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» A K T U Á L I S

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
november elsejétől személyi változás 
következett be a lap életében. 

Dr. Györéné Losoncz Andrea 
főszerkesztő és Dr. Györe Géza tör-
delő-szerkesztő több, mint egy év-
tizedes munka után úgy határozott, 
hogy nem folytatja tovább az újság 
szerkesztését. Ezen sorok között sze-
retnénk megköszönni hosszú évek 
alatt végzett szerkesztői és tördelői 

tevékenységüket, mellyel hozzájá-
rultak ahhoz, hogy Celldömölk és 
a kistérség lakossága kétheti rend-
szerességgel értesülhessen a várost 
érintő eseményekről, hírekről. Talán 
a Tisztelt Olvasók nevében is közve-
títhetem a szerkesztőbizottság jókí-
vánságait: jó egészséget és további 
sikereket kívánunk magánéletükben, 
hivatásukban egyaránt!  
Andrea és Géza távozásával új 
főszerkesztője és tördelője lett az Új 

Kemenesaljának. A főszerkesztői te-
vékenységet Reiner Anita, a tördelői 
feladatot Némethné Berki Veronika 
látja el, remélve, hogy a továbbiak-
ban is olvasóink megelégedésére 
szolgál majd Celldömölk Város Ön-
kormányzatának lapja. 
„Jót, s jól. Ebben áll a nagy titok.” 
Kazinczy Ferenc gondolatai mentén 
végezve a munkát szeretettel kö-
szöntöm a Kedves Olvasókat!

»Reiner Anita

Tisztelt Olvasók! Kedves Celldömölkiek és Kemenesaljaiak!

Idén is átadásra kerültek a megyei 
Prima-díjak. A Vas Megyei Prima 
Gálaestet november 4-én rendezték a 
szombathelyi Weöres Sándor Színház-
ban, ahol a celldömölki ifj. Boznánszky 
László is kitüntetésben részesült.

„Akinek tele a zsebe, legyen meleg a 
szíve.” - Demján Sándor, a Prima Pri-
missima díj alapítójának híres és so-
kat kifejező mondata az est folyamán 
többször is elhangzott. Az alapító gon-
dolatait továbbvíve rendezik meg év-
ről-évre a Prima Primissima díjátadót, 
melyen többek között a művészet, tu-
domány, kultúra, sport és társadalmi 
szerepvállalás területén kiemelkedő 
vállalkozókat tüntetik ki. 
Idén 17. alkalommal szervezték meg a 
Vas megyei gálaestet, melyet Szárnyas 
János, az eseményt szervező Vállalko-
zók és Munkáltatók Országos Szövet-
ségének megyei elnöke nyitott meg, 
köszöntőt mondott Majthényi László,  
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke. 
A folytatásban az est legfontosabb ré-

szeként átadták a kitüntetéseket, mely 
során a tíz meghirdetett kategória 
győztesét, az ifjúsági különdíjasokat, 
a társadalmi szerepvállalás egyéni dí-
jazottját, valamint az országos díjátadó 
kitüntetettjét köszöntötték, és ismerték 
el munkájukat. 
A Prima-díjra jelöltek között a „Ma-
gyar népművészet és közművelődés” 
kategória győztese ifj. Boznánszky 
László, harmadik generációs kézműves 
késes lett, aki nagyapja, valamint édes-
apja példáját követve folytatja a késes 
vállalkozást. A nagypapa, Boznánszky 
Ferenc késes 1957-ben nyitotta meg 
műhelyét Celldömölkön, a szakmát 
fia, id. Boznánszky László máig foly-
tatja.  A család legfiatalabb késese ifj. 
Boznánszky László 2016-ban nyitott 
önálló műhelyt, ötvözve a hagyomá-
nyos eljárásokat a modern technoló-

giával. Mindeközben úgy viszi tovább 
a családi tradíciókat, hogy közben a 
saját elképzeléseit is megvalósítja. 
2019-től népi tárgyalkotó iparművész a 
Népi Iparművészeti Tanácsadó Testü-
let döntése alapján. A késes szakmát a 
génjeiben hordozza, már kisgyermek-
ként órákig figyelte édesapját munka 
közben. A magyar népművészet és 
közművelődés kategóriájának nyertese 
nagyon fontosnak tartja, hogy a családi 
hagyományt a modernitással ötvözze, 
ezáltal pedig mára elérte, hogy a Boz-
nánszky-kés neve egybehangozzon a 
minőséggel.
A kategóriagyőztest Fehér László 
polgármester, Söptei Józsefné és dr. 
Kovács Zoltán alpolgármesterek, vala-
mint Marics Sándorné önkormányzati 
képviselő, megyei VOSZ tag is kö-
szöntötte.
 »Novák Fanni

Idén is köszönthettek celli Príma-díjast
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Ökumenikus halottak napi megem-
lékező istentiszteletre került Alsósá-
gon, október 31-én. Az evangélikus 
templomban tartott eseményen Or-
sos Zoltán katolikus plébános és 
Kerekes Csaba evangélikus lelkész 
hirdetett igét.

Az istentisztelet után a résztvevők 
a katolikus templomhoz vonultak. 
Először itt, majd az első és második 
világháború hősi halottjainak em-

lékművénél rótták le kegyeletüket 
gyertyagyújtással és helyezték el az 
emlékezés koszorúit. 
Celldömölk Város Önkormány-
zatát dr. Kovács Zoltán és Hencz 
Kornél alpolgármesterek képvisel-
ték, valamint jelen volt Kovácsné 
Söptei Valéria, az Alsósági-Izsák-
fai Részönkormányzat vezetője, és 
a részönkormányzat tagjai. 

»Reiner Anita

  E M L É K E Z É S «

Celldömölk Város Önkormányzata 
nevében a város vezetősége egy régi 
szép hagyománynak eleget téve min-
den évben felkeresi a település egy-
kori vezetőinek, képviselőinek, jeles 
személyiségeinek sírját tisztelettel 
adózva emléküknek. 

Október 27-én Fehér László pol-
gármester, Hencz Kornél alpol-
gármester, Farkas Gábor jegyző, 
Gasztonyiné Fódi Zita és Sebestyén 
Krisztián önkormányzati képviselők 
a celldömölki temetőben felkeres-
ték Gosztonyi János és dr. Gömbös 
Ferenc egykori országgyűlési képvi-
selők, Dala József járási tanácselnök, 
Tima László alpolgármester és gim-
názium igazgató, Limpár József egy-
kori tanácselnök-helyettes, Horváth 
Lajos díszpolgár és iskolaigazgató, 
Kálmán Jenő járási pártbizottság-tit-
kár, Dénes Lajos Szilveszter, dr. 
Szabó Lajos, Szabó Endre, Ábrahám 
Ferenc, Pejkó Zoltán, Oszkó Imre, 
Somogyi Gyula és Pozsonyi Mihály 

volt önkormányzati képviselők, dr. 
Oszkó Zoltán, Süle Ferenc egyko-
ri iskolaigazgatók, valamint Balázs 
Béla CVSE elnök végső nyughelyét, 
emlékük előtt leróva a tiszteletet. 
Az alsósági temetőben Győrffy Lász-
ló országgyűlési képviselő, Erdélyi 
Antal részönkormányzat-vezető, 
Varga László Csaba alpolgármester, 
és Horváthné Varga Margit oktatá-

si és kulturális szakreferens sírját 
keresték fel, Izsákfán pedig Farkas 
Zoltán néhai részönkormányzat ve-
zetőre emlékeztek, ezen helyeken 
már dr. Kovács Zoltán alpolgármes-
terrel és Kovácsné Söptei Valéria 
részönkormányzat-vezetővel kiegé-
szülve.
Gyertyagyújtással tisztelegtek Göt-
man Bódog díszpolgár, csendőr al-
ezredes, Piri Zoltán és Tolnai Margit 
sírjánál, Gayer Gyula celli születé-
sű botanikus, iskola névadó csalá-
di kriptájánál, illetve Varga László, 
Talabér Géza, Baranyai Sándor és 
Rosta Sándor egykori iskolaigazga-
tók sírjánál. Ugyanígy a távolból el-
származott, de Celldömölk életében 
jelentős szerepet betöltőkre is gyer-
tyagyújtással emlékeztek. 
Az elmúlt évek hagyományait kö-
vetve a helyi temetőkben nyugvó-
kon kívül Fehér László polgármester 
és Farkas Gábor jegyző Budapes-
ten koszorúval és gyertyagyújtással 
tisztelegve felkereste a két celldö-
mölki származású egykori miniszter-
elnök-helyettes, dr. Szekér Gyula és 
Kiss Péter síremlékét is.

»Reiner Anita

Tisztelet az elődöknek

Halottak napi istentisztelet Alsóságon
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Idén hatvanéves a generációkat ösz-
szekötő balatonrendesi úttörőtábor. 
A jubileum kapcsán a hat évtizedet 
bemutató film vetítésén túl a kultikus 
hellyel kapcsolatos kiállítás is nyílt 
október 28-án a művelődési központ 
Móritz-galériáján. 

A jelenleg Celldömölk Város Ön-
kormányzata tulajdonában levő, és a 
Városgondnokság kezelése alatt mű-
ködő balatonrendesi gyermektábor 
hat évtizeddel ezelőtt nyitotta meg 
kapuját a nyári szünetet táborozással 
töltő gyermekek számára. 
A tábor elmúlt hatvan évét bemuta-
tó film levetítése előtt Fehér László 
polgármester és Pálné Horváth Má-
ria, a KMKK igazgatója köszöntöt-
te a mozi nézőterén ülőket, majd az 
eltelt évtizedekre visszatekintő időu-
tazás vette kezdetét, mely régi tábori 
pillanatokat, a táborhoz kötődő sze-
mélyeket egyaránt felvillantott.

A művelődési központ munkatársai 
egy gazdag tárlatot is összeállítot-
tak a tábor hatvan évének tiszteleté-
re, melynek megnyitása előtt Fehér 
László polgármester üdvözölte a 
megjelent közönséget, köszönetét 
kifejezve mindazoknak, akik a tábor 
működtetésében, a turnusok vezeté-
sében, a táborlakók élelmezésében 

aktív munkával részt vettek. 
A kiállítást Pálné Horváth Mária 
igazgató ajánlotta a megjelentek fi-
gyelmébe, aki elmondta, a balaton-
rendesi tábor is egy fontos mérföldkő 
Celldömölk és a Kemenesalja törté-
netében, hiszen a közösségépítés 
révén és a hagyományok továbbadó-
jaként van múltja, jelene, és remélhe-
tőleg jövője is.

A kiállításmegnyitón felszólalt az 
alapítótagok közül már csak egyedü-
liként élő Szemenyei László is, aki 
tisztelettel emlékezett azokról, akik 
áldozatvállalásukkal és fáradhatatlan 
munkájukkal hozzájárultak a celldö-
mölki járás gyermekeinek örömteli 
nyaraihoz.
Radányi Károly, a Celldömölki 
Ádám Jenő Művészeti Alapiskola 
tanára a tábor hangulatát megidéző 
dalokat énekelt gitárkísérettel, közös 
dalolásba is bevonva a népes közön-
séget.

A Móritz-galéria pedig igazi tábori 
miliőben várja mindazokat, akik kí-
váncsiak a tábori kiállításra, mely-
nek elemei között berendezett sátor, 
retro vízparti és nyaralási kellékek 
ugyanúgy fellelhetők, mint a gazdag 
fotódokumentáció a falakon, illetve 
a tábor telekvásárlásának és alapítá-
sának dokumentumai, határozat az 
úttörőtábor születéséről. 
A kihelyezett tárlókban pedig többek 
között úttörő és kisdobos zsebköny-
vekkel, oklevelekkel, emléklapokkal, 
fotókkal, az úttörőtábor alapításának 
rövid történetével találkozhatunk.  

A művelődési központ köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik fotók-
kal, emléktárgyakkal, relikviákkal, 
és egyéb segítséggel hozzájárultak 
a kiállítás létrejöttéhez, és a hatva-
néves évforduló méltó megünneplé-
séhez.  Szemenyei Lászlónak, Giczi 
Sándornak, Pajor Katalinnak, Heté-
nyi Józsefnek, Csihar Csabánénak, 
Zsámboki Zoltánnénak, Radányiné 
Nováki Mártának, Bejczi Károly-
nak, Szabó Csabának, Szabóné Kiss 
Ildikónak, Kuthi Lászlónak, Szih 
Kálmánnak, Molnár Gábornénak, 
Kocsis Józsefnek, a Soltis Lajos 
Színháznak, a TV-Cell, valamint a 
Városgondnokság munkatársainak. 

»Reiner Anita

Balatonrendes 60’- hatvanéves az úttörőtábor
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Halottak napi ünnepi megemléke-
zést tartottak az Ostffyasszonyfai 
Hadifogoly-temetőben. A püspöki 
szentmisével, valamint ökumenikus 
igeliturgiával egybekötött eseményt 
november 4-én szervezték meg.

Felhők borították az eget, és az 
eső is eleredt a megemlékezésen, 
mely értelmezhető akár égi jelként 
is, az elhunyt hadifoglyok emlé-
ke előtt tisztelegve. Hagyomá-

nyosnak mondható, hogy halottak 
napja alkalmából minden évben 
megemlékeznek az Ostffyasszony-
fai Hadifogoly-temetőben örök 
nyugalomra helyezett hősökre. Az 
idei évben a kedvezőtlen időjárás 
miatt, az esemény bizonyos része-
it lerövidítve, de mégis annak tel-
jességében igyekeztek lefolytatni 
az ünnepi programot. Az ünnepség 
kezdetén Dr. Andor Ferenc a Hadi-
fogoly-temető és Hadisírgondozó 
Egyesület tagja köszöntötte az egy-
begyűlteket, majd Horváth Rebeka 
Hegedűs Tibor: Hittem című ver-
sét szavalta el. Ezt követően Feke-
te Szabolcs Benedek segédpüspök 
szentmisét mutatott be, majd Dr. 
Ravasz István ezredes, kiemelt fő-
tiszt méltatta a hadifoglyokat. Ün-
nepi beszédében kiemelte, hogy 
az emlékezés örökkévalóvá teszi a 

katonák emlékét. Ezek a katonák 
pedig a hadifogoly-tábor küzdel-
mes napjai között csupán egyszerű 
emberek voltak, akik között igazi 
barátságok születtek.Az 1915-ben 
megnyitott hadifogoly temető, az 
örök békesség nyugalmát szimbo-
lizálja, ahol  a sírkövek is katonás 
rendben sorakoznak. Az ezredes a 
kiemelkedő  összefogás élő szim-
bólumaként hivatkozott rá, melyet 
a bejáratnál elhelyezett zászlósor 
erősít meg. Petőfi Sándor, hazafias 
költőnk sorai többször is elhangzot-
tak az esemény során, tökéletesen 
illeszkedve a megemlékezés han-
gulatához. A rendezvényen a tisz-
teletet jelképező koszorúzás sem 
maradhatott el: Celldömölk részéről 
koszorút helyezett el Karádi Mihály 
önkormányzati  képviselő, valamint 
Nagy Zoltán, a Népjóléti Szolgálat 
igazgatója. 

»Novák Fanni

M Ű V E L Ő D É S «

Hadifoglyokra emlékeztek Ostffyasszonyfán

Elkészült az ősi dömölki romtemp-
lom háromdimenziós makettje, amit 
október 27-én adtak át a város ré-
szére. A Prófusz György munkáját 
dicsérő alkotáshoz fűzött előadás 
a „Honismeret - digitalizáció - 3D  
nyomtatás” címet viselte, melyet a 
Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtárban hallgathattak meg 
az érdeklődők.

Prófusz György 2012-ben hívta 
életre Szombathely Virtuális Mú-
zeumát, melynek keretein belül 
diákjaival karöltve a történelem és 

technikatörténet 
magyar vonatko-
zású érdekességeit 
mutatják be. 2016-
ban aztán újabb 
mérföldkőhöz ér-
kezett ez az egye-
dinek mondható 
tevékenység, hi-
szen a FreeDee cég 
országos pályáza-
tot hirdetett, mely 
e r e d m é n y e k é p -
pen 3D-s nyom-
tatót nyerhettek 
a győztes pályá-
zók. A Virtuális Múzeum bekerült a 
nyertesek közé, így megyei szinten 
ők büszkélkedhettek az első 3D-s 
nyomtatóval, mely által két és fél 
hónap alatt már öt egyedi modellt 
tudtak tervezni az átadást követően. 
A sikereket látván a Szombathelyi 
Tankerület is támogatást nyújtott a 
tevékenységhez, így alakulhattak 
laborrá, mellyel oktatástörténeti 
pillanatokat is megélhettek, hiszen 
2017 februárjában felavathatták 
Magyarország legelső közoktatá-
si nyomtató laborját. Azóta folya-
matosan fejlődnek, újabb és újabb 
munkákat tudva maguk mögött. 
Németh Tibor, a Kresznerics Ferenc 
Könyvtár vezetője ez évben kereste 
fel a Virtuális Múzeum alapítóját, 
felkérve arra, hogy városunk egyik 

nevezetessége is elkészülhessen ez-
zel a technikával: így születhetett 
meg a „Demunk” ősi templomának 
háromdimenziós makettje, melyet 
maga Prófusz György készített. A 
tervezés 360-as 3D modellező szoft-
verrel történt, a nyomtatás pedig 
90%-ban CraftBot, 10%-ban pedig 
MakerBot nyomtatóval zajlott. A 
tervező rövid bemutató előadásában 
bemutatta pedagógiai innovációját, 
valamint a tervezés, és elkészítés 
menetét is felvázolta. Ezek után 
Prófusz György átadta a város szá-
mára az elkészült alkotást, melyet 
Hencz Kornél alpolgármester, vala-
mint Lendvay Istvánné a Honisme-
reti Munkaközösség elnöke rövid 
beszéd kíséretében köszöntek meg. 

»Novák Fanni

Honismeret-digitalizáció: elkészült a dömölki romtemplom makettje
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Az egészséges életmód népszerűsíté-
se céljából szervezett egészségnapot 
a Cselekvő Összefogással Celldö-
mölkért Egyesület. Október 26-án 
előadásokkal, gyakorlati tevékeny-
ségek bemutatásával, valamint mé-
résekkel várták az érdeklődőket a 
Kemenesaljai Művelődési Központ-
ban. 

„Boldogabb az egészséges koldus a 
beteg királynál.” - Arthur Schopen-
hauer idézete kifejezi mindazt, amit 
az egészségünk jelent számunkra. 
Lehetünk ugyanis akármilyen anya-
gi javakban gazdagok ebben a ma-
teriális világban, mégis egy a fő: az 
egészség megtartása hosszú évekre. 
Október hónapban számtalan olyan 
világnappal találkozhatunk, melyek 
az egészséges életmódhoz, illetve an-
nak fenntartásához kötődnek. Azon 
túl, hogy ezt a hónapot nevezték ki 
a látás hónapjává, a lelki egészség, a 

sztómások, valamint a mellrák elleni 
küzdelem világnapja is erre az őszi 
hónapra esik. 

A Cselekvő Összefogással Cell-
dömölkért Egyesület mindezek je-
gyében szervezett egészségnapot a 
művelődési központban. A rendez-
vény célja az egészséges életmód 
népszerűsítése volt, ennek fenntartá-
sára buzdítva a hallgatóságot. 
Dr. Borovszky Tamás főorvos szak-
mai előadást tartott, melynek kere-
tében szóba került többek között a 

népbetegségnek tartott elhízás, ma-
gasvérnyomás, valamint az ezeket 
összefoglaló metabolikus szindróma 
is. Ezek után doppler vizsgálatot, 
azaz véráramlásmérést végeztek asz-
szisztenseivel, melyet a hallgatóság 
körében nagy érdeklődés fogadott. 
Ezen kívül lehetőség volt Dr. Ko-
vács Zoltán ügyeletvezető orvos által 
vércukorszint-, és vérnyomás mé-
retésére is. Sipos Eszter gyógytor-
nász gyakorlati tanácsokkal látta el a 
megjelenteket, mely során bemutatta 
a vénás-és tartásjavító torna alapjait, 
amivel testünk rendezett állapotához 
tudunk hozzájárulni. 
Az egyesület tagjai az előadások és 
mérések után egészséges ételkíná-
lattal, zöldségekkel, valamint már-
togatósokkal várták a vendégeket; 
hangsúlyozva, hogy egy egészséges 
étrend is lehet változatos, és ízekben 
gazdag, így ennek során sem kell 
megvonnunk magunktól az ízletes 
ételeket.

»Novák Fanni

Főszerepben az egészség

Az energiaválság miatti önkormány-
zati megszorító intézkedések közül 
a legdrasztikusabb döntés a Keme-
nesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár esetében született. Cell-
dömölk Város Önkormányzatának 
képviselőtestülete 2022. október 11-i 
határozatában az intézmény épületé-
nek bezárását rendelte el 2022. no-
vember 15-től 2023 tavaszáig. 
Ennek oka, hogy a KMKK táv-
hőszámlája a fűtési szezonban a kor-
mányzati döntés szerint 15,6 -szerese 
lenne az eddigieknek. Az ilyen szintű 
díjemelkedés (a havi 500.000 Ft he-
lyett 7.800.000 Ft) kifizethetetlen. 
A szakmai munka átszervezésével, 
a kulturális szolgáltató tevékenysé-
gek különböző helyszíneken történő 
megvalósításával vészeli át a kiala-
kult nehéz helyzetet az intézmény. 
2022. november 21-től a Közös-
ségi Szolgáltatóházban (Celldö-

mölk, Dr. Géfin Lajos tér 10.) nyílik 
programszervező- és műsoriroda, 
közösségkordinációs szolgálat, fo-
lyóirat- olvasó és információs pont. 
Itt lehetőség lesz a személyes talál-
kozásra is. 

A könyvtár részé-
ről hétfőn, szerdán és 
pénteken 14-17 óráig; 
kedden és csütörtökön 
pedig 9 és 12 óra között 
lesz bárki számára elér-
hető. 
Az eddigieknél jóval 

szűkebb formában, de biztosítva lesz 
a kölcsönzési, internet-hozzáférési 
és nyomtatási lehetőség. Az országo-
san is kiemelkedő könyvtárközi köl-
csönzési szolgáltatás szintén igénybe 
vehető lesz a továbbiakban is. Kap-
csolattartáshoz illetve kérésekhez az 
alábbi elektronikus csatornák állnak 
rendelkezésre: kresznerics@gmail.
com e-mail cím; 06-70/338-3065 
mobiltelefon; http://www.facebook.
com/KresznericsFerencKonyvtar 
facebook oldal,   illetve a www.cell-
bibl.hu honlap. Mindezeken túl a 
honlapon található elektronikus ka-
talógus is használható.
A művelődési központ részéről hét-
főn 14-17 óráig, keddtől péntekig pe-
dig naponta 9 és 17 óra között lehet 
igénybe venni az iroda szolgáltatása-
it, egyeztetni a különböző kihelyezett 
programokat, “kultpakkokat”. Köz-

művelődési távkapcsolati csatornák: 
kmk@cellkabel.hu, vagy az info.
kmkk@gmail.com email címek, a 
KMKK illetve az Art Mozi facebook 
oldalai. Az intézményben műkö-
dő közösségek (szakkörök, klubok, 
tanfolyamok, művészeti csoportok) 
más-más helyszíneken továbbra is 
folytathatják munkájukat. 
Az év végi ünnepi alkalmak program-
jainak szervezése is elkezdődik. Az 
adventi gyertyagyújtások (Izsákfa, 
Alsóság, Celldömölk városközpont) 
műsorai bővülnek, gazdagodnak. 
Több újítással, “meglepetéssel” szer-
veződik a karácsonyváró készülődés. 
2023 január és február hónapja 
az intézmény gazdálkodásának és 
szakmai munkájának megtervezését 
jelenti majd. Ezek mellett természe-
tesen megvalósulnak az új évet kö-
szöntő és farsangi programok, csak a 
mindenkori körülményekhez igazod-
va, újragondolva. 
Az online felületek kihasználásával, 
kulturális akciók, vetélkedők, kví-
zek, alkotópályázatok, filmes prog-
ramok erősítik majd a kapcsolatot a 
közönséggel. 
A KMKK munkatársai a nehéz kö-
rülmények ellenére szeretnék meg-
tartani látogatóikat, közönségüket 
és közösségeiket -ennek érdekében 
igyekeznek mindent megtenni szak-
mailag, emberileg egyaránt. 

»Reiner Anita

A KMKK-ból jelentjük...
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A tavaszi országgyűlési választá-
sokon parlamentbe is bejutott Mi 
Hazánk Mozgalom eddig is jelen 
volt Vas megye életében Giczi Jó-
zsef elnökletével. November 3-án 
megalakult a párt celldömölki alap-
szervezete, melynek elnökévé Dala 
Ferencet választották, aki a követke-
ző sajtóközleményt juttatta el szer-
kesztőségünkbe: 
A megalakulás fő célja a következő 
önkormányzati választáson olyan 

jelöltek állítása, akik pozitív válto-
zást hozhatnak a térség életébe és 
tudnak tiszta, igazságos politikai 
alternatívát kínálni a választóknak. 
Szeretnénk a város életében kon- 
struktívan együttműködni és támo-
gatni minden olyan ügyet, mely a 
magyar emberek érdekét tartja szem 
előtt. Celldömölköt és a kemenesal-
jai térséget pedig építi és az itt élők 
testi, lelki, szellemi fejlődését szol-
gálja.

A Szociális Munkások Nemzetközi 
Szövetsége 1997-ben november 12-
ét határozta meg a szociális munka 
napjaként. 2016 óta már hazánkban 
is van ünnepe a szociális munkások-
nak. Azért tűztem ezt a témát a tol-
lam hegyére, mert úgy gondolom, 
hogy az ezen területen dolgozók sok-
szorosan megérdemlik a figyelmet.
 
Magyarországon a lakosok majd-
nem egyharmadának szüksége van 
az ő segítségükre. Ilyen sokuknak? 
- merülhet fel a kérdés. Igen, hiszen 
akár gyermekeknek, felnőtteknek, 
időseknek, fogyatékkal élőknek, 
szenvedélybetegeknek, pszichiátriai 
betegséggel küzdőknek, vagy akár a 
hajléktalanoknak is ők nyújtanak se-
gítséget. Ki tudja, hogy egyszer ne-
künk, vagy hozzátartozóinknak nem 
lesz-e szükségünk az ő gondoskodá-
sukra? Szeretném az olvasók figyel-
mét azokra irányítani, akik napról 
napra, csendben teszik a munkájukat, 
gondozzák a segítségre szorulókat, 
támogatják az elesetteket. Úgy gon-
dolom, ez nemcsak munka, hanem 
hivatás is. Milyen jólesik, ha valaki 

segítséget nyújt, vagy ha valaki leve-
szi a terhet a megterhelt családtagok 
válláról. Ha ezek a motivációk mű-
ködnek, az igencsak tiszteletreméltó.
Nem sikerorientált szemlélet vezeti 
azokat, akik ezt a pályát választják. 
Hiszen betegeket, sérült vagy fo-
gyatékos gyerekeket, időseket se-
gíteni, támogatni, kísérni hatalmas 
felelősség, érzelmi megterhelés, és 
nem biztos, hogy sikerrel jár. Sérült 
gyermekeket az egészségesek közé 
integrálni, az érzelmileg is aktívabb, 
hatalmas szeretetéhséggel rendelke-
ző gyerekekkel foglalkozni, feléjük 
szeretettel fordulni, micsoda moti-
vációt igényel! Családgondozóként 
gyermekjóléti osztályon dolgozni, 
bűnmegelőzési társasjátékot szer-
vezni a fiataloknak, mindezeket az 
információkat hitelesen, befogadha-
tóan átadni, vagy drogambulancián 
azokért tevékenykedni, akiktől so-
kan elfordulnak, akiket már fiata-
lon megbélyegeznek. Elhívatottság, 
odaadás nélkül nem megy! Családok 
átmeneti otthonában munkát keres-
ni az anyagilag vészhelyzetben levő 
családoknak, őket mindenben segíte-

ni szintén tiszteletet érdemel. Ahogy 
az utcán élő hajléktalanokért dolgoz-
ni, hogy emberibb életkörülményeik 
legyenek, és nekik is meglegyen az 
emberi méltóságuk. 
A szociális szféra dolgozóinak mun-
káját nem is tudná mindenki elvé-
gezni, jól csinálni: magas érzelmi 
intelligenciával kell rendelkezni, em-
patikusnak kell lenni, fel kell ismer-
ni, mi motiválja a beteg, a gondozott 
cselekedeteit. Nagy önismeretre és 
érzelmi biztonságra is szükség van 
ehhez a munkához. Nem elég, ha 
együttérzők vagyunk, de ha nem 
tudjuk feldolgozni a gondozottakkal 
történteket, ha lelkileg túlságosan 
megvisel, akkor nem vagyunk alkal-
masak a feladatra. Válságokra, szük-
séghelyzetekre megoldóan reagálni, 
azokat nyugodtan kezelni sem tudja 
mindenki. Hatalmas teherbírásra is 
szükség van. És még nem beszéltünk 
a komplex, több tudományra is épülő 
alapok ismeretéről. 
A szociális munkások ott vannak a 
társadalom szélére szorulók, az ar-
rafelé sodródók mellett a bölcsőtől a 
koporsóig. Gondoljunk rájuk hálával 
a szívünkben, becsüljük meg őket!

»Bincze Diána

A szociális munka napjáról

Megalakult a Mi Hazánk Mozgalom helyi alapszervezete

A 2014-2020-
as fejlesztési 
időszak a vé-
géhez köze-
ledik, ezzel 
együtt elindult 

a 2023-2027-es fejlesztési időszak-
hoz kapcsolódó Helyi Fejlesztési 
Stratégiák tervezése.

Mint ahogy azt korábban is tettük 
a ciklusokat megelőzően, most is 

projektötleteket gyűjtünk a terve-
zési területünkön (58 település) 
élők igényeinek minél szélesebb 
körű megismerésére. A beérkező 
projektötletekből kerülnek kidol-
gozásra a helyi felhívások a ké-
sőbbiekben, ezért is fontos, hogy 
minél szélesebb körben eljusson 
ez a dokumentum a helyi szerep-
lőkhöz. Kérjük, segítse munkánkat 
a Projektgyűjtő adatlap kitölté-
sével! További információ, és az 

adatlap megtalálható a www.sag-
hegyleader.hu honlapon! Kérjük 
az adatlapokat legkésőbb 2022. 
november 30-ig juttassák vissza 
részünkre, az adatlapon is mega-
dott elérhetőségek valamelyikén: 
E-mail: saghegyleader@invitel.hu 
Cím: Sághegy LEADER Egyesü-
let, 9600 Sárvár, Batthyány L. u. 
34.  Ezúton is köszönjük együtt-
működésüket!
Tisztelettel: 

Sághegy LEADER Egyesület 
Munkaszervezete

Tisztelt jelenlegi és jövőbeli Pályázók!
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Két alkalommal mutatta be a sárvá-
ri „Ma’ mint’ Ti” színjátszó csoport a 
Valahol Európában című musicalt a 
művelődési központ színpadán. A nép-
szerű darab október 29-én, és 30-án is 
népes közönséget vonzott.

A Valahol Európában minden idők 
egyik legsikeresebb hazai musical-
je, melynek alapjául Radványi Géza 
1947-ben készült, világsikert aratott 
filmje szolgált. A történet a nagy há-
borús világégés végén játszódik. A 
musicalben árva gyerekek egy csapata 
kószál a háborús front kellős közepén. 
Egy békés hajlékra vágynak, ahová 
behúzódhatnak éjszakára. Meg ter-
mészetesen néhány jó falatra. Ha nem 
kapnak ételt, akkor elcsenik maguk. 

De nem lehet rájuk haragudni, hiszen 
csak túl akarják élni a háborút. A fiata-
lok kóborlásuk során sok ellenséggel, 

de barátokkal, jóakarókkal is találkoz-
nak – így például egy nemes lelkű mű-
vésszel, aki megtanítja őket a zene, az 
éneklés csodálatos hatalmára. 
S persze arra, hogy a legnagyobb ín-
ség idején sem szabad elfeledkezni az 
olyan örök értékekről, mint a barátság, 
a hűség és a bátorság. Vajon sok ka-
land árán sikerül-e a gyerekcsapatnak 
legyőzni az akadályokat? Sikerül-e 
embernek maradni az embertelenség-
ben? Ezekre a kérdésekre is választ ka-
punk az egyik legzseniálisabb magyar 
musicalből, melynek színpadra állítá-
sához a sárvári Ma' mint' Ti Színjátszó 
Csoportnak sikerült megtalálni a meg-
felelő karaktereket. A díszlet szülői 
összmunkában készült, sőt a szereplők 
között is vannak szülők. A reményét 

vesztett zeneszerző szerepét például 
Temesi Zsolt, a celli Soltis Lajos Szín-
ház tagja játssza, akit a celli közönség 
is jól ismerhet. A két felvonásos darab 
szemet, fület, szívet és lelket egyaránt 
gyönyörködtető koreográfiája, illetve 
a szereplők összjátéka itt is bebizonyí-
totta, hogy a remekművek időtlenek, 
és az üzenetük téren-időn képes átsu-
gározni. Nem beszélve arról, hogy a 
Valahol Európában sajnos napjainkban 
is aktuális. Amikor a szomszédunkban 
harcok dúlnak, akkor egy háborús 
történet hatása, ereje, mondanivalója 
megsokszorozódik a néző számára. 
Minden bizonnyal ezért is váltott ki a 
publikumból frenetikus tapsvihart és 
elsöprő elismerést a darab. 

»Reiner Anita

„A zene az kell, hogy ne vesszünk el…” 

„Nem mese” 
címmel vitte 
színre leg-
újabb mesejá-
tékát a Soltis 
Lajos Szín-
ház, melynek 
premierjét no-
vember 4-én 
tartották.  

A Kertész Erzsi író és gyermek-
pszichológus segítőkönyve alapján 
készült előadás egy félénk, vissza-
húzódó, alkalmazkodó kisfiú tör-
ténetén keresztül mutatja be, hogy 
bizony akadnak olyan élethelyzetek, 
amikor tudnunk kell nemet monda-
ni, elkerülve ezzel számunkra kel-
lemetlen szituációkat; vagy nem 
engedve a csoportnyomásnak, ha 
valami rosszba vinnének bele a kor-
társak. Az Ecsedi Csenge rendezte 
bábos bátorság-mese a gyerekek 
nyelvén világít rá arra, hogy bármi-

lyen nehéz is, de tudni kell nemet 
mondani!
A Déryné-program támogatásával 
november 5-én a marosvásárhelyi 
Spectrum Színház vendégeskedett 
a Soltis színháznál. Ezúttal „Füg-
göny” című előadásukat mutatták 
be a közönségnek. 
A Ceausescu-diktatúra éveiben 
játszódó darab tragikomikus ele-
mekkel átszőtt történet a hetve-
nes-nyolcvanas évekről. Az előadás 
alapvető kérdése: ember maradok 
- esetleg alig keresek annyit, ameny-
nyiből épp megélhetek, vagy be-
állok egy gépezetbe és élek egy 
másik, anyagilag sokkal jobb életet? 
A tét csupán egy apró különbségen 
áll: nem engem figyelnek, én fi-
gyelek másokat. Csak figyelni kell, 
hallgatódzni, jegyzetelni... A főhős-
nek, Évának többször is felajánlot-
ták, hogy különböző formátumú, 
de azonos tartalmú papírokat írjon 

alá. A darab egy bolondokházában 
játszódik, ahova a sors, és a gépe-
zet juttatja Évát. A főszereplő hosz-
szú utat jár be: rokonok, orvosok, 
betegek hatnak rá és lassanként a 
függöny, ami a való világot a meg-
bomlott idegzetű Éva elől eltakarta, 
szétfoszlik. Az előadás végére újra 
egész emberként létezik, ragyogó, 
tiszta elmével megáldva; azonban a 
gépezet működik tovább…

A kép forrása: www.spectrumszinhaz.ro

»Reiner Anita

Hírek a Soltis Lajos Színházból… 
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A Koptik úti Óvodában igazi Hal-
loween-i hangulatot varázsoltak a 
kis óvodások családjaikkal karöltve. 
Idén is megszervezték a már hagyo-
mányosnak mondható tökfaragó ver-
senyt, mely alkalomból számtalan 
ötletes ‘tökcsoda’ készült el.

A Celldömölki Városi Óvoda Kop-
tik úti székhelyóvodájában most már 
hagyománynak számít, hogy október 
végén tökfaragó versenyt hirdetnek 
az óvónők az óvodába járó gyerme-
keknek és családjaiknak. Idén is szép 
számmal érkeztek nagyon ötletes és 
szépen kifaragott tökcsodák, amik az 
óvoda előkertjét díszítik. 
A tökökben elhelyezett led-es mé-
csesek igazi mesekertté varázsolják 
az ovi bejáratát, különösen sötétben 
élvezhető a varázslatos hangulat. 
A verseny zsűritagjai csoportonként 
értékelték az első három helyezett al-
kotást. Így négy első, négy második 
és négy harmadik díjazott kisgyerek 

állhatott fel a képzeletbeli dobogóra 
és vehette át jutalmát. Minden részt-
vevő alkalomhoz illő medállal díszí-
tett nyakbavalót kapott a versenyen 
való részvételért.

»Novák Fanni

Halloween-i hangulat az óvodában

„Tök-jó őszi 
p r o g r a m o k ” 
címmel hirdetett 
kreatív tevékeny-
séget a gyerekek 
számára a Keme-
nesaljai Műve-
lődési Központ 
és Könyvtár. A 

tökfaragásra és kézműves foglalko-
zásra október 29-én délelőtt várták az 
érdeklődőket. 

A Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár minden évben szervez 
programot az iskolai szünetek idejére 

a szünidőző gyerekek számára. Idén 
az őszi szünet elmaradt ugyan, de a 
szokásos „őszőlő” foglalkozások ma-
radéktalanul megvalósultak. A nagy 
érdeklődés mellett zajlott rendezvény 
keretében kézműves foglalkozásra és 
tökfaragásra került sor.cSzombat déle-
lőtt két turnusban töltötték meg a gyer-

mekkönyvtárat a kreatív tevékenységre 
vágyó kicsik és nagyok, akik a termé-
szetesség jegyében őszi termésekből 
és különféle papírfajtákból alkottak 
látványos díszeket. Így például termés-
bábok, ajtó és ablakdíszek, különféle 
dekorációs, őszi hangulatot idéző tár-
gyak készültek az ügyes kezek nyo-
mán. A kézműves alkotótevékenységen 
kívül a Halloween legfontosabb jelké-
pévé vált, mécsessel világító töklámpás 
elkészítésére is szép számban gyűltek 
össze a gyerekek, hogy kifaragják sa-
ját töklámpásukat, mellyel otthonaikat 
díszíthetik. 

»Reiner Anita

Őszi kézműves foglalkozások a KMKK-ban

A VulkánSág Kult(t)úra projekt ke-
retében városnéző túrákra került sor 
a Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár szervezésében. A Celli 
Szétpillantó kisvonattal több korosz-
tály is bebarangolhatta a várost. 

A szép őszi idő is kedvezett a város-
néző túráknak, melyhez az óvodás, 

az általános iskolás, és a nyugdíjas 
korosztály csatlakozott, valamint a 
roma kisebbségbe tartozók számára 
is lehetőség nyílt az esélyegyenlőség 
jegyében. Október 18-án a Népjólé-
ti Szolgálat idősek klubjának tagjai, 
másnap a Városi Óvoda Koptik utcai 
székhelyóvodájának ovisai, 20-án pe-
dig délelőtt a városi iskola, délután 
a roma kisebbség tagjai szálltak fel 
a városnéző kisvonatra egy egészen 
hosszú útvonalat bejárva. A program 
célja a város épített és természeti ér-
tékeinek bemutatása volt a különféle 
műemlékek, szobrok, köztéri alkotá-
sok megtekintésével. A múlt, jelen és 
jövő találkozása is megvalósulhatott 
a régmúlt és a jelen helyi értékeinek 
bemutatásával, hiszen egészen az 
1200-as évekbe utazhattak vissza a 
résztvevők a dömölki romtemplomnál 

tett látogatással, majd a városiasodás-
ra és iparosodásra emlékeztető vasút 
következett, ahonnan a katolikus ke-
gytemplomhoz vezetett a kisvonat 
útja. A következő állomás Alsóság 
volt, ahol az iskola előtti parkban álló 
Kresznerics Ferenc szobrot tekin-
tették meg, a tudós pap, polihisztor 
szellemi örökségének adózva. Ezután 
a jelen irányába fordult a program út-
vonala, elsőként az ország egyetlen 
vulkanológiai kiállítását rejtő Keme-
nes Vulkán Parkot felkeresve, majd 
az úti cél a természeti értékek útját 
követve a Ság hegy felé folytatódott, 
végezetül pedig a Vulkán Gyógy és 
Élményfürdő megtekintése zárta le 
a Celldömölki 
Szétpillantó kis-
vonattal meg-
valósított helyi 
értéktúrát. 
»Reiner Anita

Helyi értéktúra kisvonattal
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» F E L H Í V Á S

November egy olyan hónap, ami-
kor könnyen meg lehet betegedni: 
elég a napsütés erejét túlbecsülve 
egy kicsit alul öltözni, vagy a hű-
vösebb időben is átmeneti kabát 
után nyúlni, és már meg is van a 
baj. Ha összeszedünk akárcsak egy 
megfázást is, már nyomot hagyhat 
az egész napunkon, hangulatun-
kon. Ezért is fontos, hogy ebben a 
hónapban nagyobb figyelem fordul 
az egészségre nevelés és az egész-
ség felé. 

Az egészségre nevelést mindannyi-
an megtapasztaltuk. Már óvodás-
korunkból megvannak az emlékek, 

ahogy a szokásaink és igényeink 
kialakultak. A tisztálkodás, helyes 
kézmosás, az étkezés, a környezet 
rendjének védelme, vagy a mozgá-
sigény. Az iskolából is vannak em-
lékeink: bemutató foglalkozások a 
helyes fogápolásról, beszélgetések 
a betegségmegelőzésről, drogpre-
venció és egyéb ismeretterjesztő 
témák. 
Manapság is zajlanak a hasonló 
programok már fejlettebb eszkö-
zökkel iskolákban, óvodákban 
egyaránt. De lehetnek rendezvé-
nyek, rajzversenyek, interaktív fel-
adatok tanárokkal és a védőnőkkel, 
nem érnek célt, ha otthon a család-
ban a szülők nem mutatnak példát. 
Sokfelé olvashatunk az egészséges 
táplálkozásról, ötletekről vagy a 
dohányzás ártalmairól. Rémisztő 
számokról hallani, mégis nehezen 
szánjuk rá magunkat, hogy változ-
tassunk. A sok feszültség is ártal-
mas az egészségre, de stresszoldó 
technikákkal az is kezelhető, le-
győzhető. Persze a cigarettázás is 
oldja, ezért sokan emellett teszik le 
a voksot, nem számolva az ebből 

adódó problémákkal. Mindannyi-
an sokat tehetünk az egészségün-
kért. A betegségek megelőzésében 
segíthet a mindennapi sportolás, 
zöldség- és gyümölcsfogyasztás, 
az egészséges táplálkozás. A kávé 

mennyiségének csökkentése, a 
visszafogott alkoholfogyasztás is 
egy-egy lépést jelenthet. 
Gondoljuk csak át ezeket, az egész-
ségre nevelést kapcsoljuk össze a 
személyes példamutatással! Hadd 
lássák a gyerekek szüleik beteg-
ségmegelőző szemléletét! Éljünk 
kicsit tudatosabban, amiben van 
lehetőségünk választani, ott vá-
lasszuk az egészséget! Ne csak no-
vemberben!

»Bincze Diána

November, az egészség hónapja
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Celldömölk – Csepreg 3-1 (2-0)
Celldömölk, 200 néző 
Vas megyei I. o. labdarúgó bajnok-
ság 
12. forduló 
2022. október 29.
Vezette: Boda György (Kártyás Ka-
talin, Kovács Panna). 

Celldömölk: Osvald – Tóth D., Gá-
bor (Tóth Z. 73.p.), Göntér, Keszei 
R. – Keszei T., Gorácz (Kovács Z. 
58.p.), Marsai Máté, Marsai Milán 
(Dobson 58.p.) – Németh (Berecz 
67.p.), Czöndör. Edző: Kovács Ba-
lázs.
Csepreg:  Takács Krisztián – Kó-
tai, Kossuth D., Janzsó, Nika B. 
– Simon, Pócza, Merk (Takács Ke-
vin 68.p.), Kossuth K. (Steiner C. 
58.p.) - Nika M., Lukács (Tájmel 
92.p.). Edző: Steiner Zsolt.
Góllövők: Marsai Máté 2 (5. és 
25.p.), Czöndör Gergő (86.p.), illet-
ve Lukács József (71.p.).
Előmérkőzés: Celldömölk U19 – 
Csepreg U19 1-1 (1-0) G.: Nika 
Ádám (öngól).

Celldömölk – Vasvár 2-1 (1-1)
Celldömölk, 250 néző 
Vas megyei I. o. labdarúgó bajnok-
ság 
13. forduló 
2022. november 5.
Vezette: Marácz Zoltán (Németh 
András, Bánkövi Péter). 

Celldömölk: Osvald – Tóth D., 

Gábor (Kovács Z. 46.p.), Göntér, 
Keszei R. – Enyingi, Galovich (Szuh 
50.p.) - Keszei T. (Dobson 94.p.), 
Németh (Berecz 63.p.), Czöndör, 
Marsai Milán. Edző: Kovács Ba-
lázs.
Vasvár: Tóth (Kántor 56.p.) – Már-
ton (Berta 20.p.), Vincze, Horváth, 
Réfi – Tausz, Schermann (Czövek 
66.p.), Kónya, Elekes (Bíró 66.p.) 
– Varga, Pálla. Edző: Sziffer István.
Góllövők: Marsai Milán (25.p.) és 
Czöndör Gergő (61.p.), illetve Pálla 
Zsombor (33.p.).

Előmérkőzés: Celldömölk U19 – 
Vasvár U19 3-1 (1-1) G.: Horváth 
Levente, Zsoldos Dominik, Szalai 
Csaba.

Lassan elérkezünk a bajnokság 
nemcsak finiséhez, hanem ahhoz 
az időszakhoz, amikor az aktuá-
lis ellenfél mellett már az időjárás 
elemeit is le kell győzni, úgy, mint 
viharos szél, hideg, de minimum 
hűvös, esős idő. Hol vannak már 
azok a szép napok, amikor a káni-
kula miatt pihegni volt csak erő, 
valójában nem oly régen, de máris 
hiányzóan. Arról a zavaró tényről, 
már nem is beszélek, hogy a csapat 
összeállításnál nem is a szokványos 
csoportokból, mint védők, közép-
pályások, vagy csatárok részegység 
(habár a mai modernebb fociban 
ezek már összemosódnak) válogat-
hat az edzői stáb, hanem van egy 
elenyészően kis létszámú csoport, 

akiket nevezzünk el egészségesnek, 
van egy csoport, akik korlátozott 
intenzitású játékra még/már alkal-
mas egészségi állapotban vannak 
és van egy csoport, akik rövidebb, 
de inkább hosszabb időre kidőltek 
a sorból. 
Ha nyomon követik az aktuális 
összeállításokat, akkor most is lát-
hatják miről beszélek (írok). Per-
sze ez vélhetően más csapatokat is 
sújt, de ez legyen az ő gondjuk, a 
mi örömünk pedig az, hogy így is 
hozzuk lendületből a győzelmeket, 
immáron most már az ötödiket és 
hatodikat sorozatban. Nem könnyű 
győzelmek ezek azért, azt az élbolyt, 
ahova a Cell is tartozik egy nagyon 
masszív középmezőny üldözi, ezek 
a csapatok bárhol képesek megle-
petést okozni, és csak néha negatív 
megközelítésben. Most elmaradtak 
a számunkra negatív meglepetések, 
de végig nyílt meccsek voltak, jó-
részt azért, mert a gólhelyzeteket, 
legyenek azok büntetőrúgások akár, 
nem jó százalékkal értékesítjük. 
Hátul üzemszerűen kapunk egy-
egy (néha több) gólt, a mérkőzés 
kérdése nem is az, hogy kapunk-e, 
hanem az, hogy sikerül-e legalább 
eggyel többet rúgnunk. Most sike-
rült, de az, hogy a két meccsen ösz-
szesen három büntetőt hibáztunk el, 
nem minden sorozatba fog belefér-
ni. A legutóbbi cikkben köszöntöt-
tünk egy századost, vezetőedzőnk 
Kovács Balázs vezette századszor 
edzőként a csapatot, most Osvald 
Márkót első számú kapusunkat kö-
szönthetjük, a Vasvár ellen század-
szor húzta fel a celli mezt magára, 
köszönjük és jó folytatást a jövőben 
is. Ez a folytatás, a szezon utolsó 
hazai mérkőzését a Rábapaty el-
len november 12-én, és utolsó ide-
genbeli mérkőzését jelenti Vépen 
november 20-án. Ahhoz, hogy fel-
lépjünk a dobogó harmadik fokára 
és a téli szünetet ott töltsük meg 
kell szerezni, mind a hat pontot. 
Aztán jöhet a megérdemelt pihenés 
és a kérdőjelekkel teli téli folytatás.

»dotto

Nem könnyen gyűjtött pontok
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Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján a települési 
jegyzőnek háromévente legalább egyszer ebössze-
írást kell végeznie. 

Celldömölk városban tartott ebek összeírására 
2022. október 01–2022. november 30. között 

kerül sor. 
Az eb tulajdonosának, illetve tartójának kötelessé-
ge az elektronikus nyilvántartás elkészítéséhez a 
szükséges adatok megadása. 
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy Celldömölk 
Város Önkormányzata jelenleg nem tervezi eb-
rendészeti hozzájárulás beszedését! 
Celldömölk Város Önkormányzatának www.cell-
domolk.hu honlapján folyamatosan elérhető lesz a 
részletes tájékoztató és útmutató, illetve a szüksé-
ges nyomtatványok letölthető formában. 
A kitöltött bejelentő, illetve változásbejelentő lapok 
benyújthatók személyesen munkaidőben a Celldö-
mölki Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve 
ügyfélfogadási időben az alsósági városrész ügy-
félszolgálatán. Lehetőség van postai és elektroni-
kus úton (cell.eb@celldomolk.hu) történő beküldé-
sükre is. 
Együttműködésüket köszönjük.

Farkas Gábor
jegyző
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