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„150 éves a vasút Celldömölkön”
Másfél évszázaddal ezelõtt indult meg
Celldömölkön, az akkori Kisczellben a
vasúti közlekedés Gyõr és Szombathely, majd egy évvel késõbb Székesfehérvár és Szombathely vonalakon,
fontos vasúti csomóponttá téve a települést. A Magyar Nyugati Vasút magánvasút-társaság által épített vasútvonal elõdjét, a mai Székesfehérvár–
Szombathely-vasútvonal Celldömölk és
Szombathely közötti vonalszakaszával
együtt 1871. október 1-jén adták át a
forgalomnak. Ennek apropóján „150
éves a vasút Celldömölkön” címmel
nagyszabású jubileumi rendezvény valósult meg városunkban, október 2-án.
A jeles esemény emléktábla avatással
kezdõdött a vasútállomás épületében,
ahol avatóbeszédet Majthényi László, a
Vas Megyei Közgyûlés elnöke mondott.
A 150 éves jubileumra készült emléktáblát dr. Mosóczi László, közlekedéspolitikáért felelõs államtitkár, Majthényi László közgyûlési elnök és Fehér
László polgármester leplezte le, majd
Ágh Péter országgyûlési képviselõ, valamint Majthényi László és Fehér László
elhelyezték az emlékezés koszorúit a
frissen felavatott emléktáblánál. Ezt
követõen még egy koszorúzásra is sor
került, a vasútállomás épülete elõtt,
Baross Gábor egykori közlekedési miniszter szobránál.
Az ünnepi mûsornak és konferenciának
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár színházterme adott helyet,
ahol bevezetõként a Pécsi Vasutas
Koncert Fúvószenekar játszotta el a
mozdonyvezetõk és masiniszták indulóját, majd Petõfi Sándor: Vasúton címû
verse hangzott el Tóth Ákos, a Soltis
Lajos Színház tagjának elõadásában.
Fehér László polgármester köszöntõjében hangsúlyozta, büszkék lehetünk
a celldömölki vasútra és vasutasságra,
hiszen a vasút biztonságos és fenntartható közlekedési formaként jelentõs
szerepet töltött be a város fejlõdésének folyamatában.
A városvezetõt dr. Mosóczi László, közlekedéspolitikáért felelõs államtitkár
követte a pulpitusnál, aki kiemelte: a
város büszke lehet rá, hogy az elsõ
Pest–Vác vasútvonal megindulása után
25 évvel már Celldömölkre is megérkezett az elsõ vasparipa Gyõr irányából,
és onnantól kezdve lendületes fejlõdést
vett a vasútépítés a térségben és az
egész országban egyaránt. Az államtit-

kár „Múlt és jövõ Magyarország közlekedésében” címû elõadásának középpontjába egyrészt a versenyképes vasutat, a fejlõdõ vasúti ipart állította,
másrészt a kiemelt nagyprojektekrõl
beszélt, melyek tükrében a hazai vasúti
közlekedési szegmens jövõképe számos fejlesztési területet érint.
„A múlt tradícióira a jövõt építjük” címmel Ágh Péter országgyûlési képviselõ
tartott elõadást, beszédében rávilágítva, hogy Celldömölk és a vasút egybeforrt, hiszen a város 150 éves, kimagasló értéke a vasút, az erre épülõ tradíció pedig a település egyik büszkesége. A vasút elismert és megbecsült jelentéssel bír, ugyanis a város és az ország építésének egyaránt fontos része
a vasút fejlesztése. Az elõdök lerakták
az alapot, a holnap vasútjának alapja
pedig a ma élõk hozzáállása – fogalmazott a képviselõ, köszönetét fejezve ki
mindazoknak, akik a múlt tradícióira
építik a jövõt.
A konferencia részeként Virág István
pályamûködtetési vezérigazgató-helyettes elõadása a „175 éves a magyar
vasút, vasúti fejlesztések napjainkban”
címet viselte, melynek keretében Celldömölk vasúttörténetének mérföldköveit is megosztotta hallgatóságával,
majd a jelenlegi vasútfejlesztési törekvésekrõl beszélt. Ezek között kiemelendõ cél a csökkenõ menetidõ, a
megújuló vasútállomások, a koros gépjármûpark felújítása, a jegyértékesítés
fejlesztése, valamint a zöld és fenntartható vasút mûködtetése. Fehér Tamás
nyugalmazott vontatási fõnök, a cell-

dömölki vasút múltjának szakavatott
ismerõje és hozzáértõje „Celldömölk, a
vasutas
város
–
Kis-Czelltõl
Czelldömölkig” címmel beszélt a helyi
vasúti múlt évtizedeken átívelõ és
méltán értékes jelentõségérõl. Az ünnepi mûsor befejezéseként közremûködtek még az Ádám Jenõ Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai.
A mûvelõdési központ elõcsarnokában
kialakított „A „vasparipától” a villamosításig Celldömölkön” címû vasúttörténeti kiállítást Horváth József, a MÁV
Start Zrt. Területi Személyszállítási és
vontatási igazgatója nyitotta meg. A
vasút és Celldömölk egymásba fonódó
közös múltjáról is szóló tárlat segítségével idõrendi és tematikus rendben a
kezdetektõl a 20. század végéig követhetünk nyomon fontos eseményeket,
ezenkívül szemelvények, újságcikkek,
dokumentumok, tárgyi emlékek idézik
fel a múltat.
A jubileumot ünneplõ rendezvény számos kísérõprogramot is kínált az
érdeklõdõknek. Mialatt a Pécsi Vasutas
Koncert Fúvószenekar térzenéje szólt a
mûvelõdési központ elõtt, a szervezõk
vendégül látták a közönséget. A hétvége két napján megtekinthetõ volt a
Szombathelyi Vasútmodellezõ és Vasútbarát Egyesület vasútmodell kiállítása,
valamint mozdony-szimulátor kipróbálására is lehetõség nyílt.
A MÁV Humánpartner munkatársai pedig interaktív játékokkal, vasúti kvízekkel és pályaorientációs kínálattal települtek ki.
»REINER ANITA
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A pagnaccoi polgármester emlékének is adóztak
Testvérvárosunk, Pagnacco polgármesterére való emlékezéssel, elismerések
átadásával kezdõdött városunk képviselõ-testületének szeptember 22-i ülése. A városvezetõ grémium közel harminc napirendi pontot tárgyalt meg a
nyílt ülésen.

Fehér László egyperces csendes emlékezésre kérte a szeptemberi soros
képviselõ-testületi ülésen megjelenteket. A városvezetõ polgármester kollégája, olasz testvérvárosunk, Pagnacco
vezetõje, Luca Mazzaro elvesztése miatt
kérte a gyász gesztusát. Luca Mazzaro
több éven keresztül segítette és ápolta
településeink közötti kapcsolatok kiteljesedését. A súlyos betegségben elhunyt
polgármester 49 éves volt.
Örömtelibb percek következtek ezután.
Augusztus 20-án két kitüntetett nem
tudta átvenni az elismeréseket, elõször
õket köszöntötte a városvezetés. Semmelweis-nap alkalmából „Celldömölk
Városért Érdemérem” elismerést kapott
a város egészségügyi-szociális ellátásában végzett kiemelkedõ tevékenységért,
magas színvonalú és lelkiismeretes
munka elismeréseként Kovácsné Borsodi
Anikó gyógytornász és Sebestyén Tünde
ápolónõ (kitüntetésük, méltatásuk kapcsán írtunk róla az augusztusi 27-i lapszámban). Velencei Balázs sporttevékenységét ismerték el. A sport- és
rekreációszervezõ végzettséggel rendelkezõ fiatalember triatlon sportágban ért
el eredményt, az eXtremeMan Nagyatád

elnevezésû Nyílt Nemzetközi Hosszútávú
Triatlon versenyen 3800 méter úszást,
180 kilométer kerékpározást és 42,2 kilométer futást, azaz maratont teljesítve
kategóriájában ötödik helyezést ért el,
férfi kategóriában pedig a 394 férfi induló között abszolút sorendben 84. helyen
végzett.
A fõ napirendi pontok között tárgyalta a
testület a Celldömölki járás foglalkoztatási helyzetérõl szóló beszámolót. A járási hivatal részérõl Bagicsné Sebestyén
Zsuzsanna hivatal-vezetõ helyettes, valamint Rodler Tamás, a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi
és Munkavédelmi Fõosztályának vezetõje vettek adtak tájékoztatást, a szöveges
anyag a város honlapján a képviselõtestület dokumentumai között elérhetõ.
Általánosságban elmondható, hogy az
elmúlt évben a koronavírus-járvány miatt az elsõ szakaszban megnövekedett a
regisztrált álláskeresõk száma, azonban
a kormányzati támogatások eredményeként ez évre a foglalkoztatottak száma stabilizálódott, a regisztrált álláskeresõk száma a járvány elõtti szintre
mérséklõdött.
A képviselõ-testület foglalkozott az intézményeket érintõ ügyekkel. A Kemenes Vulkán Park szeptembertől ismét
látogatóközpontként mûködik, ezzel
összefüggésben
módosították
a
belépõjegyek árait 2022. január 1-jei
bevezetéssel.
A
Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár új feladatként kapta meg a Horváth Elek ut-

cai közösségi tér mûködtetését, ennek
kapcsán módosították az intézmény
alapító okiratát. Mindkét intézményben
december
végén
jár
le
az
intézményvezetõk megbízása, így igazgatói pályázatokat írt ki a testület.
A Népjóléti Szolgálat kérte az idõskorúak átmeneti elhelyezését biztosító
intézményének, a Gondozóháznak tartós bentlakásos intézménnyé, Idõsek
Otthonává történõ átminõsítését. Erre
törvényi változások miatt volt szükség.
A módosítás 2022. január 1-vel léphet
életbe, a döntést az Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Intézményfenntartó Társulás 28 települési polgármesterét tömörítõ Társulási
Tanács adhatja meg, a celldömölki
képviselõ-testület ehhez a hozzájárulást megadta.
A grémium elfogadta Celldömölk Város
Önkormányzata és az intézmények 1–8.
havi bevételi és kiadási adatainak
teljesülésérõl szóló tájékoztatót. Csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához, a
pályázatokat a diákok és hallgatók 2021.
november 5-ig adhatják be.
A testület rendeletmódosításokat fogadott el, tárgyalt szabályzatok felülvizsgálatáról, valamint a Sági u. 33. sz. alatt
megvalósítandó társasház-építésrõl is. Ez
utóbbi kapcsán szeptember 24-re rendkívüli ülést hívtak össze, a témára
következõ lapszámunkban visszatérünk.
»ÚK

Mobilitási Hét és Autómentes Nap
Idén szeptember 16. és 22. között huszadik alkalommal rendezték meg az
Európai Mobilitási Hetet, melynek célja a
környezetbarát és fenntartható városi
közlekedés népszerûsítése. A hét zárónapja az Autómentes Nap, melyhez
Celldömölk is minden évben csatlakozik.
Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap a társadalom környezettudatosságát erõsíteni hivatott rendezvénysorozat, mely felhívja a figyelmet
a megnövekedett autóforgalom okozta
környezeti, baleseti és városképi problémákra, a közlekedési mód felelõsségteljes megválasztására, a fenntartható, környezet- és emberbarát városi
közlekedés elõnyeire, a közösségi, a
kerékpáros és a gyalogos közlekedés
fejlesztésének szükségességére. Euró-
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pa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya évrõl évre egyre
népszerûbb Magyarországon. A kampány egy összeurópai kezdeményezés
része, mely kifejezetten az ésszerû
közlekedés gazdaságnövelõ hatásaira
helyezi a hangsúlyt. Az idei év mottója:
„Fenntartható közlekedés a biztonság
és egészség jegyében.”
A rendezvény egyik hosszú távú
célkitûzése az, hogy rávegye a többnyire autóval munkába, iskolába vagy
kikapcsolódni járó polgárokat, hogy az
utazáshoz fenntartható alternatív közlekedési módokat vegyenek igénybe.
A kezdeményezéshez rendszerint csatlakozik Celldömölk Város Önkormányzata is. Szeptember 22-én az autómentes nap keretében reggel 7 órától 10
óráig almával, üdítõvel és müzliszelet-

tel köszöntötték a város több pontján
mindazokat, akik aznap autó helyett a
kerékpáros közlekedést választották a
munkába, iskolába eljutáshoz.
A nap további részében pedig az óvodások és iskolások a fedett piacnál autómentes játékokat próbálhattak ki. A legkisebbek kis szekereket tologathattak,
valamint építõjáték és puzzle várta
õket. A nagyobbak kipróbálhatták az
õskerékpárt, emellett különbözõ ügyességi és sportversenyek, vidám vetélkedõk várták õket, úgymint gondolkodós és tematikus autómentes viccességek, biciklialkatrészekkel játszva, illetve
kerékpárpumpa – kerékgolyó fújó versennyel.
A vetélkedõk során a nyertesek jutalomban is részesültek.
»REINER ANITA
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» MEGEMLÉKEZÉS

Megemlékezés a Trianoni keresztnél
Kemenesalja népe 87 évvel ezelõtt,
1934 szeptemberében állíttatta Magyarország legnagyobb trianoni emlékmûvét a Ság-hegyen. Celldömölk
Város Önkormányzata, a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár, a
Kemenesaljai Trianon Társaság, az Alsósági Életfa Egyesület, valamint a Ság
hegyért Alapítvány idén is szervezett
megemlékezést az évforduló kapcsán,
szeptember 23-án a keresztnél.
A Magyarország megcsonkításával járó
trianoni békediktátum okozta fájdalomra
emlékeztetõ kereszt felállításának évfordulóján a Himnusz közös eléneklése után
Fehér László polgármester mondott
köszöntõt. „Kemenesalja népe 1934-ben
állította fel a Trianoni emlékkeresztet, a
történelmünket gyökeresen átalakító
eseményre emlékezve. Tizennégy évvel
a Trianonban megkötött békediktátum
után, a fájó emlék még élõ volt. És ez
máig nem múlik. A fájó emlék bennünk
van, amikor azokra a magyarokra, a leszármazottaikra gondolunk, akik az új határok meghúzásával már határainkon kívül éltek, élnek magyarként. A Ság hegy
tetején, Magyarország legmagasabb emlékkeresztje mutat rá történelmünk egyik
fájó eseményére, amikor megcsonkították hazánkat... ha már helyrehozni nem
is lehet a Trianon okozta fájó vesztesé-

get, mi magyarok határainkon kívül és
belül, együtt õrizzük meg mindazokat az
értékeket, amelyek a miéink.”
Dr. Horváth András Wass Albert: Üzenet
haza címû versét tolmácsolta, majd a
Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör mûködött közre. A megemlékezés ünnepi beszédét Czupor Attilától, a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
igazgatójától hallhatták az egybegyûltek. „Tanárként nap mint nap gyermekek vesznek körül, az õ jövõjük alakítása az egyik legfontosabb célkitûzésem… Örömmel veszünk részt azokban a pályázatokban, amely a határon
túl élõkkel való találkozási lehetõséget
támogatja. A Határtalanul pályázat keretében diákjaink eljuthattak például
Erdélybe, egészen Csíksomlyóig. Ezen kívül jártunk még a Felvidéken, a Mura-vidéken. Pedagógus-tapasztalataim mellett hadd számoljak be egy közelmúltbeli eseményrõl, amely szintén erõsítette
bennem magyarságomat, a testvérekkel
való egységet. Két héttel ezelõtt járt
fõvárosunkban Ferenc pápa, aki minden
téves médiahíresztelés ellenére – bízik a
magyarokban, és látja hitüket. Rómába
hazatartva repülõjén újságírói kérdésekre válaszolva ezt mondta: „Nagyon sok
értéke van a magyaroknak… ti, magyarok: veletek voltam tavaly Erdélyben,
csodálatos volt az a magyar mise!” A

másik esemény, amirõl olvastam,
ugyancsak örömteli. Néhány napja ért
véget a „Lépj át a határaidon!” elnevezésû hároméves projekt, amelynek
célja a Kárpát-medencében élõ magyarság kulturális és hagyományõrzõ kapcsolatainak erõsítése, valamint szakmai hálózatok kiépítésével, jó gyakorlatok
megosztásával elõsegíteni a nemzeti
összetartozás, a közös identitásérzet
megélését. Ezek az események mind reménységre adnak okot. Több, mint száz
év távlatából a fájdalmas emlékezés
mellett megjelenik a reményteli várakozás, hogy ezek a kapcsolatok újra egyesítik a magyar embereket és fiatalokat
… határon innen és túl.
Ahogy ez a kereszt kimagaslik és világít
a hegytetõn, nekünk is ilyen bátorsággal
kell hirdetni a világnak, hogy nem a térképen rajzolt határok, hanem az egymást összekötõ testvéri szeretet számít.
Ahogy ezt Böjte Csaba is mondja: Hiszek
a szeretet végsõ gyõzelmében.”
Az ünnepi beszéd után Bartha István
szavalta el Wass Albert: Mikor a bújdosó Istennel beszél címû költeményét,
majd a jelenlevõ hivatalos szervek, intézmények, pártok, civil szervezetek
képviselõi elhelyezték a tisztelet és
emlékezés koszorúit az emlékmûnél,
befejezésül pedig ismét a magasi citerások zenéltek. A megemlékezés a
Szózat és az Erdélyi Himnusz eléneklésével ért véget.
»REINER ANITA

Az aradi vértanúkra emlékeztek
Celldömölk Város Önkormányzata, valamint a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár idén is megemlékezett az október 6-hoz fûzõdõ nemzeti
gyásznapról. Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc vértanúinak tiszteletére szervezett megemlékezés az esõs
idõjárás miatt a mûvelõdési központ
elõcsarnokában került megrendezésre.
A megemlékezés kezdetén a Himnusz
közös eléneklését követõen SzilágyiVarga Diána népdalénekes, a Népmûvészet Ifjú Mestere elõadásában hangzottak el aradi kesergõ népdalok, majd
Fehér László polgármester mondott emlékezõ beszédet. „Ma az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc utáni megtorlásra emlékezünk, együtt idézzük fel
a 172 évvel ezelõtti fájdalmas eseményeket. Emlékezve arra, hogy a világosi
fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg tizenkét
tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követõen kerültek osztrák fogságba.
Az »aradi tizenhármak« a nemzet vérta-

núivá váltak az e napon Budapesten kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnökkel és a többi kivégzett honvédtiszt társukkal együtt. Ma, amikor erre gondolunk vissza, gondoljunk arra, hogy ezek
az emberek életükkel és halálukkal is
példát mutattak és mutatnak nekünk,
hogyan kell a nemzetért és az eszmékért küzdeni, a legvégsõkig kiállni. Hajtsunk fejet mindazok elõtt, akik életükkel és halálukkal példát adtak az utókor-

nak. Arad hõsei mutatják nekünk az erkölcsi példát, hogy nyújtsuk egymásnak
a kezünket, bajban és örömben, addig,
amíg kezet nyújthatunk, amíg a kezek
elérnek egymáshoz” – mondta el beszédében a városvezetõ, majd a jelenlevõ
hivatalos szervek, pártok, civil szervezetek képviselõi koszorúzással rótták le kegyeletüket a tizenhárom aradi vértanú
elõtt.
»REINER ANITA
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tálókat. A színpadon pedig a mûvelõdési központ néhány mûvészeti csoportjának szereplésével elevenedett
meg három különbözõ táncos mûfaj.
Közremûködtek a Rocky Dilly ARRC táncosai, a hip-hop és modern táncok

kedõ testvérvárosi delegációk köszöntésére került sor. Idén Erdõszentgyörgyrõl, valamint Ausztriából érkezett küldöttség, utóbbi kapcsolat megkötése folyamatban van Veitch településsel. A polgármesteri köszöntõ után a
2019-ben a Fölszállott a páva gyerekévadát megnyerõ Vasi Kislegényczéh, és
a 2017-ben bronz Páva-díjat elnyert

képviselõi, valamint a Szenior Örömtánccsoport. A délutáni programok az
alsósági városrészen startoltak, ahol az
Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat

ELTE-SEK Szökõs Néptáncegyüttes foglalta el a színpadot. A legények verbunkot, ugróst, söprû- és sapkatáncot,
valamint legényes táncokat mutattak

Jubileumi szüreti napok
Kerek jubileumához érkezett a Sághegyi Szüreti Napok rendezvénye. A
harmincadik alkalommal zajlott hagyományos õszi programra szeptember
24-én és 25-én került sor. A szüreti hagyományok felelevenítésén túl idén is
változatos zenei kínálat és számos kulturális, valamint szórakoztató programelem színesítette a két napot.
A kétnapos programfolyam pénteken
délelõtt egy gyerekeknek szóló meseelõadással vette kezdetét, a Pesti Mûvész Színház hozta el Hamupipõke címû zenés mesejátékát, melyet aztán
kora délután a kisiskolások is megtekinthettek a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár színháztermében.
Ahogy az elmúlt években mindig, ezúttal is különleges kiállítási anyag megnyitójával indult a szüreti napok kulturális része, hiszen népviseletek, illetve
falvédõk alkotta tárlat nyílt meg péntek délután a Móritz-galérián. Egyrészt
Orbán Zita a Népmûvészet Ifjú Mestere, Kis Jankó Bori-díjas viseletkészítõ,
népi iparmûvész emlékkiállítását, másrészt a Molnár Istvánné gyûjteményébõl származó régi konyhai eszközökbõl
és falvédõkbõl álló válogatást ajánlotta
a megjelentek figyelmébe Hámori Sándor népviseletgyûjtõ. Köszöntõt mondott Fehér László polgármester, népdalokkal közremûködött a Kenyeri Rábamenti Citerazenekar. Este hat órától a
zenéé lett a fõszerep a szabadtéri színpadon, ahol elsõként a Mester Krisztina
és Németh Lili duó lépett fel retro és
pop dalokkal, majd a Tihanyi Tóth Csaba – Bognár Rita mûvészpáros idézett
meg számtalan Szenes Iván dalszövegíróhoz köthetõ népszerû slágert. Az
este folyamán még két elõadó, a
Rudán Joe Akusztik, valamint a Radar
együttes szórakoztatta zenéjével a
Géfin tér közönségét.

„A fesztivál tortája” verseny eredményei
„A fesztivál tortája” díj: Nagy Vivien
(Bõség csokis szilvás kosara)
Többi díjazott:
• Szabó Horváth Anett (Fûszeres körte édes mogyoróval)

• Roll Kornél (Mamma Rosé)
• Németh Richárd (Kisalföldi gyerek)
• Szerdahelyi Petra (Szüret 2021)
• Nagy Attila (Áfonyás kékszõlõ
ehetõ muskátli levelekkel)

tagjai szüreti kínálóval kedveskedtek
az alsósági lakosoknak. Közben a mosonmagyaróvári Mofém Mûvészeti
Egyesület és az Ajkai Városi Bányász
Fúvószenekar Egyesület fúvósai adtak

be, a Szökõs koreográfiájában pedig az
erdélyi Mezõség magyar és román lakóinak táncbéli együttélése elevenedett meg. A zenei kísérõ Horváth Attila
és zenekara volt, akik szászcsávási dallamokat játszottak. A népzene után a
„Fesztivál bora” és a „Fesztivál tortája”
versenyek eredményeinek kihirdetésére került sor. A díjazottak Fehér László
polgármestertõl és Karádi Mihály önkormányzati képviselõtõl, bizottsági
elnöktõl vehették át elismeréseiket.
Este hét órakor a régi celli zenészek alkotta Sirius Shadows Band együttes
koncertezett, majd az erdélyi Hargita
megyébõl, Gyergyószentmiklósról érkezett 4S Street fiatal tagjai mutatkoztak be lendületes zenéjükkel. Az idei
évi kétnapos szüreti rendezvény retro
discoval ért véget Dj GÁ-GÁ közremû»REINER ANITA
ködésével.

„A fesztivál bora” verseny eredményei
„A fesztivál bora” fehér kategória:
Fehér Csaba Attila
(Sághegyi Olaszrizling 2020)
„A fesztivál bora” vörös kategória:
Baracskai Imre (vörös shiraz 2020)

Többi díjazott:
• Sághegyi Zsolt (rizling 2020)
• Nagygál Ferenc (merlot 2017)
• Falusi György (sági napsugár
2020)

A szombati nap immár hagyományosan szüreti piaccal indult, ahol helyi és
vidéki termelõk, alkotók kínálták portékáikat, és kirakodóvásár, kézmûves
foglalkozások (agyagozás, álomfogó
készítés, szalmafonás, kötélverés) is
várták a ragyogó õszi napsütésben sé-

egymásnak randevút a sági piactéren,
majd elindult a népes szüreti felvonulás néptáncosokkal, mazsorettekkel,
zenészekkel, lovasokkal, fogatokkal és
a „Celli-Szétpillantó” kisvonattal. Miután a menet beérkezett a celli városközpontba, a városunkban vendéges-
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» MÛVELÕDÉS

Emlékezés a viseletkészítõre és a múltra
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen az idei évi Sághegyi Szüreti
Napok keretében is nyílt kiállítás a rendezvénysorozat elsõ napján. Ezúttal
népviseletekbõl, és konyhai falvédõkbõl nyílt tárlat a néphagyományok
jegyében a Móritz-galérián.
A kiállításmegnyitóra összegyûlt közönséget elsõként Fehér László polgármester köszöntötte, majd a Kenyeri
Rábamenti Citerazenekar elõadásában
csendültek fel népdalok. A „Viseletekbe zárt élet” címû anyagot, mely
Orbán Zita néhai celldömölki viseletkészítõ, népi iparmûvész emlékkiállításaként jött létre, Hámori Sándor népviseletgyûjtõ ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A másik kiállítás Molnár
Istvánné gyûjteményébõl valósulhatott
meg, aki hímzett képes-feliratos falvédõit és régi konyhai használati tárgyakat bocsátott a mûvelõdési központ
rendelkezésére. A kiállított mintegy
száz konyhai falvédõ több mint egy évtized gyûjtõmunkájának eredménye.
Molnár Istvánné a mai napig gyermeki
örömmel, lelkesedéssel kutatja a kör-

nyezetében fellelhetõ feliratos falvédõket, melyekkel kapcsolatban elmondta: – Az egyszerû emberek kezdetben piros és kék fonallal készítették
konyháik falaira a hímzett textileket,
majd egyre színesebbé váltak a
falvédõk, tüneményes és sokatmondó
szövegekkel megspékelve. A falvédõknek komoly üzenetértéke is van.

Egyrészt magának a hímzõnek üzennek, másrészt pedig érzelemkifejezõek, legyen szó akár szerelemrõl, politikai állásfoglalásról, vagy vallási

meggyõzõdésrõl. A konyhai falvédõk a
csempézett konyhák megjelenésével
kezdtek eltûnni, egy ideig még a nyári
konyhák falait díszítették, ma már szinte csak falun lehet el-elvétve látni.
Molnárné Erzsike számára a falvédõk
gyûjtése a múlt tiszteletét jelenti, hiszen, mint vallja: múlt nélkül nincs jelen és nincs jövõ.
Ezért, aki a múlt és hagyományok felelevenítéseként régi falvédõk tucatjaival akart találkozni, október 8-ig felkereshette Molnár Istvánné gyûjteményét a mûvelõdési központban. Orbán
Zita emlékkiállítása pedig még november 12-ig volt megtekinthetõ a Móritzgalérián.
»REINER ANITA

Újra megdobbant a VulkánSág szíve
Ismételten megemlékeztek a celldömölkiek a szív világnapjáról. A VulkánSág szíve szeptember 26-án dobbant
meg újra, a Ság hegy kráterében.
Immáron 21 éve kezdeményezte a Szív
Világszövetsége a Szívünk Napjának
megrendezését, melyhez való csatlakozást hazánk már az elsõ évben megtette. Azóta is, minden év szeptemberének végén országszerte szerveznek
különbözõ eseményeket, valamint
ezen a napon a Magyar Kardiológusok
Társasága is kiemelten felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek
gyakoriságára. Sajnos szomorú tendenciaként mutatkozik meg az, hogy hazánkban ezek a betegségek több áldozatot szednek, mint az összes többi betegség, valamint balesetek összessége.
Ezért is vált kiemelkedõen fontossá a
megelõzés, valamint a kockázati tényezõk elkerülése, mint például a dohányzás, vagy pedig a stresszel teli
életmód folytatása. Fontos ezen kívül
a rendszeres szûrõvizsgálat, az egészséges életmód, illetve a mindennapos
mozgás is. Ezen a napon ezek még inkább elõtérbe kerülnek, és a szakértõk

számtalan program keretében hirdetik
és hangsúlyozzák szerepüket. Immáron
hagyományosnak mondható, hogy Celldömölk Város Önkormányzata a Ság
hegy Térsége Turisztikai Egyesülettel
együttmûködve, meghirdeti a VulkánSág
szíve programot. Ennek keretén belül a
kilátogatók egy szív formába szervezõdnek a Ság hegy híressé vált kráterében, majd piros lufikat elengedve jelképesen kimutatják azt, hogy számukra
igazán nagy jelentõséggel bír a saját, illetve környezetükben élõk egészsége.

Idén vérnyomásmérõ mûszerek kihelyezésével is igyekeztek népszerûsíteni a
szûrõvizsgálatokat. Az idei évben már
8. alkalommal gyûltek össze a celldömölkiek és környékbeliek, hogy megemlékezzenek a Szívünk Napjáról. A jelenlévõk Söptei Józsefné és Hencz Kornél alpolgármesterek vezényletével
eresztették az égbe a léggömböket,
így általuk ismételten megnyílt a lehetõsége annak, hogy megdobbanjon
a VulkánSág szíve.
»NOVÁK FANNI
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Ignácz Bea-díj Holpert Jenõnének
Holpert Jenõné Bella néni neve ismerõsen csenghet minden celldömölki
elõtt, legyen akár egészséges, akár fogyatékkal élõ ember. A mozgáskorlátozottak érdekében elkötelezettséggel
végzett munkájáért már több ízben részesült állami, megyei, városi és egyesületi kitüntetésben Bella néni, aki legutóbb október elsején vehetett át rangos elismerést a fõvárosban.
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetsége megalakulásának
40. évfordulója alkalmából a mozgáskorlátozott emberek érdekében több
évtizeden keresztül végzett kiemelkedõ és lelkiismeretes tevékenysége elismeréseként Ignácz Bea-díjat adományozott a MEOSZ Holpert Jenõnének, a
Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete
Celldömölki Csoportja titkárának. A díjat Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke adta
át az Országház Vadásztermében.
Bella néni 1989. márciusában hozta
létre a mozgáskorlátozottak celldömölki csoportját, melyhez két város (Celldömölk és Jánosháza) és 27 község
tartozik. Azóta lelkes vezetõje az egyesületnek, és napjainkban is áldozatos
munkával, töretlen lelkesedéssel intézi
a csoporttagok ügyes-bajos dolgait.
»Milyen feladatokból áll össze tevé-

kenységi körötök?
– Foglalkozunk akadálymentesítési, illetve gépjármû igénylési támogatásokkal, lerokkantosításokkal. Figyelemmel
kísérjük a csoport fiatal tagjainak továbbtanulását, rendszeresen látogatjuk
az otthon ápoltakat, lelki segítséget
nyújtunk. Havi rendszerességgel rendezünk összejöveteleket különféle elõadásokkal, részt veszünk a városi ünnepségeken, minden évben megszervezzük az ART Fogyatékkal Élõk Kulturális Fesztiválját. A mûvelõdési központ igazgatónõje jóvoltából színházbérletünk is van, így a színházi elõadásokat is tudjuk látogatni.
»Mi az, ami erõt ad, hogy továbbra is
folytasd a munkát?
–Az emberek iránt érzett szeretetem.
Nagyon jó érzés, hogy néha kapok
vissza abból a szeretetbõl, amit én
nyújtok mások felé. Érdekességként
említeném, hogy ezt leginkább ifjabb
tagjainkkal kapcsolatban érzem, megcáfolva a mai fiatalokkal szemben támasztott sztereotípiákat.
»Mit jelent számodra ez az újabb kitüntetés?
– Feltette az „i” -re a pontot, és meggyõzött arról, hogy az embereknek
még szüksége van rám, tehát amíg
erõm engedi, tovább kell csinálnom.

Õszintén szólva tervben volt, hogy viszszavonulok, és bemegyek egy szociális
otthonba, de a tény, hogy ismét elismerték a munkámat, azt mutatja, hogy
érdemes küzdeni embertársaimért, és
az eddig kitaposott úton haladva folytatni a több mint három évtizedes
munkát, ami a családom támogatása
»REINER ANITA
nélkül nem ment volna.

Az idõseket ünnepelték
Idén is megünnepelték városunkban az
Idõsek Világnapját. A vidám délutánnak a Vasvirág Hotel adott otthont,
szeptember 30-án.
Az ENSZ Közgyûlése immáron 30 éve
nyilvánította október 1-jét az Idõsek
Világnapjának. Ezt a napot minden évben az idõsek köszöntése és megünneplése lengi át. Korunk elöregedõ társadalmában a minket körülvevõ idõs
emberek igazán nagy hatást gyakorolhatnak ránk. Mûveltségük és áldozatvállalásuk példa lehet minden fiatal
számára. Ezen a napon azonban nemcsak errõl tesznek tanúbizonyságot, hanem arról is, hogy 50 éves kor felett
sem áll meg az élet, a vidámság és
mulatás, ugyanolyan fontos ilyenkor is.
Celldömölkön évek óta nagy hagyománya van az Idõsek Világnapja alkalmából
szervezett ünnepségnek, melyet idén, a
nagy érdeklõdésre való tekintettel a
Vasvirág Hotelben rendeztek meg a
szervezõk. Az eseményt köszöntõ beszédekkel nyitották meg. Söptei Józsefné alpolgármester, Farkas Gábor jegyzõ,
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Nagy Zoltán a Népjóléti Szolgálat Igazgatója, valamint Kuruczné Falusi Tünde
részlegvezetõ kihangsúlyozták sok más
mellett azt is, hogy az életbölcselet, a
tudás, melyet az idõs emberek átadhatnak a fiatalabb generációknak, felbecsülhetetlen értékkel bír. Ezt követõen Petõfi
Sándor méltán híres költeménye, az Itt
van az õsz, itt van újra hangzott el
Némethné Kati, a Népjóléti Szolgálat
idõsek klubjának tagja elõadásában. A

szavalatot Szalai-Ziembicki Dóra által tolmácsolt örökzöld slágerek követték. Így
elhangzott többek között az Azért vannak a jó barátok és a Valahol egy lány
címû dal is.
A délután hátralévõ részét kötetlen formában, kellemes beszélgetések közepette tölthették el a megjelentek, akik
szórakozásához hozzájárult a Potyautasok zenekar is.
»NOVÁK FANNI
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A zene felemelõ ereje
Az Unesco Nemzetközi Tanácsa 1975ben emelte október elsejét Yehudi
Menuhin hegedûmûvész kezdeményezésére a Zene Világnapja rangjára. A
nap tiszteletére az Ádám Jenõ Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskolában minden
évben rendeznek hangversenyt.
„A zene mindenütt jelen van, befolyásolja mindennapjainkat, hangulatunkra, érzelmeinkre egyaránt hat.” – kezdete köszöntõ gondolatait Bejczi Károly, a zeneiskola igazgatója, a továbbiakban pedig a muzsika, mint egyik
legrégebbi mûvészeti ág élettani hatásait taglalta. „Minden zene hatással
van testünkre, lelkünkre: képes érzelmeket kiváltani, érzéseket kifejezni,
stressz és szorongásoldó, gyógyító erejû, a közösségi tudat fejlõdésére is ható, kifinomult kifejezési eszköz.”
A hangversenyt felvezetõ gondolatok
elhangzása után a zeneiskola tanárai
és barátaik elkezdték a zenei világnap
alkalmára összeállított koncertet,
melynek keretében szóló és csoportos
produkciók egyaránt elhangzottak. A
széles repertoárban népdalok, hangszeres darabok is felcsendültek, befeje-

zésként pedig a Szélkiáltó együttes három megzenésített versét idézte meg
a zeneiskola tanárainak egy része. A

szést aratva a közönség körében. A
koncerten hallható zenemûvekkel pedig ismét bizonyságot nyertek Kodály

ráadásban a csapat kiegészülve a többi
pedagógussal egészen sajátos bemutatóval búcsúzott, egy angol szerzõ hangulatos szerzeményét adták elõ hangszerek és énekhang nélkül, nagy tet-

Zoltán örökérvényû szavai, miszerint:
„Teljes lelki élet zene nélkül nincs.
Vannak a léleknek régiói, melyekbe
csak a zene világít be.”
»REINER ANITA

Kisvárosi állásbörze volt Celldömölkön is
Szeptember 23-án ismét állásbörze volt
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban
a Változó Világért Alapítvány szervezésében a „Kisvárosi állásbörzék” programsorozat részeként. A járványhelyzet miatt hosszú idõ kimaradt az utolsó ilyen
rendezvény óta, de most ismét lehetõsége volt az érdeklõdõknek, hogy közvetlenül és személyesen találkozzanak a
kiállító cégek képviselõivel.
Vas és Veszprém megye több településérõl Celldömölkrõl, Sárvárról, Bükrõl, Szombathelyrõl, Noszlopról és Répcelakról érkeztek a kiállítók. A betanított munkáktól kezdve a szakmunkákon keresztül a magasabb végzettséget igénylõ munkakörökig minden
megtalálható volt az ajánlataik között.
A nemzetközi és magyar cégek mellett
a rendõrség és a honvédség is képviseltette magát.
Sajnos a járvány a foglalkoztatásban is
felfordulást okozott az elmúlt idõszakban, azonban mostanra újra magára talált a munkaerõpiac. Olyannyira, hogy a
cégek jelentõs számban keresnek munkavállalókat a legkülönbözõbb szakterületeken.

A korábbi állásbörzéken tapasztaltakhoz képest az érdeklõdõk között lényegesen magasabb volt azoknak az
aránya, akik úgy érdeklõdtek, hogy
meglévõ állásukból szerettek volna
egy másikra váltani.
A járványhelyzet okozta bezártság miatt
külön jelentõsége volt annak is, hogy
újra lehetõség nyílt személyes interjúkra, megbeszélésekre, ráadásul a rendezvényen a megjelenõ cégek könnyebben
elérhetõk. Személyesen egy helyen és
egy idõben, lehet találkozni a munkaadók képviselõivel, nem kell írni, vagy
utazni azért, hogy kapcsolatba kerüljenek velük az érdeklõdõk.
Bár lassan 10 éve rendezünk állásbörzéket Celldömölkön, mégis még mindig azt tapasztaljuk, hogy az álláskeresõk nagyon bátortalanul élnek a
lehetõséggel, hogy egy ilyen rendezvényen a munkáltatókat megszólítsák.
Ebben és akár egy interjúra való felkészítésben is segítséget tud nyújtani az
alapítvány online szolgáltatásaival,
melyeket honlapunkon (www.valtozovilagert.hu) lehet megtalálni.
A bátrabbak a személyes beszélgetés
alkalmával sok kérdésre kaphattak

azonnal választ, többek között a
munkaidõ beosztásról, utaztatásról, juttatásokról, továbbképzések lehetõségérõl, ami alapján akár azonnali döntés
hozhattak egy-egy kínálkozó állás elfogadásáról.
A személyes beszélgetések másik nagy
elõnye, hogy az érdeklõdõk a cégek
adatbázisába kerülhetnek akkor is, ha
épp nincs számukra adott esetben álláskínálat, így amint újabb pozíció nyílik a munkáltatónál, az elsõk között kereshetik õt. Mindenhol igyekszünk azt
hangsúlyozni, hogy mindegy, hogy az
érdeklõdõ munkanélküli vagy állást
változtatna, vagy csupán tájékozódna
az aktuális lehetõségekrõl, azt megteheti rendezvényeinken, lehetõsége
van csupán csak körülnézni is.
Minden állásbörzénkhez tartozik egy
kiadvány, melyben a megjelenõ cégek
kínálatát tüntetjük fel. A rendezvénysorozat végén, ezt honlapunkra és facebook oldalunkra is ki szoktuk tenni,
hogy azok is át tudják böngészni, akik
személyesen nem tudtak részt venni
az eseményeken.
»BOJTOR ILDIKÓ
VÁLTOZÓ VILÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
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52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK)
Ilyen volt az én NEKem
„Isten szent népe az Úr napján (vasárnap) gyûlt össze az Eucharisztia misztériuma elõtt, amelybõl folyamatosan
megszületik és amelyben újjászületik.”
A celldömölki hívek hajnalban indultak
az egyházmegye által indított zarándokvonattal a Statio Orbis zárómisére,
hogy együtt ünnepeljünk Ferenc pápával, többszázezer hívõvel a hõsök terén
és milliókkal a televízió képernyõi
elõtt. Egy hétre lényegében Budapest
lett a római katolikus közösség fõvárosa, ahogy már 1938-ban találkozott a
magyar fõvárosban.
A vonaton már elkezdõdött a lelki felkészülés, a zarándoklat, ami azt jelenti:
egy megadott cél – Jézus Krisztus felé
haladunk. A szívekben visszhangra lelõ
énekek és közös rózsafüzér imádáság
után érkezett be a vonat a nyugati pályaudvarra. A Szent Márton 1700 évfordulójára festett mozdony hirdette, hogy
a vasi hívek érkeztek meg. Nagyszámú
hívõkkel, az egész országából érkeztek
zarándokvonatok. A végeláthatatlan tömegben, zászlós segítõk mutatták az
utat, hogy a csoportok merre menjenek. A kongresszus helyszínére megérkezve pedig önkéntes segítõk hada terelte és irányította a zárómisére érkezõk tömegeit. Így segíthettem én is a
világjárvány miatt egy éves várakozást
elfelejtõ, egyre izgatottabb zarándokoknak. A kongresszus önkéntes programjához csatlakozva már 4 napja szolgáltam segítõként. Elõször a Kossuth téri
rendezvény elõkészítése és lebonyolításában kaptam szerepet, ahol a liturgikus eszközök elõkészítésében vehettem
részt. Így kerültem szorosabb kapcsolatba az Eucharisztikus Kongresszus jelképeinek közelségébe. A Szent István bazilikába majd másnap a Kossuth téri
szentmisére vittük a világesemény
monstranciáját, amelyet az építész,
ötvösmûvész Lenzsér-Mezei Kata tervezett. A vele való beszélgetés során
megtudtam, hogy ez a modern alkotás
a hagyományos felépítését követi, a
megvalósításhoz számos szakember
munkájára volt szükség, de a legfontosabb, hogy alkotásával közvetítse a tiszta isteni szeretetet.
A kongresszus másik jelképét, a missziós keresztet a parlament elõtti szentmise helyszínére vittük. Ez az õsi magyar motívumokkal díszitett magyar
Szentek és Boldogok ereklyéit tartal-
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mazó kereszt mindenki számára ismerõs volt. Ozsvári Csaba ötvösmûvész
munkája, amelyet a kongresszus jelképeként körbejárva a Kárpát medencét,
Celldömölkön a kegytemplomban 2019
õszén már megcsodálhattuk. „A „Miszasziós Kereszt” ennek a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusnak a szimbóluma: vezessen benneteket arra,
hogy életetekkel hirdessétek Isten
minden ember iránti határtalan szeretetének felszabadító Evangéliumát. A
szeretet mai éhínségének idején az
emberek erre a táplálékra vágynak.”
Meghatározó élmény volt a gyertyás
körmenet a Kossuth térrõl a Hõsök terére. Önkéntesként 50 ezer gyertyát
osztottunk szét. Ezen az estén az
Andrássy út is a szentségi körmenettel
szakrális térré változott. Az a megkapó
ebben, hogy a város, a terek, egyszersmind szakrális tér is lett. Egy szép üzenet arról, hogy a szakralitás nem csak a
templomokban rejlik, hanem éppen
Jézus Krisztus megtestesülésének erejében, ahogy átjárja a világot.
Az 1938-as himnusz, amelyet most újra
hangszereltek, végigkísérte a kongreszszust. A zarándokvonatról a zárómisére
igyekezve az Andrássy út katolikus lett,
(ahogy most ennek az újságnak a lapja
is).
„Minden forrásom belõled fakad” – a
kongresszus jelmondatával kezdte beszédét Ferenc pápa a kongresszus zárómiséjén. „A „Boldogasszony anyánk,

régi nagy pátrónánk” kísérjen és áldjon
meg benneteket! Áldásom innen,
ebbõl a nagy városból szeretne mindenkit elérni. Veletek és értetek mondom: Isten, áldd meg a magyart!” –
zárta beszédét a pápa. Celldömölkiként
a máig legkedveltebb néphimnuszunk
szövegébõl való idézet hallatán, méltán lehetünk büszkék Lancsics Bonifác
tudós, bencés szerzetes szerzõjére, aki
a romtemplom alatt nyugszik és személyében „vele szállt sírba az apátság
ébresztõinek legkiválóbbika.”
Ez a kongresszus egy nagy ajándék
volt, hosszú elõkészítés után igazi
örömünnep, ahol a legnagyobb szeretet légkörében találkoztunk. Mindegyik
rendezvénye lelket emelõ, szívet gazdagító esemény volt, számtalan nagyszerû elõadóval, magas mûvészeti értékkel. A hit öröme kiáradt belénk is,
és azt hiszem, az a sok százezer ember, akik a téren voltak, ezt megérezték, és viszik magukkal, mint Istentõl
kapott ajándékot. Önkéntesként bátran, töretlenül, és talán még nagyobb
lelkesedéssel igyekeztünk a ránk bízott
feladatokat teljesíteni, igazi közösséggé kovácsolódva. Ez a nem mindennapos esemény, egy nagy „lelki gazdagodás”, ami minden várakozást felülmúlt.
Ez az ajándék nemcsak a hívõknek
szólt, hanem azt remélem, hogy elõbbutóbb átmennek, azoknak az embereknek a lelkébe is, akik ma még nem
tudnak hitben élni.
Fáradtan, de lelkünk telve, hazaérkezve, „teljes szívünkbõl hálát adunk
NEKed, hogy az Eucharisztikus Kongresszus egész folyamán különös erõvel
átélhettük jelenléted csodáját, szereteted szelíd és ellenállhatatlan erejét.
Hittük eddig is, de most meg is érezhettük, hogy ami történt, nagyobb,
mint mi vagyunk.” Merjünk bátrak lenni, kilépni a saját világunkból, higgyük
el, hogy a hitnek ereje van és nem szégyen elmondani másoknak, hogy van
remény ebben az életben. Ne elégedjünk meg azzal, hogy egy hétig kint
voltunk az utcákon, hanem fogjuk meg
egymás kezét és éljük át újra meg újra
ezt a reményt. Most már rajtunk a sor,
hogy ennek a megújulásnak a parazsát
lobogó lánggá növeljük!
»P. CS. A NEK ÖNKÉNTESE
Az idézetek Ferenc pápa az eucharisztikus kongresszus beszédeibõl valók.
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Árnyékban nõtt virág
Orbán Zita népi iparmûvész 1946-2017
Már a tavalyi évben is készültünk erre
az emlékkiállításra, de – mint annyi
más programot meghiúsított a covid
járvány, ezt is tovább görgette egy évvel. De kire is emlékezünk?
Városunk egy kedves, csendes alakjára,
akit az emberek csak nagy ritkán láthattak, mert szinte minden percét ruhaanyagjai, himzõtûje vagy varrógépe,
késõbb szövõszéke, még késõbb saját
festett bútorai társaságában lehetett
csak megtalálni. A kis Tompa Mihály utcában lakó, visszahúzódó, de rendkívül
tehetséges, eltökélt és munkabíró
hölgy, akinek emlékkiállítását láthatják,
Orbán Zita népi iparmûvész. Sajnos, róla
már csak múlt idõben beszélhetünk.
1946. május 28-án született Celldömölkön. Szüleit az idõsebbek jobban ismerhették, mint õt magát. Mártonkának becézett édeasapja a vas-mûszaki bolt viccelõdõ, kedves eladója,
édesanyja, Kustyán Vilma, a város
egyik legjobb varrónõje volt, akit munkája elismeréséért késõbb a helyi KIOSZ
vezetésével bíztak meg. Õ hamar észrevette, hogy leánya örökölte kézügyességét, így ebbe az irányba igyekezett terelni. Zita viszont, mivel rajzolni is jól tudott, és mindenfajta mûvészet vonzotta, a Celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium elvégzése után az
ELTE Mûvészettörténeti Szakára jelentkezett. Sajnos, nem járt sikerrel, ám
mégsem adta fel. Budapestre költözött,
hogy a TIT és a József Attila Szabadegyetem által szervezett elõadások állandó hallgatója lehessen. Autodidakta
módon tanulta meg a mûvészettörténetet és néprajzot. A szabadegyetemek
légköre sok tehetséges emberben vágyat érlelt a néprajz kutatására, hisz a
múlt század ’70-es éveiben országszerte fellendült a népmûvészet iránti érdeklõdés. Zita számára ekkorra már a
hímzések, a viseletek, a varrástechnikák váltak a legkedvesebbekké, s az
eredeti, a valódi érdekelte, hogy egyre
több ismeretet szerezve tökéletesíthesse elképzeléseit jövendõ munkájáról.
Így gyakran ment tanulmányútra Erdélybe, s tért vissza aztán Celldömölkre
édesanyja mellé a varráshoz, de már
nem az õ árnyékába. Kisiparosként készítette gyönyörû hímzésekkel ellátott
nõi és férfi ruhadarabjait, lakberendezési kellékeit, gyönyörû viseleteit, me-

lyekkel az akkor már hirdetett pályázatokat is megtalálta. 1975-ben Vas megyében is megalakult a Népmûvészeti
Stúdió, Velemben, ahol a megye
népmûvészei együtt dolgozhattak az
Erdei András tervezte alkotóházban. A
neves szakemberek elõadásaira már
Orbán Zita is eljárt. Bár hivatalosan
1980-tól lett a Velemi Stúdió értékes
tagja, de szakértelme elismeréséül már
1979-ben megkapta a Népmûvészet
Mestere kitüntetést. Korábbi kutatómunkái a viseleti ruhadarabok körében
megalapozták számára a biztos tudást,
így a zsûritagok elismeréssel vették kezükbe hagyományokhoz hû, gyönyörûen megvarrt, hímzett munkáit. A havonkénti összejöveteleken jobbára a
megyei, a nyári táborokban pedig az
egész országból összegyûlt érdeklõdõket tanította viseletvarrásra, õ maga
pedig ott kapott kedvet a szövésre. A
kétévenként Nyíregyházán rendezett
Országos Népmûvészeti Kiállításokon
sok díjat nyert, köztük Arany Plakettet,
és a Gránátalma Nagydíjat. A népi ruhadarabokat kreatív módon igazította a
mai élethez. Csodálatos kollekciót készített nõi, férfi és gyermek ruhanemûkbõl, ünnepi és hétköznapi viseletre
egyaránt. Gyönyörû dolmányait, mellényeit, ujjasait, mentéit, bujkáit, szoknyáit, férfiingeit, nõi blúzait rengetegen
megcsodálhatták. Az itthoni önálló kiállítások mellett a Velemi Stúdió népmûvészeivel közösen állított ki a hajdani Jugoszlávia több városában és Ausztriában, Finnországba pedig bemutatót
kértek kollekcióiból. Egy magyar származású amerikai színházi jelmeztervezõ is megkereste õt, hogy ruháit
megvásárolhassa. Orbán Zita tudása így
megérett a Népi Iparmûvész nívódíjra
is, amit 5 évvel az Ifjú Mester cím után
nyert el. Még ebben az évben megkapta a rangos Kis Jankó Bori-díjat is.
Ez idõ tájt mégis kezdett visszavonulni a
nyilvánosságtól. 1982-ben megszületett
kisfia, Marcell. Ezután már az õ tanítását
tartotta fõ feladatának, kicsi korától szerette volna a mûvészetek szeretetére
nevelni. Sokszor felvitte a fõváros valamelyik múzeumába, de hamar kiderült,
hogy õ inkább a költészet és a nyelvek
világában találja meg magát.
Zita korábban néptáncosok és népdalkörösök számára is tervezett és varrt
ruhákat, így ebbéli tudását továbba-

dandó, gyermeke nevelése mellett
még kidolgozott egy ismertetõ kötetet
az alakuló csoportok számára. A kis füzet 1988-ban jelent meg a Vas Megyei
Mûvelõdési és Ifjúsági Központ gondozásában „Viseletek néptánc- és népzene együtteseknek” címmel.
Életének erre az idõszakára többszörös
árnyék vetült. Nemcsak szüleit veszítette el hamar, egymás után, de a korábbi rengeteg munka következtében
a szeme is rosszabbodott. Szomorúan
tapasztalta, hogy már nem alkalmas a
hímzések és viseletek apró munkafolyamatainak pontos elvégzésére. Így
utolsó éveiben, míg tudott, bútorfestéssel foglalkozott. Viszont nagy örömet jelentett neki, hogy beértett az a
munka, amit Marcell fiára fordított.
Idõközben felnõtt gyermeke a Magyar–
Japán társaság keretében rendszeresen
fordít japánból magyarra, és ír haikukat, egyéb verseket maga is. Nem egyszer mutatta büszkén a megjelent köteteket, ahol versét vagy versfordításait közölték.
Az ezredforduló utáni években betegsége elhatalmasodott, lelke is egyre
jobban bezárult. Nem akarta megmutatni többé már senkinek azt a sok csodát, amely egész életében körülvette.
2017-ben súlyos állapotban került kórházba, ahol nemsokára visszaadta életét Teremtõjének.
Õ elment, de munkái köztöttünk vannak. Sok ruhadarab hirdeti nevét, szerte a világban, amelyet még mindig szívesen visel, akinek megvarrta, kihímezte azokat.
Bízunk abban, hogy aki most ezeket a
kiállított darabokat megnézi, nem csupán elgyönyörködik bennük, hanem
magával viszi azokat az esztétikai és
szellemi értékeket, amelyeket õ életében megálmodott, összegyûjtött és
továbbadott – nekünk is, akik most
még maradtunk. A lelkületet, hogy míg
élünk ezen a földön, ami érték, ami
szép – s ami rajtunk is múlik, ne menjen feledésbe.
»NÉMETHNÉ ÕRI IRMA
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A tabella élén
Celldömölk – Körmend 3-1 (1-1)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 7. forduló 2021.
szeptember 25.
Vezette: Bedi Tamás (Dobos Dominik,
Erõs Botond).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Göntér,
Gábor, Keszei R. (Horváth E. 87. p.)–
Enyingi – Gorácz (Szuh 80. p.), Marsai
Máté – Szabó R., Kovács A.(Tóth D. 82.
p.), Keszei T. (Marsai Milán 84. p.) Edzõ:
Kovács Balázs.
Körmend: Balogh – Majtényi, Lakosi,
Török, László – Zsoldos (Tallósi 84. p.),
Buti (Németh 62. p.), Köntés, Sály (Bita
81. p.) – Sipos, Majczán (Tompa 73. p.).
Edzõ: Kurucz Ádám.
Góllövõ: Szabó Roland 2 (21. és 54. p.),
Szuh Ferenc (82. p.), illetve Majczán
Kevin (22. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Körmend U19 0-2 (0-0).
Vasvár - Celldömölk 1-4 (0-1)
Vasvár, Vas megyei labdarúgó bajnokság 8. forduló 2021. október 2.
Vezette: Talabér Norbert (Bánkövi Péter, Pintér Benedek).
Vasvár: Tóth – Bíró, Varga (Márton 87.
p.), Berta (Hantó 87. p.), Vincze – Fülöp,
Elekes, Réfi, Pálla – Czövek (Dávid 72.
p.), Schermann. Edzõ: Sziffer István.
Celldömölk: Osvald (Hujbert 74. p.) –
Galovich, Szuh (Marsai Milán 66. p.),
Göntér, Horváth (Keszei R. 62. p.) – Gá-

H

Csapat

bor – Gorácz (Tóth 75. p.), Marsai Máté
– Szabó R. (Szabó K. 78. p.), Kovács A.,
Keszei T. Edzõ: Kovács Balázs.
Góllövõk: Marsai Máté (öngól 56. p.),
illetve Kovács Adrián (31. p.), Marsai
Máté (65. p.), Marsai Milán (73. p.) és
Szabó Roland (76. p.).
Elõmérkõzés: Vasvár U19 - Celldömölk
U19 3-4 (2-3). G.: Imre Kevin 2, Bárdossy Bence 2.
Végre egy olyan meccs a Körmend elleni, amiért minden szempontból érdemes
volt kilátogatni a Kolozsvár utcába, nem
sokan tettek így, de ezt írjuk a mérkõzéssel egy idõpontban zajló szüreti rendezvény dömping számlájára. Egyébként egy arra haladó felzászlózott és
szõlõvel feldíszített traktor utánfutóján
lévõk „Hajrá Cell” skandálása nagy ünneplésben részesült a publikum részérõl.
Visszatérve a mérkõzésre a csapatok
nem egymás hibájának kivárására és
ezek esetleges kihasználására alapozták
a taktikájukat, hanem mindkét fél nyílt
sisakkal és önbizalommal telve a gyõzelemre játszott az elsõ pillanatoktól
kezdve. A Körmend önbizalmát a Négy
városok torna éppen a Celldömölk elleni
kupagyõzelme motiválhatta, a celliek viszont a jelen bajnokságban veszik szépen az akadályokat (a Körmenddel ellentétben). Nos, egy ilyen felállás a nézõ
számára csak élvezetes játékot eredményezhet, így is történt, a hazai csapat
vezetõ góljára kihasználva az ünneplés
hangulatát, ugyan még azonmód válaszolt a vendégcsapat, de a második
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Haladás VSE-Zanat

8

4

1

3

7

13

7.

Répcelak

8

4

1

3

1

13

8.

Rábapaty

8

3

2

3

1

11

9.

Táplán

8

3

1

4

-17

10

10.

Lukácsháza

8

2

3

3

-6

9

11.

Jánosháza

8

2

1

5

-14

7

12.

Körmend

8

1

4

3

-8

7

13.

Egyházasrádóc

8

1

3

4

-8

6

14.

Kõszeg

8

1

2

5

-4

5

15.

Szentgotthárd

8

1

2

5

-12

5

16.

Vasvár

8

1

1

6

-18

4
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félidõben bedarálta ellenfelét a Cell és
megszerezte a három pontot. Mivel ebben a fordulóban az éllovas Vép hazai
pályán egy feszültségektõl sem mentes
mérkõzésen kikapott a Répcelak csapatától (a mérkõzés fõrendezõje és a Vép
technikai vezetõje december hetedikéig
kapott eltiltást), az a rég volt és nagyon
várt helyzet állt elõ, hogy a 8. forduló
összecsapásait a Celldömölk a tabella
elsõ helyén állva kezdte meg és a vasvári sikernek köszönhetõen ott is fejezte
be. Ilyen pozíciót utoljára az együttes a
2019/20-as félbemaradt bajnokság
utolsó teljes körben lebonyolított fordulójában foglalt el 2020. március 7-én.
Elég régen volt, de azért igaz volt.
Innentõl kezdve egyszerû a kotta, már
csak saját okon veszthetjük el a bajnokságot, ami mondás persze ma még a
vicc része, nem tehetünk ilyen terhet a
csapatra, hiszen sorban jönnek a nehezebbnél nehezebb összecsapások. Példának okáért most két hazai mérkõzés
egymás után, mindkettõ már villanyfényes mérkõzés lesz este hat órai kezdéssel, elõször október 9-én a Bük együttesét, majd egy héttel késõbb a Vép csapatát látjuk vendégül. Egyébként ez a
két csapat épp egymás ellen játszott a
legutóbbi fordulóban és a Bük 2-1-re
nyert hazai pályán egy 86. percben lõtt
gyõztes góllal, nem engedve kimászni a
gödörbõl a Vépet. Mi, ha egyik csapatot
sem engedjük ki a gödörbõl, akkor hetekre ott maradunk a csúcson, na az lenne a permanens élvezet.
»DOTTO
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» PÁLYÁZAT

Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat
Celldömölk Város Önkormányzata
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához.
A pályázatokat a Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani. A pályázatok rögzítésének
és benyújtásának határideje: 2021.
november 5.
Az „A” típusú pályázatra a celldömölki lakóhelyû, felsõoktatásban tanuló hallgatók pályázhatnak. A „B”
típusú pályázatra a celldömölki lakóhelyû, a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások; vagy felsõfokú diplomával
nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert

érettségizettek, akik felsõoktatási
intézményben kívánnak továbbtanulni a következõ tanévtõl.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció után kell kitölteni, majd onnan kinyomtatva a
szükséges mellékletekkel együtt (egy
fõre jutó jövedelem igazolására szolgáló iratok, hatósági bizonyítvány az
egy háztartásban élõk számáról, pályázó és testvér részérõl hallgatói jogviszony-igazolás vagy iskolalátogatási
igazolás, a pályázó lakcímkártya másolata, igazolás tartós betegségrõl, fogyatékosságról) papír alapon, aláírva
kell benyújtani az önkormányzati hivatalban. A pályázói felület elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
a részletes pályázati kiírás megtalálható a város honlapján. Kérjük a pályázókat figyelmesen olvassák el!
A pályázattal kapcsolatos ügyintézést
Szalai-Ziembicki Dóra oktatási szakreferens végzi (Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 110.,
tel: 95/777-809, e-mail: ziembicki.
dora@ celldomolk.hu) hétfõ, szerda,
csütörtök napokon 8–12, valamint 13–
16 óra között, illetve kedden, pénteken 8–12 óra között.

Pályázati felhívások
igazgatói munkakörök betöltésére
Celldömölk Város Önkormányzata a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapjánpályázatot hirdet a
Kemenes Vulkán Parkigazgató (magasabb vezetõ) munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 02.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Celldömölk Város Önkormányzata címére
történõ megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító
számot: C/6056/2021, valamint a
munkakör megnevezését: Kemenes Vulkán Park Igazgató.
• Elektronikus úton Lampért Tibor részére a lampert.tibor@celldomolk.hu
e-mail címen keresztül

Új

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Pályázat részletes leírása a celldomolk.hu honlapon érhetõ el.
*
Celldömölk Város Önkormányzata A
muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL.
törvény, a munka törvénykönyvérõl
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreirõl és foglalkoztatási követelményeirõl, az intézményvezetõi pályázat lefolytatásának rendjérõl, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/
2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján
pályázatot hirdet a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár igazgató (magasabb
vezetõ) munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 02.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 eredeti példányban,
zárt borítékban, „Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatói
pályázat” megjelöléssel Celldömölk
Város Polgármestere részére kell benyújtani postai úton vagy személyesen a 9500 Celldömölk Városháza tér
1. címre és elektronikus úton Lampért
Tibor részére a lampert.tibor@celldomolk.hu e-mail címre.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: C/4777/2021, valamint a
munkakör megnevezését: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár,
Igazgató.
Pályázat részletes leírása a celldomolk.hu honlapon érhetõ el.

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó,
Farkas Gábor, Giczi Sándor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária,
Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Telefon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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40 éves osztálytalálkozó 1981–2021 8/b
1981 júniusában véget ért életünk
elsõ fejezete, várt ránk a következõ
lépcsõ, és szétszóródva az országban, majd késõbb a munka által a
fél világban, nem nagyon hallottunk
egymásról. Eltelt 25 év és találkoztunk, majd a 30 és a 40 éves osztálytalálkozónkra már komoly családanyák-apák, és bizony nagyszülõként köszöntöttük egymást. Nyitott
szívvel hallgattuk egymás élettörténetét, sorsát, és ahogy oldódott a
hangulat, egyre jobban átéreztük az
osztályterem régi illatát. Mindkettõ
osztályfõnökünk, Csótár Anikó és
Dörnyei László fmeghatottan mesélték a régi történetek, amit gyerekfejjel még nem értettünk, de nekik
sem volt egyszerû dolguk velünk.
Annyi különbözõ egyéniséget nevelni, oktatni, irányítani. Hálával, tisztelettel, szeretettel gondolunk rájuk,
mert felnõtt fejjel már tudjuk, hogy
miért volt a szigorú az egyenes,
õszinte beszéd, a követelmény.
Pedagógusok, nevelõk, tanárok voltak egy személyben. Mivel is köszönhetnénk meg jobban, mint az

Bajnoki fordulók
NB I.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM II. – Honvéd
Szondy SE II. 11 : 3
Baranyai Domonkos 3, Iván Bertold 3,
Nyírõ József 2, Ölbei Péter 1, Nyírõ
József – Baranyai Domonkos, Ölbei Péter
– Iván Bertold párosok.
Az éljátékos Kriston Dániel nélkül is nagyarányú gyõzelem született, bár a mérkõzés sokkal szorosabb volt, mint amit az
eredmény mutat. Öt döntõ szettes mérkõzés volt, és mind a mi javunkra dõlt el.
Tatai AC – CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM II.
5:9
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iskola falára írt idézettel, ami egy
életre belénk ivódott.
„Múlékony életünkben arra törekszünk, hogy valami maradandót alkossunk” (Eötvös Lóránd)
Meg kell még említenünk három
társunkat, akik már nincsenek közöttünk: Simon Ernõ †, Gácsi Attila †,
Német Ferenc †. Legyen nekik
könnyû a föld.

2026-ban újra együtt!
Névsor balról jobbra: Tóth Attila,
Jakab Györgyi, Horváth Kálmán,
Végh Erika, Németh Imre, Vincze
Csaba, Schiffer Ágnes, Szélesi István,
Csótár Anikó, Dörnyei László, Papp
Andrea, Zsiray Zsolt, Király Éva, Fülöp Anita, Koltai Erika, Göcsei Valéria, Bajczi Mariann, Hercz Veronika.
»VINCZE CSABA

Kriston Dániel 3, Baranyai Domonkos 2,
Iván Bertold 2, Nyírõ József 1, Kriston
Dániel – Iván Bertold páros.
Egy erõs ellenfél ellen jó játékkal bravúros gyõzelem született.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM III. – Büki TK
12 : 6
Iván Csaba 4, Teket Attila 4, Máthé Gyula
2, Gõgös Martin 2.
Óriási csatában született meg a nagyon
fontos gyõzelem. Kilenc döntõ szettes
mérkõzés volt.
Ajkai Bányász SK II. – CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM IV. 12 : 6
Tamás László 2, Jakus Tamás 2, Bakonyi
Bertalan 2.

Nem bírtunk az ellenfél két él játékosával, így nem lehetett más végeredmény, mint a vereség.
Turris SE Sopron II. – CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM III. 7 : 11
Iván Csaba 4, Teket Attila 3, Máthé
Gyula 2, Lukács Balázs 1, Iván Csaba –
Lukács Balázs páros.
Az utolsó két körben biztosította be csapatunk a gyõzelmet.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM IV. – Büki TK
9:9
Ölbei Péter 3, Bakonyi Bertalan 3, Tamás
László 1, Jakus Tamás 1, Ölbei Péter –
Jakus Tamás páros.
Végig kiélezett mérkõzésen, nagy csatában alakult ki a döntetlen eredmény.

Fa-Gyula
Fatelep

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

TETŐFÁT
FA-GYULA
FATELEPRŐL!

FENYŐ TETŐFA,
DESZKA, GERENDA, LÉC

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

2,5X10X200CM DESZKA:130 000 FT/M3 (650 FT/DB)

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

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBEN IS
LEADHATJA (SÁGI U. 47)
ÚJABB SZÁLLÍTMÁNYOK ÉRKEZTEK!
AKÁC, CSER TŰZIFA,
SZÉLDESZKA
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Akciós áraink október 01-ig érvényesek,
ill. a készlet erejéig.
EUTR: AB2491726 techn. azonosító

Tankoljon jó minõséget jó áron!

