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Tisztelt Olvasók! Kedves Celldömölkiek!
Boldog új esztendõt kívánok mindannyi-
uknak 2022-re. Bízzunk abban, hogy az
elõttünk álló év is legalább annyi ered-
ményt, sikert hoz városunknak, örömöt,
boldogságot az itt élõknek, mint a mö-
göttünk hagyott esztendõ. Köszöntöm a
celldömölkieket, a térségben élõket, a
városunkból elszármazottakat, városun-
kat szeretõ barátainkat, ismerõseinket.

Január 6-a minden évben arra emlékez-
tet bennünket, celldömölkieket, hogy
1979-ben várossá váltunk, és ez büszke-
séggel tölt el bennünket. 43 éve hala-
dunk ezen az úton, hogy városként való
létünk, mûködésünk a mindenkori kihí-
vásoknak megfeleljen. Ez alatt a bõ négy
évtized alatt megváltozott a település
arculata, korszerûbb lett, infrastruktúrá-
val jobban ellátott, az itt élõket segítõ új
ellátások, intézmények létesültek. Gye -
rek koromtól itt élek, és jó visszaemlé-
kezni arra, milyen volt korábban a tele-
pülés, és jó érzés a folyamatos változás-
ban polgármesterként Önökkel együtt
részt venni, immár huszadik éve.
A múlt után a jövõ is kihívásokkal van
tele, hiszen járásszékhelyként egy ki-
sebb térség központjaként is feladatok
várnak ránk. Rangot ad számunkra,
hogy a 348 magyarországi városból a
174 járási székhely város között van
Celldömölk. Sajnos országosan elmond-
ható, hogy a népesség fogy, de bízunk
abban, hogy városunk lakossága tízezer
fõ felett marad, hiszen a feladatok és a
támogatások, lehetõségek vonatkozásá-
ban sokat jelent, ha nem a tízezer alatti,

hanem a tízezer feletti lakosságszám-
mal bíró települések közé tartozunk.
18 év alatt volt lehetõségem arra, hogy
köszönthettem az elsõ újszülötteket,
akik városunk kórházában születtek,
azonban az utóbbi két évben az itteni
szülés nem adatik meg az édesanyák-
nak, a kórházunkban megszüntette a
fenntartó ezt a lehetõséget.
Két évvel ezelõtt még nem gondoltuk
volna, hogy ennyire nehéz, embert pró-
báló idõszak elõtt állunk, és a világjár-
vány határozza meg az életünket.
Mindenkinek nehéz, az önkormányzat-
nak, a családoknak, a munkahelyeken, a
járvány okozta nehézségek rányomják a
bélyeget az egyének, családok életére, a
munkára, a kikapcsolódásra egyaránt.
Az önkormányzatnak is hátrébb kellett,
kell lépni. Mûködnünk kell, ellátni azo-
kat a kötelezõ feladatokat, amelyeket
az állam ró ránk: fenntartani az intéz-

ményeket, gondoskodni a bölcsõdei,
óvodai és szociális ellátásról, áldozni a
kultúrára, a sportra, gondoskodni a
közvilágításról, a köztemetõrõl, a helyi
közlekedésrõl, településfejlesztést vé-
gezni. Emellett számos olyan jellegze-
tesség van, ami nem kötelezõ, de vál-
laltuk, mert kiemeli városunkat a többi
település közül, ami miatt máshonnan
is érkeznek hozzánk, ilyen például az
idegenforgalom fejlesztése, a turiszti-
kai létesítmények fenntartása, a kultu-
rális programok szervezése, és termé-
szetesen idén is szeretnénk fejlesztése-
ket, beruházásokat végrehajtani.
Nekünk is fontos a munkahelyek meg-
tartása, és abban bízom, hogy a váro-
sunkban mûködõ egyéni vállalkozások,
a nagyobb cégek, munkáltatók is mun-
kát tudnak biztosítani a munkavállaló-
iknak. Jó lenne, ha az állam az önkor-
mányzatoknál hagyná azokat a forráso-
kat, adókat, megadná azokat a támo-
gatásokat, amelyek korábban megvol-
tak, hiszen ezek a mûködésünkhöz
szükségesek. Hiszen az itt élõk érdeké-
ben mûködünk, mi ismerjük leginkább
az itt élõket, a helyi igényeket.
Városvezetõként köszönöm, hogy Önök,
városunk lakói, szervezetek, hivatalok,
munkahelyek aktívan részt vesznek a
közéletben. Az eredmények és a jó
egészség mellett anyagi biztonságot kí-
vánok Önöknek, Celldömölknek, hogy
tovább gyarapodhassunk, és az elkép-
zelt terveket megvalósíthassuk. Boldog
új esztendõt, Celldömölk.

»FEHÉR LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

Új évet köszöntünk

CELLDÖMÖLK VÁROS POLGÁRMESTERE, FEHÉR LÁSZLÓ

Január elsejétõl a celldömölkiek térítés-
mentesen vehetik igénybe a helyi jára-
tos autóbusz-közlekedést. A lehetõ -
séget féléves próbaidõhöz köti a kép -
viselõ-testület.

Az elmúlt év második felében lejárt a
személyszállítási közszolgáltatói szerzõ -
dés a jelenlegi szolgáltatóval, a Keme -
nesalja-busz Kft.-vel. A helyijárat-közle-
kedés megoldására a képviselõ-testület
meghosszabbította a szerzõdést a kft.-
vel fél évre, egyúttal gondoskodik a
Celldömölk területén autóbusszal vég-
zett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás további ellátására szolgá-
ló pályázat kiírásáról. A városvezetés
közben felkereste az Innovációs és Tech -
nológiai Minisztériumban dr. Mosó czi
László közlekedéspolitikáért felelõs ál-
lamtitkárt új vagy használt – akár elekt-

romos – autóbusz kedvezményes vásár-
lásának lehetõsége miatt, azonban azt a
tájékoztatást kapták, hogy jelenleg a 25
ezer feletti lakosságszámú települések
elõtt áll nyitva ez a lehetõség.
A szolgáltató kiválasztására szolgáló pá-
lyázat lefolytatásáig, azaz az elsõ félév-
ben a képviselõ-testület megteremtette
annak lehetõségét, hogy a celldömölkiek
ingyen utazhassanak a helyi járaton, az
ezzel járó költségeket az önkormányzat
fedezi. Mivel a szociális alapon járó tanu-
lói bérletek száma jelentõsen lecsökkent,
ezáltal a szociálpoiltikai menetdíj-támo-
gatást nem tudja igénybe venni az ön-
kormányzat, így mindenképpen többe
kerül a szolgáltatás fenntartása – az elsõ
félévre közel bruttó 13 és fél millió forin-
tot fizet az önkormányzat a szolgáltató-
nak –, a városvezetés úgy gondolta, az
összes celldömölki lakos számára ingyen

biztosítja a lehetõséget a helyijáratos-
utazásra. A nem celldömölkieknek egy
vonaljegy 200 forintba kerül januártól.
Mint Fehér László polgármester elmond-
ta, bízik abban, hogy a celldömölkiek ki-
használják a lehetõséget, és többet utaz -
nak autóbusszal helyben. Nem csak a
városrészek közötti közlekedésben, de
kikapcsolódásként akár a Vulkán für -
dõbe, a Ság hegyre, a Kemenes Vulkán
Parkba kirándulni, a Ság hegyi gazdák-
nak is jó lehetõséget teremtenek ezzel.
Döntöttel arról is, hogy a helyiek és a tu-
risták érdekében a fõszezonban – április-
tól szeptemberig – hétfõtõl szombatig
plusz egy járatot tesznek be a meglévõ
kilenc járatpár mellé. Ez az esti járat
Izsákfára nem megy majd le, a vasútál-
lomástól a Ság hegyig és vissza közleke-
dik, érintve a fürdõt, a Vulkánparkot, így
a látogatók, a fürdõzõk is tovább tudnak
maradni. (Az új menetrendet a lapunk-
ban is közöljük majd.)

»ÚK

Ingyen utazhatunk az autóbuszon
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Új alpolgármestert választottak

Januártól változott a gyermekorvosi rendelés, a két gyermekorvosi körzetben fel-
váltva három orvos látja el a feladatot. Hétfõtõl péntekig az eddigi napi három óra
helyett napi négy órában kereshetik fel a szülõk beteg gyermekeikkel az orvosokat.

Rendkívüli ülést tartott a város kép -
viselõ-testülete 2022. január 6-án. A
településképi vélemény kialakítása
ügyében összehívott soron kívüli ülé-
sen személyi kérdésekrõl is döntöttek.

A Spar áruház bõvítésének településké-
pi véleményezés ügyében hívta össze
Fehér László polgármester a képviselõ-
testületet január elsõ hetében, hiszen
az elmúlt év végén a képviselõ-testület
magához vonta a jogot ezekben az
ügyekben.
Az ülés zárt formában kezdõdött, ahol
személyi kérdésekrõl döntöttek. Fehér
László polgármester elmondta, hogy a
január végi–február eleji soros ülésen
szerette volna tárgyalni a személyi kér-
déseket, de mivel a településképi véle-
ményezés miatt akár hetente-kéthe-
tente is ülésezni kell ezentúl a kép -
viselõ-testületnek, a rendkívüli ülésen
kéri a testület döntését.
A városvezetõ elmondta, hogy az el-
múlt fél évben közte és az elsõ számú
alpolgármestere, Söptei Józsefné között
a munkakapcsolat nem úgy mûködött,
mint az ezt megelõzõ 19 évben. Kez -
deményezte a képviselõ-testületnél,
hogy módosítsák a Szervezeti és Mû -
ködési Szabályzatukat úgy, hogy három
alpolgármester dolgozzon mellette, ezt
a képviselõ-testület tíz szavazattal tá-
mogatta (a 11 fõs testületbõl egy kép -
viselõ betegség miatt hiányzott). Ja -
vasolta, hogy dr. Kovács Zoltán legyen
az új helyettese, az elsõ számú alpol-
gármester. A képviselõk titkos szavazá-
son hét igen és három tartózkodás
mellett megválasztották dr. Kovács Zol -
tánt alpolgármesternek, akinek ezentúl
elsõ számú alpolgármesterként aláírási
és döntési-irányítási joga lesz a polgár-
mester mellett, helyetteseként. Fehér

László az elmúlt húsz év közös munka
alapján továbbra is számít Söptei Jó -
zsefné alpolgármester gazdasági szak-
értelmére, tapasztalataira, valamint
külsõs alpolgármesterként Hencz Kor -
nél dolgozik továbbra is mellette.
Az ülésen foglalkozott a testület a pol-
gármester fizetésének és az alpolgár-
mesterek tiszteletdíjának kérdésével is,
hiszen a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 2022. január 1-tõl változtatta a
béreket és tiszteletdíjakat érintõ ren-
delkezéseit. A képviselõ-testület ennek
megfelelõen állapította meg a polgár-
mesteri fizetést, valamint az alpolgár-
mesteri tiszteletdíjakat. A polgármester
elmondta, hogy az új rendelkezések-
nek megfelelõen alakították ki az al-
polgármesteri tiszteletdíjakat, ugyan-
akkor az önkormányzatnak nem kerül
többe a három alpolgármester, mintha
ketten dolgoznának mellette.
Dr. Kovács Zoltán alpolgármesterré vá-
lasztásával megüresedett az Alsóság–
Izsákfai Részönkormányzat vezetõi po-
zíciója. A képviselõk Kovácsné Söptei
Valériát választották meg az új részön-
kormányzat-vezetõnek, a részönkor-
mányzatba Sebestyén Krisztián képvi -
selõ került be, míg a Humán Szol gál ta -
tások Bizottságában Hetényi Endre
képviselõ váltotta dr. Kovács Zoltánt.
A képviselõ-testület a benyújtott doku-
mentáció alapján javasolta a Sági utca
22. szám alatt található Spar üzlet bõ -
vítését, parkoló és hozzá tartozó tetõ -
építmény létesítését engedélyezésre. A
településképi véleményezés mellett
megjegyezték, hogy a megfelelõ ható-
ságoknak a közlekedési helyzetet bizo-
nyára át kell majd tekinteniük. A terve-
zett beruházás tartalmazza az üzlet déli
irányba való bõvítését egy földszintes

résszel, mellette tetõvel fedett 42 új
parkolóhellyel.
Fehér László tájékoztatta a képviselõ-tes-
tületet, hogy két héten belül újabb rend-
kívüli ülésre kerül majd sor, mivel újabb,
településképi véleményezésre beadott
kérelmek érkeztek az önkormányzathoz.
Az ülésen foglakoztak a képviselõk az
európai uniós pályázati lehetõségekkel
is, ezekrõl a késõbbiekben számolunk
be lapunkban.

»ÚK

Gyermekorvosi ellátás

DR. KOVÁCS ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER

KOVÁCSNÉ SÖPTEI VALÉRIA RÉSZÖNKORMÁNYZAT-VEZETÕ

Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Dr. Kovács Ildikó
Ágnes

9:00–
11:00

12:00–
13:30

Tanács-
adás:

11:00–
11:30

Dr. Palatka János 13:00–15:00

Somfainé Dr.
Szédelyi
Nikoletta Katalin

Tanácsadás:
11:30–12:00

12:45–14:15
Tanácsadás:
12:15–12:45

12:00–
14:00

Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Dr. Kovács Ildikó
Ágnes

11:00–
13:00

13:30–
15:00

Tanács-
adás:

11:30–
12:00

Dr. Palatka János 15:00–17:00

Somfainé Dr. Szédelyi
Nikoletta Katalin

Tanácsadás:
12:00–12:30

14:15–
16:15 

14:00–
16:00

1. sz. Gyermekorvosi körzet 2. sz. Gyermekorvosi körzet
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Megalakulásának harmincéves jubileu-
mát ünnepelte tavaly a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitasz, ebbõl az alka-
lomból vándorkiállításon mutatják be a
szervezetet. A tablók január végéig látha-
tók városunkban, a Szentháromság téren.

Celldömölkön két helyi szervezettel mû -
ködik a Szombathelyi Egyházme gyei Ka -
ritasz. Aktívan részt vesznek az országos
és a megyei szervezet szerteágazó tevé-
kenyégében. A városközponti téren a
képekkel és szöveggel gazdagon illuszt-
rált szabadtéri kiállítás az elmúlt három
évtizedet mutatja be az érdek lõ dõknek.
A karitasz csoportok segítik az idõseket
és betegeket, a rászoruló családokat, a
fogyatékkal élõ ket, megváltozott mun-
ka-képes sé gû e ket, szenvedélybetege-
ket, hajléktalanokat, hátrányos helyzetû
kisebbségeket, a humanitárius katasztró-
fák áldozatait. Intézményeket, szociális
központokat mûködtetnek, szen vedély -

beteg-segítõ szolgálatot látnak el, gyere-
keket táboroztatnak. Ado má nyokat gyûj -
tenek természeti és egyéb csapások súj-
totta területekre segélyszállítmányok-
hoz, együtt dolgoznak önkéntesekkel.
Ezt a sokrétû tevékenységet köszönte
meg a 2021. december 6-i celldömölki
kiállítás-megnyitón Né meth Zoltán kato-
likus plébános és Fehér László polgár-
mester. Megköszönték a megyei és a

helyi csoportok vezetõinek és tagjainak
áldozatos munkájukat. 
A rendezvényen jelen voltak városunk
alpolgármesterei, Söptei Józsefné és
Hencz Kornél. Az ünnepi rendezvényen a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
diákjai adtak mûsort, akiket Mikulás-nap
alkalmából az önkormányzat részérõl
csokoládéval köszöntöttek.

Harminc év tablói

A Cselekvõ Összefogással Celldö möl -
kért Egyesület ismételten adományok-
kal készült a karácsonyi várakozás
meg könnyítése érdekében. A tartós
élelmiszereket, tisztítószereket maguk-
ban rejtõ csomagokat karácsony elõtt
juttatták el az egyesület tagjai rászoru-
ló családok részére.

Karácsony az év egyik legjobban várt
ünnepe, melynek közeledtével minden
ember szívébe szeretet és békesség
költözik. Az ünnepi mozgolódás köze-
pette azonban észre kell vennünk azt
is, hogy vannak családok, egyedül
élõk, nyugdíjasok, akiknek ilyenkor
még nehezebbé válnak mindennapja-
ik, így minden apró segítség számít ne-

kik. Sok szervezet karolja fel ilyenkor
ezt az ügyet, és nem volt ezzel más-
képpen a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület sem. Évrõl év-
re készítenek össze tartós élelmisze -
rekbõl, tisztítószerekbõl álló csomago-
kat, ezeket pedig az ünnep elõtt a ta-
gok maguk kézbesítik a rászoruló csa-

ládok részére. Fehér László, az egyesü-
let vezetõje irányításával közel száz csa-
lád részesült idén az egyesület tagjai ál-
tal összeállított adomány-csomagokból.
Az adományok beszerzésében nagy se-
gítséget jelentett a szervezet támogató-
inak köre, akik hozzájárultak azok meg-
vásárlásához, így egyben ahhoz is, hogy
az abban részesülõk ünnepét, ha csak ki-

csivel is, de megkönnyíthessék. Az egye-
sület több családnak anyagi segítséget is
nyújtott, kisebb-nagyobb összegekkel
segítve õket. Az elmúlt évben az egye-
sület a korábbiaknál kevesebb alkalmat
talált arra, hogy nyissanak a város kö-
zössége felé, mint korábban, hiszen a
pandémia okozta helyzet az õ mû -
ködésüket is nagyban megnehezítette.
Ugyanakkor, így is igyekeztek minden
lehetõséget kihasználni annak érdeké-

ben, hogy a város életébe bekapcsolód-
hassanak. A jövõre nézve pedig Tulok
Gabriella, az egyesület elnöke bizakodó-
an tekint: hiszi, hogy ebben az évben
már a rendes kerékvágásban folytathat-
ják a közös munkát, részt vállalva így
Celldömölk, illetve a város lakosainak
életében is.

»NOVÁK FANNI

A celldömölkieket segítik

A CSELEKVŐ ÖSSZEFOGÁSSAL CELLDÖMÖLKÉRT EGYESÜLET TAGJAI CSOMAGOKAT KÉSZÍTETTEK KARÁCSONYRA

SZABADTÉRI VÁNDORKIÁLLÍTÁS NYÍLT A SZENTHÁROMSÁG TÉREN
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Idén is megszervezte hagyományos
karácsonyi jótékonysági hangversenyét
az Együtt Celldömölk Városért Egye -
sület. Ezúttal a 2020-ban fél évszáza-
dos jubileumát ünneplõ Apostol együt-
tesre esett a választás, melynek tagjai
december 18-án léptek fel a Ke me -
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár színpadán.

Többéves hagyományra tekint vissza,
hogy az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület karácsony küszöbén jótékony-
sági céllal egybekötött rendezvényt
szervez, melyre rendszerint neves elõ -
adómûvészek kapnak meghívást. Idén

az elmúlt évtizedek alatt varázsából
semmit nem vesztett Apostol együttest
köszönthették a színpadon a celliek. A
jó tékonysági hangverseny kezdetén
Marics Sándorné, az egyesület elnöke
köszöntötte az együttest és a közönség

soraiban ülõket, majd Ma gyarország
egyik leghíresebb és legkedveltebb
könnyûzenei együttese, az 1970 óta ze -
nélõ Apostol tagjai kezdtek bele a múlti-
dézésbe számtalan nosztalgikus sláge-
rükkel, melyek hallgatásán generációk

nõttek fel az elmúlt fél évszázad során.
Az egyórás múltbéli zenei kalandozás
után Söptei Józsefné alpolgármester
mondta el gondolatait, hangsúlyozva,
hogy a koncerttel szívhez szóló muzikális
élményt kívántak nyújtani köszönetkép-
pen mindazoknak, akik belépõ je gyek
megvásárlásával hozzájárultak a jóté-
kony célhoz, amit ezúttal is a men tõsök

javára tûztek ki. A Keme nesaljai Men tés -
ügyi Egyesület számára össze gyûlt öt-
százezer forintnyi összeget Söp tei Jó -
zsefné alpolgármestertõl és Marics Sán -
dorné egyesületi elnöktõl vehette át Ha -
jós Zoltán alapítvány vezetõ.     »REINER A.

6

C I V I L   « Új Kemenesalja  »  2022. 01. 14.

Könyvbemutató az évzárón

Jótékonysági Apostol-koncert

Múlt év utolsó összejövetelét tartotta a
Honismereti Munkaközösség december
16-án. A rendezvény keretében a kör
alapító tagjának, Káldos Gyulának 90.
születésnapját is ünnepelték, illetve
könyvbemutatóra is sor került.

A Honismereti Munkaközösség csak-
nem ötven évvel ezelõtt, 1973-ban
alakult, a városi könyvtár akkori ve -
zetõje, Káldos Gyula hívta életre töb-
bedmagával. A munkaközösség ma is
aktív motorja Gyula bácsi, aki decem-
ber 11-én töltötte be a 90. életévét.
Celldömölk Város Önkormányzata ne-
vében Fehér László polgármester és
Farkas Gábor jegyzõ december 13-án
köszöntötték, az ajándékok és jókíván-
ságok mellett a miniszterelnöki üdvöz -
lõ emléklapot is átadva részére.
December 16-án a könyvtár égisze
alatt mûködõ Honismereti Munkakö -
zösség is felköszöntötte az ünnepeltet,
akinek elsõként Lendvay Istvánné je-

lenlegi munkaközösség-vezetõ méltat-
ta az életútját. Az ünnepi összejövete-
len Fehér László polgármester is jelen
volt, aki kiemelte, hogy egy település
építõkövei a civil szervezetek, melyek
közt jelentõs a Honismereti Munka -
közösség tevékenysége, és ebben ma
is oroszlánrészt vállal Káldos Gyula.
Gyula bácsi a közelmúltban egy kiad-
ványt is írt, „Celldömölki önszerve zõ -
dések és a sajtó” címmel, a városunk
19–20. századi történetébe illeszkedõ
önszervezõdéseket, egyesületeket mu-
tatja be, valamint a celldömölki sajtó
elsõ öt évtizedét 1897–1947 között. A
kiadványt méltatta a szerkesztõ Tulok
Gabriella, aki elmondta, a két jelentõs
témát felvonultató könyvben a helyi
sajtótörténelem és a különféle köz-
hasznú szervezõdések egyaránt sok ré -
tû civil életet tükröznek, melyek feldol-
gozása mögött szerteágazó tudás és
kutatómunka áll. A száz példányban
megjelent nyomdatermék Celldömölk

Város Önkormányzata támogatásával,
a VulkánSág Kult(t)úra projekt kereté-
ben kerülhetett kiadásra.
A jubiláló Káldos Gyulát Szemenyei
László munkaközösségi tag saját maga
által írott versével köszöntötte, Né -
meth Tibor könyvtárvezetõ pedig örö-
kös elnöki tisztségrõl szóló díszokleve-
let adományozott az ünnepelt részére.

»REINER ANITA

A 90 ÉVES KÁLDOS GYULÁT KÖSZÖNTÖTTÉK

NEMES CÉLÉRT ZENÉLT AZ APOSTOL EGYÜTTES

Felhívjuk a figyelmet, hogy az 50, 60,
65, 70 vagy 75 éve végzett pedagó-
gusok a diplomaátvételük alkalmából
díszoklevelet igényelhetnek az egy-
kori iskolájukban. Kérjük, hogy akik
nem személyesen, vagy a volt mun-
kahelyükön keresztül igénylik meg az
oklevelet, illetve az önkormányzatnál
szeretnének ünnepélyes átadást,
azok 2022. február 28-ig jelezzék azt
Szalai-Ziem bicki Dóra oktatási és
közmûvelõ dési szakreferensnél tele-
fonos (95/ 777-809) vagy elektroni-
kus (ziembicki.dora@celldomolk.hu)
elérhetõségén.

Felhívás
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Elhivatottan az intézmény élén
A képviselõ-testület a 2021. november
24-i ülésén döntött a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár igaz-
gatói álláshelyére kiírt pályázatról. Az
elbírálás alapján az intézményt újabb
öt évig az eddigi vezetõ, Pálné Horváth
Mária irányíthatja.

»Mit jelent számodra, hogy újabb öt év-
re megkaptad az igazgatói megbízatást?
– Örömmel és büszkeséggel tölt el,
megtiszteltetésnek érzem, hogy immár
sokadszor bizalmat kaptam, és újabb öt
évig vezethetem az intézményt. Itt
kezdtem a pályámat 1984-ben népmû -
velõként, igazgatóként pedig csaknem
harminc éve tevékenykedem. Közel
negyven éve vagyok a pályán, így ins-
pirál is, hogy folyamatosan megújulva
végezzem a szakmai munkát, alkal-
mazkodva a változó világ kihívásaihoz.
»Az eddig kitûzött célok, feladatok meg-
valósítását mennyire befolyásolta/befo-
lyásolja a két éve tartó járványhelyzet?
– Nagy próbatétel volt az elmúlt két év,
de munkatársaimmal együtt sikerült
megfelelõen helytállnunk a nehéz
hely zetben. Ezt ugyan a kényszer szül-
te, de némi megújulást is hozott, hi-
szen sikerült átmentenünk az intéz-
mény tradícióit, és innovatív fejleszté-
seket véghezvinni minden területen.
»Milyen koncepcióval vágsz neki a
következõ öt évnek?
– Hiszek abban, hogy Celldömölk gaz-
dasági-társadalmi fejlõdésében fontos
szerepe van a kulturális értékteremtés-
nek és értékmegõrzésnek. A város és
Kemenesalja arculatának és jövõképé -
nek kialakításában meghatározó a
mûvelõdési központ mint helyi kulturá-
lis intézmény. Ebben a kulturális érté-
keket teremtõ és megõrzõ városépítés-
ben és területfejlesztésben szeretnék
továbbra is részt venni. A kultúraközve-
títés, helyi hagyomány õrzés és -ápolás,
az amatõr mûvészeti mozgalmak szer-
vezése és támogatása, a járás köz -
mûvelõdésének, kulturális rendezvé-
nyeinek összefogása, a színházi elõ -
adások, hangversenyek, filmvetítések
szervezése továbbra is szervesen illesz-

kedik az intézmény profiljába. Ezek
mel lett nem feledkezhetünk meg a
közösségépítõ, -fejlesztõ tevékenység
adta szakmai feladatokról sem, melyek
a civil szervezetekkel való aktív
együttmûködéssel, mint szakmai fej-
lesztési modellek, a helyiérték-mûhe -
lyek létrehozását segítik elõ. A köz -
mûvelõdési intézmény szerepének ha-
tékonyságát az általa mûködtetett
vagy befogadott közösségek száma,
tagságuk létszáma és mûködésük dina-
mikája határozza meg. A közösségépí-
tés és -fejlesztés klasszikus hagyo -
mány õrzõ, de egyben mindig megújuló
és megújítható tevékenység. Celldö -
mölk természeti és kulturális értéktára
lehetõvé teszi olyan programok meg-
valósítását, melyek felvonultatják a vá-
ros közkincseit. Ennek alapja a már
meglevõ nagyrendezvények tartalmi
és formai átalakítása a fesztiválkínálat
bõvítésével és a helyi identitástudat
erõsítésével. 
Munkám során az újabb pályázati le -
hetõségek kihasználásával tovább sze-
retném erõsíteni az intézmény helyze-
tét, hiszen az eddigiekben is számos
infrastrukturális és szakmai fejlesztés
valósulhatott meg a külön bözõ szintû
és mértékû támogatási források kihasz-
nálásával.
»2022 jelentõs év a KMKK életében, hi-
szen idén lesz ötven éve, hogy meg-
nyitotta ajtaját Kemenesalja közönsége
elõtt...
– Az épületet 1972. augusztus 18-án
adták át a nagyközönség számára, azó-
ta szellemi mûhellyé, közösségi kultu-
rális szolgáltató központtá, info-kultu-
rális centrummá nõtte ki magát a kor
kihívásainak megfelelõen. A közmû -
velõ dési intézmény ars poeticája,
mely nek mentén mindig is mûködött:
a kultúra térségfejlesztõ erõ legyen,
kulturális örökségüket büszkén vállalják
az itt élõ emberek, és töltsenek be ak-
tív szerepet a település életében. En -
nek jegyében szeretnénk a továbbiak-
ban is folytatni munkánkat, és termé-
szetesen készülünk a jubileum megün-
neplésére is. Az év során szeretnénk új

programokkal is várni látogatóinkat,
emellett hagyományos rendezvénye-
inkbe tervezzük belecsempészni az öt-
venéves évforduló hangulatát.
»Csaknem negyven év után mi vezérel
és motivál intézményvezetõi munkád-
ban?
– Elsõsorban a tenni akaró lokálpatrio-
tizmusom. Pályám kezdetén népmûve -
lõként és azóta vezetõként is a városo-
mért végzett szolgálatot tartottam és
tartom ma is a legfontosabbnak. Hi -
szem, hogy a fõiskolán, egyetemen,
képzéseken és kurzusokon megszerzett
ismereteket, valamint az évtizedek so-
rán kialakított szakmai tapasztalat és
kapcsolatrendszert Celldömölk fejlõdé -
se érdekében tudom hasznosítani. Hi -
va tásom sokoldalúsága, a közmûve lõ -
dés széles spekt ruma, a kultúra ágaza-
tainak horizontális és vertikális dina-
mizmusa okozzák, hogy az örökös vál-
tozásban és fejlõdésben szakmám irán-
ti hûségem jelenti az állandóságot.
Továbbra is aktívan, újabb kihívásokat
keresve elkötelezett lokálpatriótaként
szeretnék tenni szeretett városomért,
Kemenes aljáért elsõsorban a kulturális
élet, helyi értékmegõrzés területén
újabb és újabb értékeket felfedezve.
Olyan szocio-kulturális ügyeket felvál-
lalni, olyan célokat kitalálni és végre-
hajtani, melyek a „Celldömölk, ahol jó
élni” mottóm megvalósítását és kitel-
jesítését valóra válthatják.

»REINER ANITA

PÁLNÉ HORVÁTH MÁRIA ÚJABB ÖT ÉVIG IRÁNYÍTJA

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTOT
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Együtt teszünk érte
Celldömölk Város Önkormányzata a KE-
HOP-1.2.1-18-2018-00093 számú „Te,
te gyél érte!” – klímatudatosságot erõ -
sítõ lakossági szemléletformálás Celldö -
mölkön címû projektjének keretében
2021-ben számos városi rendezvényen
állította fel klímastandját.

Szerették volna felhívni a figyelmet ar-
ra, hogy a klímaváltozás napjaink egyik
legnagyobb gazdasági és társadalompo-
litikai kihívása, ami a gazdaság egyes
területein kívül a társadalom minden
rétegét érinti, és befolyásolja a
közeljövõ életminõségét is. A nyár köze-
pén Izsákfa városrész lakossága ismer-
hette meg részletesen városunk elké-
szült klímastratégiáját. Nagyszámú
érdeklõdõt vonzott a stand a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ születésnapján
és a Sághegyi Szüreti Napokon is. A cell-
dömölki családok tesztelhették eddigi
tudásukat a klímaválsággal és védelem-
mel kapcsolatosan, a résztvevõk a
standnál a különbözõ szakmai anyagok
megismerése mellett klímatudatosságot
formáló kérdõívet, kvízt tölthettek ki, és
elkészíthették ökológiailábnyom-méré-
süket is. A gyerekek újrahasznosított já-

tékokat próbálhattak ki, és animátorok
segítségével el is készíthették azokat. A
Szemléletformálási Akciónap során az
Alsósági Tagiskola diákjai egy zöld
kézmûves foglalkozás keretében játéko-
san tapasztalták meg, hogy a háztartás-
ban keletkezett PET-palack hulladékból,
hogyan lehet kaspót, ceruzatartót vagy

akár szélforgót készíteni. A kampány
következõ állomásai során az óvodások,
az általános iskolások és a gimnázium
tanulói számára is megszervezésre ke-
rülnek interaktív tematikus szemlélet-
formálási programok a „Te, tegyél érte!
Mi, tegyünk érte!” szlogen jegyében.

»SZ.Z.D

KLÍMASTAND, JÁTÉKOK FOGADTÁK A FÜRDŐZŐKET
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Kincsek a raktárból címmel rendezett
kiállítást tavaly februárban, a pandé-
mia idején a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár. Mivel rendezvé-
nyeket nem lehetett szervezni, a TV-
Cell munkatársai rögzítették a tárlatve-
zetéseket, az adások pedig felkerültek
a YouTube-ra és az intézmény Fa ce -
book-oldalára is. A kiállítás anyaga a
Kemenesaljai Alkotók mûveibõl került
ki, a közönség elõtt ismert és kevésbé
ismert mûvészek alkotásai szerepeltek
a tárlaton. Az ezzel kapcsolatos vissza -
jelzésekrõl és a kezdeményezés hoza-
dékáról Németh Katalint, a mûvelõdési
központ mûvészeti elõadóját, restaurá-
torát kérdeztük.

»A szûkebb berkeken kívül tágabb kör-
ben is felfedezésre kerültek Kemenes -
alja géniuszai…
– A nyilvánosságra került alkotások ki-
csit elgondolkodtatták a szakmabelie-
ket Vas megyében. Ami már régóta
érlelõdött Tóth Csaba Munkácsy-díjas
festõmûvészben, az ELTE–SEK docensé-
ben, az, hogy a kemenesaljai alkotók
életmûve feldolgozásra kerüljön, mivel
a dokumentációjuk nagyon hiányos.
Tóth Csaba felajánlotta, szívesen köz-
vetítene az Életünk és a Vasi Szemle
kulturális folyóiratok szerkesztõsége fe-
lé, hogy a Kemenesaljai Alkotók is-
mertségét elõsegítsük. Egyúttal felkért,
hogy dolgozzam fel az életmûveket, és
publikáljam is azokat. 
»Mennyire ért váratlanul ez a megke-
resés, és mit jelent számodra?
– Nagy megtiszteltetés ez számomra,
hiszen mindkét folyóirat nagy tradíci-
ókra tekint vissza. Az Életünk Vas
Megye Önkormányzatának irodalmi,
mûvészeti és kritikai folyóirata, megje-
lenésének négy évtizede alatt a ma-
gyar mûvészeti élet képviselõi rend-
szeresen lehetõséget kaptak benne a
megjelenésre. A Vasi Szemle tudomá-
nyos és kulturális folyóirat már az ala-
pítását követõen, 1933 óta érvényes
mintát adva látja el tevékenységét.
Feladatom nagy. Pálné Horváth Má -
riának, a Kemenesaljai Mûvelõdési
Köz pont és Könyvtár igazgatónõjének
támogatását ezúton is szeretném meg-
köszönni, hogy Szilágyi Mária kerami-
kus mûvész hagyatéka és a város tulaj-
donát képezõ számos alkotó mûvének
restaurálása és a kiállítások szervezése
mellett tudok foglalkozni ezen méltán
kvalitásos életmûvek feldolgozásával.
»Korábban mennyire kaptak figyelmet
a kisebb régiók, mint például Vas me-
gye képzõmûvészei?
– Országos viszonylatban elmondható,

hogy a Vas megyei képzõmûvészek so-
ha nem kaptak akkora figyemet tehet-
ségük és tudásuk bemutatása mellett,
mint az ország más területén alkotó
mûvészek. Gondolhatunk itt akár a
nagybányai festõkre, az alföldi festõ -
iskolára, nem beszélve a Budapesten
élt és élõ mûvészekrõl. Szakmai szem-
mel nézve kicsit érthetetlen, hiszen
egy Móritz Sándor festmény, pl.: a
Szeles táj címû alkotás a legnevesebb
galériák falán is megállná a helyét. A
képzõmûvészettel foglalkozó lexikonok
említik ugyan ezen alkotók nevét, egy-
egy újságcikk is foglakozik velük, szá-
mos neves díj tulajdonosai is voltak,
azonban átütõ országos ismertséget
nem tudtak szerezni maguknak.
Nem beszélhetünk eleget Móritz Sán -
dor és Szalóky Sándor Munkácsy-díjas
festõmûvészekrõl, a Rács Reich-festõ -
dinasztiáról, Szalóky Károlyról, aki egy
autentikus alkotómûvész precizitásával
írt, festett és illusztálta alkotásait. De
nem feledkezhetünk meg Szakács
Lászlóról, aki szintén alkotózseninek
nevezhetõ Cezanne-mélységû csendé-
leteivel, az õ életmûvébõl tavaly ren-
deztünk kiállítást. És itt vannak mû -
vésztanáraink, akik számos fiatalt segí-
tettek képzõ- és iparmûvészeti pályára,
Dénes Lajos Szilvesztert, Nagy Istvánt
és Kelemen Etelkát szeretném meg-
említeni. Figyelmet kell szentelni Ber -
zsenyi Lénárd életmûvének, Karczag
Zoltánnak, aki a Képzõmûvészeti Egye -
temen Székely Bertalan és Fe renczy
Károly tanítványa volt, Sík Csaba
mûvészettörténésznek aki a XX. század
világklasszisait dolgozta fel, a Ka -
locsáról elszármazott kinetikus kép -
zõmûvész Nicolas Schöffertõl Picassoig
írt és szerkesztett mûvészeti albumo-
kat, amelyek még antikváriumokban a
mai napig megtalálhatóak.
»Mik a további tervek a kemenesaljai
alkotókkal kapcsolatban?
A kemenesaljai alkotók hatalmas anya-
got szolgáltathatnak a kemenesaljai
képzõmûvészeti élet feldolgozásában.
Meg kell említenünk a nemrég elhunyt
Orbán Zita viseletkészítõ népi iparmû -
vészt, aki újrafogalmazta a már veszni
látszó hetési és a zalai népmûvészeti
hagyományokat. Hatalmas alkotói te-
hetség volt, akinek az életmûvét, alko-
tásait a Móritz Galérián a Sághegyi
Szüreti Napok alkalmából állítottuk ki
tavaly õsszel. A kiállítás megnyitóját
követõen meglepõen hamar jött a ké-
rés, hogy a Szilágyi-hagyaték után –
amirõl reményeim szerint talán a nem
túl távoli jövõben a Vasi Szemlében
írás jelenik meg – az õ életmûvét kel-

lene feldolgozni és publikálni, nem
szabad megfeledkezni mûvészetérõl.
A következõ hónapokban a mûvésze -
tükkel Kemenesaljához is kötõdõ, vala-
mint innen elszármazott alkotómû -
vészeket szeretnénk bemutatni a KMKK
Móritz Galériáján. A kiállításokhoz kap-
csolódóan interjúsorozatot indítottunk az
alkotókkal, amelyre az ígéretek szerint a
jövõben is lenne fogadókészség. Az
Életünk hetedik, szeptemberben megje-
lent számában olvasható “A mû vészet
sorsfordulója” címû publikáció, amelyet
Tóth Csaba Munkácsy-díjas festõ mû -
vésszel készítettem a Pater Noster címû
celldömölki kiállítása kapcsán.

»REINER ANITA

Kemenesaljai géniuszok

NÉMETH KATALIN KEMENESALJAI ALKOTÓKKAL FOGLALKOZIK

Mint köztudott, Szilágyi Mária kera -
mikusmûvész évtizedekkel ezelõtt
Celldömölknek adományozta élet -
mûvét. Bizonyára sokan emlékez-
nek arra, hogy a jelenleg a Keme -
nesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár egyik termében kiállított
Szilágyi-alkotások a Szomszédok cí -
mû teleregényben is felbukkantak
Csûrös Karola (Etus) mûhelyében. A
budapesti Horizont Galéria tulajdo-
nosa, Arató Balázs, valamint a galé-
ria kurátora, Kovács Kristóf Mihály fi-
gyeltek fel a különleges mûalko -
tásokra, és nyomozták ki, hogy az
életmûtárlat városunkban lelhetõ
fel. A közelmúltban felkeresték a
mûvelõdési központot, hogy pár al-
kotást kölcsönkérjenek egy kiállítá-
sukhoz. Ennek eredményeként húsz
Szilágyi-kerámiát vittek el Buda -
pestre, melyekbõl 2021. december
15-én „Borsón álmodott álmok”
cím mel nyílt tárlat a hatodik kerületi
Horizont Galériában. A kiállítást dr.
Balázs Géza nyelvészprofesszor nyi-
totta meg. A mûvésznõ élet mûvébõl
a fõvárosba szállított válogatás janu-
ár végéig lesz meg te kinthetõ.

Szilágyi-kerámiák a fõvárosban
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Ismerd meg Ugandát Radics Tamással!
címmel hívta ismeretterjesztõ elõ -
adásra közönségét a Kemenes Vulkán
Park. A világjáró túravezetõ úti beszá-
molójára december 10-én került sor.

A rendezvény elején Tulok Gabriella, a
Kemenes Vulkán Park igazgatója kö-
szöntötte az egybegyûlteket és az elõ -
adót, majd át is adta a szót Radics Ta -
más világjáró túravezetõnek, aki ezúttal
Uganda ismeretlen és talán kicsit rejtett
világába kalauzolta el hallgatóságát.
Radics Tamás tíz éve magashegyi túrá-
zik. Jelenleg Debrecenben él, ahol egy
világjáró klubot is vezet. 
Végzettsége szerint geológus és
idegenvezetõ, azonban több éve már
túravezetõként dolgozik Európa, Ázsia
és Afrika magashegyei között. A világ
különleges helyszíneit felkeresõ túrái-

nak egyike az Egyenlítõ mentén
elhelyezkedõ kelet-afrikai Ugandát cé-
lozta meg, melynek területe kétszere-
se, lakosainak száma pedig négyszere-
se Magyarországénak.
A Tanzánia és Kenya árnyékában mél-
tatlanul tengõdõ ország természeti
szépségeit bemutató, vetítéssel egybe-
kötött elõadásában Radics Tamás abla-
kot nyitott Uganda természeti kincsek-
ben gazdag ismeretlen világára, me-
lyen át az érdeklõdõk megismerhették
az afrikai ország földrajzi értékeit, kü-
lönleges állatvilágát, lakóinak cseppet
sem veszélytelen életét; valamint azt,
hogy miként változik az ország a nyu-
gati civilizáció betörésének hatására.
Az elõadó Ugandában gyûjtött utazási
élményeinek megosztásával a közön-
ség soraiban ülõk is részeseivé válhat-
tak a nem mindennapi kalandnak,
mely a tõlünk ugyancsak távolra esõ
ország bebarangolásával járt.

»REINER ANITA

Ugandáról egy túravezetõ szemével

Válogatás a 2022-es kemenesaljai és országos kerek évfordulókból

RADICS TAMÁS VILÁGJÁRÓ TÚRAVEZETÕ TARTOTT ELÕADÁST

1222. április 24. (800 éve)
II. András király Fehérváron hét pél-
dányban kiadta az aranypecsétjérõl
Arany bullának nevezett, a nemesség
jogait szentesítõ kiváltságlevelet

1672. február 28. (350 éve)
Született Kemenesszentmártonban Ács
Mihály evangélikus lelkész, teológus,
a pietizmus jeles alakja

1822. január 12. (200 éve)
Született Csöngén Horváth Elek földbir-
tokos, ügyvéd, történész, a 48-as sza-
badságharc századosa, a kiscelli válasz-
tókerület négy ízben megválasztott
képviselõje

1822. október 22. (200 éve)
Született Orlai Petrich Soma festõmû -
vész, aki Petõfi Sándorral Ostffyasz -
szony fán megismerkedve élete végéig
hû barátja maradt

1872. december 22. (150 éve)
Budapest fõváros néven mondta ki
Pest, Buda és Óbuda egyesítését az
1872. XXXVI. tc. 

1922. február 6. (100 éve)
Született Nagysitkén Lengyel Pál peda-
gógus és helytörténész, „A sághegyi
õstelep” címû kötet szerzõje 

1922. május 15. (100 éve)
Született Celldömölkön Ughy Jenõ
könyv táros, a magyar olvasásszociológia
egyik úttörõje

1922. június 24. (100 éve)
Elhunyt Celldömölkön Göttmann Bódog
csendõr alezredes, városszépítõ szemé-
lyiség, a Liget létrehozója

1922. július 22. (100 éve)
Született Szerdahelyi Pál evangélikus
lelkész és helytörténész Csöngén 1970
és 1980 között 

1922. október 30. (100 éve)
Elhunyt Gárdonyi Géza író

1947. március 26. (75 éve)
Született Celldömölkön Csoma János
címzetes prépost, apostoli protonotári-
us, aki tragikusan fiatalon, 49 évesen a
Balaton áldozata lett

1972. február 28. (50 éve)
Elhunyt Barna Viktor 22-szeres világ-
bajnok, a világ eddigi legeredménye-
sebb asztaliteniszezõje

1972. augusztus 18. (50 éve)
Átadták a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és a Nagyközségi Könyvtár kö-
zös épületét

1972. szeptember 6. (50 éve)
Hegedûs Csaba birkózó 24. születés-
napján megszerezte a magyar sport
történetének 100. olimpiai aranyérmét
a müncheni ötkarikás játékokon.

1997. január 19. (25 éve)
Elhunyt Bertha Bulcsu, a Nemes ke -
resztúrhoz sok szálon kötõdõ író és
publicista

1997. április 1. (25 éve)
Celldömölk határában megkezdte
mûködését a stratégiai olajtároló

»ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 
NÉMETH TIBOR
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Bár már beköszöntött az új év, de te-
kintsünk vissza az ünnepek elõtti idõ -
szakra. A járványhelyzet miatt kísérõ -
programok nélkül zajlottak a négy hét-
végés városi adventi ünnepségek,
azonban az intézmények több progra-
mot is szerveztek.

A hagyományokhoz hûen az adventi
idõszakban a város több pontját díszítõ
adventi koszorúkon lévõ gyertyák gyúj-
tásával és mûsorokkal készült a város
közössége a karácsonyra. Az elsõ két
hétvégérõl már korábban beszámol-
tunk. A harmadik adventi hétvégén a
Szentháromság téri koszorúnál Ágh
Péter országgyûlési képviselõ mondott
ünnepi köszöntõt, az öröm rózsaszín

gyertyáját pedig Majthényi László, a Vas
Megyei Közgyûlés elnöke gyújtotta
meg. Igét hirdetett Németh Zoltán kato-
likus plébános. Az alsósági városrészen
Szabóné Kiss Ildikó, a Celldömölki Városi
Általános Iskola Tagiskolájának igazga-
tója, Izsákfán Horváth Miklósné részön-
kormányzati képviselõ mondták el ün-
nepi gondolataikat Orsos Zoltán alsósági
katolikus plébános igehirdetése mellett.
Az utolsó adventi hétvégén Celldö -
mölkön Karádi Mihály önkormányzati
kép viselõ, bizottsági elnök mondott ün-
nepi köszöntõt, majd Rác Dénes evangé-
likus lelkész hirdetett igét. Ezt követõen
fellobbant a karácsony közeledtét jelzõ
lila gyertya lángja is, mely a szeretetet
jelképezi. Az alsósági és izsákfai városré-
szeken dr. Kovács Zol tán részönkor-
mányzat-vezetõ adventi gondolatai
hang zottak el, és Kerekes Csaba alsósági
evangélikus lelkész hirdetett igét.
Az ily módon lezajlott gyertyagyújtáso-
kat a Tv-Cell rögzítette, és megte kint -
hetõk voltak a televízió képernyõjén,

illetve Facebook-oldalán. Ugyanígy a
Tv-Cell azon szereplõk mûsorszámait is
felvette, akik a gyertyagyújtási rendez-
vényeken felléptek volna, ezek a pro-
dukciók is megtekinthetõk voltak az
elõbb említett csatornákon. A szer -
vezõk ezúton köszönik meg a sze -
replõk közremûködését: Ádám Jenõ Ze -
nei Alapfokú Mûvészeti Iskola, Hajnal -
csillag Evangélikus Óvoda, Liszt Ferenc
Vegyeskar, Celldömölki Városi Óvoda
Koptik úti székhelyóvodája, Tücsök
Báb csoport, Celldömölki Városi Álta -
lános Iskola, Celldömölki Városi Álta -
lános Iskola Tagiskolája, Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola, Marton La -
ura Hip-Hop tánccsoportja, Senior
Öröm tánccsoport, Soltis Lajos Színház.

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban advent három szombatján
Karácsonyi kézmûves mûhely zajlott,
aminek keretében karácsonyi ajándék-
nak is beillõ apróságokat alkothattak a
részt vevõ gyerekek, vagy csak önnön
kedvtelésükre gyarapíthatták kincsei-
ket saját kezûleg elkészített tárgyaik-
kal. A gyöngyfûzés alkalmával különfé-
le ékszereket alkottak a résztvevõk, a
pontfestés technikáját alkalmazva pe-
dig többféle díszített dekorációs és
használati tárgy készült. December 11-
én a kézmûveskedés kiegészült mé-
zeskalács-díszítéssel, 18-án pedig ás -
vány gyöngyözõ workshop várta az
érdeklõdõket, aminek keretében ás -
ványkarkötõt, kulcstartót, és karácsonyi
ásvány angyalkát lehetett alkotni.
Az elmúlt években is nagy népsze -
rûségnek örvendett a mûvelõdési köz-
pont Mikulás-postaláda akciója, így de -
cem ber elején ismét meghirdetésre ke-
rült. A nagy, piros doboz három napon
keresztül várta a gyerekek Miku láshoz

szóló rajzait, verseit, leveleit, emellett
történeteket a karácsonyról, az ünnepi
készülõdésrõl, illetve arról, hogyan vár-
ják a december 6-án meg érkezõ
Télapót. Ezúttal is csaknem negyven
szívmelengetõ alkotás került a piros pos-
taládába, amiket megtekintve úgy dön-
tött a Mikulás, hogy ünnepnapján sze-
mélyesen is találkozik a szívélyes üzene-
teket kül dõkkel. Erre december 6-án sor
is került az intézmény elõcsarnokában,
ahol az egészen ki csiktõl a nagyobbakig
összegyûltek a gyerekek, hogy a szemé-
lyes találkozás alkalmával énekeljenek,
és verseljenek a hõn várt Mikulással, aki
jutalmul meg is ajándékozta õket.
Az intézmény meghirdette az online
adventikoszorú-szépségversenyt is,

aminek a végén facebookos közönség-
szavazás során kerültek ki a legszeb-
bek. A versenyben a három legtöbb
kedvelést elérõ – a Káldi Napraforgók
Egyesület, Gulyás Mónika és Németh
Jennifer – részesültek díjazásban.
Készítsük el együtt Celldömölk Város
adventi naptárát! címmel várta mind-
azok jelentkezését a mûvelõdési köz-
pont, akik részt kívántak venni a város
interaktív adventi naptárának elkészí-
tésében. A feldíszített házablakok, bolti
kirakatok egyedi kivitelben jelenítettek
meg egy-egy kalendáriumi számot 1-
tõl 24-ig, amelyekrõl fotók készültek,
és az ily módon összeállt teljes kalen-
dárium megtekinthetõ volt a KMKK kö-
zösségi Facebook-oldalán.
Adventi naptárat készített a Kemenes
Vulkán Park is. December 1-tõl 24 ma-
pon át nyithatták ki az online naptár
egy-egy ablakát az érdeklõdõk, és ta-
láltak nap mint nap érdekességeket a
Vulkánpark, a vulkánok, a természet vi-
lágából. A Vulkánházban két adventi
hétvégén kézmûves foglalkozásokon új
technikákkal, környezetbarát megoldá-
sokkal készíthettek kreatív karácsonyi
dísztárgyakat gyerekek és felnõttek.

»ÚK

Így készültünk a karácsonyra

A VULKÁNPARKBAN IS ZAJLOTT AZ ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS

A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN DÍJAZTÁK A LEGSZEBB ADVENTI KOSZORÚT IS
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Horváth Elek portréja a bencés rendház
falán lévõ 48-as szabadságharcos em-
léktáblán található. A forradalom em-
lékének megörökítésére nem volt két-
séges számomra, hogy õt javasoljam
Illés Erika szobrászmûvésznek arckép
gyanánt a veretes névsor mellé.
Sokrétû tevékenysége és annak máig
ható eredményei méltán emelik korá-
nak emblematikus alakjává. Nézzünk a
markáns arc mögé egész alakos portré-
jának vázlatos megrajzolásával!

1822. január 12-én született Csöngén,
gazdag evangélikus földbirtokos csa-
ládban. Keresztelését Horváth Zsig -
mond, a tudós, akadémikus csöngei
lelkész végezte. A kor nemesi ifjaihoz
hasonlóan – tanulmányait Sopronban,
Pápán és Pozsonyban elvégezvén – jo-
gi pályára lépett. Országgyûlési ifjúként
az 1843–1844. évi diétán egy esti fák-
lyás felvonulás alkalmával nagy vissz-
hangot kiváltó szónoklattal üdvözölte
Perczel Mór és Szemere Bertalan kép -
viselõket. A beszéd nemzeti egységet
szorgalmazó kitételeiért eltávolították
Pozsonyból, és három esztendeig nem
vehette át diplomáját sem.
1846-tól a kemenesaljai járás esküdt-
jévé választották. 1848 májusától a
forradalmi megyei Képviseleti Bizott -
ság tagja, majd júniustól önkéntesként
a Vidos József vezette Vas megyei
moz gó nemzetõrezredben küzdött a
Drá va védelmében. November el se -
jétõl a 44. honvédzászlóalj századosa,
utóbb hosszabb idõszakon keresztül

ideiglenes parancsnoka lett. A kápolnai
ütközettõl kezdve Nagy Sándor hadtes-
tében részt vett annak minden csatájá-
ban a szabadságharc végéig. Család -
jától örökölt, Vas vármegye címerével
ékesített zászlaja alatt küzdött az ütkö-
zetekben, amelyet a legyõzetés után
derekára csavarva sikerült hazamente-
nie. Csöngén alig sikerült elrejtenie,
hazatérése másnapján a császáriak el-
fogták. [A harcokban átlyuggatott sza-
badságharcos relikviát németországi
rokonok õrizték, és Horváth Elek celldö-
mölki leszármazottjának, Ábrahám Fe -
rencnek a közvetítésével becses erek-
lyeként 2008-ban került vissza Vas me-

gyébe.] Ezt követõen kényszersorozták,
és a 8. számú morva ezredben szolgált
1855-ös hazaengedéséig.
Ekkor kötött házasságot Koczor Etel ká val,
és néhány évig elsõsorban a gazdálko-
dással törõdött. A politikai enyhülés kez-
detével tért vissza a megyei közéletbe.
Kevéssé ismert mozzanata életének,
hogy környékbeli szabadság szeretõ ha-
zafiakból titokban megszervezte a
felkelõket. 1860 Szent István ünnepén
akartak összegyûlni Kiscell ben, de tervük
kitudódott, és a 6000 magyar az ünnepi
szentmise után az állig felfegyverzett
császári vértesek sorfala között némán
távozott... 1860 végén a megyei bizott-
ság tagjává, majd a kiscelli választókerü-
let ország gyûlési képviselõjévé válasz-
tották. Tör-té neti érdeklõdését bizonyít-
ja, hogy 1863 végén alapító tagja lett a
Du nántúli Történetkedvelõk Társula -
tának, és második találkozójuk helyszí-
néül csöngei birtokát javasolta. A törté-
nészek elsõ vándorgyûlésére 1864. feb-
ruár 7-tõl 10-ig került sor. Horváth Elek
találta meg 1866-ban Felsõbüki Nagy
Sándor sitkei levéltárában Mart on falvay
Imre naplótöredékét és emlékiratát.
Irodalomtörténeti kuriózum, hogy az
egyik elsõ magyar emlékirat az õ révén
maradt az utókorra. Az 1867-ben létre-
jött Magyar Történelmi Társulat 40 tagú
választmányában is helyet kapott, töb-
bek közt Eötvös Jó zsef, Szilágyi Sándor és
Toldy Ferenc mellett. Három ízben újítot-
ták meg képviselõi mandátumát, és
jelentõs szerepet vitt a Vas Megyei Hon -
véd egylet munkájában is. Kiscell dinami-
kus fejlõdését politikusi minõsé gében
lobbizásával döntõen elõmoz dította. Az
õ idõszakához fûzõdött az egységes kis-
celli járás létrejötte a korábbi alsó- és
felsõkemenesi, valamint kiscelli szolga-
bírói járásokból. 
Celldömölkön utcanév õrzi az elsõ helyi,
alkotmányosan megválasztott parla-
menti képviselõ emlékét. Az akkori pol-
gármesteri hivatal épületének falán el-
helyezett 48-as emléktáblát 2004. már-
cius 15-én avatták fel. Március idusán és
az október 6-i nemzeti gyásznapon e za-
rándokhelyet elborítják az emlékezés
koszorúi. 
Születésének 200. évfordulóján a celldö-
mölki szabadságharcos emléktáblánál,
illetve a csöngei családi sírboltnál koszo-
rúzással emlékeznek rá, a Magyar
Kultúra Napi városi ünnepségen pedig
Majthényi László, a Vas Megyei Köz -
gyûlés elnöke emlékbeszéddel tiszteleg
alakja elõtt.

»NÉMETH TIBOR
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A gazda, a szabadságharcos, a tudós és a politikus
Horváth Elek születésének bicentenáriumára

HORVÁTH ELEK, CELLDÖMÖLK ELSÕ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE

Kik pályázhatnak?
Olyan szülõk/gyámok/pedagógusok,
a kik nek kiváló képességû gyermeke
vagy tanítványa a 2021/2022-es is-
kolai évben az általános iskola 3-8.
osztályában tanul, és teljesíti az aláb-
bi feltételeket: 

1. A család anyagi helyzete nem te-
szi lehetõvé vagy jelentõsen ne-
hezíti a gyermek tanulását; az
egy fõre esõ jövedelem nem ha-
ladja meg a 130.000 Ft-os havi
átlagot.

2. A szülõ vállalja, hogy támogatás
ese tén tõle telhetõen biztosítja
gyermeke továbbtanulását.

3. A tanuló a celldömölki járás terü-
letén mûködõ iskola diákja.

A pályázat leírása és benyújtásának
módja
A pályázat a 2022-es támogatási évre
szóló pályázati adatlapon nyújtható be,
amelyhez mellékelni kell az adatlap
végén felsorolt dokumentumokat! A
pályázati csomag letölthetõ a www.
cellbibl.hu/index.php/alapitvany
címrõl, igényelhetõ e-mailen (kresz-
alap@gmail.com), illetve személyesen
a KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtá -
rában. A pályázat beadható e-mailben,
postai úton, vagy az alapítvány szék-
helyén: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin
Lajos tér 1. A részletekrõl érdeklõdni
lehet: kreszalap@gmail.com illetve
06-70/338-3065.
A pályázatok benyújtásának határide-
je 2022. február 18. (péntek) 16.00.

Módosított felhívás a Kresznerics Ferenc
Tehetségtámogató Alap 2022. évi ösztöndíjára
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Új Kemenesalja  »  2022. 01. 14. »  H U L L A D É K N A P T Á R

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

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ot tó,
Far kas Gá bor, Giczi Sándor, Gyuricza Imre, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Ta kács Má ria,
Vajda Zsuzsa, Hor váth La jos (örö kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Cell dö mölk, Dr. Géfin tér 1. Te le fon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOM DA: Logomotív Kre a tív Mû hely Kft. Szom bat hely • ISSN 0865-1175 • LAP ZÁR TA: min den pá rat -
lan hét pén tek • ELÕ FI ZE TÉS VI DÉK RE: egy év re 1.440 Ft, fél év re 780 Ft, egy hó nap ra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.

Új

»

I M P  R E S   S Z U M
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Szeretettel várjuk jelentkezéseteket Kemenesalja egyetlen gimnáziumába!
Iskolánk a 2022/23-as tanévre a következõ tagozatokat hirdeti.

Kedves Nyolcadikosok! 
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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

Új

»
Fa-Gyula Fa-Gyula 

FatelepFatelep
Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta 

tel.: 95-420-543 mobil: 30-6396466

TETŐFÁT
FA-GYULA

FATELEPRŐL!
FENYŐ TETŐFA,

DESZKA, GERENDA, LÉC
RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT

CELLI ÜZLETÜNKBEN IS LEADHATJA (SÁGI U. 47)

KEMÉNYFA DESZKA, PALLÓ
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.

GYALULÁST, MÉRETRE 
VÁGÁST VÁLLALUNK!

SZÉLDESZKA
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

EUTR: AB2491726 techn. azonosító
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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!
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