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Celldömölk Város Önkormányzata, va-
lamint a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár idén is szervezett vá-
rosi megemlékezést az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc tiszteletére.
Az emlékezõ ünnepségre október 21-
én került sor a mûvelõdési központ-
ban, valamint a celldömölki 56-os em-
lékhelynél.

A rendezvény kezdetén Söptei Józsefné
alpolgármester mondott emlékezõ be-
szédet, felidézve az 1956-os eseménye-
ket, emlékeztetve arra, hogy az akkori
forradalom és szabadságharc a huszadik
századi magyar történelem egyik leg-
meghatározóbb eseménye volt. „Békés
tüntetéssel kezdõdõ, fegyveres felkelés-
sel folytatódó forradalom bontakozott ki
a Rákosi Mátyás nevével összefonódó
kommunista diktatúra és a szovjet meg-
szállás ellen. A budapesti mûegyete -
misták 1956. október 22-i nagygyû -
lésükön 16 pontban foglalták össze kö-
veteléseiket, másnapra pedig tüntetést
szerveztek. A követelések között szere-
pelt a szovjet csapatok kivonása Ma -
gyarországról, új kormány létrehozása
Nagy Imre vezetésével, általános, tit-

kos,többpárti választások, teljes véle-
mény- és szólásszabadság, szabad rádió.
A zászlókból kivágták a szovjet mintájú
címert, így lett a lyukas zászló a forrada-
lom jelképe. November 4-én a szovjet
csapatok hadüzenet nélküli háborút indí-
tottak Magyarország ellen, melyben a
túlerõvel szemben egyedül maradt or-
szág hõsi szabadságharca elbukott,
három ezer magyar áldozatot követelve.
A forradalom következményeként min-
tegy negyedmillió honfitársunk mene-
kült nyugatra. 1957-ben a forradalom
résztvevõit tömegesen börtönözték be,
majd sokukat kivégezték...1956. október
23. történései a jövõnek szóltak, s mai
szabadságunk alapját teremtették meg,
akkor is, ha a reménykedés és felszaba-
dultság tizenkét napja után a fegyveres
erõszak legázolta a forradalmat. Annak
szellemét azonban nem tudta megsem-
misíteni. Márai Sándor szavaival élve:
„Meghasadt az égbolt, mert egy nép azt
mondta: elég volt!” A nemzet szíve ott
és akkor egyként dobbant, és ez a dob-
banás megrázta a világot. 1956-ban be-

írtuk a magyar nevet a világ történelmé-
be” – hangsúlyozta Söptei Józsefné.
A beszédet követõen „Egy mondatot
csak” címmel ünnepi mûsorra került
sor, melyben közremûködtek a Celldö -
mölki Berzsenyi Dániel Gimnázium, a
Celldömölki Városi Általános Iskola di-
ákjai és tanárai, valamint a Celldömölki
Ádám Jenõ Alapfokú Mûvészeti Iskola
növendékei. A mûsor rendezõi dr.
Bérdiné Stipkovits Ildikó, Pesti Arnold
és Rozmán Kristóf pedagógusok voltak. 

»REINER ANITA
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Az ünnepi megemlékezés után a
jelenlevõ hivatalos szervek, egyesüle-
tek, civil szervezetek, intézmények
kép viselõi elhelyezték a tisztelet és
emlékezés koszorúit az iskola falán
levõ 1956-os dombormûnél. Az emlé -
kezõk ezután a katolikus temetõbe vo-
nultak, ahol megkoszorúzták a két cell-
dömölki 56-os áldozat, Máté Lajos és
Koloszár Zoltán sírját.

Õsz. Elmúlás. Szomorúság. A semmi
ígérete. Egyetlen lehulló falevélben
egyszersmind érezzük az élet ízét és az
elmúlás megmásíthatatlan illatát.

Öröklét és elmúlás. Ígéret és valóság.
Bár mindkettõ létezik, részesei csak az
elmúlásnak lehetünk. Lehet, hogy va-
kon hiszünk az öröklétben is, de amikor
szeretteink körébõl egy is távozik közü-
lünk, ezen remény nyomban szerte-
foszlik. Volt egy kettéhasadt pillanat.
Egyikben még velünk volt, a követ -
kezõben arra eszméltünk, hogy nincs.
Elment, itthagyott. Tagadhatatlanul.
Visszavonhatatlanul. 

Az élet rendje? Így akarta Isten? Lehet
sok mindennel magyarázni a megma-
gyarázhatatlant, de vigasz nincs, és so-
ha nem is lesz. Csak örökké fájó lemon-
dás és belenyugvás. Hiszen elfogadni,
hogy egyik nap még köztünk van, ölel-
jük, szeretjük, másik nap pedig a sors
kegyetlen és kíméletlen ítéletének
eredményeként örökre elveszítjük -el-
fogadhatatlan, de ami még sokkal szo-
morúbb: megmásíthatatlan. 
Minden ébredõ reggel, minden egyes
simogató napsugár még az õsz táján is
ígér valamit, és küldhet némi biztató
reményt. Reményt, hogy még vissza-
kaphatjuk mindazt, amit elvesztettünk.

Szeretõ lelkeket, mosolygó szíveket, si-
mogató kezeket, és együtt töltött bol-
dog perceket. 
Elhunyt szeretteink napjához közeledve
a fák aranyló levelein megcsillanó nap-
fényben, és a zörögve lehulló levelek-
ben is felsejlõdhet arcuk. Hiszen mióta
elmentek, a nap is másként kel fel,
mert egy – egy szeretõ szívvel keve-
sebb gondol ránk, egy – egy óvó lélek-
kel kevesebb aggódik értünk. De van
egy nap, van egy óra, van egy perc,
amikor minden fûszál a földben, min-
den fuvallat a levegõben és minden
vízcsepp a tengerben örökre elvesztett
szeretteinkrõl mesél. 

»REINER ANITA

Halottak napjára

„...egy nép azt mondta: elég volt!”
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Az energiaválság miatt a településeket
irányító önkormányzatok is megszorító in-
tézkedéseket kénytelenek hozni. Celldö -
mölk Város Önkormányzata Képviselõ-tes-
tületének október 11-i ülése után Fehér
László polgármester és Farkas Gábor jegy -
zõ tartottak sajtótájékoztatót.

A várost vezetõ testület az önkormányzati
hivatal és az önkormányzati fenntartású
intézmények, valamint az önkormányzat
tulajdonában lévõ gazdasági társaságok
vezetõi az utóbbi hónapokban folyamato-
san egyeztettek az emelkedõ energiaárak
miatti intézkedések vonatkozásában.
A sajtótájékoztatón Fehér László elmond-
ta, hogy a kormány 25 százalékos vissza-
lépést ír elõ az energiahasználat terén az
önkormányzatok számára, azaz a villamos
energia, a gáz és a távhõ fogyasztására
vonatkoztatva. Vannak olyan feladatterü-
letek, amelyek esetében nem lehet ezt a
fogyasztáscsökkenést hozni, például a
gyermekeket és az idõseket ellátó intéz-
ményekben, ahol nem lehet a fûtési hõ -
fokot egy elvárt szint alá csökkenteni.
Ezért más területeken kell szigorúbb intéz-
kedéseket hozni, hogy összességében a
kormányzati elvárásnak, a jogszabálynak
meg lehessen felelni. Ugyanakkor a kö -
telezõ feladatok mellett önként vállalt fel-
adatok is szükségesek a városban, hiszen
ezek együtt adnak városi rangot, ezek ál-
tal lesz élhetõ és vonzó Celldömölk.
Farkas Gábor elmondta, hogy a költségve-
tési intézmények augusztus elsejéig egye-
temes szolgáltatásra voltak jogosultak
enrgiafelhasználóként, az önkormányzat
intézményei is lakossági árat fizettek.
Augusztustól ez megváltozott, az önkor-
mányzat intézményeinek többsége végsõ
menedékes státuszba került, január el -
sejétõl pedig piaci áron, beszerzés vagy
közbeszerzés alapján jutnak energiához. A
jegyzõ kiemelte, hogy a Vulkán fürdõ
szep tember végéig kapta eredeti áron a
gázt, decemberig azonban a közbeszer-
zésre egyedüli ajánlattevõtõl, az MVM-tõl
köbméterenként nettó 1520 forintért, a -
mihez a rendszerhasználati díj még hozzá-
jön. A jövõ évi közbeszerzéseket a kö -
vetkezõ idõszakban készítik elõ mind a
fürdõ, mind a többi intézmény és létesít-
mény vonatkozásában.
Fehér László tájékoztatást adott arról, hogy
egyes intézmények esetében mely intéz-
kedéseket hoztak meg, illetve mi várható
az energiatakarékosság érdekében. Ki -
emel te, hogy mindegyik épületben csök-
kentik a hõfokot, ez alól a gyermekek és
az idõsek ellátásban résztvevõk kivételek.
A Népjóléti Szolgálat két régi kazánt cserél
ki modernebbre, alacsonyabb fogyasztá-
súra a bölcsõdében és az idõsek otthoná-

ban, emellett energiatakarékos lámpákat
szerelnek fel. Korábban volt már energeti-
kai célú fejlesztés az épületeken, hõ -
szigetelés és nyílászárócsere, azonban to-
vábbi beruházásokra is készülnek, mind
pályázati forrásokat, mind önerõt felhasz-
nálva szeretnék a Népjóléti Szolgálat és
mellette több intézmény – Városháza,
Kemenes Vulkán Park, óvodák, fürdõ –
épü letét napelemmel ellátni.
A Celldömölki Városi Óvoda Koptik Odó ut-
cai és Vörösmarty utcai épületeiben is vol-
tak már energetikai célú fejlesztések,
amelyek eddig is hoztak energiamegtaka-
rítást. Most csökkentik a használatban
lévõ égõk számát, az iskolai szünethez
igazodva rendelik el a téli szünetet, ügye-
letet tartva, január elsejétõl pedig azt ké-
rik a szülõktõl, hogy a törölközõket és az
ágynemûket otthon mossák.
A Városgondnokság saját épületének egy
részét lezárja, fatüzelésre állnak át a
mûhelyben. A városüzemeltetésben átte-
kintik, hogy a díszkivilágításokat, a szö -
kõkutak világítását kiiktassák. Az adventi
idõszakban sem költ a város pénzt a dísz-
kivilágításra. A közvilágítást azonban nem
csökkentik a balesetmentes közlekedés és
a biztonság érdekében.
Az orvosi ellátás területén továbbra is se-
gítik majd a háziorvosokat, gyermekorvo-
sokat és fogorvosokat feladatellátásukban.
Az iskolák esetében az önkormányzat a
vagyon tulajdonosa, mûködte tõje pedig az
állam. Eddig is voltak önkormányzati beru-
házások, vagy az önkormányzat hozzájá-
rulásával fenntartói fejlesztések, az önkor-
mányzat továbbra is támogatja az összes
pályázati lehetõséget, fejlesztést, amit az
iskolaépületek korszerûsítése érdekében
terveznek a fenntartók.
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár esetében született meg az elsõ
döntés az épület bezárásáról, hiszen a
kormányzati döntés szerint a lakossági ár-
ból kikerülve a távhõ ára 15,6-szerese lesz
az eddiginek, a megemelkedett díjjal szá-
molva éves szinten 65 millió forint lenne
a mûvelõdési központ és könyvtár távhõ-
számlája. Az épület november 14-én be-
zár a fûtési szezon végéig, az intézmény
más helyszíneken dolgozik tovább, szer-
vez programokat, fogadják a csoportokat,
gondoskodnak a könyvtári kölcsönzé -
sekrõl, ennek kidolgozása az intézmény
részérõl folyamatban van.
A sport területén is szükségesek az átala-
kítások, Az alsósági sportcsarnokot már
korábban, a szakképzõ épületében lévõ
városi sportcsarnokot õsszel adták át
mûködtetésre az iskolák fenntartóinak. A
megmaradt létesítményekben – Swietel -
sky Arénában, CVSE Sporttelepen, asztali-
tenisz-csarnokban – a versenysporton és

szabadidõs sporton kívül az iskolai oktatás
segítésére továbbra is minden lehetõ -
séget megadnak. A fûtési hõfok azonban
16-17 Celsius-fok, a meleg víz 30-35 Cel -
sius-fokos lesz. A labdarúgócsapatok vil-
lanyfényes mérkõzést nem játszhatnak,
de mivel az igazolt sportolók dolgoznak,
edzéseket este is tartanak, annak költsé-
geit azonban szponzori támogatásból fize-
tik ki. Természetesen baráti társaságok to-
vábbra is igénybe vehetik a sportpályákat,
azonban villanyfényes mérkõzést õk sem
játszhatnak.
A Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ novem-
ber 6-ig mûködik teljes üzemmódban,
utána csökkentett szolgáltatással: a gyó-
gyászat, a jakuzzi medence, a ki-beúszos
medence, amíg nincs hideg, mind a két
résszel, hidegben üvegfallal leválasztva
csak a benti rész. A fürdõ csökkentetten
tud mûködni január után is, és várhatóan
májusban lehet teljes nyitás.
A Kemenes Vulkán Park nem használ gázt,
mivel földhõvel, hõszivattyút használva
fûtik az épületet, és év végéig a villamos
energia ára sem változik, így december
végéig nyitva tart az intézmény. Januártól
március végéig azonban bezárják az épü-
letet, szintén most dolgozzák ki, hogy mi-
lyen keretek között mûködnek a zárás
alatt. Az intézményben a villamos energia
csökkentése érdekében hoznak további
intézkedéseket.
Az önkormányzati hivatalban november 2–
5-e között, valamint az év végén a két ün-
nep között  igazgatási szünet lesz, zárva
tart a hivatal, illetve október elsejétõl a
fûtési szezon végéig péntekenként lesz
zárva a hivatal, home office-ban dolgoz-
nak, ami megtakarításokat eredményez.
Ezen kívül – mivel korábban az épület egy
részében a kormányhivatal dolgozott –
lehetõség van arra, hogy további iroda-
öszevonásokkal helyiségeket zárjanak le.
A polgármester kiemelte, a képviselõ-tes-
tület kifejezte szándékát, hogy az önkor-
mányzati létesítményeknél dolgozó 330
munkavállalót – köztisztviselõket, közalkal-
mazottakat, munkatörvénykönyves foglal-
koztatottakat – továbbra is foglalkoztatják.
Fehér László hangsúlyozta, bízik abban,
hogy a kormány – épp úgy, mint az egy-
házak esetében, melyek továbbra is lakos-
sági áron kapják az energiát – az önkor-
mányzatokat is visszaveszi abba a körbe,
hogy lakossági áron kaphassák az energi-
át. Az önkormányzatok vannak a legköze-
lebb a lakossághoz, hiszen a kisgyere -
kektõl az idõs emberekig, különbözõ terü-
leteken szolgáltatásokat látnak el, az itt
élõk érdekében végzik a városmû köd -
tetést, azonban ha ezek a magas energia-
árak maradnak, akkor további racionális
lépések szükségesek.                         »ÚK

Intézkedések az energiaválság miatt
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150 éve adták át a Székesfehérvár-Kis-
Cell vasútvonalat. A jubileum alkalmá-
ból különvonattal haladtak végig a vas-
úttársaság vezetõi, valamint városi
képviselõk a vonalon, melynek utolsó
állomása Celldömölk volt.

„Hív a vasút, vár a MÁV!”. Ki ne emlé-
kezne az 1970-es években elhíresült
szlogenre, mely a mai napig visszhang-
zik sokak fülében. A MÁV-START  Zrt.
számtalan családnak nyújt megélhetési
lehetõséget évtizedek óta. Celldö möl -
kön kiemelten nagy szerepe van a vas-
úti közlekedésnek, hiszen közismerten
vasutas városnak tartják, ahol nem is
nevezhetõ igazi helyinek az, akinek ne
lett volna legalább egy vasutas szak-
ember a családjában. A csomópontként
is szolgáló város, egyik legfontosabb
összeköttetése Székesfehérvárral van,
mely vonal idén ünnepelte 150. évfor-
dulóját. Ez alkalomból különvonat köz-
lekedett, mely Székesfehérvárról in-
dult, végsõ állomásként pedig Cell -
dömölkre érkezett, tisztelettel adózva
ezáltal az érintett vasútvonal elõtt. A
köztes, fontosabb megállóhelyeken, ál-
lomásokon pedig megemlékezést tar-
tottak, így Várpalotán, Veszprémben és
Ajkán került sor ünnepi mûsorra, vala-

mint emléktáblaavatásra. Celldömöl -
kön egy kisebb vendégségre invitálták
meg a vasúttársaság vezetõit, illetve
megjelent képviselõit, ahol Lukács
György pályavasúti területi igazgató
köszöntõjében kiemelte, hogy csak az
a szervezet élhet meg 150 évet, mely
igazán jól mûködik, valamint visszate-
kintett a vasúti közlekedés múltjára is,
kiemelve azt, hogy a jövõben is a
fejlõdésre szeretnék helyezni a hang-
súlyt, valamint az utasok kényelmére,
megfelelõ kiszolgálására, pontosan
úgy, mint az elmúlt években is. 
Keresztes Péter a MÁV-START Zrt. ve-
zérigazgatója elmondta, hogy õ is nagy
reményeket fûz a jövõhöz, mivel az

elkövetkezendõ idõszakban a vasúti
ágazatban is számtalan fejlesztést ter-
veznek végrehajtani, hiszen ahogy arra
vezérigazgató úr is utalt,  Palkovics
László innovációs és technológiai mi-
niszter korábbi nyilatkozatában külön
hangsúlyozta: „Ez az évszázad a vasút
évszázada lesz”.
A vasúttársaság legfontosabb célki -
tûzése, valamint hitvallása továbbra is
az, hogy az utasoknak, akik igénybe
veszik a szolgáltatást, a minõségi uta-
záshoz való feltételeket biztosítani tud-
ják, melyen a késõbbiekben is munkál-
kodni fognak, amihez állami részrõl is
megkapják a kellõ támogatást. 

»NOVÁK FANNI

150 éve robognak a vonatok a Székesfehérvár–Kis-Cell vasútvonalon

A Kemenesaljai Baráti Kör október 22-
én tartotta évi rendes õszi közgyûlését
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban. A rendezvény keretében
tisztújításra is sor került, és egy hely-
történeti elõadást is meghallgathattak
a tagok. 

Az õszi közgyûlés kezdetén Szelestey
László, a baráti kör elnöke szólt a meg-
jelentekhez, és ismertette a tavaszi
közgyûlés óta történteket. Pálné Hor -
váth Mária alelnök a kör gazdálkodásá-
ról, anyagi helyzetérõl és a folyamat-
ban levõ, beadott pályázatokról tartott
tájékoztatást a tagoknak. Mint elmond-
ta, az elmúlt két évben egyrészt egy, a
civil közösségek mûködésére kiírt pá-
lyázatuk volt sikeres, mellyel 300.000
Ft-ot nyert el a Kemenesaljai Baráti Kör.
Másrészt a szakmai programok megva-
lósítására benyújtott pályázat is pozitív
elbírálás alá esett, így valósulhat meg a
hat alkalomból álló elõ adássorozat,
melynek elõadói a Hon ismereti Munka -
kö zösség, illetve a Kemenesaljai Baráti
Kör tagjaiból kerülnek ki. A Jónás Már -

ton Szabadegyetem keretében Cell dö -
mölkhöz, illetve a Kemenesaljához kö -
tõ dõ helytörténeti értékek, érdekes té-
mák kerülnek bemutatásra. 
Az õszi közgyûlés egyben tisztújító ülés
is volt, a baráti kör tagsága
egyöntetûen elfogadta a jelölõbi zot -
tság javaslatát, miszerint az elnöki
teendõket ezután is Szelestey László,
az alelnöki feladatokat pedig Pálné
Horváth Mária lássa el. Az eddigi ve -
zetõségi tagok: Karádiné Pup Ilona,
Lábos Mária, Hegyi Ildikó, Tulok
Gabriella és Szomjú Tamás is megma-
radnak posztjukon.  A tisztújításon túl
új tag felvételére is sor került Vórum
István személyében.
A gyûlést követõen a Kemenesaljai
Baráti Kör szervezésében folyamatban
levõ Jónás Márton Szabadegyetem so-
ron következõ állomására került sor,
melynek témája Horváth István egykori
kenyeri plébános munkásságának hely-
történeti, honismereti vonatkozása
volt. A tartalmas elõadást Lendvay
Istvánnétól, a Celldömölki Honismereti
Munkaközösség vezetõjétõl hallhatták

az egybegyûltek. Az összejövetel közös
ebéddel és fehér asztal melletti beszél-
getéssel zárult.

»REINER ANITA

Tisztújítás a baráti körnél

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

»
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Átadásra került a pályázati keretek kö-
zött kialakított kerékpáros pihenõhely
Celldömölkön. Az avatási ünnepélyre
október 15-én, szombaton került sor a
Kegytemplom elõtti Gáyer Parkban. 

Egy korábbi pályázat keretein belül 239
millió forintot nyert Celldömölk Város
Önkormányzata, melyet három elemre
használhattak fel: közösségi terek ki-
alakítására, közösségi programok meg-
valósítására, valamint közösségi képzé-
sek szervezésére. Ennek a keretein be-
lül került megszervezésre a kerékpáros
pihenõhely kialakítása, valamint a
környezõ tér felújítása, padok elhelye-
zése. Az erre szánt összeg 20,5 millió
forint volt, melyhez 5 millió forinttal az
önkormányzat is hozzájárult, a beruhá-
zás megvalósítását pedig a városgond-

nokságra bízták. Közel 700 négyzetmé-
ternyi területet sikerült újra széppé va-
rázsolni, melyhez a díszkutak felújítása
is hozzákapcsolódik. 2005-ben ugyanis
ismeretlen vandálok rongálták meg a
templom mellett található Zsolnay-ku-
tat, melynek különbözõ újraöntött al-
katrészeit most tudták elhelyezni a kú-
ton. Víz ugyan nem tud majd csordo-
gálni a városi nevezetességnek számító
kútban, azonban régi formájában újra
megcsodálhatják majd az arra járók.
Az ünnepséget Tulok Gabriella, a Ke -
me nes Vulkánpark igazgatója nyitotta
meg, aki kiemelte, hogy fontos turisz-
tikai látványosság átadására került sor
ez alkalommal is, majd átadta szót

Fehér László polgármesternek, aki a
beruházás fontossága mellett kitért az
anyagi vonzatára is, valamint a Vá ros -
gondnokságtól kapott segítségért is há-
láját fejezte ki. A köszöntõk sorát
Majthényi László a Vas megyei köz gyû -
lés elnöke folytatta, aki mint elmondta,
ez egy kisléptékû fejlesztés, azonban a
városba érkezõknek és itt lakóknak ja-
víthatja a komfortérzetét. Ágh Péter
országgyûlési képviselõ pedig gratulált
Celldömölk városának a megvalósult
beruházáshoz, és kifejezte örömét az
iránt, hogy a város folyamatos fejlõ -
désen megy keresztül. A méltató be-
szédeket követõen megtörtént az ünne-
pélyes szalagátvágás, Ágh Péter or -

szággyûlési képviselõ, Maj thényi László
a Vas megyei köz gyûlés elnöke, Fehér
László Celldömölk polgármestere, Farkas
Gábor Cell dömölk jegy zõje, valamint
Kontics Ilo na a Város gondnokság igazga-
tója által. A városvezetése reményekkel
telve bizakodik, hogy a ké sõbbiekben
még több hasonló fejlesztést vihet vég-
hez, mely által Celldömölk egy igazán
rendezett város képét keltheti, meg-
emelve ezzel a turistaszámot, valamint
az itt élõk komfortérzetét egyaránt, és
kiemelten kérik a városi lakosságot arra,
hogy közösen õrizzék meg ezeket a fej-
lesztéseket, vigyázva arra, hogy állapo-
tuk fennmaradhasson jelenlegi fényé-
ben.                                   »NOVÁK FANNI

Kerékpáros pihenõhelyet avattak
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Celldömölk Város Önkormányza tának
Képviselõ-testülete a 196/ 2022. (IX.
14.) sz. ök. határozatával döntött a
Celldömölk Város Önkor mányzata
Kép viselõ-testületének Cell dömölk
város településkép védelmérõl szóló
4/2019. (III. 28.) önkormányzati ren-
delete módosítási eljárásának megin-
dításáról, az alábbi indokok alapján:

–  A településkép védelmérõl szóló
2016. évi LXXIV. tv. 14. § (1) bekez-
dése értelmében a Helyi Építési Sza -
bályzatban meglévõ településképi
követelményeket a továbbiakban
nem lehet alkalmazni, ezért joghar-
monizáció keretében, azok a Celldö -
mölk Város Helyi Építési Szabály -
zatáról szóló 34/2006. (XI. 8.) önkor-
mányzati rendeletben 2022. novem-
ber 30-ával hatályon kívül helyezve,
a településkép védelmérõl szóló ren-
deletbe kerülnek át, továbbá
–  a lakások energetikai fejlesztése
iránt megnövekedett igény alapján
elvégzendõ építési, szerelési mun-
kák jelentõs mértékû, utcáról is lát-
ható változásokat okoznak az épüle-
tek homlokzatán, tetõfelületén, ami
kihatással van az utcaképre, ezért
szükségessé vált az épületek tetõ -
zetén, homlokzatán a mûszaki be-
rendezések elhelyezési módjának

részletes szabályozása. Fentiek alap-
ján, Celldömölk Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének a településfej-
lesztéssel, településrendezéssel és te-
lepüléskép-érvényesítéssel össze -
függõ partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló 23/2017. (XII. 21.)
számú rendelete szerint, a minél szé-
lesebb körû véleményezési partnerek
bevonásának és a tervezett módosí-
tással kapcsolatban megfogalmazott
véleményük megfe lelõ dokumentálá-
si rend sze rének, továbbá az elfoga-
dott rendelet nyilvánosságának bizto-
sítása érdekében, a folyamatban lévõ
településképi rendelet-módosítás vé -
le ményezési dokumentációja, Cell dö -
mölk város honlapján (www.celldo-
molk.hu), az Ön kor mányzat-menü -
pont alatt, a „Tele pü lésképi rendelet
módosítás” címû tárhelyen elérhe -
tõvé vált.
A véleményezés módja:
A tervezett módosítással kapcsolat-
ban felvilágosítás kérhetõ, illetve a
módosítási tervdokumentáció ügy -
félfo gadási idõben megtekinthetõ a
Celldömölki Városháza (9500 Celldö -
mölk, Városháza tér 1.) 101-es szá-
mú irodájában.
A véleményeket a polgármester ne-
vére címezve, a Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatal részére (9500
Celldömölk, Városháza tér 1.). postai
úton, illetve a hivatal@celldomolk.
hu elektronikus levélcímre szíves-

kedjenek megküldeni. A lakossági
fórum, a veszélyhelyzet megszûné -
sével összefüggõ átmeneti szabá-
lyokról és a járványügyi ké -
szültségrõl szóló 2020. évi LVIII. tör-
vény 165. §-ában foglalt szabályokat
alkalmazva, elektronikus úton törté-
nik, a szakmai tájékoztató anyag nak
a www.celldomolk.hu hon lapon tör -
ténõ – fentiek szerinti – közzétételé-
vel, azzal, hogy az észrevételeket és
javaslatokat a közzé tételtõl számított
15 napon belül lehet megtenni
elektronikus úton a hivatal@celldo-
molk.hu e-mail címre.
A vélemények benyújtási határideje:
2022. október 28–2022. november 11.
Jelen hirdetményt a településtervek
tartalmáról, elkészítésének és elfoga-
dásának rendjérõl, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogin téz mé -
nyekrõl szóló 419/2021. (VII. 15.)
Korm. rendelet, valamint Celldömölk
Város Önkormányzata Képviselõ-tes-
tületének a településfejlesztéssel, te-
lepülésrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggõ part ner -
ségi egyeztetés helyi szabályairól szó-
ló 23/2017. (XII.21.) önkormányzati
rendelete alapján teszem közzé.
Együttmûködésüket elõre is köszö-
nöm.

Celldömölk, 2022. október 27.
»FEHÉR LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

Hirdetmény

2022. október 20-án volt húsz éve,
hogy Fehér Lászlót elõször választották
meg a Celldömölkön élõk polgármes-
ternek, aki elismerte, hogy ez a két
évtized bizony gyorsan elszaladt. 

– Köszönöm minden Celldömölkön
élõknek, hogy együtt dolgozhatunk a
városért, immár az ötödik ciklusban. Ma
már tudom, nem az számít, hogy a vá-
lasztásokkor rám adták-e a voksot vagy
sem, az a fontos, hogy választások után
mindig együtt tudunk dolgozni azzal is,
aki nem rám szavazott. Köszönöm,
hogy ötször megválasztottak erre a
tisztségre, hiszen a tízezer lakos fölötti
városokban kevesen vagyunk, akik pol-
gármesterként ennyi ideje dolgozunk.
Ez külön erõt ad a további munkához,
feladatokhoz. Köszö nöm a mindenkori
képviselõ-testületeknek és az önkor-
mányzati hivatalban dolgozóknak, a vá-
roslakóknak a közös munkát, ami húsz
év alatt elõre vitte városunkat – nyilat-
kozott a városvezetõ.

Két évtizede a város élén
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2022. október 1-jén délután megtelt
a celldömölki evangélikus templom.
Meg telt a templom, mert lelkésszé
avatták Szomju Tamást, akit a város-
ban a legtöbben némettanárként is-
mernek és Celldömölkön tanít a gim-
náziumban. A dömölki evangélikus
templomban keresztelték, itt konfir-
málkodott és gyermekkora óta tagja a
gyülekezetnek, és jelenleg presbitere.
Éveken keresztül a Celldömölki Evan -
gélikus Ifjúsági Kör tagjaként Passió
körutakon és adventi szolgálatokban
vett részt. Ez is közrejátszott abban,
hogy a lelkészi hivatást is válassza.

Szomju Tamás – miután elvégezte az
Evangélikus Hittudományi Egyetem
másoddiplomás lelkészképzését és a
gyakorlati idejét a Bobai Evangélikus
Gyülekezetben töltötte Rostáné Piri
Magda esperes mentorálásával – ok-
tóber 1-jén Celldömölkön szentelte fel
õt Szemerei János, a Nyugati (Dunán -
túli) Egyházkerület püspöke. 
Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájá-
ban az egyetem képviseletében dr.
Hafen scher Károly professzor, a gya-
korlati teológia tanszék vezetõje, aki
Tamás szakdolgozatának – amit a dö-
mölki templom mennyezetének szim-
bólumairól írt –  témavezetõje volt és
Ros táné Piri Mag da, a Vasi Egyházme -
gye esperese szolgált. 
Énekkel közremû ködött a helyi Liszt
Ferenc vegyes kar Nagy Béláné és a
Celldömölki Ber zsenyi Dániel Gim ná -
zium kórusa dr. Bérdiné Stipkovits Il -
dikó vezetésével. „Mert én, az Úr, a te
Istened, erõsen fogom a jobbodat, és
ezt mondom neked: Ne félj, én meg-
segítelek!” (Ézs 41, 13) – volt a lel-
készjelölt választott igéje, amely alap-
ján Szemerei János püspök prédikáció-
jában így bíztatta szolgatársát: „Nehéz
idõkben is megragadja jobbunkat az
örökkévaló Isten. Titok, és csoda, hogy
számíthatunk rá, hogy velünk van, és
közel van a bajban.”
Az eskütétel percei után Tamást ál-
dást kérve állták körül lelkésztársai –
köztük a gyülekezet jelenlegi lelké-
szei Rác Dénesné és Rác Dénes –,
majd a felavatott lelkész az oltár elõtt
hálaadó és könyörgõ imádságba fog-
lalta mindazokat, akik ezen az úton
elkísérték, majd több lelkésszel e -
gyütt úrvacsorát osztott a jelen lé võ -

knek. Az istentisztelethez kapcsolódó
közgyûlésen elõször Szemerei János
köszöntötte az új lelkészt, majd jókí-
vánságait fejezte ki továbbá Mé száros
Tamás egyházkerültei fel ügye lõ, Réz-
Nagy Zoltán, az Evan gélikus
Hittudományi Egyetem egyetemi lel-
késze, Fehér László, Cell dö mölk város
polgármestere valamint Sipos Tibor, a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gim -
názium igazgatója. Végül az új lelkész
mondott köszönetet a támogatásért,

külön kiemelve az édesanyjától ka-
pott sok szeretetet. 

»LA

„Ne félj, én megsegítelek!”
Szomju Tamás lelkésszé avatása
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Testvérek. Ikrek. Együtt dobban a szí-
vük. Együtt rezdül a lelkük. Fiatalok.
Tehetségesek. Sokoldalúak. Kreatívak.
Nagy Nóra és Nagy Mercedesz egy -
petéjû ikrek. Mindössze egy perc kü-
lönbséggel születtek. Életútjuk onnan-
tól kezd ve párhuzamosan halad egy-
más mellett. Mindent együtt csinálnak.
Rajzolnak, festenek, írnak. Mindkett õ -
jüknek megjelent kiadásban az elsõ
könyve. A vidám, nyitott, barátságos
ikerlányokkal ennek kapcsán beszél-
gettem.

Nagy Nóra köny-
ve a „Mielõtt
meg születtem”
címet viseli. Egy
lázadó huszon-
éves mû vész lé -
lek rõl szól, aki te-
le van megvála-
szolatlan kérdé-
sekkel, kétségek-
kel, feszültség-

gel. Mindaddig hajszolja a látszatbol-
dogság pillanatait, mígnem rá kell döb-
bennie arra, hogy egész addigi élete
zsákutca volt, és amit helyesnek hitt
saját gondolkodásában, cselekedetei-
ben, tévutak út vesz tõje, ahonnan na-
gyon messze van a kijárat...A regény
fordulatokkal teli története egy furcsa,
szokatlan és izgalmas utazásra viszi az
olvasót, ahol a lehetetlen is lehetsé-
gessé válhat és a kis mozaikdarabkák
lassan összeállhatnak valami egészen
mássá, mint amire számítottunk...
Nagy Mercédesz
„Tarantula” cí-
men jegyzi elsõ
megjelent köny-
vét, mely egy át-
lagos, sármos e -
gye  temi s tá ró l
szól, akinek élet-
ében szokatlan
fordulat követke-
zik be, amikor
halott apja lezá-
ratlan ügyeinek
elintézésére indul. Az elsõ pillanatban
formaságnak tûnõ egyszerû utazás
nyomasztó rémálommá változik. A fiú-
ban a kezdeti félelem és bizonytalan-
ság után gyõz a kíváncsiság és a bosz-
szúvágy. Elindul kideríteni, mi történik
ebben a látszólag nyugodt, mégis nyo-
masztó kisvárosban. Arra azonban, ami
kibontakozik, legvadabb rémálmában

sem számított. Az események sodrásá-
ban pedig egyre kevésbé biztos abban,
hogy kiben bízhat, és kiben nem...
»Mikor és miért kezdtetek el írással
foglalkozni?
N.N., N.M. – Körülbelül 12-13 éves ko-
runkban ment egy sorozat a tévében
„Második esély” címmel. Nagy rajongói
voltunk, de nem tetszett a befejezése,
és úgy éreztük, hogy át kellene írni.
Összedugtuk a fejünket, és a karakte-
reket meghagyva, de a sztorit kissé
megváltoztatva lezártuk úgy a történe-
tet, ahogy nekünk tetszett volna. Akkor
rákaptunk az írás ízére, és onnantól
fog lalkozunk vele. De nemcsak az írás
áll hozzánk közel, hanem a képzõ -
mûvészet is. Az írással együtt ez is
életünk fontos részét képezi. Szívesen
rajzolunk és festünk, számtalan alkotá-
sunk van már. Egymás könyvének bo-
rítóját is mi készítettük el.
»Mi ihlette könyveitek megírását?
N.N. – Rengeteg történet volt a fejem-
ben, a könyv eleje hamar összeállt, az-
tán hamarosan megszületett a vége is.
Már „csak” a közepét, a lényeget kel-
lett kitalálnom. Sok zenét hallgattam,
és azokhoz próbáltam kitalálni történe-
tet, és kicsit magával ragadott a retro
érzés is. A fõhõs fiatal lány visszamegy
az idõben, hogy lássa a szülei közti ko-
rai kapcsolatot, amikor õ még nem
volt. Így találkozik anyja fiatalkori énjé-
vel, ami által sokmindent megért, és
lát másként. 
N.M. – Az én könyvem egy krimi. A tör-
ténetben végig egy fõgonoszt keres-
nek, akirõl mindenki azt hiszi, hogy
egy ádáz gyilkos. De igazából nem róla
szól, hanem egy bántalmazott lányról,
aki bosszúra készül. Nyomozós sztori
szövevényes szálakkal, mint a pókháló.
Nem véletlen a cím: Tarantula.
»Mi a regények üzenete az olvasók
számára?
N.N. – Elsõsorban a család összetartó
ereje és szeretete. Másrészt pedig,
hogy ne ítéljünk úgy, hogy nem tudjuk
az igazságot.
N.M. – Nem szabad mindenkiben meg-
bízni.
»Mennyire inspiráltátok egymást a
könyvek születése közben?
N.N., N.M. – Teljes mértékben inspirál-
juk egymást. Megosztjuk egymással
ötleteinket, gondolatainkat, tanácsért
fordulunk a másikhoz. Több közös re-
gényünk is van, amelyek még nem ke-
rültek kiadásra.  

»Mit jelent számotokra az írás?
N.N. – Számomra maga a boldogság.
Úgy érzem, hogy ebben tudok abszolút
kiteljesedni, és önmagamat adni. Örül -
nék, ha mindig ezzel foglalkozhatnék. 
N.M. – Szeretném átadni az emberek-
nek, ami megszületik a fejemben,
hogy ne csak én élvezhessem, és szá-
mukra ugyanolyan öröm legyen az ol-
vasás, mint az én számomra az írás.
Elrepít egy másik világba, kikapcsol. 
»Lesz-e folytatása írói tevékenysége-
teknek?
N.N., N.M. – Természetesen. Sok megírt
történet lapul a fiók mélyén, amelyek
folytatásra és befejezésre várnak. 

»REINER ANITA

Két ifjú tehetség bemutatkozik
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Ahány tájegység, annyiféle népi szokás
létezik Márton napjához kötõdõen ha-
zánkban. Ezek közül gyûjtöttünk össze
néhányat a november 11-ei dátumhoz
közeledve.

Ki ne hallott volna már a híres Márton-
napi libapecsenyérõl, melyre egy
egész iparág tudott építkezni. Az ilyen-
kor esedékes libalakoma eredete a
Karácsonyt megelõzõ 40 napos böjthöz
kötõdik, hiszen ez az utolsó olyan ün-
nepnap, amikor az emberek bõven fo-
gyaszthatnak kedvenc ételeikbõl. A li-
bákat ilyenkor már le tudták vágni
elõdeink, ezért is vált ez az állat az ün-
nepnap közkedvelt fogásává, melyhez
egy hiedelem is társul: „Aki Márton na-
pon libát nem eszik, egész éven át
éhezik.” Ezt elkerülvén az emberek

nagyrésze szívesen látogat el az étter-
mek nyújtotta programokra, melyek
sorából bõven válogathatunk Márton
napjához közeledve. 
Baranya megyében más hiedelmet is
társítanak ehhez a naphoz, mivel úgy
tartják, hogy az aznapi idõjárás a jövõ
év márciusát jósolja meg, vetíti elõre.
Az idõjóslást azonban nemcsak a bara-
nyaiak ûzik: vannak olyanok is, akik a
liba csontjáról vonnak le következteté-
seket. Ez alapján, ha a madár csonjta
barna és rövid, akkor sáros lesz a tél,
ha azonban hosszú és fehér, akkor ha-
vas télre számíthatunk. A korábbi mon-
dák szerint az újbor is ekkor került az
asztalra, amitõl, ha annak fogyasztója
jó kedvû lett, a következõ évében pon-
tosan erre a vidámságra és boldogság-
ra számíthatott. A püspökfalat elneve-

zés is az ünnepi alkalomhoz köthetõ,
hiszen a libának a hátsó részét mindig
a falu papjának adták, mondhatni az
neki járt. Természetesen, nem feled-
kezhetünk meg a sokak által már gyer-
mekkorban elhíresült mondáról sem,
mely szerint Szent Márton – aki nagy -
lelkû ség nek nem volt híján – nem vá-
gyott a püspökké avatásra, ezért a li-
bák között rejtõzött el a kinevezés elõl.
Az állatok ugyanakkor hangos gágo-
gással buktatták le õt, így válhatott
Márton püspökké, majd késõbb szentté
is. 
Nem túlzás azt mondani, hogy Márton
napja az egyik leggazdagabb ünnepnek
mondható néphagyományok szem -
pontjából. Ebbõl pedig nem érdemes ki-
maradni, hiszen a finom falatok mellett
szórakoztató programokon is részt ve-
hetünk, melyek által közelebb érezhet-
jük magunkhoz a magyarság tradícióit. 

»NOVÁK FANNI

Közeledik Márton napja

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdése lehetõ séget biztosít arra,
hogy a Kép viselõ-testület – a Kor -
mány ajánlásának figyelembevéte-
lével – a rendes szabadság kiadására
igazgatási szünetet rendeljen el.
A Celldömölki Közös Önkormány zati
Hivatal munkarendjében 2022. no-
vember 2. napjától – 2022. novem-
ber 4. napjáig, valamint 2022. dec-
ember 27. napjától 2022. december
30. napjáig igazgatási szünet kerül
elrendelésre.

Az igazgatási szünet ideje alatt 2022.
november 2-án (szerdán) és novem-
ber 3-án (csütörtökön), 2022. decem-
ber 28-án (szerdán) és december 29-
én (csütörtökön) 8.00 órától 12.00
óráig a Hiva talban az anyakönyvi
igazgatás esetében az ügyintézés
ügyelet tartása mellett valósul meg, a
többi napokon a Hivatal zárva tart.
Az igazgatási szünet utáni elsõ
ügyfélfogadási nap 2023. január 2.
(hétfõ). 
Az ügyfélfogadás ezen a napon a
következõ: de. 8.00 – 12.00 óráig és
du. 13.00 – 16.00 óráig.
Tisztelettel

»FARKAS GÁBOR JEGYZÕ

Tisztelt Lakosok!
A Ligeti Óvoda Munkáját Segítõ
Alapítvány megköszöni felajánlását
mindazoknak, akik 2021. évi adó-
juk 1%-ával Alapítványunk mun -
káját támogatta.
A felajánlott 223.641 Ft-ot a gyer-
mekek fejlõdését elõsegítõ játé-
kokra, valamint programokra for-
dítjuk.

Celldömölk, 2022. október 20.
Köszönettel:

AZ ÓVODA ALAPÍTVÁNYÁNAK

KURATÓRIUMI ELNÖKE ÉS TAGJAI

Köszönetnyilvánítás

Meseelõadásra várta a gyerekeket a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, október 14-én. Délelõtt az
óvodások, délután a kisiskolások te-
kinthették meg a Nektár Színház
„Hattyúk tava” címû darabját.

A „Hattyúk tava” Csajkovszkij elsõ ba-
lettja, a balettirodalom egyik legtöbbet
játszott darabja. A 19. századi klasszi-
kus orosz balettek legkiválóbb alkotá-
saként tartják számon.
A Nektár Színház zenés-táncos mesejá-
téka egy csodás mesevilágba repíti a
nézõt, ahol igazi, jó meséhez illõen a

mindent elsöprõ szerelem gyõzedel -
meskedik a leggonoszabb átok fölött.
Szigfrid, a birodalom hercege betölti
huszonegyedik életévét és átveszi az
uralkodást. A tiszteletére rendezett bál -
ban feleséget kell választania, de ifjú
koránál fogva még azt sem tudja, mi a
szerelem. A bál elõtt még egyszer utol-
jára kilovagol vadászni és elmélkedni...
Észre sem veszi és a tó partján találja
magát, ahol megpillantja a gyönyörû -
ségesen szép leányt, Odettet. Beszél -
getni kezdenek, és a herceg egyre biz-
tosabb benne, hogy megtalálta azt,
akivel megosztaná az életét. Minden

szép és jó lehetne, de Odetten átok ül:
pirkadatkor hattyúvá változik... Szigfrid
fogadalmat tesz, hogy megváltja a le-
ányt. Az események forgatagában per-
sze a gonosz képviselõje is felüti fejét,
de a mese végén, ahogy az lenni szo-
kott, a jó gyõzedelmeskedik, és a sze-
relmesek a boldog befejezésben egy-
másra találnak.
A nektárosok darabját Csajkovszkij azo-
nos címû balett szvitjének csodálatos
zenéje színesítette, így téve még
élvezhetõbbé a gyerekek számára a
mesejátékot.

»REINER ANITA

Hattyúk tava gyerekeknek
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TOP-7.1.1-17-H-103-2 számú
„Kultu rá lis és közösségi ren-
dezvények, programok szer-
vezése” címû helyi felhívás:

A Celldömölk Helyi Akciócso -
port a TOP-7.1.1-17-H-103-2
számú „Kultu rális és közösségi
rendezvények, programok
szer vezése” címû helyi felhí-
vást 2022. október 11-én az
Irányító Hatóság jóváhagyásá-
val módosította, illetve újranyi-
totta 2022. október 31-i beadá-
si határ idõvel. A Felhívás kere-
tében az alábbi tevékenységek
támogathatóak önállóan:
Közösségi összefogáson alapuló
közösségfejlesztés, rendezvé-
nyek, ese mények megvalósítá-
sa Celldö mölk közigazgatási te-
rületén az alábbi tevékenysé-
gek megvalósításával:

a) Rendezvények lebonyolítá-
sa,
b) Közösségi programok lebo-
nyolítása.
A helyi támogatási kérelem
beadásával igényelhetõ vissza
nem té rítendõ támogatás ösz-
szege minimum 1.000.000 Ft,
maximum 8.000.000 Ft. A tá-
mogatás maximális mértéke
az összes elszámolható költ-
ség 100%-a.
A helyi felhívásra támogatási
kérelmet nyújthatnak be:
a)  helyi önkormányzati költ-
ségvetési irányító és költség-
vetési szervek,
b) önkormányzati többségi
tulajdonú gazdasági társaság,
c)  egyesület,
d) egyházi jogi személy,
e) alapítvány,
f)  közalapítvány,
g) nonprofit gazdasági társa-
ság, szervezet,

h) szociális szövetkezet.
Felhívjuk Tisztelt Támogatást
Igény lõk figyelmét, hogy a
felhívás újranyitása során
beérkezõ támogatási kérel-
mek megvalósításának végsõ
határideje 2023. június 30. 
A helyi felhívás és a kapcsoló-
dó dokumentumok elérhetõek
a www.celldomolk.hu Cell dö -
mölk Helyi Akció csoport alol-
dalon.

Felhívás

Az Országos Könyvtári Napok kere-
tében a KMKK Kresznerics Ferenc
Könyvtára ingyenes beiratkozási ak-
ciót hirdetett a teljesen új illetve
utoljára 2019 elõtt beiratkozott ol-
vasók számára. 

Több tucatnyian éltek a felkínált
lehetõséggel, akik között a Média
Téka Könyvesbolttal együttmû kö -
désben nyereményutalványok sor-
solására került sor. Harmadik helye-
zettként 10 ezer Ft-os díjat vehetett
át Dobos Gábor, aki pár éve lett ne-
meskocsi lakos és családjából négy
leánygyermeke is a városi könyvtár
szorgos olvasója. Második lett Ver -
mesi Attila: 15 ezer Ft-os utalvány-
nyal és egy frissen kölcsönzött né-
met nyelvû kötettel gazdagodott a
bibliotékában. Fortuna jóvoltából a
képzeletbeli dobogó tetejére a mer-
seváti Gyõrvári Csenge, a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola
tanulója léphetett fel 25 ezer Ft-os
nyereményével. Kedvence a Harry
Potter-sorozat, így a díj mellett bol-

dogan vitte haza a népszerû re-
gényfolyam számára soron követ -
kezõ részét.

»ÚK

Országos Könyvtári Napok

GYÕRVÁRI CSENGE NÉMETH TIBOR KÖNYVTÁRVEZETÕVEL
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Celldömölk – Söpte 3–1 (1– 0)
Celldömölk, 200 nézõ Vas megyei I. o.
labdarúgó bajnokság 10. forduló 2022.
október 15.
Vezette: Kondor Tamás (Ferencsák Bar -
na, Horváth Barnabás). 
Celldömölk: Osvald – Tóth D., Gábor,
Göntér, Keszei R. – Keszei T., Gorácz,
Marsai Máté, Enyingi (Galovich 21. p.,
Bíró 70. p.) - Berecz (Marsai Milán 19.
p.) Czöndör. Edzõ: Kovács Balázs.
Söpte: Gadavics – Koronczai, Vámos,
Né meth (Bíró 32. p.), Varga (Lengyel
69. p.) – Mester (Molnár 69. p.), Kosz -
kovits (Fogl 89. p.), Hujber (Horváth
89. p.), Rómer – Kovács, Kondákor.
Edzõ: Lengyel Miklós.
Kiállítva: Osvald Márkó (69. p.).
Góllövõk: Keszei Tamás (2. p.), Marsai
Milán (63. p.) és Marsai Máté (11-esbõl
76. p.), illetve Koronczai Erik (71. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Söpte
U19 2-0 (1-0) G.: Horváth Márk,
Zsoldos Patrik.
Sárvár – Celldömölk 1–3 (0–1)
Sárvár, 80 nézõ Vas megyei I. o. labda-
rúgó bajnokság 11. forduló 2022. októ-
ber 22.
Vezette: Szabó III. Zoltán (Horváth Zol -
tán, Gersei Tamás). 
Sárvár: Velladics – Szakos, Károlyi, Ko -
vács, Németh (Szabó 58. p.) – Taródi,
Fider, Szemes, Takács – Tokaji, Czirók.
Edzõ: Nagy Dániel. 
Celldömölk: Bíró – Tóth D., Göntér, Gá -
bor, Keszei R. – Keszei T. (Dobson 91. p.),
Gorácz (Tóth Z. 67. p.), Marsai Máté,

Galovich (Németh 57. p.), Marsai Milán
(Berecz 57. p.) – Czöndör. Edzõ: Kovács
Balázs.
Kiállítva: Velladics Krisztofer (23. p.).
Góllövõk: Tóth Dávid (25. p.), Czöndör
Gergõ (32. p.) és Németh József (63. p.),
illetve Czirók Dávid (72. p.).
Elõmérkõzés: Sárvár U19 – Celldömölk
U19 2-5 (2-3) G.: Zsákai Imre, Zsoldos
Patrik, Takács Ábel 2, Horváth Levente.
A soros két meccs hat pontjának meg-
szerzését is nevezhetnénk ünnepi ese-
ménynek, bár azért szerencsére ez az
eset nem szökõévenként és annak is
ünnepnapján fordul elõ, hanem jóval
gyakrabban, például az ezt megelõzõ
két fordulóban is. Mire hát tehát az ün-
nepi jelzõ akkor? Valamilyen esemény-
nek a századszor való elõfordulása
tekinthetõ annak, legyen az évforduló,
vagy esemény, mondjuk egy olyan
esemény, amikor valaki századszor ül
egy csapat kispadján edzõként. Kovács
Balázs a celldömölki csapat kispadján
elérte ezt a bûvös számot, ráadásul ez
volt a hetvenegyedik gyõztes meccse,
ami azt gondolom minden gratulációt
megérdemlõ, gratulálunk is hozzá. Ma -
ga a kiesés ellen harcoló megyei újonc
Söpte elleni meccs kötelezõ újgyakor-
latnak számított, ha nem is volt az,
azért magabiztos gyõzelem lett, annak
ellenére, hogy Osvald Márkó me zõny -
ben elkövetett kezezése miatti kiállítá-
sát követõen a megítélt szabadrúgást
rögtön gólra váltotta a vendégcsapat.
Éledezõ reményeiket aztán hamar le -

hûtötte csapatunk harmadik gólja, ami
után a hármas sípszó megvárása volt
már csak a feladat az ünneplés elõtt.
Tekinthetõ-e a Sárvár legyõzése a kö -
vetkezõ ünnepi eseménynek, azt gon-
dolom, igen. Hogy miért, akkor is az
lenne a szomszédvár elleni rangadó
megnyerése, ha legalább szökõ éven -
ként elõfordulna, nem úgy, hogy utoljá-
ra 2010. április 11-én nyertünk ellenük
még az NB III-ban, mondjuk akkor is
Sárváron. Az azóta lejátszott tíz bajnoki
találkozóból (nem mindig játszott a két
csapat egy osztályban) hetet õk nyer-
tek, a három döntetlen mellett. Ideje
volt tehát szépíteni valamit az egymás
elleni mutatón, az elmúlt évad sárvári
bajnokcsapata a nyári átigazolási idõ -
szakot követõen szétszéledt, most az
ott maradt négy-öt bajnok mellé, fõleg
a saját ificsapatukból felhozva a fel -
nõttbe építenek új csapatot, egye lõre a
tabella hátsó harmadához elég ez a
koktél. A meccs külön pikantériája volt,
hogy most a büntetõ te rületen kívül a
hazai csapat kapusa szabálytalankodott
a gólhelyzetben lévõ tavaly még csa-
pattársa Czöndör Gergõ ellen, amiért a
kiállítás sorsára jutott. Tartalékkapus hí-
ján egy mezõnyjátékos állt be helyette
a kapuba a folytatásra és a megítélt
szabadrúgást rögtön gólra váltottuk,
ismerõs a szituáció nem? Az idei szezon
normálatlan sorsolása következtében
három hazai pályás találkozó követke-
zik, sorrendben a Csep reg, a Vasvár és
a Rábapaty ellen, nem reménytelen
vállalkozás a kilenc pont begyûjtése,
szép ünnep lesz, ha sikerül.

»DOTTO

Ünnepi események
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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!

Az állatok védelmérõl és kíméle térõl szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján a települési jegy -
zõnek háromévente legalább egyszer ebösszeírást
kell végeznie. Cell dömölk városban tartott ebek ösz-
szeírására 2022. október 01–2022. november 30.
között kerül sor. Az eb tulajdonosának illetve tartó-
jának kötelessége az elektronikus nyilvántartás el-
készítéséhez a szükséges adatok megadása. 
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy Celldömölk
Város Önkormányzata jelenleg nem tervezi ebren-
dészeti hozzájárulás beszedését!
Celldömölk Város Önkormányza tá nak www.celldo-
molk.hu honlapján folyamatosan elérhetõ lesz a
részletes tájékoztató és útmutató illetve a szüksé-
ges nyomtatványok letölt hetõ formában. A kitöltött
bejelentõ illetve változásbejelentõ lapok benyújtha-
tóak személyesen munka idõ ben a Celldömölki
Közös Önkor mányzati Hivatalban illetve ügyfélfoga-
dási idõben az alsósági városrész ügyfélszolgálatán.
Le he tõség van postai és elektronikus úton tör té nõ
beküldésükre is. Együttmû kö désüket köszönjük.

»FARKAS GÁBOR

JEGYZÕ

Felhívás
Tisztelt Ebtartók!



Az energiaszektorban kiemelten fontos feladatokat ellátó, stratégiai jelentõségû HEXUM cégcsoport 
tagjaként mûködõ HEXUM Tartálypark Zrt. kõolaj- és kõolajtermékek tárolásával foglalkozik. 
Ha szeretne részt venni a vállalat munkájában, pályázza meg celldömölki

Tárolótér kezelõ pozíciónkat!
 Feladat
   a mûszakvezetõ utasításainak megfelelõen az üzemanyag tároló telep napi, 
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak elvégzése:

 a vezetékrendszerek ellenõrzése a mûszakvezetõ utasításainak megfelelõen
 tartályszint ellenõrzése
 betöltés és lefejtés során a tartályokból történõ mintavétel elvégzése
 a mûszerterem eszközeinek figyelemmel kísérése
 a telepen elhelyezett berendezések és eszközök kezelése a kezelési utasításoknak megfelelõen
 közremûködés a karbantartási feladatokban.

 Elvárások
   középfokú mûszaki végzettség
   számítógépes ismeret
   jó kommunikációs készség
   sikeres vasút alkalmassági orvosi vizsgálat
   elõnyt jelent: 

 olajipari gyakorlat
 targoncavezetõi vizsga
 vasúti jármûvezetõi vizsga
 vasútforgalmi vizsga

Munkavégzés helye: 9511 Kemenesmihályfa, Hrsz. 1901
Munkarend: több mûszakos

Küldje el önéletrajzát még ma a hr@hexumfinance.hu email címre.
Várjuk a jelentkezését!

 Amit kínálunk
   stabil vállalati háttér
   versenyképes javadalmazás
   csapatmunka


