékpáros, aki
„200 kilométerrel 200 mosolyért” jótékonysági tekeréssel biciklivel tette
meg a Budapest-Celldömölk távolsá-

most az alsósági városrész lakóinak is
lehetõsége nyílt a kupakgyûjtésre,
még gyorsabban összegyûlhet a leadásra szánt kellõ mennyiségû kupak,
és minél elõbb célba érhet a támogatásra szánt összeg.
»REINER ANITA

Kupakgyûjtõ szív Alsóságon is
A celldömölki után pár hónappal az alsósági városrészen is kihelyezésre került
egy kupakgyûjtõ szív. A Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
által kezdeményezett sági kupakgyûjtés
is jótékonysági célt szolgál majd.
A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület mûködése során mindig
próbálja azokat a célokat megtalálni,
melyek megvalósításával tenni lehet a
köz érdekében. Többször vettek már
részt a város takarításában, igyekeznek
a szociálisan rászorulókat is segíteni,
húsvét és karácsony elõtt tartós élelmiszercsomaggal megajándékozva õket.
Az egyesület márciusban helyezett ki
kupakgyûjtõ szívet a városközpontban,
a benne gyûjtött kupakok leadásából
származó bevétellel a celldömölki beteg gyermekek gyógyításához kívánnak hozzájárulni. A celli kupakgyûjtés
eredményességén felbuzdulva, az alsóságiakban is megfogalmazódott a
gondolat egy gyûjtõszív kihelyezésére
vonatkozóan, mely augusztus 25-én
meg is valósulhatott. Ennek kapcsán
Dr. Kovács Zoltán részönkormányzatvezetõ örömét fejezte ki, hiszen mint

Film, zene, és filmzene a Géfin téren
Ismét Piknik Mozitól volt hangos a
Géfin tér, szeptember 4-én este. Az
elõzõ alkalomhoz hasonlóan ezúttal is
zenei ráhangolódás elõzte meg a filmvetítést.
A Celldömölk Város Önkormányzata
szervezésében megvalósuló „Kemenesaljai Szimfónia 30 tételben” címû
programsorozat újabb állomásaként a
szalon- és klasszikus zenét játszó Mirage Salon Quartett tagjai örvendeztették meg filmzenékkel a piknik mozira
váró közönséget. A koncert elõtt Fehér
László polgármester köszöntötte a Géfin téren gyülekezõket, majd felcsendültek a sokak által ismert és kedvelt
filmzenei klasszikusok. A mozifilmek
világába elkalauzoló válogatásban többek között a Schindler listája, a Doktor
Zsivágó, a Meseautó, az Óz, a nagy varázsló dallamai hangolták rá a közönséget a soron következõ szélesvásznú
mozira, mely ezúttal az Életrevalók
címû francia filmet jelentette.
A valós tényeken alapuló film az ejtõernyõs balesete után tolószékbe ke-
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rülõ gazdag arisztokrata és a börtönbõl
frissen szabadult ápolójának története.
Az Életrevalók az elmúlt évek egyik
legnagyobb filmsikere, folyamatosan a
filmlisták elején van, ami nem is csoda, hiszen vígjáték, de több annál. Két
külön világ, egy igazi barátság, vicces
helyzetek. A film azon túl, hogy rend-

kívül szórakoztató és ugyanakkor katartikus hatású, a tolerancia filmje. Két
világ találkozik és ismeri meg egymást,
és az õrült, vicces és meghatározó közös élmények nyomán kapcsolatukból
meglepetésszerûen barátság lesz,
amely szinte érinthetetlenné teszi õket
a külvilág számára.
»REINER ANITA
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» KITÜNTETETTEK

Celldömölk város kitüntetettjei II. rész
Celldömölk Város Polgármestere „Celldömölk Városért Emléklap” kitüntetést
adományozott hivatásában nyújtott kiemelkedõ tevékenységéért, magas
színvonalú és lelkiismeretes munkája
elismeréseként az Év Rendõre Celldömölkön cím birtokosának, Molnár
Ádám rendõr fõtörzsõrmesternek.
Molnár Ádám Pápán
született 1989-ben. Már
gyermekkorától rendõr
szeretett volna lenni.
Ezt a gondolatot meg is
valósította. Az Általános
Iskolát Celldömölkön végezte, majd a Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett. A rendõri pálya megvalósítása
érdekében a Körmendi Rendészeti
Szakközépiskolát elvégezte. 2011-tõl a
Celldömölki Rendõrkapitányságon teljesít hivatásos szolgálatot. Kezdetben
járõrként, majd munkája elismeréseként 2013-tól körzeti megbízott. Hivatástudata példaértékû, munkáját határidõre pontosan, precízen látja el.
Szakmai tudását folyamatosan fejleszti.
Széleskörû elméleti tudása eredményességben megmutatkozó gyakorlatiassággal párosul. Emberi kapcsolatait a
nagyfokú kooperációkészség, a tolerancia és empátia jellemzi, mely magas
fokú szakmai munkájának értékét tovább növeli. Közterületi munkája alapján az egyik legaktívabb, átlagon felüli
teljesítményt nyújtó rendõr.
*
Celldömölk Város Polgármestere Celldömölk Városért Emléklap kitüntetést
adományozott hivatásában nyújtott kiemelkedõ tevékenységért, magas színvonalú és lelkiismeretes munkája elismeréseként Bartha Istvánnak. Bartha
István Budapesten született, de általános iskoláját Sümegen végezte.
Édesapja tanár volt. 12
éves korában kezdett
versmondással foglalkozni, idén ennek 66
éve. 1961-ben kezdte
meg a munkát a vasútnál miután közlekedésmérnök végzettséget szerzett.
44 évig dolgozott a pályán, 10 évet tanított Szombathelyen a Vasúti Oktatási
Központban vasúti automatikát. A témában tanulási segédanyagot is írt. Az
idei évben veheti át a Budapesti Mûszaki Egyetemen az aranydiplomáját.
Rendszeresen mond verset a városi
rendezvényeken, ünnepségeken. Közremûködött a Mária Rádió mûsorában

és országos versenyeken is szerepelt
szép eredményekkel. Versenyeredményének köszönhetõen felléphetett az
Operettszínház gálamûsorában az ottani mûvészekkel. Nagy megtiszteltetés
volt számára, hogy Szekér Gyula végakaratát teljesítve, elmondhatta temetésén Berzsenyi Dániel Búcsúzás Kemenesaljától címû versét. Hosszú évtizedek óta tagja a Liszt Ferenc Vegyeskarnak, amellyel bejárta Európát Görögországtól kezdve Andorrán át Katalóniáig. Élete szerves része volt a versenysakk, melyben kitûnõ eredményeket ért el.
*
Celldömölk Városért Emléklapot vehetett át Horváthné Sebestyén Éva.
Éva kiskorától fogva szerette és dajkálta a környezetében élõ kisebb
gyereket, így nem volt
kérdés számára a pályaválasztáskor, hogy mivel is szeretne foglalkozni. 1980-ban végzett általános
ápoló és általános asszisztens szakon a
szombathelyi Egészségügyi Szakiskolában. 1980. augusztus 1-jén kezdte pályafutását az Ajkai Magyar Imre Kórház
csecsemõ osztályán. 1984-ben tett
Veszprémben csecsemõ és gyermek
ápolói szakosító vizsgát. 1986 májusában került a celldömölki Kórház szülészeti osztály újszülött részlegére, mint
csecsemõgondozó. Munka mellett 1997ben letette a celldömölki gimnáziumban
az érettségit is. Folyamatosan vett részt
továbbképzéseken. A celldömölki kórház szülészeti osztály újszülött részlegérõl 2020 augusztusában 40 év munkaviszonnyal vonult nyugdíjba. Pályája
alatt mindig nagyon jó közösségnek lehetett tagja. Számtalan fiatal, kezdõ kollégának lehetett segítségére a szakma
elsajátításában. Az általa gondozott újszülöttek mára felnõttek, szülõvé váltak
és már kisgyermekeikkel látogatják õt.
Az egészségügy területén a legszebb
helyen végezhette hivatását, ahol az
élet kezdetének elsõ pillanatától ott lehetett és segíthetett, együtt örülhetett
az édesanyákkal és édesapákkal.
*
Celldömölk Városért Emléklapot vehetett át Szabó Zoltán mentõgépkocsi
vezetõ, aki 2005 decembere óta dolgozik mentõgépkocsi vezetõként. Az idei
évben megkapta a 250 000 km balesetmentes vezetésért járó elismerést.
Édesanyja 40 évig dolgozott a celldömölki kórházban nõvérként, fõnõ-

vérként, így a pályaválasztás sem neki, sem
testvérének nem volt
kérdéses. A mentõs
szakmát õ Celldömölkön, fivére Pápán végzi
fõállásban. Hivatásához
hozzátartoznak a folyamatos továbbképzések,
melynek
keretében
Celldömölkön egyedül õ végezte el a
betegkísérõ tanfolyamot. Celldömölk
közösségi életében is fontos szerepet
töltött be. 10 éven át fõszervezõje és
lebonyolítója volt a Mentõs báloknak,
ahol a jótékonysági gyûjtés során befolyó összegekbõl fejlesztették a mentõállomás eszközeit. Az országban sok
helyen mûködik mentõs egyesület, alapítvány. Ezen felbuzdulva kezdeményezte 12 mentõs munkatársával egy
helyi egyesület létrehozását, mely kezdeményezés
támogatóra
talált
Celldömölk város és Jánosháza város
polgármestereinek személyében is.
*
Celldömölk Városért Emléklapot vehetett át Szemenyei László volt KISZ
Bizottsági tag. KISZ Bizottsági tagként tett látogatást a Gyûrûsi Dezsõ
testnevelõ tanár által vezetett ábrahámhegyi táborban 1961-ben. Ekkor született meg a
határozat, hogy Celldömölk városának
is legyen állandó táborhelye a Balatonnál. Dancs István ajánlására keresték
fel Pálköve, Kõvágóörs részt, ahol egy
üres telket béreltek egy idõs asszonytól
az elsõ 1962-es táborra. A telekre a kerítés 1963-ban került megépítésre.
Régi honvédségi sátrakban, vas ágyakon 8-9 turnus táborozót fogadtak ekkor. A telek 1964-ben került megvásárlásra. Az elsõ épület a TSZ-ektõl kapott
támogatásokból került felhúzásra társadalmi munkában, amely egy konyhából, egy étkezõbõl, egy iroda, valamint
egy raktárhelyiségbõl állt. Ekkor a tábor
befogadó képessége 80 fõ volt. 1968ig a Balatonra jártak mosdani a táborozók, hiszen ebben az évben került bevezetésre a vezetékes víz. Ekkor kezdték el lebetonozni a késõbbi faházak
alapjait is. Szemenyei László, Õri József
és Baranyai Sándor voltak azok, akiknek a balatonrendesi tábor létrejöttét
köszönhetjük. Laci bácsi él már csak közülük. Reméljük, hogy a jövõre a tábor
létrejöttének 60 évfordulója kapcsán
még vele látogathatunk el az Önkor
mányzat táborába Pálkövére.
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Nyári táborok összefoglalója
A nyári szünidõ a táborozások idõszaka
is a gyerekek számára. A városban
több helyszínen is zajlottak hasznos
idõtöltést kínáló különféle tematikus
táborok az elmúlt három hónapban.
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár az idei nyárra nyolc tábort hirdetett meg. Az elsõ olvasótábor június
28-tól július 2-ig várta a gyerekeket,
melynek küldetése ezúttal is, mint
minden évben a könyvek közelében
töltött minõségi idõ volt. Ennek tükrében a fõ olvasmány a gyerekek körében máig népszerû A kis herceg volt,
melyhez kapcsolódóan sokrétû feladatot kaptak a résztvevõ diákok, az olvasmányélmény minél alaposabb feldolgozására fókuszálva. Ezen kívül csoportos vetélkedõk, mozizás, kirándulás,
fürdõzés színesítette az olvasótáboros
gyerekek napjait.
*
Az olvasótáborral párhuzamosan zajlott
a Kiscsõszi Pajtatábor, melynek keretében az Élõforrás Hagyományõrzõ EgyesületCsodaszarvas táborához csatlakozott a mûvelõdési központ. A napközis
jelleggel megvalósult táborban a résztvevõk megismerkedhettek a falusi élet
szépségeivel, a különféle népi mesterségekkel, a népzene, néptánc hagyományával. Emellett népi játékok, dalok,
mondókák tanulására is lehetõségük
nyílt, népviseletbe öltözhettek, kipróbálhattak fából készült népi játékokat.
A tábor során testközelbõl találkozhattak a falusi gazdaság háziállataival,
földmûves eszközökkel, az állattenyésztés, állatgondozás feladataival.
*
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A bábozást kedvelõ gyerekek számára
július 5-9-ig kínált tábort a KMKK. A
bábkészítés és a bábozás rejtelmeibe
bevezetõ program során a délelõttök
mindig aktív tevékenységgel teltek,
melynek során bábkészítés, sok közös
játék, kreatív foglalkozások tarkították

a napokat. Az együtt elkészített kesztyûbábokkal különbözõ helyzetgyakorlatok vártak a táborozókra, valamint az
elkészült paravános bábokat bevetve
bábjáték bemutatására is sor került.
Délutánonként fürdõzés, mozizás, kirándulás szerepelt a programban.
*
A 7-12 évesek részvételével zajlott TeszVesz tábor július 12. és 16. között került
lebonyolításra. Az alkotótábor során
elsõsorban a kreatív kézmûveskedésre
helyezõdött a hangsúly, így például kavicsot festettek, virágfejdíszt készítettek,
gyöngyöt fûztek, és újrahasznosított PET
palackból különbözõ játékokat csináltak
a gyerekek. A fürdõzés, kirándulás, mozizás szintén a program részét képezte,
az egy hét zárásaként pedig az élmények összegyûjtésére szolgáló tábori falat is megalkották.
*
Július 26-án startolt a „Nagy vagy!” tábor, mely elsõsorban a kiskamasz korosztályt célozta meg. A tábor egyhetes
programja közös sütés-fõzéssel indult,
a többi napokon pedig kézmûves foglalkozások, mozizás, kerékpártúra, ki-
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rándulás, szalonnasütés, fürdõzés színesítette a programot. Az utolsó tábori
nap pedig különleges elemet tartogatott a résztvevõk számára, hiszen a lányok fodrász, kozmetikus, és körmös
segítségével belekóstolhattak a szépségápolás rejtelmeibe, a fiúk pedig
erõnléti edzésen vehettek részt. A tábori programok sorában még egy érdekes színfoltként szabadulószoba játékban is részt vehettek a táborozók.
*
A júniusi elsõ olvasótábort követõen a
másodikra augusztus 2. és 6. között került sor. A 7-12 éves korosztálynak
meghirdetett tábor középpontjában a
mesék álltak, melyekhez kapcsolódóan
különféle vetélkedõk keretében adhattak számot tudásukról a gyerekek. A

» ÖSSZEFOGLALÓ

programot különbözõ elõadások is tarkították, így például az egészségfejlesztés témakörében érkezett elõadó,
és az Utazó Digitális Élményközpont
munkatársai is megjelentek, akik a robotikába, a 3D-s nyomtatásba, és a
drónröptetés tudományába kalauzolták
el a résztvevõket. A mozizás, kirándulás, fürdõzés természetesen ezen táborból sem maradhatott ki, az utolsó
napon pedig papírszínházas elõadást
produkáltak a táborozók papírszínházas
mesék felhasználásával.
*
A sportot, ezen belül is a labdarúgást
kedvelõk számára kiírt focitáborra augusztus 9-13-ig került sor. A különféle
sportos foglalkozások és fociedzések
mellett a gyerekek vidám, városfelfedezõ vetélkedõn is részt vettek, mely
által Celldömölk nevezetességeivel ismerkedtek meg. A változatos programokba természetesen egy kirándulás
is belefért, a tábort pedig közös bográcsozás zárta.
*
Augusztus 23. és 27. között zajlott a
„Kemenesi kincskeresõk” címen meghirdetett népismereti tábor, mely a népszokások, néphagyományok köré épült.
Ennek megfelelõen népi játékok, mondókák tanulásával indult az egyhetes
program. A folytatásban szerepelt még
textilfestés, melynek során népi motívumos pólókat készítettek a résztvevõk. Emellett tánc- és népdaltanulás,
csoportos körjátékok vártak a gyerekekre, akik a mézeskalács készítésbõl
is kivehették részüket. A kiscsõszi Élõ
Forrás Hagyományfaluba tett kirándulás keretében lovaskocsikázhattak a táborozók, utolsó nap pedig táncházba
invitálta õket a Boglya Népzenei Együttes. A zárónapon emellett még bábelõadást is megtekinthettek, illetve
hûtõmágnest készíthettek.
»REINER ANITA

7

VEGYES

«

Új Kemenesalja » 2021. 09. 10.

Két évtizede Celldömölkön a Soltis Lajos Színház
A Soltis Lajos Színház a tavalyi évben ünnepelte fennállásának negyvenéves évfordulóját, idén pedig annak ülik kerek
jubileumát, hogy városunkban otthonra
találtak. Az elmúlt két évtizedes celldömölki történet felelevenítésére kértük
Nagy Gábort, a színház igazgatóját.
» Hogyan került a színház Celldömölkre?
– Sitkérõl 2001-ben kényszerültünk eljönni, a tragikus balesetet követõen,
mely három kollégánk, köztük késõbbi
névadónk, Soltis Lajos életét is követelte.
Ekkor a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban kaptunk helyet Pálné Horváth Mária igazgatónõnek köszönhetõen. Rá pár évre, 2005-ben megkaptuk a Szikra Mozi épületét, mely meglehetõsen rossz állapotban volt. Ekkor még
nagyszínpadi darabjaink a KMKK-ban
születtek meg, jelmez és -díszlettárunk
is ott kapott helyet, valamint az irodánk
is ott mûködött, ahogy ma is. Mivel
2007-ben a KMKK teljes felújításon esett
át, külsõ helyszíneken, a környezõ falvakban próbáltunk. Eközben jelenlegi
„lakhelyünkön”, a volt moziban ami
legelõször kialakításra került, az a nõi
öltözõ és a jelmeztár volt.

»Hogyan változott a szervezeti tevékenység az elmúlt húsz év alatt?
– Gyakorlatilag a Sitkei Ifjúsági Színkör
Egyesület önálló mûvészeti projektje
volt a színház. Ebbõl jött létre a Soltis
Lajos Színház Mûvelõdési Egyesület.
Van egy alapítványunk is, a Soltis Lajos
Színházi Nevelésért Alapítvány, mely
elsõsorban a stúdiós mûködést segíti.
2001 óta mûködik színistúdiónk diákés gyermektagozattal. Süle Ferenc, a
zeneiskola akkori igazgatója megkeresett, hogy a zeneiskola szívesen biztosít helyet a képzések megvalósításához
az osztályok számára.
»Elõadások, rendezvények tekintetében
hogyan alakult az elmúlt két évtized?
– Fesztiváljaink sorában elsõként az
Ezerlátó Mesefesztivált kezdtük megrendezni, aztán a Soltis Lajos Országos
Színházi Találkozót, valamint több ízben helyet adtunk a Weöres Sándor
Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
Vas megyei fordulójának. Most már
több éve nyári tábort is szervezünk.
Elõadásaink közt természetesen különbözõ korosztályokat és érdeklõdési körûeket megszólító darabokat vittünk és
viszünk színre: mesét, vígjátékot, drá-

mát, elgondolkodtató, és alternatív
elõadásokat egyaránt.
»Mennyire sikerült otthonra találni
Celldömölkön?
– Szerencsére sok támogatásban, segítségben részesültünk idekerülésünk óta.
Celldömölk Város Önkormányzata, valamint Söptei Józsefné alpolgármester
asszony, mint magánszemély is komoly segítségünkre volt az elmúlt két
évtizedben, amit ezúton is hálásan köszönünk. Jelenlegi helyünk, a volt Szikra Mozi épülete továbbra is önkormányzati tulajdonú, felújítására van az
önkormányzatnak egy alapítványa, minisztériumi pályázati és önkormányzati
támogatásból, továbbá egyéni támogatóink segítségével jönnek létre a
különbözõ felújításaink, melyeknek
köszönhetõen sikerült egyre jobban belakni otthonunkat, amit folyamatosan
igyekszünk szépíteni, még barátságosabbá, komfortosabbá tenni. Mivel örülünk, és köszönjük, hogy húsz évvel
ezelõtt otthonra lelhettünk Celldömölkön, szerettük volna néhány ingyenes elõadással kedveskedni a minket
befogadó városnak.
»REINER ANITA

Sükösd Józsefné vasdiplomás köszöntése
Vasdiplomája átvétele alkalmából kereste fel a városvezetés Sükösd Józsefné, Ica nénit, aki 37 éven át nevelte, okította gyermekek generációit a
volt Lenin úti, ma Koptik úti óvodában.

Sükösd Józsefné Ica néni 1954-ben
végzett óvónõként a vasvári óvónõképzõben. Attól az évtõl kezdve egészen 1991-es nyugdíjazásáig, csaknem
négy évtizedig dolgozott a Koptik úti
óvodában, féltõ szeretettel és gondoskodással körülvéve a rá bízott gyerekeket. Életpályáján a kis óvodások iránti
szeretet, megbecsülés, példamutatás
volt mindig a célja. Munkáját mindvégig szívvel, lélekkel, teljes odaadással
végezte. A tavalyi évben a Soproni
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai
Kara 65 éven át kifejtett értékes tevékenysége elismeréseként vasoklevelet
adományozott részére. A jeles esemény kapcsán akkoriban a járványhelyzet miatt nem volt lehetõség otthonában felköszönteni Ica nénit, ezért
most került sor arra, hogy Fehér László
polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester, valamint Gasztonyiné Fódi Zita
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óvodavezetõ, bizottsági elnök felköszöntse. Mint azt Ica néni elmondta,
sok öröm és szeretet kísérte életének
minden percét, amíg dolgozott, és a
felé áradó szeretetet nyugdíjba vonulása óta is érzi, ha találkozik volt óvodásaival, akik között ma már számtalan szülõ és nagyszülõ korba ért. A lá-

togatás alkalmával Ica néni a következõ gondolattal búcsúzott, mellyel
minden kedves volt óvodását, és a celli
városlakókat szeretné köszönteni:
„Azért születünk a földre, hogy újra
meg újra megértsük: feladatunk van,
és ez nem más, mint a szeretet!”
»REINER ANITA
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» KÖZÉLET

Õszelõ havának hagyományai
A nyár is elmúlt, a szünidõ is véget ért,
nemrég az iskolákban is megkezdõdhetett a tanév.
Az idõjárás is érezhetõen szelesebb, és
este a teraszon üldögélve elkel a kardigán vagy egy vastagabb felsõ. A csapadékosabbá váló idõt az országnak
ezen a vidékén idén még nem nagyon
figyelhettük meg. De lesz itt még esõ
elég, mert az õsz amúgy is egy kifejezetten csapadékos évszakunk. A piac
és a szupermarketek polcai megteltek
friss, szezonális gyümölcsökkel: körtével, szõlõvel, almával, szilvával. Villanypóznán gyülekezõ fecskéket is látni lehet már.
Párisba tegnap beszökött az Õsz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.
Ady Endre közismert versének kezdõ
versszakát olvasva az ember arra gondol, hogy nem csak Párizsba szökött be
az Õsz, hanem Kemenesaljára is megérkezett.
Szent Mihály hava – vagy másképpen:
Õszelõ – kezdetéhez több népi szokás
és megfigyelés fûzõdik. Elsejéhez kapcsolódik az a játékos szóvicc: Mikor van

a túrós csusza napja? Egyed napján.
A hagyományos magyar kultúrában
Egyed és Egon napjától tilos volt a
szõlõhegyen szekérrel közlekedni.
Ekkortól kezdõdött a szõlõõrzés. Õseink
a karácsonyi ebédet tervezve már ekkor hízóba fogták a disznót.
Szeptember 5-én, Lõrinc napján volt
lehetõség az évben utoljára a szabadban fürdésre. Aki tehette, igyekezett
eddig a napig dinnyét és körtét enni,
mert innentõl már nem olyan finomak.
Azt tartották, hogy Lõrinc ezen a napon
belepisil a dinnyébe. Az ezen a napon
megfigyelt szép idõjárásból a hosszú
õszre következtettek.
Nyolcadikán ünnepli a katolikus egyház
Szûz Mária születésnapját. Kisboldogasszony, az ünnep magyar elnevezése
már a 15. század óta jelen van anyanyelvünkben. Ilyenkor az egész országban búcsújáró napokat tartanak. Ehhez
az ünnephez kötõdik az a népszokás is,
hogy kora hajnalban kelve az emberek
a falu határában várták a napfelkeltét,
mert úgy tartották, hogy így csatlakoznak a mennyben ünneplõ angyalokhoz, és aki valóban megérdemli, az
megpillanthatja a felkelõ Nap fényében Szûz Máriát, a Napba öltözött

Boldogasszonyt. Ettõl a naptól kezdõdött a dióverés ideje. Az asszonyok diós süteményt szoktak sütni ezen a napon, a gyerekek diógurításban versenyeztek. Többfelé az országban ettõl a
naptól álltak szolgálatba a cselédek. Az
idõjárással kapcsolatos megfigyelések
is éltek a régi magyar kultúrában. Azt
tartották, ha ezen a napon esik az esõ,
és az ritka szemû vagy hólyagos, akkor
esõs idõszak következik. Ezt a napot
Fecskehajtó Kisasszony napjának is nevezték, mivel ez a fecskék és az egyéb
vándormadarak útnak indulásának a
kezdete. Sok Olvasónak a vándormadarakról ilyenkor biztosan eszébe jut
Móra Ferenc híres verse, A cinege
cipõje, amiben a cinege hiába szeretne
cipõt varratni, a varga csak a nagyurak,
a vándormadarak megbízását vállalja.
Ezt a verset már az óvodából ismerjük,
és a Kaláka zenekar is megzenésítette.
Itt cseng a fülemben: Darunak, gólyának, / a bölömbikának, / kár, kár, kár,
nem ilyen / akárki fiának!
Mire a következõ cikk megjelenik, aktuálissá válik a szüret, a szüreti felvonulás témája.
Addig is érdemes megfigyelni az idõjárás alakulását az említett napokon,
és összehasonlítani a hagyományos
megfigyelésekkel. Vajon még ma is
»BINCZE DIÁNA
megállják a helyüket?
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Továbbra is az élbolyban
Celldömölk – Sárvár 1-3 (0-1)
Celldömölk, 450 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 3. forduló 2021. augusztus 28.
Vezette: Papp Ádám (Tóth Csaba, Nagy
Barnabás).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh,
Kovács Z., Keszei R. (Marsai Milán
46.p.) – Enyingi - Gorácz, Marsai Máté –
Szabó R., Kovács A., Keszei T. Edzõ:
Kovács Balázs.
Sárvár: Viganó – Szabó, Horváth, Vass,
Kovács Bálint (Kovács Bence 91. p.) –
Tokaji, Potyi, Fider, Ódor (Szemes 87. p.)
– Illés (Czöndör 77. p.), Csákvári. Edzõ:
Haraszti Zsolt.
Kiállítva: Szuh Ferenc (94. p.).
Góllövõk: Marsai Máté (75. p.), illetve
Tokaji Dávid (40. p.), Ódor Bálint 2 (60.
p. és 84. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Sárvár
U19 1-7 (1-4) G.: Zsoldos Dominik.
*
Haladás VSE-Zanati SE – Celldömölk 2-3
(1-2)
Szombathely, Vas megyei labdarúgó bajnokság 4. forduló 2021. szeptember 4.
Vezette: Harcsár Róbert (Nagy Péter,
Kovács Panna).
Haladás: Kántor – Szõts, Varga, Perger,
Pap – Ferencz (Németh Gábor 77. p.),
Szenczi, Iván, Péter – Németh Ede (Buzás 46. p.), Machinek. Edzõ: Szenczi
Imre.
Celldömölk: Osvald – Galovich, Enyingi,
Kovács Z., Keszei R. – Gorácz (Marsai
Milán 86. p.), Marsai Máté – Szabó R.,
Kovács A., Keszei T. (Tóth D. 40. p.).
Edzõ: Kovács Balázs.
Góllövõk: Szenczi Bence 2 (16. és 60. p.),
illetve Enyingi Márk (19. p.), Szabó
Roland (36. p.), Gorácz Máté (77. p.).
Elõmérkõzés: Haladás VSE – Zanati SE
U19 – Celldömölk U19 0-7 (0-3) G.:
Bárdossy Bence 3, Döbröntei Bálint 2,
Horváth Bence, Horváth Márk.
Nem volt igazán a szó klasszikus értelmében látványos meccs a harmadik
forduló rangadója a Sárvár ellen, mert
kõkemény stratégiai küzdelem ment a
pályán, ahol az eredményesség igénye, akarata minden mást felülírt. Az
ilyen meccseket általában az a csapat
nyeri meg, aki a semmi helyzetbõl is
tud gólt, gólokat elérni, fõleg, ha a végül vesztes csapat ehhez úgy, járul
hozzá, hogy õ meg azt az egy-két, maximum három nagy lehetõségét kihagyja. Az eredmény ismeretében azt
hiszem könnyedén beazonosíthatja az
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olvasó, hogy a két csapat közül, melyikre melyik szerep jutott a rég nem
látott nagyszámú közönség elõtt zajló
csatában (a tévéközvetítés az ismert
jogdíj fizetési anomália miatt elmaradt,
egyik város stábja sem vette fel az
eseményt). A Cell rögtön a mérkõzés
elején kidolgozott egy helyzetet, amit
nem sikerült értékesíteni, érdekesebb
lehetett volna pedig a berúgott gólos
forgatókönyv, mert így a Sárvár nyugodtan játszhatta tovább a megyei
szinten nagyon erõs középpályás sorával az ellenfél minden kezdeményezését lefojtó játékát, várva a lehetõségét
annak, hogy a legkisebb nyíló résbe
betolja a lábát és kihasználja a pillanat
lehetõségét. Az elsõ góljuk például
olyan esetleges volt, hogy mindenki
másként látta, kinek a lábáról is ment
a kapunk felé az a lövés, amibõl lett a
gól, mert olyan látszólag ártalmatlan
kapu elõtti tömegjelenetbõl alakult ki a
vezetésük, amibõl van egy meccsen öt
is, mégis, a semmibõl gól lett. Aztán a
második félidõ ugyanazzal a koreográfiával folytatódik, a kapura törõ celli
csatár kapus felett átemelt labdája elcsorog a kapufa mellett, a sárvári csatár egy beívelt labdát közelrõl kapura
fejel, a kapus védésébõl viszont ismét
elé pattan a labda és akkor már betalál. A remény még egyszer visszatér,
amikor a mezõny legjobbja Marsai
Máté gólt fejel közelrõl, de a levegõben lógó egyenlítés helyett egy gyors
kontra, a védõk ugyan többször odapiszkálnak, hozzáérnek a labdához, de
felszabadítani nem sikerül, eldõl a
mérkõzés. A Sárvár gyõzött a negyedik
fordulóban is, így egyedüliként száz
százalékos teljesítményû csapatként a
négy meccsen elért húsz góljával
mondhatjuk eléggé bekezdett. Ahogy
nem panaszkodhatunk mi sem, hiszen
a Cell a negyedik fordulóban egy változatos meccsen szó szerint kiküzdötte a
szezon harmadik gyõzelmét, a bajnokságot nem az újoncok megilletõdöttségével kezdõ szombathelyiek ellen. A
zöld-fehéreknél a legidõsebb játékos
24 éves volt, tehát egy nagyon fiatal,
jó erõben lévõ csapatról van szó, akik
még sok borsot fognak törni a többiek
orra alá, tehát a három pont begyûjtése ellenük mindenképp szép fegyvertény. Még a Sárvár elleni meccs
elõtt bonyolították le a Halmosi Zoltán
Vas Megyei Kupa 2. fordulóját, ahol a
Mersevát elleni gyõzelemmel jutott to-

vább a Cell. A megyei kupasorozat a
megváltoztatott lebonyolítási rend miatt, nemcsak magának a kupának az
adott évi elhódításáról szól, hanem
egyben egy kiválasztási procedúra a
következõ évi országos Magyar Kupa
mezõnyébe kerüléshez. Minden megye
egy feltételezett erõsorrend és nagyságrend alapján három-hat csapatot
adhat fel az országos táblára, ebben az
évben a Vas megyei öt csapat közül
augusztusban az elsõ körben, mind az
öt csapat kiesett. Vélhetõen ez nem zavarja a megyei labdarúgó-szövetséget,
mert ebben az évben sem alkalmaz
semmilyen pozitív diszkriminációt a
sorsolás során, így fordulhat elõ, hogy
a harmadik körben a Celldömölk a
Király SE csapatát fogadja majd szeptember 15-én. Akkor, amikor még 24
csapat van versenyben (közülük tíz a
megyei elsõ osztályú), mindenképpen
hiányozni fog valamelyik csapat színvonala a továbbiakban, és a jövõ augusztusi megmérettetésen. De ne szaladjunk ennyire elõre, jön szeptember
11-én a Rábapaty elleni hazai meccs, a
leendõ vendégek a tabellán az ötödik
helyen állnak, egy hellyel a celli csapat
mögött, nem lesz könnyû mérkõzés,
de melyik meccs az?
»DOTTO

Felhívás
Celldömölkön 150 éves a vasút,
1871. október 1-jén haladt át
elõször a „vasparipa” a településen. A jubileum alkalmából vasúttörténeti kiállítás készül.
Tisztelettel kérjük, hogy akik a
celldömölki vasúthoz kapcsoló
régi fotók, dokumentumok, tárgyak kölcsönadásával segíteni
tudnának a kiállítás megszervezésében, 2021. augusztus 31-ig
szíveskedjenek jelentkezni a
KMKK elérhetõségein:
Tel.: 06 95/779-301
info.kmkk@gmail.com
A felajánlásokat elõre is köszönjük! Tárlatbontás után mindent
maradéktalanul visszaszolgáltatunk a tulajdonosoknak.
»KEMENESALJAI MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Új Kemenesalja » 2021. 09. 10.

» VEGYES

A Filmklub újabb eseménye
Vas megyében élõ fogyatékosságal, fõként Down-szindrómával élõ fiatalok rövidfilmjeit mutatták be augusztus
30-án a KMKK Art Moziban, a Filmklub keretein belül.
2020 novemberében indították a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár Art Mozijában a Filmklubot, mely akkor a Becsúszó szerelem c. magyar vígjátékkal indult. A rendezvénysorozat célja, hogy megismertesse a közönséget a
legújabb magyar filmterméssel. A kezdeményezést a világjárvány megakasztotta egy idõre, de amint nyitni lehetett,
folytatódott a magyar filmek bemutatása a Filmklub keretein belül. Fent említett vígjátékon kívül bemutatták már a
„Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre”, a
Mindenki, a Szép csendben, valamint a Habfürdõ címû magyar alkotásokat.
Augusztus végén a magyar filmezés egy speciális csoportja
mutatkozott be rövidfilmjeivel. A Vas megyei csoport 2017
óta foglalkozik filmezéssel, ezalatt az idõ alatt hat rövidfilmet sikerült elkészíteniük. Rendszeresen részt vesznek a
Speciális Filmfesztiválon, már több díjat is nyertek. A témát
is maguk a fiatalok találják ki, a kivitelezésben filmes szakemberek, színészek segítenek nekik. A bemutatott filmek
idõrendiségét tekintve megfigyelhetõ a technikai fejlõdés,
hiszen a valós felvételek animációval is gazdagodtak. A
magányos farkas c. alkotásukkal részt vettek a tavalyi Totálplán Független Filmesek Fesztiválján is. A filmbemutatón jelen voltak az alkotók is, a moderátor dr. Györéné
Losoncz Andrea volt.
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
98-as benzin is kapható!
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

