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Celldömölk járdái, közutai javításra, fel-
újításra szorulnak. Sõt, idén nemhogy
pályázati forrás nem állt az önkor-
mányzat rendelkezésére a beruházás-
hoz, a gépjármûadót is teljes egészé-
ben elvonta az állam az önkormányza-
toktól. Mindennek ellenére az önkor-
mányzat igyekszik a legrosszabb álla-
potú utak javítását megoldani. 

2021-ben a város saját költségveté -
sébõl 60 millió forintot tud beruházni
erre a célra. A most kezdõdõ útépí -
tésekrõl Fehér László a következõket
nyilatkozta: – A költségvetés tárgyalá-
sakor a képviselõ-testület 60 millió fo-
rintot irányzott elõ járda- és útfelújítá-
sokra. A Szent István és az izsákfai
Hegyalja utca felújítását tervezzük
ebbõl az összegbõl megvalósítani. 
Karádi Mihály, a 2. számú választókerü-
let képviselõje is örömmel üdvözölte a
döntést: – Több mint 30 millió forintba
kerül csak a Szent István utca felújítása,
a 2. számú körzetben ez a második utca,
ami felújításra kerül. Nagyon rossz álla-
potúvá vált itt az út, fõként az utcának a
vasúti sínektõl a Kodály utcáig tartó sza-
kaszán, régóta és joggal várják az itt la-
kók a komfortosabb közlekedési
lehetõséget. Az útnak mindkét oldalán
csapadékelvezetõ árkot alakítunk ki, il-
letve a páros oldalon a Kodály utcai csa-
tornába kötik majd be. Az úttest 4,5 mé-
ter széles ségû lesz, teljesen új aszfalt-
burkolattal. A vállalkozóval úgy egyez-
tünk meg, hogy az út építését még idén,
a nagy fagyok elõtt, november végéig
fejezzék is be. 

Kovácsné Söptei Valéria, a 7-es számú
választókerület képviselõje: – Nagyon
örülök annak, hogy elkészült Izsákfán a
Bokodi utca felújítása, de – mint annak
gyakran hangot is adtam a képviselõ-
testületben – a Hegyalja utcában is nagy
szükség lenne a rekonstrukcióra. Idén
mutatkozott elõször erre lehe tõség.
Szeretnénk, ha november végéig be is
fejezõdne az útfelújítás, hogy már a ko-
molyabb fagyok elõtt az itt élõk is
megfelelõ módon tudjanak közlekedni

*
Mindemellett a Celldömölkön közleke -
dõk joggal érezhetik úgy, hogy a város
fõ útvonalának tekinthetõ Széchenyi
utca és Ság út sem biztosít a 21. száza-
di elvárásoknak megfelelõ közlekedési
lehe tõ séget. Ez az útszakasz a Magyar
Állam tulajdonában van, ezért a kar-
bantartása is állami feladat. 
Fehér László városvezetõ és Ágh Péter
országgyûlési képviselõ mintegy fél
ével ezelõtt közösen tartottak sajtótá-

jékoztatót a kérdést illetõen, amelyben
az állam részérõl a város ígéretet ka-
pott, hogy ezen az útszakaszon, neve-
zetesen a MOL benzinkúttól Alsóság
végéig meg fog újulni. A tervek szerint
õszi munkakezdést ütemeztek be.
Azóta többször feltették nekik a kér-
dést: mikorra várható az átmenõ útsza-
kasz rekonstrukciója? Fehér László
városvezetõ elmondta, hogy – mivel ez
egy állami szintû beruházás – felvette
a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Vas megyei igazgatójával, Böröcz
Miklóssal, aki azt a tájékoztatást adta,
hogy sikeres közbeszerzésnek örülhe-
tünk, a kivitelezõnek öt hónap áll ren-
delkezésére, hogy ezt a munkát elké-
szítse. – Minden bizonnyal a lakosság
türelmére is szükség lesz, hiszen az út-
felújítás alatt lassúbb lesz a közlekedés
az átmenõ útszakaszon, de bízom ben-
ne, hogy április végére megújul a vá-
rosnak ez a jelentõs útszakasza – nyi-
latkozta a városvezetõ.                   »LA

Útfelújításokról jelen és jövõ idõben

A Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Alosztályának tanácsai.
Az elmúlt idõszakban ismét az a trükkös
elkövetési módszer jelent meg, amely-
nek lényege, hogy a csalók – egy pénz-
intézet nevében – folyamatban lévõ
banki tranzakció ellenõrzésének ürügyé-
vel, telefonon keresztül lépnek kapcso-
latba a kiszemelt áldozatukkal. Arra hi-
vatkoznak, hogy a szükséges banki ada-
tok, valamint bankkártyaadatok birtoká-
ban, illetve az általuk meghatározott al-
kalmazás letöltését követõen, le tudják
állítani a nem kívánt utalást. 

A Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
felhívja a figyelmet arra, hogy kellõ
odafigyeléssel ezek a jogsértések is
megelõzhetõk!
– Ne tévessze meg, ha banki tranzakció
ellenõrzésére, letiltására hivatkozva
keresik! Szakítsa meg a vonalat és hív-
ja bankjának központi telefonszámát! 
– Fontos tudni, hogy a pénzintézetek
telefonon keresztül, e-mailben, sms-
ben sosem kérnek az internetbanki be-
jelentkezéshez és az azonosításhoz
szükséges jelszót, illetve PIN-kódot!
– A számítógépére, illetve a telefonjára

idegen személy kérésére ne telepítsen
semmilyen alkalmazást!
– Bankkártyájának adatait senkinek ne
adja meg! 
- Telefonos kérésre soha ne módosítsa
banki limitbeállítását! 
– Az sms-ben kapott kódot ne adja
meg senkinek!

Amennyiben adatai mégis adathalász
csalók kezébe kerültek, haladéktalanul
jelezze azt pénzintézetének és értesít-
se a Rendõrséget a 112-es segélyhívó
számon!

Újra adathalászok próbálkoznak! Ne dõljön be!
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Idén õsszel ünnepeltük a 150. évfordu-
lóját annak, hogy Celldömölköt elérte a
vasút. Az ennek kapcsán tartott ünnep-
ségen Ágh Péter elmondta, hogy a vá-
rosban „a múlt tradícióira a jövõt épít-
jük!”. Gondolatait az Országgyûlés ple-
náris ülésén is megosztotta, hogy ezzel
tisztelegjen Celldömölk vasutas hagyo-
mányai elõtt. 

Tisztelt Ház!* 
Idén október elején arra emlékeztünk
Celldömölkön, hogy 150 éve érte el a
települést a vasút. Ezáltal meg tudtuk
mutatni, hogy Celldömölk büszke a tra-
dícióira. Büszke ezen belül a vasutas
múltra, amely révén olyan sokan vas-
utas városként ismerik ezt a fantaszti-
kus települést. 
Jómagam is azok közé tartozok, akiket
ahogy mondani szokták, a mozdony
füstje megcsapott, hiszen édesapám
révén vasutasgyerek vagyok. Ha fel
kell idézni emlékeket gyerekkoromból,
azok közül sok szép pillanat vonatok-
hoz, állomásokhoz, apám szolgálati he-
lyeihez kötõdik. Emiatt is a magamé-
nak éreztem a celliek ünnepét. Gyerek -
koromban megtapasztaltam mit jelent
a vasutas közösség és becsülöm ennek
erejét. Ezért engedjék meg, hogy kife-
jezzem tiszteletemet és hálámat min-
denkinek, akik az elmúlt években, év-
tizedekben munkájuk révén maguk is
sokat tettek azért, hogy a vasút elis-
mert és megbecsült jelentéssel bírjon. 
Az évforduló is alkalmat adott arra,
hogy rámutassunk: a városban a múlt
tradícióira a jövõt építjük. Ez ugyanis a
most folyó városépítés lényege. Hiszen
Celldömölk kimagasló értékeit a Gond -
viselés már megadta számunkra. Így
van ez a most 150 éves vasutas örök-

séggel is. De még számos példát lehet-
ne említeni, legyen szó a gyógyvízrõl,
az egykori bencés rendházról, a gimná-
ziumról, vagy éppen a hétköznapi pél-
dának tûnõ piacról. Lépésrõl-lépésre
azt láthatjuk, hogy az évek munkáját
egymásra rakva ezek új és új fejleszté-
sek alapjai lehettek. Így épült meg a
fürdõ, így újult meg a kolostor és az
említett a gimnázium és a piac is.
Közös munkánk révén, összefogással új
és új beruházások valósultak meg.
Most pedig ez történik a város egyik
ékével és kapujával, a vasutas hagyo-
mány szimbólumával, a vasútállomás
épületével is. Korábban már megtettük
az elsõ lépést a belsõ terek felújításá-
val. Késõbb újabb eredményt jelentett
a parkoló létrehozása. Annak érdeké-
ben viszont, hogy méltó lehessen a
másfél évszázados hagyományokhoz
szükség volt a külsõ felújításra is. Eh -
hez hosszú évek lobbimunkája veze-
tett, amiben mindannyian kivettük a
részünket. Hálás vagyok a MÁV és a
Kormány döntéshozóinak, hogy meg-
hallgatták kérésünket. Támogató hoz-
záállásuk nélkül mindez elképzelhetet-
len lett volna. 
Tisztelt Ház! 
Nem csak a celldömölki városépítés
kapcsán mondhatjuk, hogy a múlt tra-
dícióira épül a jövõ, hanem a hazai
vasút és közlekedés tekintetében is.
Ebben az évtizedben olyan beruházá-
sok tették hatékonyabbá Vas megye
vasúti közlekedését, mint például a
Porpác–Hegyeshalom villamosítása, a
Szombathely–Kõszeg közti munkálatok,
vagy éppen több város Intercity eléré-
sének a biztosítása. Közös bizodal-
munk, hogy a fejlesztések a jövõben is
folytatódhatnak! 

Tisztelt Országgyûlés! 
A városépítésnek és az országépítés-
nek is egyaránt része a vasút fejleszté-
se. Azért is tudunk ebbe az irányba
menni, mert voltak, akik lerakták az
alapokat, már a XIX. században. Ezzel
óriási változást hoztak egy adott tele-
pülés életében. Biztosak lehetünk ab-
ban, ha 150 évvel ezelõtt nem épülnek
sínek, minden máshogy alakult volna
Kemenesalja fõvárosában. Így ez a vá-
ros a vasútnak sok mindent köszönhet.
Többek között, hogy azzá tette, ami.
Egy várossá, amelynek a vasutas világ-
ban neve, elismertsége és most már
komoly történelme is van. Hála ezért
mindenkinek, aki ott dolgozott és dol-
gozik, hogy saját munkájával egyrészt
segíti embertársai közlekedését, más-
részt méltó folytatója az elõdök szolgá-
latának.  A holnap vasútjának alapja az
Ö mai helytállásuk. Köszönet ezért
minden mai celldömölki vasutasnak,
hogy a múlt tradícióira építve õk is a
jövõt építik!

»ÁGH PÉTER

* Ágh Péter a Parlamentben elhangzott beszéde

Tisztelgés Celldömölk elõtt

Ahogy a nyári, úgy az õszi szünet ide-
jére is mindig kínál elfoglaltságot a
gyerekek számára a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár. A
szünidõ napjaiban idén is volt kéz -
mûves foglalkozás, mozimatiné és tök-
faragás.

Az õszi szünet napjaira szervezett prog -
ramok sorában az elsõ a kéz mûves fog-
lalkozás volt, melynek keretében a
hangsúly a kreatív alkotómunkára he -

lyezõdött. Többféle alapanyag felhasz-
nálásával, és elkészítési technika alkal-
mazásával ügyeskedtek a foglalkozáson
résztvevõ gyerekek. Így pél dául dene-
vércsipeszt, könyvjelzõt, papírból hajto-
gatott tököt, falevelet, és szellemfûzért
alkottak, valamint a természetben fel -
lelhetõ õszi termések: gesztenye, makk
és mogyoró felhasználásával dekorációs
figurákat készítettek.
Másnap mozimatinéra került sor, egy
animációs kaland vígjátékot tekinthettek

meg az õszölõ gyerekek a moziban. A
harmadik napon pedig a Halloween leg-
fontosabb jelképévé vált, mécsessel vi-
lágító töklámpás elkészítésére gyûl tek
össze az alkotni szeretõ kicsik és na-
gyobbak, hogy kifaragják saját töklám-
pásukat, mellyel otthonukat díszíthetik.
Nem mellesleg pedig, hogy távol tartsák
a gonosz szellemeket, hiszen a hiedel-
mek szerint a világító tököknek dekorá-
ciós szerepük mellett szellem ûzõ funkci-
ójuk is van.                         »REINER ANITA

Õszi programok a KMKK-ban
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Celldömölk Város Önkormányzata ne-
vében a város vezetõsége egy régi
szép hagyománynak eleget téve min-
den évben felkeresi a település egykori
vezetõinek, képviselõinek, jeles sze-
mélyiségeinek sírját tisztelettel adózva
emléküknek.

Október 29-én Fehér László polgármes-
ter, Söptei Józsefné és Hencz Kornél al-
polgármesterek, Farkas Gábor jegyzõ,
Gasztonyiné Fódi Zita és Sebestyén
Krisztián önkormányzati képviselõk az
emlékezés koszorúit helyezték el a
celldömölki temetõben dr. Gosztonyi
Já nos és dr. Gömbös Ferenc egykori or -
szággyûlési képviselõk, Dala József já-
rási tanácselnök, Tima László alpolgár-
mester és gimnázium igazgató, Limpár
József egykori tanácselnök-helyettes,
Horváth Lajos díszpolgár és iskolaigaz-
gató, Kálmán Jenõ a járási pártbizott-
ság elsõ titkára, Somogyi Gyula és
Pozsonyi Mihály volt önkormányzati
képviselõk, dr. Oszkó Zoltán, Süle Fe -
renc, Varga László egykori iskolaigazga-
tók, valamint Balázs Béla CVSE elnök
végsõ nyughelyénél. Az alsósági
temetõben Gyõrffy László országgyû -

lési képviselõ, Erdélyi Antal részönkor-
mányzat-vezetõ, Varga László Csaba al-
polgármester és Horváthné Varga Mar -
git oktatási és kulturális szakreferens
sírját keresték fel, emlékük elõtt leróva
a tiszteletet, Izsákfán pedig Farkas
Zoltán néhai részönkormányzat vezetõ -
re emlékeztek. Gyertyagyújtással tisz-
telegtek Götman Bódog díszpolgár,
csendõr alezredes, és Piri Zoltán sírjá-

nál, továbbá Gáyer Gyula celli szü le -
tésû botanikus, iskola névadó családi
kriptájánál. Az elmúlt évek hagyomá-
nyait követve helyi temetõkben nyug-
vókon kívül Fe hér László polgármester
Budapesten koszorúval és gyertyagyúj-
tással tisztelegve felkereste a két cell-
dömölki származású egykori miniszter-
elnök-helyettes, dr. Szekér Gyula és
Kiss Péter síremlékét is.      »REINER ANITA

Az elõdök tisztelete…

„Irodalmunk nagyjainak rejtett arcai”
Ezzel a címmel zajlott irodalmi program
a Kresznerics Ferenc Könyvtárban, ok-
tóber 29-én. Németh Nyiba Sándor ke-
nyeri származású költõ, olimpikon, ze-
nész elõadása mellett bemutatkozott
az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör is. 

A kenyeri származású Németh Nyiba
Sándor költõ, olimpikon, zenész, a Ma -
gyar Kultúra Lovagja nem ismeretlen a
celli közönség elõtt, hiszen számtalan-
szor volt már elõadó vendége a könyv-
tárnak. Ezúttal „Irodalmunk nagyjainak
rejtett arcai” címû elõadásával érke-
zett, melynek keretében érdekes, és
eddig talán ismeretlen, informatív tör-
téneteket osztott meg közönségével a
magyar irodalom ikonjairól, legendás
személyeirõl. 
Németh Tibor könyvtár vezetõ bevezetõ
és köszöntõ gondolatai után az est
szereplõi, vagyis Né meth Nyiba Sán -
dor, valamint az elnöklete alatt mû -
ködõ óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör
tagjai adták elõ mûso ru kat. A magyar

irodalom sokszínû és szépséges világá-
ba kalauzoló irodalmi programban fi-
gyelemreméltó anekdoták által eleve-
nedtek meg literatúránk méltán elis-
mert nagyjai, így például Petõfi Sándor,
Ady Endre, Szabó Lõrinc, Babits Mihály,
Gárdonyi Géza és József Attila. Németh

Nyiba Sándor érdekes sztorikkal tûzdelt
elõadását a Krúdy Gyula Irodalmi Kör
tagjai tették teljessé a szóban forgó
költõktõl származó versek közvetítésé-
vel a magyar költészet gyöngysze -
meibõl válogatva.

»REINER ANITA

Irodalmi program a Kresznerics Ferenc Könyvtárban
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Barátaimat megkérdezve, hogy kinek
mi az elsõ öt dolog, ami a novemberrõl
eszükbe jut, a legkülönbözõbb válaszo-
kat kaptam. Az általánosnak, megszo-
kottnak mondható esõ, hideg, geszte-
nye, köd mellett jöttek az olyanok,
mint a Guns N' Roses November Rain
címû száma, a vaddisznóhajtások, vagy
az óraátállítás. 

Kár, hogy nincs úgy bent a köztudatban,
hogy ebben a hónapban 14-én van a cu-
korbetegség, a diabétesz világnapja. Erre
is csak akkor gondolunk, ha a közösségi
médiában elénk jön a hírfolyamban, ne-
tán errõl beszélnek a híradóban. Pedig
hazánkban is ez a civilizációs betegség
több mint 1,1 millió felnõttet és 5000
gyermeket érint. Ezek hatalmas számok,
hiszen ez azt jelenti, hogy 10 emberbõl
1 biztosan ezzel a betegséggel él. Ezek
szerint mindenkinek több személyes
ismerõse is van, aki ezzel a betegséggel
él. De mennyire ismerjük a diabéteszt?
Thomas Edison, az izzólámpa, a fonográf
és a mikrofon feltalálója cukorbeteg volt,
ahogy Ernest Hemingway, Az öreg ha-
lász és a tenger címû elbeszélés írója is.
Sharon Stone és Bryan Adams is a vi -
lághírû diabéteszesek sorát gyarapítják.
A hazai médiában is vannak híres sze-
mélyek, akik felvállalják cukorbetegsé-
güket, ilyen Erõs Antónia is, akit az egyik
legnagyobb tévécsatorna bemondója-
ként az egész ország ismer. Õ alapította
az Egy Csepp Figyelem nonprofit szerve-
zetet, akik leginkább ismeretterjesztés-
sel foglalkoznak. Saját honlapjuk van,
ahol részletesen tájékozódhatunk (egy-
cseppfigyelem.hu) és a közösségi médi-
ában is elérhetõek. Ingyenes országos
képzéseket szerveznek óvónõknek és ál-
talános iskolai pedagógusoknak, hogy a
gyerekek környezetében élõket megis-
mertessék a cukorbetegséggel, és felké-
szítsék a kicsik tudatos és felelõsség -
teljes ápolására. 2012 óta megrendezik
a Magyarország Cukormentes Tortája
versenyt profi cukrászoknak, akik a torta
sütéséhez nem használhatnak hozzáa-
dott cukrot, finomított lisztet, tartósító-
szert, vagy mesterséges édesítõszert.
Az Egészségügyi Világszervezet és a
Nemzetközi Diabétesz Szövetség kezde-
ményezésére 1991 óta van a diabétesz-
nek világnapja. De miért is éppen ezen a
napon? Mert ezen a napon van Sir
Frederick Grant Banting születésnapja,
aki Charles Best munkatársával együtt
elsõként dolgozta ki azt a módszert,
amivel ki lehetett mutatni a hasnyálmi-
rigy által kiválasztott anyagot. Ez vezet-
hetett az inzulin felfedezéséhez.

Idén ünnepeltük az inzulin felfedezésé-
nek a 100. évfordulóját. Sajnos a kevés-
bé fejlett országokban még ma sem
elérhetõ mindenki számára a cukorbete-
gek ellátásához nélkülözhetetlen inzulin.
Magáról a betegségrõl mit kell tudni?
Kiket veszélyeztet? 
A 2-es típusú cukorbetegség veszélyé-
nek leginkább azok vannak kitéve,
akiknek a szülei, nagyszülei, vagy más
rokonai között vannak diabéteszesek, a
már kamaszkorukban elhízottakat, és
azokat a nõket, akik 4500 grammnál
nehezebb babát hoznak a világra, és
akikrõl már a várandósság alatt megál-
lapították a gestációs diabéteszt. Mind -
ezek fokozottan érvényesek azoknál,
akik el vannak hízva. A magas vérnyo-
más és a vérzsír-rendellenességek
még tovább fokozzák a cukorbetegség
kockázatát. A bioritmus felborulása, az
éjszakai mûszak, a váltott mûszak is
árthat. A 2-es típusú cukorbetegség ki-
alakulására a váltott mûszakban dolgo-
zóknak 42%-kal nagyobb esélyük le-
het. Ha a kismama nem él visszafogot-

tabb életet: dohányzik, netán alkoholt
iszik, akkor a méhében növekvõ gyer-
meket a cukorbetegség kockázatának
teszi ki. Már ekkor megkezdõdhet a
megelõ zés. A babáknál ebbõl a szem-
pontból is fontos az anyatejjel való táp-
lálás.
Megelõzésként nagyon fontos a rend-
szeres testmozgás az egészséges test-
súly fenntartása végett. Ez mind a
serdülõkre, mind az idõsekre érvényes.
A legtöbben már kamaszkorukban el-
kezdik felszedni a nemkívánatos plusz
kilókat, amit egy hobbinak tekintett
sporttevékenységgel el lehetne kerülni. 
Az étkezésre, a megfelelõ energiabevi-
telre is oda kell figyelni. Rostokban és
fehérjében gazdag ételek ajánlottak, a
lehetõ legkevesebb cukrot kellene fo-
gyasztani, az üdítõitalokat pedig érde-
mes messzirõl elkerülni. 
Hosszútávon jobban járunk, ha inkább
vízre, ásványvízre és minõségi gyü-
mölcslére cseréljük le õket. A stressz
csökkentésével, a szabadban való sétá-
lással, relaxációs gyakorlatokkal máris
tehetünk valamit a cukorbetegség
meg elõzéséért.

»BINCZE DIÁNA

A cukorbetegség világnapja
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A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Art Mozijában, a Cell-Filmklub
programsorozat keretében találkozhat-
tunk Duka híres szülöttével, Erdélyi
Jánossal, aki mintegy hatvan filmet for-
gatott. Megtisztelõ és megható felkérést
kaptam Pálné Horváth Mária igazgató
asszonytól, hogy legyek a házigazdája,
beszélgetõtársa és mutassam be a kö-
zönségnek, akit a Magyar Mû vészeti
Aka démia Film- és Fotómû vészeti Tago -
zata Szõts István-díjban részesített.

Október 23-i ünnephez kapcsolódva
keresve sem lehetett volna hitelesebb
kemenesaljai alkotót találni, mint Er -
délyi János Balázs Béla-díjas film ren -
dezõt, aki az Ily korban szabadon
(2016) címû filmjét választotta a be-
szélgetéshez.
Ez a beszélgetés csak személyes lehe-
tett, hiszen 1978-ban együtt felvételiz-
tünk és négy év után, 1982-ben a
Szombathelyi Tanárképzõ Fõiskolán
együtt végeztünk történelem-népmû -
ve lés szakon. Barátságunk azóta is
meghatározó kapocs az életünkben.
János Dukán született 1955-ben, az álta-
lános iskolát kedves falujában végezte,

a celldömölki Berzsenyi Dániel Gim ná -
ziumban szerzett érettségi bizonyít-
ványt. Élményeirõl, családi meghatáro-
zottságáról, barátokhoz, osztálytársaihoz
és a tanáraihoz, a tájhoz való kö tõ -
déseirõl mesélt, hogy mit jelentett szá-
mára Duka, Celldömölk, Kõszeg. Ké sõbb
a szabadságkeresés, a szabadság utáni
vágyódás – Adyt megidézve – „Páris az
én Bakonyom”, neki Buda pest jelentette
ugyanezt a vasfüggöny mögött. Fõiskolai
évei elmélyítették érzékenységét a tár-
sadalmi problémák és az emberi sorsok
iránt. Dokumen tum fil mes és játékfilm -
rendezõ, aki pályája elején Zsigmond
Dezsõvel közösen alkotott. Elmondta,
hogy a párt Ez zárkózott ügy és a Jelölöm
magam cí mû filmjeiket betiltotta és
mégis ez tette õket országosan is is-
mertté. 1989-ben megalkották a legfon-
tosabb mozgóképes kordokumentumot,
a Vér rel és kötéllel címû filmet, mely a
mosonmagyaróvári sortûz tragédiáját
dolgozta fel. Ekkor vesztette életét a ti-
zenhat éves Koloszár Zoltán, aki a celldö-
mölki temetõben pihen. Ezt a filmet
Európa-díjra jelölték, 1990-ben a Ma gyar
Film szemlén a dokumentumfilm kategó-
ria fõdíját kapta. Beszélt Az In dián tél

(1993) játékfilmjének celldömölki vonat-
kozásáról, és az abban meg fogal mazott
szabadságvágyról. Portré filmjei, lírai
hangvételû sorozatai – Jó boroknak szép
hazája, Ameddig a harang szól, Az én fo-
lyóm – is szóba kerültek. Kemenesaljai
vonatkozású filmjei a teljesség igénye
nélkül: Búcsú Keme nes aljától (2000), Az
utolsó földmûvesek (2005), A háború
mindennapjai (bemutató vetítés: Celldö -
mölk, KMKK Nagy terem 2015. március
29.), Ily korban Szabadon (2016). A
rendezõ által a filmben megszólaltatott
emberek és helyszínek: Kiss Imre –
Duka, Kapiller Ferenc – Ság hegy, Kõ -
szeg, Somlósi Lajos – Ság hegy, Vö nöck,
Durst András – Kõszeg, a szabadság, a
szabadságvágy kere sésé rõl, a természet,
a paraszti lét és értékrend eltûnésérõl
beszélnek, miközben megfogalmazzák a
tájhoz, a földhöz, a jószághoz, a család-
hoz való kötõdést. A film keretét Er délyi
János önvallomása adja. A rendezvé-
nyen jelen volt iskolatársa, filmjeinek
zeneszerzõje, a celldömölki származású
Sági Szabó Ferenc. A rendezvény után
volt osztálytársai, rokonok, ismerõsök
üdvözölték Erdélyi Já nost.

»LUKÁCS ERZSÉBET

Ily korban szabadon
Személyes vallomás egy dokumentumfilm kapcsán
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A KMKK Kresznerics Könyvtárában
mûködõ Honismereti Munkaközösség
nyilvános összejövetelén 2021. novem-
ber 4-én Dr. Németh S. Katalin iroda-
lomtörténész tartott elõadást a helytör-
ténet iránt érdeklõdõknek. Címe: Ne -
mesdömölki halotti vers, mint család-
történeti forrás.

Két kérdéssel indította értekezését az
elõadó: Miért most? Miért itt? Választ is
kaptunk a kérdésekre. A halottak napja
nemrégiben arra késztetett bennünket,
hogy emlékezzünk elhunyt szeretteink-
re, ismerõsökre. A címben megjelölt szö-
veg egy nemesdömölki nemes búcsú-
verse egyes szám elsõ személyben
meg fogalmazva. A 18. századi akiad-
vány Prágában volt fellelhetõ, tartalma
Celldömölkre vonatkozik. 
A vers megtalálójának bemutatása
után a címlap elemzése következett,
mely szerint Csibafalvai Csiba Mihály
nemes úr 1779. december 12-én meg-
boldogult 82. évében. Kiderült, hogy a
nemesi címert fenékkel felfordították,
ez azt jelentette, hogy a család kihalt,
többet a kriptába nem temetnek. A
nyomtatvány Pozsonyban, a Landerer
Mihály nyomdájában 1780-ban készült. 
Ezután a temetési szokásokról hallhat-
tunk a búcsúvers tükrében, majd arról,
hogy a búcsúztatók szövegét össze -
gyûjtötték, megõrizték az utókornak, a

leendõ lelkészek szónoklatai felkészíté-
séhez használhatták mintaként. A szó-
ban forgó szöveg szerzõje nincs megne-
vezve, de a kutatás során kiderült, hogy
abban az idõben az evangélikus gyüle-
kezet lelkésze Perlaki Gábor lehetett.
Róla Kis János, Berzsenyi Dániel fel -
fedezõje is megemlékezik. Ki lehetett
Csibafalvai? Kevés adatot talált erre vo-
natkozóan az elõadó, kitartó munkával
mégis nyomára bukkant. Ezek szerint
katonáskodással foglalkozott fiatal ko-
rában. Vitézkedéssel szerezhette va-
gyonát, majd gazdálkodott, kereske-
dett. 1730-ban házasodott Berzsenyi
Magdolnával, aki szintén vagyont ho-
zott a családba. Halála után a 2. házas-
sága révén a Kisfaludy családdal is ro-
konságba került, melyet Csibafalvai a
búcsúztatójában megtiszteltetésnek tar -
tott. Mivel gyermekeik nem születtek,
keresztgyermekeket nevezett meg, sõt

a kutató még az örökség miatti vitáról
is talált iratot. Megnevezett még Dukai
Takács családot is a rokonság körében.
A mû érdekessége, hogy az elhalt bú-
csúzik Vasvármegyétõl – melynek ab-
ban az idõben 623 helysége volt-, bú-
csúzik a birtokostársaktól, egyes hely -
ségektõl, köztük Nemesdömölktõl.
Majd a vers rímeire hívta fel a figyel-
met az irodalomtörténész. 
A 18 oldalas nyomtatvány arra késztette
az olvasóját, hogy kiderítse, kik a meg-
nevezett személyek és a meg nem ne-
vezetteket is. Munkája során találkozott
anyakönyvi hibákkal, és elmondta , hogy
szerinte a helytörténeti kutatónak széles
látókörrel kell rendelkezni, aprólékos, tü-
relmes kutatómunkával lehet hiteles
végeredményhez jutni. 
A jelen lévõ helytörténészek hozzászó-
lásaikban elismeréssel adóztak Dr. Né -
meth S. Katalin mindenre kiterjedõ fi-
gyelméért és munkájáért. Elmondták,
hogy a Perlaki név Celldömölkön is me -
rõsen cseng. Sokat tett és szolgált Ne -
mesdömölkön, még sincs utca elnevez-
ve róla. 
A munkaközösség vezetõje megkö-
szönte az elõadó példamutatását arra
vonatkozóan, hogyan lehet az ilyen
mûvet családtörténeti kutatásaikhoz
felhasználni, majd közérthetõ módon
elõadni a tudományos dolgozatot. 

»LENDVAI ISTVÁNNÉ

Tudományos kutatás közérthetõ stílusban

Manapság mára mindennek van napja! –
legyinthetnénk. A magyar nyelvnek nap-
ja és hete is! Miért ünnepelnénk magyar
nyelvünket?

Ha ezek a gondolatok ott motoszkálnak
az Olvasóban valahol, akkor azért ol-
vasson tovább, ha ezzel ellenkezõ a
hozzáállása, akkor azért, mert megerõ -
sítést kaphat.
10 éve ünnepeljük november 13-át a
magyar nyelv napjaként. 1844-ben
ezen a napon vált hivatalos nyelvvé a
magyar. 2011 óta egyre ismertebbé
vált az ünnep, ma már az internetes
keresõbe beírva 108.000 találat közül
válogathatunk. 2015 óta már a Romá -
niában élõ magyar ajkúak is hivatalosan
ünnepelhetik. Aki élt már valaha is kül-
földön, az megtapasztalta, hogy a
nyelvnek köszönhetõ az identitás erõ -

södése, az összetartozás és a ragaszko-
dás a szülõföldhöz. Ha jobban belegon-
dolunk: mi másnak lehetne akkora ere-
je, mint a nyelvnek, amin édesanyánk
szólt és szól hozzánk, a nyelvnek, amin
gondolkodunk, álmodunk, mérgelõ dünk
és imádkozunk? Ezen mûveljük a kultúr-
ánkat, az irodalmat, ezen nevezzük a
világ dolgait. Mi máson? Minden kinek a
sajátja a legszebb és legértékesebb,
mert kifejezetten személyes dologról
van szó. Nemhiába ünnepli már a az
ENSZ is a hivatalos nyelveit. 
De az adott ország nyelvének napja nem
egy olyan dolog, amit minden nyelvrõl
elmondhatunk. Az elmúlt húsz évben in-
dult el, hogy a nemzetek nyelvüket egy
arra érdemesnek tartott napon megün-
neplik. Melyik nap lehet érdemes egy
minden anyanyelvi beszé lõt érintõ ün-
nep megtartására? Általá ban ezek a na-

pok gyakran egybefonódnak az iroda-
lommal, vagy az ábécé kidolgozásával,
az errõl a nyelvrõl szóló elsõ nyelvtan
megjelenésével, netán a hivatalossá té-
tellel. A franciák március 20-án tartják,
és a Frankofónia Nem zet közi Szervezete
megalakulásának napjához kötik, míg az
angolok április 23-án, és legnagyobb
költõjük, William Shakespeare halálához.
A finnek a Biblia finnre fordítójának, az
irodalmi nyelvük létrehozójának, Mikael
Agricolának a halála napján, április 9-én
ünneplik.
Szerintem, ha vannak manapság
követendõ kezdeményezések, a mik
egy emberarcúbb, értékmegõr zõbb vi-
lág felé mutatnak, akkor érdemes azo-
kat megélni, hagyománnyá tenni. Az
Olvasó is tudja már, miért is ünnepeljük
a magyar nyelvet.

»BINCZE DIÁNA IBOLYA

A magyar nyelv napja
„A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk.” (Kazinczy Ferenc)
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17.00 óra
Kopaszkutya –

(Digitálisan felújítva)
19.00 óra
Annette (Premier elõtti)

KMKK Art Mozi
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Elkészült Celldömölkön az Ostffy tér  kö-
zösségi térré alakítása a Széchenyi 2020
program keretében az Európai Regio -
nális Fejlesztési Alap 60 millió forintos
vissza nem térítendõ támogatásával.

A „Közösségi terek felújítása, kialakítása
és a közösségi terek mûködéséhez szük-
séges kapcsolódó eszközök beszerzése”
tárgyában jelent meg a TOP-7.1.1-17-H-
103-1 számú pályázati felhívás. A pro-
jekt célja Celldömölkön az Ostffy tér
közösségi térré alakítása volt.
Az Együtt Celldömölk Városért Egye -
sület fenti kiírásra nyújtotta be pályá-
zatát, mely eredményesnek bizonyult.
A projekt munkáit az Egyesület szer-
vezte. Az Egyesület az elmúlt években
az Ostffy térre szervezte és tartotta
meg a Dömölki napok rendezvényeit.
A dömölki városrészen eddig nem volt
olyan kialakított hely, amely hosszú tá-
von alkalmas rendezvények befogadá-
sára, ezért indokolt volt a tér fejleszté-
se. A tér ezen fejlesztéssel alkalmassá
vált közösségi rendezvények megtartá-
sára is. Az elmúlt években megújult a
város központja, de szükségessé vált a
perifériás részeken is a közösségi terek
rehabilitációja. Ez a tér a Pór és dömöl-
ki településrészek kiemelt helye, me-

lyet elsõsorban a civil szervezetek
hasz nálnak. A projekt megvalósítása
elsõsorban a városlakók érdekét szol-
gálja. A templomba érkezõk autóikat
leparkolhatják, gyalogosan , burkolt
járdán érhetik el céljukat. A parkosítás
és a burkolt terek a rendezvények mel-
lett lehetõvé teszi a pihenést is.
Elkészült 27 db parkoló /mozgáskorláto-
zottak részére is/, kihelyezésre került
10 db pad, 10 db kerékpártámasz, 3 db
hulladéktároló. Megtörtént a lombos fák
telepítése, kiültetésre kerültek a lomb -

levelû örökzöldek, évelõk, cserjék és
kétnyári virágok, elkészült a finom te-
reprendezés és gyepesítés is.
Az Ostffy tér közösségi térré alakítása –
a Széchenyi 2020 program keretében –
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 60
millió forintos, vissza nem térítendõ tá-
mogatásával valósult meg.
A mûszaki átadás 2021. október 25-én
megtörtént.
További információ kérhetõ: Marics
Sán dorné egyesületi elnöktõl a 06-20-
350-8500 telefonszámon.

Sajtóközlemény
Elkészült az Ostffy tér közösségi térré alakítása

Nagyszabású koncertre került sor a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár falai között október 28-án. Az
esti program fellépõje a Kossuth és
Liszt Ferenc-díjas legendás énekesnõ,
Koncz Zsuzsa volt.

Zsúfolásig megtelt a mûvelõdési köz-
pont színházterme a magyar könnyû -
zenei élet egyik jeles és meghatározó
egyéniségének koncertjére. A több,
mint fél évszázada a pályán levõ Koncz
Zsuzsa dalait nem csupán az idõsebb
generáció ismerheti és kedvelheti, hi-
szen számainak mondanivalója a mai

fiatalság számára is üzenetértékkel bír.
Dalaiban megjelenõ hite, életfelfogása,
a világról alkotott képe, a zenéjébõl su-
gárzó szenvedély és erõ generációkat
köt össze és vonz magához. A népszerû
elõadómûvész közvetlen stílusával ha-
mar levette lábáról népes közönségét,
bevezetõjében azt is elárulva, hogy
Celldömölk különösen közel áll szívé-
hez, ugyanis dédszülei a közeli Vináron
éltek. A teltházas publikum üdvözlése
után kezdett kétórás koncertjébe az
örökifjú énekesnõ, elhangzó dalai közt
átvezetõ szöveggel gazdagítva az elõ -
adást. A régebbi népszerû slágereken

kívül új lemezeirõl is adott ízelítõt
Koncz Zsuzsa, akinek repertoárjában a
bennünket körülvevõ világ ihlette örök -
érvényû dalok, a reményre, önma-
gunkkal és a múltunkkal való szembe-
nézésre inspiráló zeneszámok egyaránt
felcsendültek. A Koncz Zsuzsa pályaké-
pének több szeletét felölelõ koncert is-
mét bebizonyította a zene és a dal ösz-
szetartó erejét, hiszen a hol vidám, hol
könnyekre fakasztó zeneszámokat fel -
idézõ est végén a közönség egy ember-
ként dalolta együtt az énekessel a „Ha
én rózsa volnék” címû megzenésített
verset.                                 »REINER ANITA

„Ha én rózsa volnék” – dalolta együtt a teltházas publikum
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Celldömölk – Király SE 3–3 (2–2)
Celldömölk, 250 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 12. forduló 2021. ok-
tóber 30.
Vezette: Harcsár Róbert (Németh And -
rás, Bánkövi Péter).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh,
Enyin gi (Göntér 77. p.), Keszei R. –
Marsai Máté, Tóth (Szabó K. 68. p.),
Gorácz (Horváth 92. p.) – Marsai Milán,
Kovács, Keszei T. Edzõ: Kovács Balázs. 
Király SE: Király – Devecseri, Subicz,
Schim mer, Auer – Szalay, Kalmár (Kon -
dákor 74. p.), Németh (Tamás 88. p.),
Kudron (Fábián 66. p.), Reseterits – Hal -
mosi. Edzõ: Hegyi László. 
Góllövõ: Kovács Adrián (23. és 90. p.),
Marsai Milán (41. p.), illetve Halmosi
Péter (10. és 29. p.), Fábián Bálint (70.
p.).
Elõmérkõzés: A Celldömölk U19 sza-
badnapos volt.
Kõszeg – Celldömölk 1-1 (0-1)
Kõszeg, Vas megyei labdarúgó bajnok-
ság 13. forduló 2021. november 6.
Vezette: Papp Ádám (Tóth Csaba, Nagy
Barnabás).
Kõszeg: Németh M. – Kovács, Fehér A.,
Csuka, Rákhely – Csák, Németh O.
(Lint ner 46. p.), Németh A., Keresztes
(Réti Marcell 78. p.) – Fehér D., Riegler
(Réti Milán 72. p.). Edzõ: Õri Gábor.
Celldömölk: Hujbert – Galovich (Gábor
92. p.), Szuh, Göntér, Keszei R. – Marsai
Máté, Gorácz (Tóth 75. p.), Szabó K.
(Keszei T. 46. p.) – Szabó R. (Horváth
93. p.), Kovács, Marsai Milán. Edzõ:
Kovács Balázs. 
Kiállítva: Fehér András (44. p.), illetve
Marsai Milán (66. p.).
Góllövõk: Fehér Dániel (96. p.), illetve
Kovács Adrián (14. p.).
Elõmérkõzés: Kõszeg U19 - Celldömölk
U19 1-2 (1-1). G.: Kulman Ferdinánd,
Bárdossy Bence. A bajnokságot maga-
biztos fölénnyel vezetõ kõszegiek ott-
honában bravúros gyõzelmet aratott az
ificsapat.
Szóval azok az utolsó percek, hozhat-
nak jót és akkor frenetikus örömöt
okoz hatnak, és hozhatnak rosszat és
akkor nagyon, de nagyon bosszanko-

dunk. A bajnokság élén álló Király SE
háromszor szerzett vezetést az akkor
még második helyen álló Cell ellen a
Kolozsvár utcai rangadón, és három-
szor egyenlítette ki hátrányát a hazai
együttes. Ez így leírva a száraz ténye-
ket, nem adja vissza a mérkõzés han-
gulatát, nem adja vissza azt a népme-
sei hangulatot, amikor végig szorítunk
azért, hogy a szegényember harmad-

szülött fia a végén elnyerje a királylány
kezét és vele a fele királyságot. Most a
harmadik gólért szorítottunk és amikor
az utolsó percben sikerült elérni azt,
mindenki átérezhette (a szombathelyi-
eket kivéve), hogy igen, az igazság né-
ha legalább a focipályán utolér minket.
Egy játékos a pályafutása során több-
száz mérkõzést játszik jó esetben, és
abból, ha szerencséje van, néhány tízre
emlékezni fog még nagypapa korában
is. Ez biztos, hogy ilyen meccs volt és
lesz a celliek számára, a szívüket is ki-
tették a pályára, találkozott is ez a
szurkolók szívével, hiszen magam rég
nem emlékszem olyan meccsre, ami-
kor a szurkolók nem mozdulnak, vas-
tapssal köszöntik a levonuló játékoso-
kat, akik egybefonódva köszönik meg
az ünneplést, most ez, így történt. A
Kõszeg, lehet bárhol a két csapat he-
lyezése a tabellán, mindig érzelemdús
mérkõzést játszunk egymással. Annak
ellenére, hogy most a Kõszeg a kiesés
ellen küzd, érdekesség, hogy az eddigi
nyolc pontjából ötöt a vezetõ négyes
ellen szerzett. Verték, talán a szezon
eddigi legnagyobb meglepetését okoz-
va négy góllal a Sárvárt idegenben, ha-
zai pályán ikszeltek a Véppel és most
már a Cellel is, a Királlyal szintén hazai

pályán, majd az utolsó fordulóban ta-
lálkoznak. Úgy látszik különösen moti-
váltak, ha egy úgymond erõsebb se-
reggel találják magukat szembe, de ez
a Kõszeg esetében talán nem is olyan
meglepõ. Most a 96. percben érték el
az egyenlítõ találatukat a puskaporos
hangulatú meccsen (két piros, hét sár-
ga lap), stílszerûen egy ágyúgolyó se -
bességû lövéssel. Ezzel a döntetlennel
a Cell a harmadik helyre csúszott visz-
sza, a Király és a Sárvár mögé, és csöp-
pet sem lesz egyszerû a folytatás sem,

pedig egy szép zárás az utolsó két for-
dulóval, már a jó tavaszi folytatást is
megalapozhatja. A szezon utolsó hazai
mérkõzését november 13-án öt órától
játsszuk a Jánosháza ellen (nem kevés-
bé érzelemdús eset, mint a Kõszeg),
majd az õszi záróforduló az ellen a
Táplán SE ellen lesz november 21-én,
akik újoncként beváltották a szezon
elõtti nyilatkozatukat, miszerint nem
átszálló jegyet váltottak a megye egy-
be, jelenleg az elõkelõ hatodik helyen
állnak. Jó szurkolást.
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Gólok az utolsó percekben

Hirdessen az 
Új Kemenesaljában!

Továbi információk
Nagy An tal 

hir de tés szer ve zõ 
06 70/3389880

CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA
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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!




