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„Ó, nagyasszony! Nemzetünk reménye...”
„...Rád szegezzük, könnyes szemeink...” – az egyik népszerû Mária-ének
kezdõsorai, mely a Boldogasszony
Anyánkkal, és a többi híres Mária
dicsõítõ énekkel százak ajkáról csendül
fel évre-évre a celldömölki fõbúcsú
idején. Idén a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szeptember 12-i zárórendezvénye miatt egy hetet csúszott a Mária-búcsú megrendezése, így
szeptember 18-án és 19-én várta a zarándokokat a katolikus kegytemplom.
Az ország egyik legszebb barokk búcsújáró temploma, a máriacelli bazilika mintájára épült Szûz Mária-kegytemplom,
mely a Mária-út részeként évrõl évre
több zarándokot vonz. A nagy múltra és
szép hagyományra épülõ Mária-búcsú
minden évben számos lelki programmal
várja a híveket: szentmisék, gyertyás
körmenet, éjszakai és hajnali lelki programok, zenés koncert. Idén sem volt ez
másként, hiszen a megszokott programelemek mentén zajlott a 2021. évi
fõbúcsú is. Szeptember 18-án, szombaton kora este került sor a zarándokok fogadására, akik már vendéglátóikkal, a
celli hívekkel együtt vettek részt az esti
szentmisén. Az ünnepi szentmisét dr.
Pem László teológiai doktor, kanonok és
karnagy mutatta be, aki prédikációjának
középpontjába a hit és a szeretet fontosságát és Szûz Mária tiszteletét, megbecsülését állította. „Sok emberben csak
pislákol a hit. A keresztények közt is csak
kevesekben van meg a személyes,
bensõséges hit, de bízzunk benne, hogy
ha hinni nem is, de szeretni tud az emberek többsége. És ha igazán szeret az

ember, akkor talán minimálisan pislákol
benne a hit is.” Az ünnepi szentmise
körmenettel zárult, mely után immár
hagyományosan egy zenei program kö-

vetkezett a Sárvári Vonósok elõadásában, akik koncertjük keretében ismét
népszerû és közkedvelt dallamokkal örvendeztették meg közönségüket. Este

tíz órakor szentségimádás vette kezdetét az ifjúság és családok részvételével,
közremûködött a Celldömölki Ifjúsági
Énekkar. A közös szentségimádás után
egyéni szentségimádásra volt lehetõség
egészen az éjféli szentmiséig, majd a
már másnapra esõ rózsafûzér imádság
várta azokat, akik a templomban töltötték az éjszakát. Éjjel két órától adódott
alkalom egyéni és közös imádságra, reggel pedig keresztutat jártak a zarándokok. A nyolc órai szentmisét követõen
került sor a búcsúi nagymisére. A szentmisét dr. Székely János megyéspüspök
celebrálta, igehirdetésében a boldogsá-

gos Szûz Mária személyét kiemelve, akin
keresztül Isten kaput nyitott az emberek
felé. „A mai ünnep arra hív, hogy legyetek olyanok, mint Mária, tárjátok ki szíveteket az ég felé. Ne a keserûség, a
panaszkodás felé forduljon életetek, hanem szíveteket az újrakezdõ, a megbocsátó szeretet felé nyissátok meg. Álmodjunk egy olyan világról, ahol az
igazságosság, a szeretet, az egymás
iránti szolidaritás, és testvériség uralkodik” – fejezte be biztató gondolatait a
megyéspüspök, majd ezen szentmise is
körmenettel zárult. A kora délutáni órákban a celli hívek búcsút intettek a Kiscelli
Szûzanyához ellátogató zarándokoknak
a jövõ évi viszontlátás reményében.
A búcsú egyházi része mellett világi
programelemek is színesítették a hétvégét, hiszen a sok éves hagyománynak
megfelelõen természetesen az idén is
várta búcsúi vidámpark a Celldömölk és
Alsóság közötti füves területen a szórakozni vágyó gyerekeket.
»REINER ANITA
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Emléktábla Györke Józsefnek
Györke József tudós, nyelvész, az
Országos Széchényi Könyvtár egykori
fõigazgatója Celldömölkön született
115 évvel ezelõtt. Halálának 75. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak
tiszteletére, szülõhelyén, a vasútállomáson, szeptember 11-én.
Az Országos Széchényi Könyvtár, Celldömölk Város Önkormányzata, valamint a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár által szervezett emléktábla avatási ünnepségen Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár
fõigazgatója mondott táblaavató emlékbeszédet, ismertetve Györke József
életútját, és a magyar kultúrtörténetben betöltött fontos, ám kevésbé ismert szerepét. „Pályája kezdetén nyelvészként dolgozott, az uráli nyelvek
szakértõje volt. Több évig Észtországban vezette az ottani Magyar Kulturális
Intézetet, és az egyetemen is oktatott.
Ott ismerkedett meg a könyvtárüggyel,
hiszen a Magyar Intézet Könyvtárát vezette. Miután itthon könyvtáros képesítést szerzett, az Országos Széchényi

Könyvtárban villámkarriert futott be.
1945-ben feladatul kapta a háború utáni kármentést, illetve, hogy a Nemzeti
Könyvtár újraindítását elvégezze. Ennek teljesítésén túl megmentette a
Nemzeti Könyvtár dokumentumállományát, újraindította a Magyar Nemzeti

Bibliográfiát, a könyvtár folyóiratát, a
Magyar Könyvszemlét. Hatalmas munkát végzett a Széchényi Könyvtár irattárában. Egy hatalmas munkabírású,
kitûnõen képzett kollégát tisztelhetünk
személyében” – hangsúlyozta Rózsa
Dávid, beszédében örömét fejezve ki,
hogy szülõvárosa emléktáblával tiszteleg érdemei elismeréseként Györke
József munkássága elõtt, aki rengeteg
energiát áldozott arra, hogy a II. világháború viharai után az egyik legfontosabb magyar közgyûjtemény felbecsülhetetlen értékei megmaradjanak az
utókor magyarsága számára.
Az emlékbeszéd elhangzása után az
avatás ünnepélyes pillanatai következtek, a Szakács László kõfaragó által készített emléktáblát Rózsa Dávid fõigazgató, és Németh Tibor, a KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárának vezetõje
leplezte le, melyet követõen az Országos Széchényi Könyvtár, Celldömölk
Város Önkormányzata, a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár, valamint a Honismereti Munkaközösség
képviseletében a jelenlevõk elhelyezték a tisztelet koszorúit a frissen felavatott emléktáblánál.
»REINER ANITA

A szoptatós édesanyákat köszöntötték

A szoptatós édesanyákat köszöntötte
Celldömölk Város Önkormányzata az
anyatejes táplálás világnapjának alkalmából. Az ünnepi eseménynek az
Önkormányzati Hivatal házasságkötõ
terme adott otthont szeptember 16-án.
Az anyatejes táplálás világnapjának
megünneplése egészen 1992-re nyúlik
vissza. A világ minden táján augusztus
1-jére esik az a nap, amikor is a szoptatós édesanyákat köszöntik. A világszerte született csecsemõk nagy százaléka nem jut anyatejhez, ami azonban
az életük elsõ hat hónapjában kiemelt
fontosságú, és megalapozhatja egészségüket a jövõjükre vonatkozóan.
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Amikor 29 évvel ezelõtt az Egészségügyi Világszervezet, valamint az UNICEF
elindította átfogó programját a csecsemõk egészséges táplálásának érdekében, a szoptatás pozitív hatásainak
hangsúlyozása is a célok között szerepelt. Celldömölkön már régóta nagy
hagyománya van annak, hogy a város
önkormányzata is köszönti a szoptatós
édesanyákat, illetve gyermekeiket. Az
idei évben a járványhelyzet már lehetõvé tette azt, hogy a régi keretek
között tarthassák meg az ünnepséget.
A négy védõnõi körzet 52 meghívottjából 22 édesanya jelent meg, akiket
védõnõik, Balogh Bianka, Nagyné Deé
Beáta, Obrázné Nagy Boglárka és Csá-

szár Szandra köszöntöttek. Bianka beszédében többek között azt is hangsúlyozta,
hogy az anyatej egy csodaszer, mely pótolhatatlan és a lehetõ legmegfelelõbb
táplálék a csecsemõk számára. Az ünnepi köszöntõ beszédek elhangzása után
az óvodások mûsora következett, majd
az édesanyáknak emléklappal, csemetéiknek pedig apró ajándékkal kedveskedett Fehér László polgármester, Nagy
Zoltán a Népjóléti Szolgálat igazgatója,
illetve Martoniczné Németh Éva vezetõ
védõnõ. Az esemény végén vidám hangulatú, kötetlen beszélgetéssel, és pár
finom falat elfogyasztásával zárhatták a
napot kicsik és nagyok egyaránt.
»NOVÁK FANNI
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nak a város kulturális életében. Szeptember 11-én a Gózon Gyula Kamaraszínház mutatta be a „Szerelem, ó!”
címû vígjátékot, másnap pedig az ünnepi programsorozat befejezõ darabját,
Petõfi Sándor hõskölteményét, „A helység kalapácsát” tekinthették meg az
érdeklõdõk Besenczi Árpád, a zalaeger-

gármester méltatta a színház évtizedek
óta töretlen lelkesedéssel végzett aktív
és eredményes mûhelymunkáját, Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés
elnöke pedig a teátrum közösségmegtartó és közösségépítõ erejét hangsúlyozta, melyben elévülhetetlen érdeme
van a színház motorjának, Nagy Gábor
igazgatónak. A kötet szerkesztõje dr.
Sirató Ildikó színháztörténész elõszavában így ír: „Ez a kötet azonban nem

szegi Hevesi Sándor Színház igazgatójának elõadásában. Az elõadást követõen
könyvbemutatóra került sor. Egy évvel
az „Álomkergetõk” – A Soltis Lajos Színház 40 éve képekben – címû produktum
megjelenése után idén júliusban jelent
meg a „Merõ álom…” – Történetek a
Soltis Lajos Színház 40 évébõl – címû, a
színház fennállásának 40. évfordulója alkalmából összeállított kötet, mely személyes hangú összefoglalás, baráti beszélgetés, emlékidézés. A színháztörténeti krónika 44 szerzõ megemlékezését,
visszaemlékezését tartalmazza. A könyvbemutató keretében Fehér László pol-

„szabályos”, hanem soltisos krónika.
Személyes, szeretetteli, összekapaszkodó. Az Olvasó is meggyõzõdhet a soltisos élet, a soltisos színház „varázsszavainak” mindenhatóságáról, mindent
áthatóságáról: egymásra rímelõ, láncszemekként összekapcsolódó sorozatuk
rendezte össze a kötetben olvasható
írásokat."
„Ha mi árnyak nem tetszettünk,
ne lássatok hibát bennünk;
gondoljátok: merõ álom,
ami zajlott e deszkákon."
(W. Shakespeare: Szentivánéji álom)
»REINER ANITA

Az álomkergetéstõl a merész álmokig
Idén ünnepli Celldömölkre költözésének két évtizedes jubileumát a Soltis
Lajos Színház. Ez alkalomból ünnepi
programsorozatot szervezett a társulat,
melynek keretében könyvbemutató és
ingyenes elõadások is zajlottak.
A Soltis Lajos Színházat örömmel tölti el,
hogy Sitkérõl való eljövetelüket követõen hamar új otthonra leltek városunkban. Ennek idén immár húsz esztendeje,
és ezen jeles évforduló kapcsán a társulat úgy határozott, hogy néhány ingyenes elõadással kedveskedik, és fejezi ki
köszönetét a befogadó városnak. A szeptember 9, 10, 11-én zajlott ünnepi programsorozat elsõ napjának estéjén a
Déryné Társulat hozta el Tóth Ede: „A falu rossza” címû népszínmûvét a celli közönségnek. Az elõadás elõtti nyitóeseményen köszöntõt mondott Fehér László
polgármester, aki elmondta: „A színház
2004-ben kapta meg az önkormányzattól a volt mozi épületét, ami 2014-re felújítva a belváros éke lett. A színház neve
szinte teljesen egybeforrt a városéval,
országos és határokon túli elismertségével, színes színházi repertoárjával gazdagítva Celldömölköt. A város önkormányzata a színháznak helyet adó épületen
kívül anyagi dotálással is hozzájárul a
társulat mûködéséhez, emellett a polgármesteri keretbõl is kerül támogatásukra.” A városvezetõ Söptei Józsefné és
Hencz Kornél alpolgármesterekkel együtt
elismerõ oklevéllel köszönte meg a
Soltis színház húszéves celldömölki alkotó munkáját, és hogy aktívan részt vállal-
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Vulkán Feszt harmadszor a Ság hegy lábánál
Ismét rockzenétõl volt hangos a
Kemenes Vulkán Park környéke az elmúlt hétvégén. Harmadik alkalommal
került megrendezésre a Vulkán Feszt
elnevezésû mini rockfesztivál a Ság
hegy lábánál, szeptember 18-án.
A helyi kötõdésû rockzenekarok találkozójára épülõ rendezvényt megelõzõen
egyéb programok is várták azokat, akik
kilátogattak a Ság hegy lábához. Délután
három órától a madarak világa elevenedett meg a Vulkánparkban, melynek keretében interaktív madárbemutatón, és
a madárvédelemrõl szóló elõadáson vehettek részt az érdeklõdõk, majd egy
madarakkal kapcsolatos kvízjáték is várta a jelenlevõket. A szárnyasok után
négy órától a kõzetek titkaiba tekinthettek bele az arra kíváncsiak, hiszen egyebek mellett ásványmetszeteket, és különféle ásványokat lehetett mikroszkopikusan vizsgálni, körkép keretében
szebbnél szebb ásványok kerültek bemutatásra az ametiszttõl a rózsakvarcig,
valamint szavazni lehetett „Az év ásványára”. A továbbiakban szín, forma,

szerkezet címmel kvízjáték lebonyolítására került sor. Mielõtt a délután folytatásaként elkezdõdtek volna a koncertek,
Fehér László polgármester köszöntötte a
résztvevõ zenekarokat és a közönség soraiban helyet foglalókat, majd Tulok
Gabriellával, a Kemenes Vulkán Park
igazgatójával a kvízjátékokban eredményesen szereplõket díjazták. Aztán a húrok közé csaptak a zenészek, a koncertek sorában az elsõ fellépõ a „biozenész” néven szereplõ Szabó Balázs volt,
aki szólóprodukciójával sajátos atmoszférát teremtett a folytatáshoz. A Vulkán
Feszt második szereplõje a Cargo együt-

tes volt, akik vidám, lendületes zenéjükkel tovább fokozták a jó hangulatot. Az
autentikus rock&roll zenét képviselõ
Hamuzákis a fesztivál visszatérõ
elõadójának számít, ahogy a celldömölki
származású Kiss Sándor is, aki évrõl-évre
az egyik fõ szervezõje a rendezvénynek.
A kifejezetten celli zenekarok, fellépõk
számára lehetõséget biztosító mini rockfesztivállal Kiss Sándor azt az életérzést
szeretné visszaadni, amit õ kapott
Celldömölktõl. A zenész, dalszerzõ, szövegíró az Intim Torna Illegál és a Skyhõs
után saját útjára lépett. Új szólóprojektje
a Moto MagaMura egyszemélyes formáció, mely gazdag hangzású, jó zenékkel
tarkított szólóprodukció. „Eldöntöttem,
hogy mostantól az én saját zenei világommal fogok foglalkozni, kitalálom,
ahogy mindig szoktam, és megírom, aztán majd csatlakoznak a többiek.” Az
idei évi Vulkán Feszt utolsó fellépõjeként
Kiss Sándor, aki a maga ura lett, ebbõl
adott ízelítõt közönségének a nem mindennapi látványnak is beillõ, lakókocsiból kialakított rögtönzött színpadon.
»REINER ANITA

Ismét támogatást nyújtott a Kemenesaljai Baráti Kör
A Kemenesaljai Baráti Kör vezetõsége
idén nyáron is kiírta tanulmányi ösztöndíj pályázatát a végzõs középiskolások számára. Ezúttal három diák részesült támogatásban, melynek átadására
szeptember 17-én került sor a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban.
A Kemenesaljai Baráti Kör vezetõsége
minden évben ír ki ösztöndíjat tanulmányi támogatás elnyerésére. A támogatás célja: olyan, valamely felsõfokú oktatási intézménybe felvett, kiemelkedõ
képességû diákok anyagi támogatása,
akik családjuk szociális helyzete miatt
tanulmányaikat nem tudnák megkezdeni, illetve folytatni. Az alap kiírás szerint
a tanulmányi támogatás egy tanévre
nyerhetõ el, tíz hónapon át, havi tízezer
forint összegben, és általában egy diákot díjaznak; de idén a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is úgy határozott a baráti kör vezetõsége, hogy nem ösztöndíjként, hanem egyszeri beiskolázási segélyként három tanulót is támogatásban részesítenek.
Az átadón elsõként Szelestey László elnök köszöntötte a díjazottakat, és kívánt
sok sikert felsõfokú tanulmányaik folytatásához. Fehér László polgármester, az
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egyesület tagjaként is szólt a fiatalokhoz, kiemelve a Kemenesaljai Baráti Kör
öregdiák közösségének évtizedek óta
fennálló, példaként szolgáló összetartását, lokálpatriotizmusát. Pálné Horváth
Mária alelnök beszédében a Kemenesaljai Baráti Kör ösztöndíjazási hagyományairól szólt, majd a három idei díjazott,
akik mindhárman a Berzsenyi Dániel
Gimnázium idén érettségizett diákjai,
Szelestey László elnöktõl vehették át az
egyszeri negyvenezer forint összegû be-

iskolázási segélyt. Nagy Cintia a gyõri
Széchenyi István Egyetem gazdálkodási
és menedzsment szakán folytatja tovább tanulmányait, a másik díjazott
Somogyi Tamás, aki szintén a gyõri
egyetemen kezdte meg felsõfokú tanulmányait építészmérnöki szakon. A harmadik diák, aki a baráti kör általi támogatásban részesült, Hajba Sára, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi
Karának szülésznõ szakos hallgatója.
»REINER ANITA
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„Õsz húrja zsong...”
Kezdetét vette az õszi szezon a KMKK-ban is
Ahogy kint, úgy a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár falain belül is érzõdik, hogy beköszöntött az
õsz, hiszen a nyári szünet után visszatértek az intézmény mûvészeti csoportjai, klubjai, és az egyéb kisközösségek
foglalkozásaikkal. Ezenkívül az õszi idõszakhoz köthetõ programok is elindultak, és folyamatosan zajlanak, melyekrõl Pálné Horváth Mária, a KMKK
igazgatója adott tájékoztatást.
Szeptember beköszöntével az intézményben mûködõ kisközösségek, szakkörök, klubok, civil szervezetek is újra
elkezdték foglalkozásaikat. Örülünk,
hogy újra találkozhatunk csoportjainkkal, melyek közt vannak heti, kétheti,
illetve havi gyakorisággal tevékenykedõ közösségek egyaránt. A moziban is
visszatérni látszik a látogatói kedv,
szép számú érdeklõdés mellett mennek az új magyar filmek, és a filmklubos programjaink is népszerûek.
A rendezvényeket tekintve természetesen szervezzük ilyenkor szokásos, tradicionális programjainkat, melyek közt
kiemelendõ a sok éves hagyománnyal
rendelkezõ Sághegyi Szüreti Napok,
amit idén szeptember 24, 25-én valósítunk meg. A rendezvény keretében két
kiállítás is nyílik: egyrészt „Viseletekbe
zárt élet” címmel Orbán Zita népi
iparmûvész, viseletkészítõ emlékkiállítása, másrészt egy régi konyhai eszközökbõl és falvédõkbõl álló válogatás
Molnár Istvánné gyûjteményébõl. A zenei programok körében kiemelendõ,
hogy a még tavasszal is fennálló járványhelyzet miatt nem tudtuk megvalósítani a Kráterhangversenyt, így ennek
pótlására a szüreti napoba építettük bele a fúvószenekarok találkozóját. Szüreti
fellépõink között köszönthetjük a 2019ben a Fölszállott a páva gyerekévadát
megnyerõ Vasi Kislegényczéh-et, valamint a 2017-ben bronz Páva-díjat elnyert ELTE-SEK Szökõs Néptáncegyüttest. Ezenkívül mindkét nap estéjén
különbözõ zenei stílusok váltják egymást a színpadon, így például a Rudán
Joe Akusztik, a Radar, a Sirius Shadows
Band, valamint a 4S Street.
A szüreti napok után egy héttel lesz
egy újabb kiemelkedõ program, melyet a Magyar Államvasutak Zrt.-vel,
valamint Celldömölk Város Önkormányzatával közösen valósítunk meg.
A „150 éves a vasút Celldömölkön”
címû jubileumi rendezvénynek nem
csupán helyet ad az intézmény, hanem

egyik fõ szervezõje vagyunk a jeles
eseménynek ünnepi mûsorral, konferenciával, vasúttörténeti és vasútmodell kiállítással.
Ezt követõen készülünk a jeles októberi
ünnepeinkhez kapcsolódó méltó megemlékezésekre. Közben rendhagyó
módon, de elindítjuk a 2021/22-es
színházi évadot. Tanulva az elõzõ év
covid-helyzet okozta bizonytalanságból, bérletet nem hirdettünk, helyette

tek rendezvényeihez, közérdekû tájékoztató programokhoz.
A közelmúltban bõvült az intézmény
szakmai tevékenységi köre. A Horváth
Elek utca 19. szám alatt közösségi tér
került kialakításra, így feladatunk lesz az
ott élõ lakosság kulturálódását is kiszolgálni, ennek megfelelõen õsszel már ott
is indulnak majd különbözõ programok.
Németh Tibor könyvtárvezetõ az õszi
könytári programokkal kapcsolatban a

Klubok, mûvészeti csoportok, szakkörök ...
Klubok:
• Éremgyûjtõk
minden hónap elsõ szerda: 16.00
• Nyugdíjas Vasutas Klub
minden hónap elsõ szerda: 16.00
• Honismereti Munkaközösség
minden hónap 2. és 4. csütörtök
17.00
• Méhészek
kéthetente pénteken 17:15 óra
• Családfakutató klub
minden hónap 2. szerda 18.00
• Bruno-kör
kéthetente szombat 16:30–18:30
Szakkörök:
• Díszítõmûvész szakkör
csütörtök 16.00
• Fafaragó szakkör csütörtök 15.00
Mûvészeti csoportok:
• Kemenesalja Néptánccsoport
szombat: 9:00 -12:00
• Rocky-Dilly ARRC
kedd, csütörtök: 15:00–18:00
egy-egy színházi elõadást szervezünk
meg a különbözõ korosztályok számára. Így a gyerekek például a szüreti napok elsõ napján a Hamupipõkét tekinthetik meg, a felnõttek számára pedig
október 15-én lesz színházi program,
az Imádok férjhez menni címû vígjátékra várjuk õket. Az õsz folyamán két
Dumaszínházas elõadásunk lesz, Kiss
Ádám szeptemberben, Bödõcs Tibor
pedig november 16-án lép majd fel.
Õszi kínálatunkat gazdagítja még az
október 28-án megrendezésre kerülõ
Koncz Zsuzsa koncert. A november 12ig látogatható népviselet kiállítás után
Szarka Hajnalka, Celldömölkrõl elszármazott festõmûvész, mûvésztanár tárlata nyílik majd.
A mûvelõdési központ saját programjain
kívül természetesen helyet és segítséget
nyújt egyéb társintézmények, szerveze-

•

Ultraviolák
kedd, csütörtök 16:00–18:00
Táncos foglalkozások:
• Mazsorett:
péntek: 16:00–17:00
• Fitdance Bettivel:
péntek: 16:00–19:00
• Örömtánc: péntek: 16:00–18:00
• Naptánc Stúdió
szombat 17:00– 18:00
Egyéb foglalkozások:
• Kangoo
hétfõ: 18.00–19.00
• Zumba Marton Laurával
gyerekeknek: hétfõ: 17:00–18:00
felnõtteknek: péntek: 18:00–19:00
• Zumba Balázs Dorkával
szerda: 17:30–18:30
• Zumba Annával
szerda: 18:00–19:00
• Aerobik: kedd: 18:00–19:00
• Csiribiri Torna: szombat: 10:00–
12:00
következõ tájékoztatást adta:
Az október 4. és 10. között zajló Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódva október 5-9-ig ingyenes beiratkozási lehetõséget biztosítunk új tagok számára, a régieknek pedig olyan engedményt kínálunk, hogy ha még azon a
héten visszahozzák rég maguknál feledett könyveiket, késedelmi díj felszámolása nélkül megtehetik azt. Október
5-én, és 8-án könyvbemutatóra várjuk
közönségünket. Elõbbi napon, 17.30kor D. Somogyi Eszter szociális munkás,
a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa „A kegyelem érintése” címû kötetének bemutatójára kerül sor; utóbbin
pedig 18.30-kor Horváth Gábor egyháztörténész, tanár „Ki volt Anonymus?” címû könyvének bemutatójára
és közönségtalálkozóra hívjuk és várjuk
»REINER ANITA
az érdeklõdõket.
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Szüreti hangulat és hagyományok
Eljött hát a szüret, a szüreti felvonulás,
a szeptember vége. Szõlõtermelõ népként, nemzetként már jól kialakult és
szépen megõrzött szüreti hagyományaink vannak. Hazánk mai területén 22
borvidék található, ahol a szüret kezdete a termelt szõlõ fajtájától és a terület
mikroklímájától függõen változik. Szeptember végétõl október végéig tartották a történelmi Magyarországon a szüretet és az ettõl elmaradhatatlan mulatságot, felvonulást. A szokások, hagyományok is változnak, de nagyjából
hasonlóak. Általánosságban elmondható, hogy a hagyományos világban a
szüret igazi közösségépítõ élmény volt.
Nagyszerû alkalom volt a fiataloknak
az ismerkedésre: tánc és mulatság közben ismeretségek indulhattak, kapcsolatok szövõdhettek és mélyülhettek el.
A szõlõ szedése elõtt pisztolylövésekkel,
riogatással próbálták távol tartani a gonoszt. Ezek után következhetett csak
maga a munka, annak is az elsõ lépése.
A szõlõt a lányok puttonyokba szedték,
utána összezúzták, majd összepréselték.
A borkészítés csak ezután kezdõdhetett,

amit énekszó és élcelõdés tettek vidám,
hangulatos munkafolyamattá. A jól végzett munka öröme után jöhetett a jól
megérdemelt aktív szórakozás: a szüreti
felvonulás, majd a mulatozás, aminek a
színvonaláért a borkirály volt a felelõs.
Nemcsak zene és tánc, de a legfinomabb ünnepi ételek is a szüretelõk élvezetét szolgálták, ilyenek a birka-vagy
marhahúsból készített bográcsos, a töltött káposzta, a fánk, a kalács.
Celldömölkön is rendeznek idén szeptember 24-én és 25-én szüreti napokat. Megválasztják a fesztivál borát,
amire minden óbor és újbor készítõje is
nevezhetett szeptember 16-ig. Keresik
a fesztivál tortáját, ami megidézi a szüret ízeit és hangulatát. A versenyre
cukrászok és a sütést szeretõ, magukat
ügyesnek érzõk is pályázhatnak. Az elkészített tortákat szeptember 25-én
15.00 óráig lehet átadni a mûvelõdési
központban a szervezõnek, Geiger Ernõnének. A 25-én délelõtt tartandó kirakodóvásárra várják az érdeklõdõket,
a vásárfiát hazavinni szándékozókat. A
délutáni szüreti felvonulásra hívják és
várják a felvonulókat: fogatosokat, ba-

ráti társaságokat, közösségeket, traktorosokat, akik szívesen vonulnának beöltözve és a szüreti hangulatnak megfelelõen feldíszítve. Az országban több
helyen: Pécsett, Szekszárdon, Villányban, Móron és Tokajban is részt vehetünk szüreti mulatságokon, borfesztiválon és bornapokon, de minden bizonynyal a celldömölkinél egyik sem lesz
kemenesaljai ízûbb, hangulatúbb.
Szeptember végi hagyományos ünnep a
29-én ünnepelt Szent Mihály arkangyal
megjelenésének napja. Ez a nap volt a
hagyományos népi kultúrában az állatok
mezõrõl való behajtásának ideje. Ekkor
álltak munkába a szolgák is, a pásztorok
kerülõre is mentek. Kerülõjük során körbejárták a falut, és munkájukért járandóságot szedtek. Munkatilalom tiltotta a
nõknek a mosást, a mángorlást.
Ehhez a naphoz több népi megfigyelés is
tartozik. Megfigyelték, hogy ha a gulya
ezen a napon összebújik, akkor hideg,
kemény tél várható, és hogy Szent
Mihály-nap után már nem nõ a fû. E sorok írásakor még kellemes idõ van, kíváncsi vagyok, hogy vajon 29-én fázva
összebújik-e a gulya. »BINCZE DIÁNA IBOLYA

„A hang a szépség virága”
Koncertajánló az õszre
A Tér-Zene program keretében továbbra is ajánljuk figyelmükbe a szabadtéri
koncertsorozatunk. A „Kemenesaljai
Szimfónia 30 tételben” címû programunk keretében szeretettel várjuk
Önöket, családjukat, baráti társaságukat klasszikus zenei koncertekre.
Szeptember hónapban nagy sikert aratott a Mirage Salon Quartett a Filmzenei klasszikusokkal a PikNik mozi vetítése elõtt. Alsóságon az iskolaudvaron
és a Koptik Odó utcai Óvodában a kisgyermekek a Gombolyag zenekar révén, a megzenésített verseken keresztül ismerkedhettek meg a különbözõ

„SLAGBÓL IS ZENE SZÓL” – SAVARIA RÉZFÚVÓS EGYÜTTES
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ESZTERHÁZY QUINTETT

varázslatos hangú hangszerekkel. A
Bencés Kolostor Udvarában a Savaria
Kürtkvartett által játszott népénekek,
egyházi mûvek dallamai méltó kísérõprogramja volt az idei évben a Kismáriacelli Fõbúcsú rendezvényének.
További három alkalommal csendülnek
fel a klasszikus dallamok szeptember
és október folyamán. Figyelmükbe szeretnénk ajánlani a programsorozat következõ koncertjeit:
2021. szeptember 24.
12:30 óra József Attila u. Savaria Rézfúvós Együttes Slagból is zene szól
2021. szeptember 26.
17:00 óra Kiss Péter Park. Esõhelyszín
Városháza nagyterme Eszterházy Kvintett Táncok a zenében

2021. október 1.
15:00 óra Népjóléti Szolgálat Gondozóház és Idõsek Otthona II. udvara
Esõhelyszín Népjóléti Szolgálat Idõsek
klubja Mirage Salon Quartett Idõsek napi köszöntõ dallamok
Éljenek a lehetõséggel és látogassanak el
a „Kemenesaljai Szimfónia 30 tételben”
címû programsorozatunk koncertjeire.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
A koncerteken a részvétel ingyenes.
»SZ.Z.D.

MIRAGE SALON QUARTETT
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Tisztelt Berzsenyis Öregdiák!
Gimnáziumunk megalapításának 75. évfordulójához közeledve az ősz folyamán iskolatörténeti kiállítást szervezünk. Szeptembertől várjuk azokat a fotókat, relikviákat, amelyeket a
kiállítás idejére kérnénk kölcsönbe, majd utána visszaszolgáltatjuk. Szeretettel várjuk az
emlékeket 2021. október 1-jéig.
Köszönjük a segítséget!
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állati tetem,
gazdálkodói-vállalkozói tevékenységbõl származó hulladék,
autóbontásból származó autó alkatrész (kárpit, szélvédõ, lökhárító stb.),
építési-bontási hulladék (mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak,
ajtó, üveg, síküveg, tükör, stb.)
szóródó-, lapátos-, zsákos hulladék
(Inert, kommunális),
személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezõszer, maradék festék, festékes
göngyöleg, akkumulátor, neoncsõ,
azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.),
elektronikai hulladék (pl.: selejtes
hûtõ, televízió, háztartási gép),
fém hulladék (pl. hordó, ereszcsatorna, drótkerítés, csövek stb.),
kézi erõvel nem rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék.
Kérjük Tisztelt Lakosságot hogy a lakókörnyezetük tisztaságának megõrzése
érdekében a tájékoztatóban foglaltakat
szíveskedjenek betartani!

2021. évi lomtalanítás Celldömölkön •
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az idei évben is a lakossági
ügyfelek részére biztosítja a lomhulladék összegyûjtését és elszállítását.
A lomtalanítás idõpontjai körzetek szerint az alábbiak:
1. körzet: 2021. október 2.
(Azon utcák, ahol a kommunális
hulladék szállítása HÉTFÕI napon
történik.)
2. körzet: 2021. október 9.
(Azon utcák, ahol a kommunális
hulladék szállítása SZERDAI napon
történik.)
3. körzet: 2021. október 16.
(Azon utcák, ahol a kommunális
hulladék szállítása PÉNTEKI napon
történik.)
Lomtalanítás során kihelyezhetõ hulladékok: a közszolgáltatás keretében
rendszeresített gyûjtõedény méreteit

•
•
•

meghaladó nagydarabos háztartási
lomhulladék. (EWC 20 03 07) Például:
kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, fotel,
szék, szõnyeg, kerti bútort stb. A
nagyméretû lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülõgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi
erõvel könnyen mozgatható legyen. Az
elszállításra kerülõ lomhulladék kizárólag lakossági eredetû lehet!
A lomhulladékokat a Társaság a meghirdetett gyûjtés elsõ napján 6.00-tól,
az ingatlanok elõtti, szállítójármûvel
megközelíthetõ közterületrõl folyamatosan szállítja el, a hulladék mennyiségétõl függõen ez akár több napot is
igénybe vehet.
Az alábbi hulladékokat a Társaság nem
veszi át, ezért azt az utcára ne helyezzék ki!
zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék),
szelektív hulladék (sárga és kék
zsákban gyûjthetõ hulladékok),

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kutyák veszettség elleni kötelezõ oltása Celldömölkön
Az oltás minden 3 hónapos életkort
meghaladott, egészséges kutya számára évente kötelezõ!
Az oltásnál szükség van a kutya oltási
könyvére, feltétlen kérem elhozni!
Beteg kutya nem oltható, ez esetben
az oltást késõbbre kell halasztani.
Celldömölk városrészben és Izsákfa városrészben szervezett (összevezetett)
oltás NEM LESZ, az oltás, féregtelenítés
és a jelölés (chipelés) történhet az állat
tartási helyén vagy az állatorvosi rendelõkben!

Bajnoki fordulók
NB III.
CVSE-SWIETESLKY FUTURE FM IV. –
Gyenesdiás SE 13 : 5
Tamás László 4, Fehér László 3,
Jakus Tamás 3, Ölbei Péter 2/2,
Jakus Tamás-Csapó László páros.
A papírformának megfelelõen magabiztos hazai siker született.
Club Aréna Gyõr – CVSE-SWIETELSKY
FUTURE FM III. 3 : 15
Lukács Balázs 4, Teket Attila 3, Máthé Gyula 3, Gõgös Martin 3, Lukács
Balázs – Gõgös Martin, Teket Attila –
Máthé Gyula párosok.
Mivel minden játékosunk jól játszott, így a vártnál simább gyõzelem született.

Alsóságon ez évben szervezett oltás:
Bányatelepen
(a Nyári Kocsma udvari bejáratánál, a
Hegyi utca-Bem József utca sarkán):
szeptember 28-án, kedden
08.00–10.00 és 15.00–17.00 óráig
Pótoltás
október 05-én, kedden
08.00–10.00 és 15.00– 17.00 óráig
Központban
(a Sági Csárda bejáratánál, a kapuszín alatt):
szeptember 29-én, szerdán
08.00–10.00 és 15.00–17.00 óráig
Pótoltás
október 06-án, szerdán
08.00–10.00 és 15.00–17.00 óráig

•

•

A COVID-járványveszélyre tekintettel,
csak egészséges tulajdonos (vagy
megbízottja) jöjjön a kutyával! Az oltás
során a járványvédelmi szempontok
betartását kérem!
Csak egyedileg megjelölt (mikrochipelt) kutya oltható!
A meghirdetett oltás alkalmával máshonnan (Celldömölk, Alsóság keleti fele, Izsákfa, stb.) odahozott kutyákat is
beoltok!
Az oltási díj (féreghajtóval együtt)
5000.- Ft, chipelés díja 4000.- Ft, oltási
könyv kiállítása (vagy pótlása) 500.- Ft.
A kedvezmények (kisnyugdíjas, nagycsaládos, stb.) változatlanul érvényesek!

Állatorvosi rendelõ Celldömölkön:
dr. Horváth András
TAPMANCS ÁLLATBARÁT RENDELÕ
Celldömölk, Bercsényi utca 11.
tel.: 70/3191885 (telefonügyelet 0820 óráig), 95/422234.

Hazai pályán
Labdarúgás Megyei I.
09. 25. 16 óra CVSE – Körmendi FC
10. 09. 18 óra CVSE – Büki TK
10. 16. 18 óra CVSE – Vép VSE
10. 30. 17 óra CVSE – Király SE
11. 13. 17 óra CVSE – Jánosháza VSE
Kézilabda Nõi NB II.
09. 19. 13 óra CVSE – Ajka
09. 25. 16 óra CVSE – Veszprém
Pannon SE
10. 24. 16 óra CVSE – SZESE Gyõr
11. 06. 16 óra CVSE –
Mosonmagyaróvár KC U22
11. 20. 16 óra CVSE – Gyõri ETO KC
U22
12. 04. 16 óra CVSE – Büki TK
Asztalitenisz Extra Liga
09. 24. 17 óra CVSE – Honvéd
Szondi SE Székesfehérvár
10. 08. 17 óra CVSE – PTE PEAC Kalo
Méh Pécs
11. 12. 17 óra CVSE –
Mosonmagyaróvári TE
11. 26. 17 óra CVSE – Hügiéne Bt.
Komló
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Maradt még cél
Celldömölk – Rábapaty1-0 (0-0)
Celldömölk, 200 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 5. forduló 2021.
szeptember 11.
Vezette: Németh Tibor (Szabó Botond,
Kiss Gábor).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh,
Kovács Z. (Göntér 21.p.), Keszei R. –
Enyingi – Gorácz (Tóth 84.p.), Marsai Máté – Szabó R., Kovács A., Marsai Milán
(Keszei T. 46.p.). Edzõ: Kovács Balázs.
Rábapaty: Király – Könczöl, Csupor, Tóth,
Balhási – Nardai (Németh G. 46. p.),
Csonka, Németh Z. (Horváth R. 76. p.),
Szabó – Piros (Kovács 63. p.), Horváth K.
Edzõ: Nagy Dániel.
Góllövõ: Keszei Tamás (66.p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Rábapaty U19 3-0 (0-0) G.: Bárdossy Bence
2, Homlok Gergõ.
Celldömölk – Király SE 0-2 (0-0)
Celldömölk, 50 nézõ Halmosi Zoltán
Vas Megyei Kupa 3. forduló 2021.
szeptember 15.
Vezette: Vass István (Tóth Csaba, Kovács Panna).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh
(Enyingi 46. p.), Göntér, Horváth – Gábor
– Tóth (Gorácz 56. p.), Marsai Máté,
Keszei R. (Keszei T. 63. p.)– Szabó R.
(Kocsis 87.p.), Kovács A. Edzõ: Kovács
Balázs.
Király SE: Horváth – Takács, Schimmer,
Kovács, Vargyas (Devecseri 69. p.) –
Auer, Kalmár, Kondákor (Németh 56.
p.), Hertelendi (Kudron 60. p.) – Tamás
(Halmosi 60. p.), Fábián (Szalay 60. p.).
Edzõ: Hegyi László.
Góllövõk: Németh Dominik (67. p.),
Halmosi Péter (78.p.).
Szentgotthárd – Celldömölk 0-4 (0-1)
Szentgotthárd, Vas megyei labdarúgó
bajnokság 6. forduló 2021. szeptember
18.
Vezette: Marácz Zoltán (Fülöp Zoltán,
Gersei Tamás).
Szentgotthárd: Kapui – Báger, Gerebics,
Kovács, Nagy – Dancsecz, Gécsek, Latyák, Sipos G. – Sipos B. (Korpics 70.
p.), Gyécsek. Edzõ: Crnko Bogdan.
Celldömölk: Osvald – Galovich (Horváth
65. p.), Enyingi, Göntér, Keszei R. –
Gábor – Gorácz (Tóth 75. p.), Marsai
Máté – Szabó R. (Marsai Milán 75. p.),
Kovács A., Keszei T. (Tóth D. 40. p.).
Edzõ: Kovács Balázs.
Góllövõk: Enyingi Márk 2 (35. és 50.
p.), Gorácz Máté (51. p.), Kovács Adrián
(54. p.).
Elõmérkõzés: Szentgotthárd U19 - Celldömölk U19 2-1 (0-0) G.: Hujbert Martin.
Zárjuk le olyan gyorsasággal a Halmosi
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Zoltán Vas Megyei Kupa ez évi szezonját, ahogy a csapat is tette, hogy azután már „csak” a bajnokságra kelljen
koncentrálni. Nem volt szerencsés,
hogy a két együttes a kupasorozat már
ilyen korai szakaszában találkozott
egymással. Az összecsapásra a két
edzõ hasonló felfogással küldte pályára
játékosait, mindkettõ ugyanis a bajnokságban kevesebb szerephez jutó játékosainak szavazott bizalmat a kezdõben, a rendszeresen szóhoz jutók
hazai oldalon kisebb, a szombathelyieknél nagyobb számban a kispadon
foglaltak helyet. A játék színvonala hagyott is maga után kívánnivalót, egyik
csapat sem találta a játékritmust, a kapuk szinte nem is forogtak veszélyben,
majd jöttek a cserék és egy helyzet
nélküli, valamint egy les gyanús találattal a Király jutott a legjobb tizenkét
együttes közé, ahova rajta kívül még
négy megyei elsõ osztályú csapat kvalifikálta magát. A bajnokság elején, arra
azért nem tettem volna nagyobb
összegû fogadást, hogy a hatodik fordulót követõen a tabellán magunk mögött
tudjuk a Király és a Sárvár együttesét is,
pedig így van, míg õk a harmadik és negyedik helyet foglalják el, mi a másodikat, az elsõt pedig (reméljük átmenetileg) a Vép.
Gyõzelmeink mellett ehhez kellett az
is, hogy a Király és a Sárvár az ötödik
fordulóban döntetlent játsszon egymással, majd a hatodikban az addig
nyeretlen Kõszeg kiüsse négy nullára a
hazai pályán játszó Sárvárt. Mondjuk

ezért vakargassák a sárváriak a fejüket,
mi pedig örüljünk a két gyõztes fordulónak. A Rábapaty a vendégcsapatok
szokásos harcmodorával kezdte a
meccset és ezt a sündisznó jellegû védekezéses játékot azért valljuk be nagyon nehezen kezeli csapatunk. Van
olyan eset, mikor szerencsésen pattan
egy-egy labda és gól lesz belõle, a
sündisznó kinyílik és onnantól már
védtelen, de többségében nincsenek
szerencsés meccsek és meg kell tudni
oldani a feladatot önerõbõl is. Most
megoldottuk, de jóformán az elsõ és
egyetlen eset volt, amikor gyors és
pontos passzokkal jutottunk önerõbõl a
ziccerig és azt ki is használtuk. A Szentgotthárddal a tavalyi bajnokságban hasonló ívû pályát futottunk be, borzalmas õszi szereplés (mindketten kiesõ
helyen zártuk a félévet) és sikeres tavaszi futam, mi a nyolcadik, õk a kilencedik helyre értek fel. Most eltérõ az
ív, annak ellenére, hogy mindkét
együttes jórészt megtartotta a tavasszal sikerrel szerepelt játékosait, míg
mi sikerrel vesszük az akadályokat, õk
megint a kiesõ helyen tanyáznak. Most
a meccsen volt egy ötperces rövidzárlatuk, amit mi három gól rúgásával
használtunk ki, ez fizikailag is szinte
felfoghatatlan, de ezért meg vakargassák a szentgotthárdiak a feje búbjukat.
A bajnokságra koncentrált folytatásban
a hazai pályán szeptember 25-én a
Körmend csapatát fogadjuk, majd
Vasvárra látogatunk, mindkét együttes
a tabella hátsó régiójában tanyázik jelenleg, tartsuk ott is õket a folytatásban.
»DOTTO

Hirdetmény

Vendéglátó egységek bejelentési kötelezettsége
2021. január 1-tõl több ponton is
változott a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeirõl szóló
kormányrendelet.
Felhívjuk az üzemeltetõk figyelmét
a rendelet 31.§-ában foglaltakra,
miszerint „ A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén
a 4. melléklet szerinti vendéglátó
üzlettípust a kereskedõ legkésõbb
2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzõnek.” A bejelentés
megtörténtét a székhely szerint illetékes Jegyzõ köteles ellenõrizni
2021. október 31. napjáig. Ha az

ellenõrzés során megállapításra kerül, hogy a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget a kereskedõ,
a Jegyzõ a vendéglátó egységet
azonnali hatállyal bezáratja a kötelezettség teljesítéséig.
A bejelentési nyomtatvány elérhetõ
papír alapon a Hivatal épületének
portáján, illetve elektronikusan a
város honlapján.
http://celldomolk.hu/aloldal.php?
mod=cikk&id=622
Szíves együttmûködésüket ezúton is
köszönjük.
»CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL JEGYZÕJE
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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!

