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Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 
kávé- és forró csoki különlegességek!

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõ-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu

Cell-tank Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta 
tel.: 95-420-543 mobil: 30-5291892

TÛZIFA FA-GYULA
FATELEPRÕL!

Széldeszka, deszkavég: 2000 Ft/q
Akác kugli:        4490 Ft/q

KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
RENDELÉSÉT TELEFONON IS

LEADHATJA.
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ:

DESZKA, GERENDA, LÉC
RÉTEGELT LEMEZEK
FAROSTLEMEZEK

LAMINÁLT LAPOK 
BÚTORLAP SZABÁS, ÉLFÓLIÁZÁS

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT

CELLI ÜZLETÜNKBE IS BEHOZHATJA.
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A nemzeti színû szalag átvágásával és
mûsorral avatták fel a megújult alsósági
városrészi központot július 24-én. Az ün-
nepélyes aktusra, a szórakoztató prog-
ramra és a téren kialakított termelõi pi-
acra az Alsóságon élõk és vendégek
gyûltek össze, a közösségi együttlétnek
helyet adó új helyszínen.

Zöld város kialakítása Alsóság városré-
szen címmel valósította meg az önkor-
mányzat a TOP-2.1.2-15-VS1-2016-
00011 azonosító számú projektet, ami-
nek során megújulhatott az alsósági
központ. A képviselõ-testület a 2013–
2020-as európai uniós fejlesztési ciklus
tervezésekor határozott a fejlesztésrõl,
aminek elõkészítésében a részönkor-
mányzat akkori vezetõje, az elhunyt Er -
délyi Antal képviselõ jelentõs szerepet

vállalt. A támogatási kérelmet 2016 jú-
liusában nyújtotta be az önkormányzat,
a támogató döntésrõl 2017 májusában
kaptak értesítést – hangzott el Fehér
László köszöntõjében. A vá rosvezetõ
összefoglalta a 121 millió forint össz -
költségû projektet, amihez 95 millió fo-
rintot nyert a város, az összegbõl 110
millió forint került kivitelezésre. Hang -
súlyozta, hogy már az ókori görögök és
rómaiak idejében is fontos szerepet tu-
lajdonítottak a települések centrumá-
nak, amelyek a társadalmi és kereske-
delmi élet központi helyszínei voltak
már akkor is. Cell dömölkön is fontosak
az itt élõk komfortérzetét biztosító vá-
rosközponti terek, amelyeket európai
uniós pályázati támogatásból és a vá-
ros által biztosított önrészbõl újított
meg az önkormányzat 2006-tól kezd-
ve: a Géfin teret, az Ifjúság teret, a
Szentháromság teret, a Hollósy teret,
legutóbb a piacteret és környékét,
vagy éppen a vasútállomás elõtti teret.
Az alsósági térfelújításhoz számos
elem tartozott: megépült a Sági utca és
Béke utca találkozásánál 13 parkoló, a

Hegyi utcában 18 parkoló. Az egykori
takarékszövetkezeti épületnél autó-
buszváró épült, padokat, hulladékgyûj -
tõket, kerékpártárolókat helyeztek ki,
növényeket telepítettek. Megújították
a térburkolatot, a csapadékvíz-elveze-
tést, a tér a mobil piaci bútorokkal új
funkciót is kapott, termelõi piacnak is
helyet ad. Örömét fejezte ki, hogy a te-
ret körülvevõ óvodába, iskolába, az
idõsek klubjába érkezõk, az üzletekben
vásárlók, a templomba érkezõ hívek, a
teret használók tetszését elnyeri a
megszépült tér. Megköszönte az ön-
kormányzati önrész mellett az európai
és hazai forrást biztosító, a pályázatot
támogató kormány és megyei köz gyû -
lés segítségét, valamint a tervezõ, a
kivitelezõ cégek, a projektet lefolytató
önkormányzati hivatal vezetõinek és
dolgozóinak a munkát.
A közösség gyarapodását emelte ki dr.
Kovács Zoltán részönkormányzat-ve zetõ
a beruházást méltató beszédében. „Egy
nagyvárosnak értelemszerûen több min-
den van a centrumában, egy kis városré-
szi központban is megvannak azonban
az alapvetõ funkciók. Itt mûködnek azok
a közösségek, amelyek meghatározzák
Alsóság életét, meghatározzák nekünk,
alsóságiaknak az életét. Hiszen fejleszte-
ni mindig úgy érdemes, hogy az ott élõ
közösséget segítjük. Bízom benne, hi-
szem, hogy nekünk, Alsóságon élõknek
elõnyünkre válik ez a fejlesztés. Alsóság
mindig kis, önálló szigetet képezett
Celldömölk életébe. Az alsóságiak min-
dig büszkék voltak szuverenitásukra,
összetartó közösségükre” – emelte ki dr.
Kovács Zoltán. Mint mondta, a világjár-
vány okozta helyzet miatt a közösségek
szerepe is átértékelõdött, hiszen a csalá-
di közösségek felerõsödtek, míg más kö-
zösségek visszafogták mûködésüket. Az
Alsósági–Izsákfai Részönkormányzat is
másként mûködött, elmaradtak a város-
részi napok, a májusi Alsósági Ta vaszi
Napok és a júliusi Izsákfai Falunap is. A

két városrészi rendezvény helyett most
adódott alkalom az együttlétre alsósági-
aknak, izsákfaiaknak, celldömölkieknek.
Majthényi László, a Vas Megyei Köz -
gyûlés elnöke a Területfejlesztési Ope -
ratív Program célkitûzéseirõl és azok
megvalósulásáról szólva kiemelte: örül,
hogy Celldömölk városa több projekt
esetében is eredményes volt. Örül an-
nak, hogy Alsóságnak a központja
meg újult, amely szinte minden olyan
funkcióval rendelkezik, amivel egy te-
lepülés központnak rendelkeznie kell.
Ágh Péter országgyûlési lépviselõ ün-
nepi beszédében szólt arról, hogy a
most megvalósuló beruházás része an-
nak a támogatási csomagnak, melynek
keretében a kormány, a megyei és he-
lyi önkormányzat közös munkája révén
több fejlesztés is megvalósulhatott
Celldömölkön.
A köszöntõk után a politikusok a nem-
zeti színû szalag átvágásával adták át
ünnepélyesen és hivatalosan a teret,
Kerekes Csaba evangélikus lelkész meg-
áldotta a közösség új központját, majd
az óvodások, iskolások és fellépõk vet-
ték birtokba a színpadot, mûsorukkal
kö szöntve a megjelenteket.

*
A hivatalos ceremónia után térköszöntõ
mûsor vette kezdetét, melynek kereté-
ben zenés-táncos mûsorszámmal fellép-
tek a Városi Óvoda Alsósági Tagóvo -
dájának óvodásai és a Városi Általános
Iskola Alsósági Tagiskolájának diákjai. A
gyerekeket követõen két ifjú énekes:
Szabó Áron és Kovács Kinga foglalták el
a színpadot jól ismert slágerekkel szóra-
koztatva a népes közönséget. Az est to-
vábbi részében ezt a vonalat folytatta a
Potyautasok zenekar, valamint az El -
dorádó együttes, este nyolc órától pedig
retro disco várta az alsóságiakat. A
térköszöntõ rendezvény ideje alatt sza-
badtéri játékok és kirakodóvásár is szí-
nesítette a programkínálatot.

»ÚK »REINER ANITA

Megszépült Alsóság központja
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A COVID-19 világjárvány miatt kihirde-
tett veszélyhelyzet utáni elsõ ülését
tartotta Celldömölk Város Önkor -
mányzatának Képviselõ-testülete július
15-én. A városvezetõ grémium zárt,
majd nyílt ülésen hozta meg döntéseit.

A március 4-én tartott rendkívüli
képviselõ-testületi ülés után több mint
négy hónapig nem dolgozott a celldö-
mölki képviselõ-testület sem, mivel a
március 11-én kihirdetett rendkívüli
jogrend, veszélyhelyzet idején a tele-
pülési képviselõ-testületek nem ülé-
sezhettek. A testület júliusi ülésének
kezdetén Fehér László polgármester
emlékezett meg Celldömölk korábbi
képviselõ-testületeinek két tagjáról. Az
elmúlt idõszakban elhunyt Pozsonyi
Mihály és Somogyi Gyula, a megjelen-
tek egyperces néma felállással emlé-
keztek rájuk.
Ahogy arról korábban lapunkban be-
számoltunk, a veszélyhelyzet alatt a
polgármesterek jogszabály általi felha-
talmazást kaptak arra, hogy egy sze-
mélyben vállaljanak felelõsséget a
döntésekért, hozzák meg a határozato-
kat. Ezekrõl a döntésekrõl számolt be
Fehér László polgármester és Farkas
Gábor jegyzõ. A városvezetõ a veszély-
helyzet idején az operatív bizottsággal
egyeztetett a várost, az önkormányza-

tot, az intézményeket érintõ kérdé -
sekrõl. Az általa meghozott 86 polgár-
mesteri határozat, valamint hét rende-
let a város honlapján is megtalálhatók.
Fehér László beszámolt arról, hogy a
Celldömölkön körzetben dolgozó két
házi gyermekorvos körzete betöltésre
vár, mivel õsztõl dr. Tõzsér Mária nyug-
díjba vonul, dr. Palatka János pedig
Szom bathelyre helyezi át a praxisát. A
városvezetés tárgyalásokat folytat a
két körzet gyermekorvosi ellátásának
betöltésére.
A napirendi pontok között két lakossági
kérelemmel is foglalkoztak. Az Április 4.
utcai lakókörnyezetben kialakult helyzet,
illetve az Árpád utcában a parkolást
övezõ helyzet kapcsán döntöttek arról,
hogy lakossági fórumokon hallgatják
meg az ott élõket, majd ennek nyomán
hozzák meg a szükséges döntéseket.
A képviselõk és a jelenlévõk beszámo-
lókat hallgattak meg a 2019. évi pénz-
ügyi terv teljesítésérõl és a helyi adók
2019. évi teljesítésérõl. Mesterházyné
Kovács Lilla, a pénzügyi iroda vezetõje
az elmúlt évi költségvetés kapcsán el-
mondta, hogy a pénzügyi rendelet mó-
dosításait követõen a fõösszeget 4 mil-
liárd 566 millió 151 ezer forintra mó-
dosították, valamint hogy a bevételek
meghaladják a kiadásokat. A helyi
adók teljesülése kapcsán elhangzott,

hogy az adófizetési morál jó, így példá-
ul iparûzési adóból 887 millió 774 ezer
forint, magánszemélyek kommunális
adójából 32 millió 454 ezer forint, ide-
genforgalmi adóból 18 millió forint
folyt be az elmúlt évben.
A városvezetõ grémium meghallgatta és
elfogadta az önkormányzat elõzõ évi
belsõ ellenõrzési jelentését, a Ke  menes
Szolgáltató Kft., a Népjóléti Szolgálat, az
NSZ Család- és Gyer mek védelmi Köz -
pontjának beszámolóit. Támogatták a
Kemenes Vulkán Park szakmai fejleszté-
sének elképzelését, azaz a létesítmény
elképzelése alapján pályázatot nyújtot-
tak be a Kubinyi Ágoston Programhoz, a
fejlesztés során virtuális valóság, VR-szo-
ba kialakítását tervezik.
A város és a hivatal vezetése tájékoz-
tatást adott arról, hogy július 1-jén ha-
tályba lépett a kulturális intézmények-
ben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának átalakulásáról, vala-
mint egyes kulturális tárgyú törvények
módosításáról szóló 2020. évi XXXII.
törvény, amely alapján Celldömölköt
érintõen a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban, valamit a
Kemenes Vulkán Parkban foglalkozta-
tott dolgozók közalkalmazotti jogviszo-
nya október 31-vel megszûnik, novem-
ber 1-jétõl munka törvénykönyve sze-
rinti munkaviszonnyá alakul át. »ÚK

Megtartotta soros ülését Celldömölk Város Képviselõ-testülete

A képviselõ-testületi ülésen nyugdíjba
vonuló pedagógusokat köszöntöttek.
A korábbi években a tanévzáró ün-
nepségeken búcsúztatta el a városve-
zetés a nyugdíjba készülõ pedagógu-
sokat, azonban a világjárvány miatt a
központi iskolai tanévzárók elmarad-
tak, a diákok és a pedagógusok kiskö-
zösségekben, osztályokban fejezték
be a 2019/20020-as tanévet.

A szokásokkal szakítva így a kép -
viselõ-testület július 15-i ülésén üdvö-
zölték nyugdíjba vonulásuk alkalmá-
ból a Celldömölki Városi Álta lános
Iskola és a Celldömölki Városi Óvoda
pedagógusait. Horváth Györ gyit, Hor -
váth Jánosnét, Horváth Lászl ónét,
Lökkösné Varga Alízt, Pap Teréziát,
Kondics Balázst, Lócsi Józsefet kö szön -
tötte a városvezetés, Fehér Lász ló
polgármester, Söptei Józsefné alpol-
gármester, Hencz Kornél alpolgár-
mester, Karádi Mihály bizottsági el-

nök, Farkas Gábor jegyzõ. Emlék lap -
pal és ajándékokkal köszönték meg

az életpályájukon nyújtott áldozatos
pedagógusi munkájukat, jó egészsé-
get, boldog nyugdíjas éveket kívántak
nekik.

»ÚK

Pedagógusokat köszöntöttek
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„Országjáró” élõben Celldömölkrõl
A Kossuth Rádió „Országjáró” címû ma -
gazinmûsorával Magyarország kü lön -
bözõ régióinak felkeresésével rendsze-
resen elindul hazánk eldugott szépsége-
inek nyomába, értékfeltáró céllal. 

Ezúttal mesés vidékünket, a Keme -
nesalját jelölték ki úti célnak, hogy ér-
tékek, kincsek, legendák sorára buk-
kanva, a helyszínekrõl élõ adásban be-
jelentkezve megismertessék e tájat, és
a térség kiemelt értékeit a rádióhallga-
tókkal. Az „Országjáró” délelõtt két
órában, 10 és 12 óra között, délután
pedig három órában 14.30 és 17.30
között jelentkezett élõ közvetítéssel
városunkból. 
A rádió stábja a mûve lõdési központba
invitálta egy-egy nyilatkozatra Keme -
nesalja neves személyiségeit, zene-,
képzõ-, alkotó-, nép- és színmûvészeit,
helytörténetét és hagyományait jól
ismerõ személyeit, közelebb hozva a
hallgatósághoz Vas megye, ezen belül

is a Kemenesalja gazdag természeti,
történeti, szellemi, kulturális, emberi
és tárgyi értékeit. 
Az élõ bejelentkezések azonban nem
csupán Celldömölkrõl szólaltak meg,
hiszen a Kossuth Rádió stábja Egyhá -
zas hetyére és Ostffyasszonyfára is kilá-

togatott. A kistérségi kitekintés során a
Berzsenyi és Petõfi kultuszt, és szelle-
miséget vették górcsõ alá, a két tele-
pülésnek szintén értékes kincsestárát
bemutatva némi gasztronómiai kalan-
dozással is megfûszerezve. 

»REINER ANITA

Hagyománya van már annak, hogy
ilyenkor augusztusban Celldömölkön, a
Vasvirág Hotelben szervezik meg az
„Új kezdet” életmódtábort. Idén au-
gusztus 16–23. között tartják.

Az „Új kezdet” életmódtáborba azokat
várják, akiknek célja az egészséges
életmód legfontosabb alapelveinek
megvalósítása a gyakorlatban. Prog -
ramjukban a testi-lelki egészségrõl szó-
ló filmvetítés, elõadások és beszélge-
tések, egyéni tanácsadás, fórum,
gyógy növény- és ételbemutatók, hosz-
szabb-rövidebb kirándulások, reggeli
tornák, közös mozgás szerepelnek.
Mindez szép, kulturált környezetben, a
Vasvirág Hotelben napi háromszori tel-
jesen növényi (vegán) étkezéssel. 

Augusztus 17-én, hétfõn 19.00 órakor
vegán étrenddel táplálkozó nemzetkö-
zileg ismert, sikeres sportolókat bemu-
tató mozivetítésre a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár mozi-
termébe, a délelõtti elõadásokra a
Vasvirág Hotelbe várják a helyi ér -
deklõdõket is. 
A rendezvények elõtt, alatt és után az
„Új kezdet” közösség kiadványai meg-
vásárolhatók. A kiadványok gyakorlati

tudnivalókat, recepteket tartalmaznak,
valamint bemutatják a vegán étrend
elõnyeit. 
Aki az ételeket meg szeretné kóstolni,
kedvezményes térítés ellenében ezt is
megteheti: az összeg (összesen 1200
Ft/nap) tartalmazza a reggeli, ebéd,
vacsora árát.

„Új kezdet” életmódtábor 
Újra Celldömölkön
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Július második, illetve augusztus elsõ
felében is többféle tematikus tábor
várta a szünidejüket töltõ gyerekeket.
A Kemenes Vulkánpark helytörténeti, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár pedig olvasó, focis, valamint
népismereti tábort kínált. 

Július 27. és 31. között zajlott a Ke menes
Vulkánpark által meghirdetett helytörté-
neti tábor, mely a „Milyen volt az élet a
régmúltban a Ság hegyen?” címet visel-
te. A tábor elsõ napján a résztvevõk
megismerkedtek a hegyhez, illetve a
Kemenesaljai tájegységhez kötõdõ le-

gendákkal, második nap az õskorról sze-
reztek ismereteket, és az õsemberek ál-
tal használt technikával készült rajzokat
alkottak szén, természetes földfesték és
némi tempera felhasználásával õsi bar-
langrajzokat imitálva.  Az õskor után a
római kor került középpontba a tábor so-
rán, amikor régi római játékokkal ismer-
kedtek meg a gyerekek. Egy napot Ság
hegyi kirándulással töltöttek a
résztvevõk, és ellátogattak egy borgaz-
daságba, ahol betekintést nyerhettek a
szõlõ és bortermesztés titkaiba. A tábor
utolsó napján pedig továbbhaladva a
történelmi korszakokon, a középkorra
helyezõdött a hangsúly. 

*
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár július 27-31-ig népismereti tá-
bort kínált a hagyományõrzés je gyé -
ben. A csaknem ötven résztvevõ „ke-
menesi kincskeresõ” a tábor során kö-
zelebb kerülhetett a magyar, illetve a
tájegységünkre jellemzõ hagyomá-
nyokhoz, népszokásokhoz, a magyar
népi kultúrához. A népzene, néptánc
alapjaival való megismerkedésen túl
táncházban is részt vehettek a Boglya
Népzenei Együttessel, kézmûvesked -
hettek, alkothattak kedvükre. A táboro-
zók egy egész napot töltöttek el a

kiscsõszi Pajta-táborban, ahol autenti-
kus környezetben tölthették az idõt,
megismerkedtek az õshonos magyar
állatfajtákkal, a fazekas mesterséggel,
és kipróbálhatták a lovaskocsizást is. Az
egyhetes tábori programban szerepelt
még játék, mozizás, fürdõzés, kisvona-
tozás, színházi elõadás megtekintése is. 

*
Celldömölk köztudottan sportos város,
egyik legnépszerûbb és közkedvelt
sportága a labdarúgás. Ennek apropóján
hirdeti meg már öt éve a focitábort a
mûvelõdési központ szakképzett ed zõ
irányításával. A mozgékony, sportot és

labdarúgást kedvelõ gyerekeknek au-
gusztus 3. és 7. között kedvezett a szü-
nidei programkínálat. A focitábor kereté-
ben délelõttönként labdarúgó edzések
zajlottak, továbbá ügyességi labdajáté-
kokban mérhették össze tudásukat a
résztvevõk, és házibajnokságot is ren-
deztek a csapatszellem erõ sítése, vala-
mint közösségépítés céljából. A tábori
programban a fõ profilon kívül fürdõzés,
kirándulás, kerékpározás is szerepelt. 

*
Az idei évben két olvasótábort hirdetett
meg a KMKK. A másodikra augusztus 3.

és 7. között került sor 24 részt vevõvel.
Az ide jelentkezett gyerekeket is gazdag
programkínálat várta, hiszen a mesékkel
való foglalkozáson túl kreatív alkotó te-
vékenység, kézmûves kedés, játékos
vetélkedõk is a tábori prog ram részét
képezték. A délelõtti idõtöltést általában
a felsoroltak jelentették, kiegészítve mo-
zizással, meseolvasással, a délutánok
pedig strandolással teltek. A tábor egyik
napján a Sárvári Kalandparkba tettek ki-
rándulást a gyerekek, a hét utolsó nap-
ján pedig táborzáró „Ki mit tud?”-ot, va-
lamint divatbemutatót rendeztek.

»REINER ANITA

Nyári táborokról ismét
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A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a járványhelyzet miatti zárva-
tartása alatt is próbálta tartani a kapcso-
latot látogatóközönségével. Így például
az online felületek adta lehetõ séget ki-
használva rajzpályázatot is hirdettek a
gyerekek számára, melynek eredmény-
hirdetését július 23-án tartották.

Minden évben, május közepén kerül
megrendezésre a Közösségek Hete,
melyhez évrõl-évre csatlakozik a Ke -
me nesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyv tár is.
Idén virtuális formában zaj lott a prog-

ramsorozat, melynek keretében egy
rajzpályázat is kiírásra került, „A hely,
ahol élünk” címmel. 
Az online pályázatra Kemenesalja ne -
veze tes ségeirõl készült alkotásokkal le-
hetett nevezni. Az eredményhirdetésen
Pálné Horváth Mária, a mûvelõdési köz-
pont igazgató nõje megköszönte a pá-
lyázó gyerekek munkáját, és lelkes rész-
vételét, majd minden résztvevõ számá-
ra emléklapot és ajándékot adott át. 
Így Gyõrvári Lilla, Lakat Piroska, Gaál
Nóra, Katona Áron és Nagy Eszter No -
émi részesült díjazásban.

»REINER ANITA

„A hely, ahol élünk” – rajzpályázat online

Ismét újdonsággal rukkolt elõ a Soltis
Lajos Színház társulata, ezúttal helyszín-
választás tekintetében. Néhány elõadás
erejéig a bencés kolostor udvarát töl-
tötte be teátrumi miliõ a soltisosok jó-
voltából, akik négyestés „Klastrom-
Színház” programot szerveztek.

A Soltis Lajos Színház egy hónappal
ezelõtt a „Tündérszép Ilona és Árgyélus
királyfi” címû új mesejátékának premi-
erjét tartotta szabadtéri keretek között
a megújult piactéren, most pedig a volt
bencés kolostor udvarát szemelték ki,
hogy kellemes nyáresti kikapcsolódást
nyújtsanak közönségüknek több napon
keresztül. Július 27-én, és 28-án Szig -
ligeti Ede örökbecsû vígjátékának újra-
gondolt-aktualizált változatát tekint-
hették meg az érdeklõdõk. 
A soltisosok nagysikerû „Liliomfi” elõ -
adása követi ugyan az eredeti mû cse-
lekményének fonalát, de hangvételé-
ben, humorba ágyazott társadalomkri-
tikájában friss, egyedi, sodró lendületû
alkotás, akárcsak a másik, színpadra ál-
lított, kevéssé ismert Szigligeti-darab,
„A cigány”. Az 1840-ben játszódó, ere-
detileg a népnek szóló szórakoztató
népszínmû dramaturgiája visszaköszön
a Soltis színház elõadásában is, mely
július utolsó és augusztus elsõ napján
nyújtott nyáresti szabadtéri színházi él-
ményt a közönség soraiban ülõknek. 
A klastrom színházi elõadásokra "felfüg-
gesztett színházjegyeket" kínált a társu-
lat: a jegyek megvásárlásával a celldö-
mölki bentlakásos szociális otthon gon-

dozóinak támogatására és színházi él-
ményhez juttatására nyílt lehetõség, kö-
szönetképpen a járvány idõszak alatt
végzett áldozatos munkájukért.

»REINER ANITA

„Klastrom-Színház”
Nyári esték a celldömölki kolostor udvarán
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Egy valamikor Celldömölkön élt és al-
kotott néhai festõmûvész alkotásaiból
nyílt tárlat a mûvelõdési központ galé-
riáján. Szakács László emlékkiállítása
augusztus 7-tõl látogatható.

A Vasvári Békeház Képzõmûvészeti
Gyûj temény tulajdonát képezõ tárlat
megnyitójának kezdetén az Ádám Jenõ
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola két ta-
nára, Kovács Róbert és Gregorich Zsófia
mûködött közre egy hangszeres darab-
bal, majd Pálné Horváth Mária, a KMKK
igazgatója köszöntötte az egybe gyûl -
teket, aki hangsúlyozta, hogy a hét év-
vel ezelõtti Munkácsy kiállításnak is he-
lyet adó Móritz galéria a géniuszok ta-
lálkozóhelye, hiszen a néhai Szakács
Lászlót személyes ismeretség és barát-
ság fûzte a galéria névadójához, Móritz
Sándorhoz, a jelenlegi kiállítás megnyi-
tására pedig egy Munkácsy-díjas festõ -
mûvészt kértek fel. 
Tóth Csaba megnyitóbeszédében felele-
venítette, hogy az 1909-ben Cell dö -
mölkön született Szakács Lászlónak csak
halála évében, 1990-ben valósulhatott
meg önálló kiállítása szülõ vá rosában,
hiszen õ is azon alkotók közé tartozott,
akiknek mûvészetét, tehetségét csak az
utókor ismerte fel. Sokrétû életmûve a

világ több szeletét öleli fel, a kiállított
anyag pedig gazdag lírai, képzõ mû -
vészeti, szellemi értéket képvisel. A
Móritz galéria falait díszítõ tájképek,
csendéletek, portrék a közelmúlt törté-
nelmének lenyomatai, az elmúlt század
miliõje kel életre általuk. 
Szakács László pályaképét és életmû vét
továbbvezetve Tóth Csaba megemlítet-
te a Derkovits Szabadiskolához való
csatlakozását, ahonnét kezdve  nagy
fordulatot vett élete: szenvedélyévé vált
az alkotás, tehetsége rendkívül gyorsan
bontakozott ki. Utolsó két évtizedében
csaknem éjjel-nappal festett, szinte ha-

lála pillanatáig alkotott. „Spontán festõi
elõadásmódja, összefoglaló formaszem-
lélete, tiszta szerke zetû kompozíciós
megoldásai, szomorú, melankolikus és
bensõséges hangulatvilága egyedivé
tették festészetét. Szerényen, mindvé-
gig háttérben maradva, de annál követ-
kezetesebben, valóságos megszállott-
sággal hozta létre munkásságának
remekmûveit. A ma gány emelkedettsé-
ge, a visszafogottság bölcsessége, az ér-
telem tisztasága, a csend szépsége és a
rend harmóniája örökérvényûvé avatja
mûveit” – hangzott el Tóth Csaba ismer -
tetõjében.
Szakács László emlékkiállítása szep-
tember 11-ig tekinthetõ meg a mûve -
lõdési központ galériáján.  

»REINER ANITA

Géniuszok találkozása a galérián
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Premier RozmánékPremier Rozmánék
–– Ékszer készítés, javítás, kõ pótlásÉkszer készítés, javítás, kõ pótlás
–– RódiumozásRódiumozás
–– Arany és ezüst beszámításArany és ezüst beszámítás
–– Ingyenes állapotfelmérésIngyenes állapotfelmérés

ARANY és EZÜST ADÁS-VÉTELARANY és EZÜST ADÁS-VÉTEL
azonnali készpénz fizetéssel!azonnali készpénz fizetéssel!

Celldömölk, Kossuth L. u. 18. (körforgalomnál)Celldömölk, Kossuth L. u. 18. (körforgalomnál)

Tel.: 06 95 420 187Tel.: 06 95 420 187
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Talán nincs magyar, aki ne ismerné ne-
vét, bár gyakran összekeverik dédapjá-
val, a szigetvári hõssel. A három részre
szakadt ország 17. század közepi kaoti-
kus viszonyai közepette több területen is
maradandót alkotva emelkedett a ma-
gyar történelem állócsillagai közé. Le -
gyünk büszkék arra, hogy Zrínyi Miklós
életének egyik jelentõs napja települé-
sünk mellett, a dömölki mezõkön volt!

Nem csak halálát övezi rejtély, hanem
születésének idõpontja is bizonytalan
volt a legutóbbi idõkig. Az eddig is-
merthez képest két nappal késõbb,
május 3-án született Csáktornyán hor-
vát fõnemesi családban. Anyja, Széchy
Magdolna 1621-ben testvére, Zrínyi
Péter születése után gyermekágyi láz-
ban elhunyt. Apja, Zrínyi György horvát
bán 1626-ban halt meg. A korán árva-
ságra jutott gyermekek elõbb apjuk
unokatestvére, Batthyány Ferenc né-
metújvári udvarában nevelkedtek,
majd a király megszüntette az ötös
gyámságot és Pázmány Pétert bízta
meg a neveléssel. Zrínyi Miklós a grazi
jezsuita kollégium után Bécsben, majd
Nagyszombatban képezte magát.
Meghatározó volt fejlõdésére 1635-37-
ben tett itáliai tanulmányútja. Haza té -
rését követõen 1637. december 30-án
III. Ferdinánd császár kamarása lett a
17. század magyar fõméltóságai közül
legfiatalabbként. A hagyományoknak
megfelelõen a családi örökség védel-
mében állandó harcot folytatott a törö-
kökkel. Saját költségén felállított sereg-
gel 1642-tõl részt vett a harmincéves
háború küzdelmeiben. Hazatérve 1645
júniusában feleségül vette régi szerel-
mét, Draskovich Mária Euzébiát. A sors
rövid idõt szabott számukra, neje
1651-ben elhunyt és frigyüket gyer-
mekáldás sem kísérte. 
1646-ban vezérõrnagyi címet elnyerve
az elsõ magyar arisztokrata császári tá-
bornok lett. 1647-ben az uralkodó az
alig 27 éves ifjút Horvátország bánjává
és fõkapitányává nevezte ki. 1652 ápri-
lisában Bécsben újra nõsült és feleségül
vette Löbl Mária Zsófiát, akivel négy
gyermekük született (kettõ közülük alig
ért pár évet). Házassága a monarchia
elitjéhez kötötte, hiszen apósa a csá-
szárváros helyõrségének parancsnoka
volt. Zrínyi katonai sikerei elméleti tájé-

kozottságán alapultak és egyedülálló
mû vei alapján a magyar hadtudományi
irodalom megteremtõjének tekinthet-
jük. E téren legismertebb mûvének („Az
török áfium ellen való orvosság”) jel-
mondattá vált mottóját [Ne bántsd a
magyart!] 1848-49-es szabadságharc
ágyúira öntette a forradalmi kormány.
Kevéssé ismert tény, hogy 1659 végétõl
Zrínyi titkos tanácsosként tagja lett a
Habsburg Monarchia legfelsõ tanácsadó
testületének. 

Ezen a ponton kell figyelmünket dömölki
mezõkre összpontosítanunk, amelyeken
1663. szeptember 17-18-án Zrínyi élet-
ének nagy napja zajlott. Pálffy Géza ku-
tatásaiból tudjuk, hogy a „vati hadimust-
ra”-ként aposztrofált szemlére Mersevát
és Dömölk között került sor, amely szá-
zadokon keresztül fontos katonai tábor-
hely volt. Több mint 5000 lovas és 3000
gyalogos vonult fel az ország legfõbb
közjogi méltóságai: Wesselényi Ferenc
nádor, Ná dasdy Ferenc országbíró és
Zrínyi Mik lós horvát-szlavón bán elõtt. A
korabeli magyar hatalmi elit ilyen meg-
jelenésére csak kivételes alkalmakkor
kerülhetett sor vidéken. Illusztrációként

mellékeljük azt az oltalomlevelet, ame-
lyet a szemle napján Batthyány Kristóf
dunántúli fõkapitány állított ki a tábor-
ban Nagydömölk lakói számára. A nádor
katonai hatáskörével eljáró országos
fõkapitány, Zrínyi Miklós e hét fõi napon
ereje teljében, az impozáns seregletet
nézve bizakodva tekinthetett a jövõbe
és nem sejthette, hogy alig 14 hónapja
van hátra... 
A felkészülést követõen került sor leg-
nagyobb haditettére, az 1664 január-
februárjában lebonyolított téli hadjárat-
ra. A lehetetlen küldetésnek tekintett
elõretörése során 20000 fõs seregével
240 km-re behatolt a török területre és
felégette a török utánpótlás szempont-
jából kulcsfontosságú eszéki Dráva-hi-
dat. Sikereire Európa is felkapta a fejét
és a spanyol király például aranygyapjas
renddel tüntette ki. Zrínyi hadi eredmé-
nyeit a törökök kiûzése felé vezetõ út
elejének tekintette. Mérhetetlen csaló-
dást okozott számára, hogy az 1664 au-
gusztusi szentgotthárdi gyõzelem után
Lipót császár a vasvári békében az in-
kább törökök számára elõnyös status
quo fenntartását deklarálta. 
A közvélemény ebben a helyzetben
nehezen fogadta el, hogy 1664. no-
vember 18-án a Csáktornya melletti
kursaneci erdõben vadászat során egy
vadkan halálosan megsebesítette a
hõs hadvezért. Perdöntõ bizonyíték
nincs sem a vadászbalesetre, sem pe-
dig a merényletre....
Pályaképe torzó maradna irodalmi tevé-
kenysége nélkül, amit azonban mindig
mellékesnek tekintett. Ennek ellenére a
17. századi magyar barokk irodalom
legkiemelkedõbb képviselõje ként tart-
juk számon. Lírai mûvei közül az elsõ fe-
lesége emlékére írt „Adriai tengernek
Syrenája” elsõsorban szerelmi lírájának
gyöngyszemeit tartalmazza. Fõ mûvé -
ben a „Szigeti veszedelem” címû eposz-
ban (1651) dédapjának, a szigetvári
vértanúnak állít örök emléket.
A politikus, katona és költõ-író Zrínyi
Miklósban tragikusan korán kettétört
élete ellenére különféle lojalitásainak,
tisztségeinek, házasságainak és birtoka-
inak köszönhetõen Közép-Európa közös
hõsét tisztelhetjük. Emlékezésünk alcí-
mére, Zrínyi jelmondatára utalva: talán
csak a jószerencse hiányzott számára,
semmi más...                       »NÉMETH TIBOR

„Sors bona nihil aliud” – „Jószerencse, semmi más”
400 éve született Zrínyi Miklós
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Kemendi
Hajnalka

Hencz
Kornél

Solazzo
Marléne

Brucknerné
Körmendi
Katalin

„Az elmúlt tanévben elsõ
osztályban tanítottam, sze-
rintem az elsõsöknek volt a
legnehezebb dolguk. Még a
betûk írása, valamint az ol-
vasás sem alakult ki náluk
félév alatt, de szerencsére
megvan a gondoskodó csa-
ládi háttér, és a szülõk na-
gyon sokat segítettek a gye-
rekeknek. Heti két alkalom-
mal tartottunk online órákat,
illetve én még délutánon-
ként gyakoroltam velük ol-
vasást, a házi feladatokat
segítettem nekik megírni, il-
letve a felzárkóztatásra szo-
ruló tanulókkal külön foglal-
koztunk.”

„A veszélyhelyzet felgyorsí-
totta a folyamatot a magyar
oktatási rendszerben, ami
egyébként is átalakításra
szorul. A poroszos modell
túlhaladott, hiszen nem a le-
xikális tudást kellene erõ -
síteni, hanem azt, hogy az
iskola az életre készítse fel a
fiatalokat. Sajnos nem min-
denki rendelkezik megfelelõ
informatikai felszereltség-
gel, számukra nyilván nehe-
zebb volt. Úgy gondolom, az
alsós gyerekek voltak a leg-
nehezebb helyzetben, de
mindenképpen érdemes
lenne a jövõben hasznosíta-
ni a digitális technológiát.”

„Bizonyos tárgyak esetén
hátrányt okozott a digitális
oktatásra való hirtelen átté-
rés az érettségire való felké-
szülés folyamán, fõként a
reáltárgyak esetében mond-
ható ez el. Jó lett volna, ha
ezekbõl a tantárgyakból on-
line órát is tartunk, hogy
könnyebben megérthessük
a tananyagot. Ugyanakkor a
humán tárgyakat otthon is
meg lehet tanulni, ezek
nem okoztak nehézséget.
Sokféle platformot használ-
tunk, ezért nehéz volt eliga-
zodni. Jobb lett volna, ha
egységes alkalmazást hasz-
nálunk.

„Lányom harmadikos volt a
távoktatás idején. Heti há-
romszor online órájuk volt,
amikora a fõbb tárgyakat be-
szélték át, emellett Krétán és
Google Drive-on kaptak fel-
adatokat. A technikai dolgok-
ba hamar belejött Anna.
Nehézséget okozott, hogy
munka mellett kellett neki
segítenem. A tanítók min-
denben segítették és támo-
gatták a gyerekeket. Az
osztályfõ nö künk több alka-
lommal is felhívott minket. A
feladatok ellenõrzését pedig
3-4 nap alatt megküldték, a
tanulók hibáihoz magyaráza-
tot is nyújtottak.”

Némethné
Horváth
Apollónia

Németh
Virág

Kiniczky
István

Mester
Krisztina

    Meg kér dez tük
   » vá la szol tak Milyennek találta a távoktatást?

„Eleinte tartottunk tõle: egy
kicsit nehéznek tûnt. Aztán
egyre gördülékenyebben vet -
tük az akadályokat, de azért
így is elmondhatom, hogy
nehezebb volt, mint ha az is-
kolában tanultak volna a gye-
rekek. Néhányszor oda kellett
a lányom mellé ülni, segíteni,
bár õ szorgalmas, és magától
is elkészíti a feladatait. Volt
azonban olyan feladat, ami
magyarázatot igényelt, és
nem vagyok biztos benne,
hogy sikerült vele megértet-
nem a tananyagot. A gyere-
kek hiányolták egymás társa-
ságát is.”

„Nehezen szoktunk hozzá a
digitális oktatáshoz, de tan-
év végére egészen jól ala-
kultak a dolgok. Sokszor be-
széltünk Zoom alkalmazáson
keresztül az osztálytársakkal.
Ebben az volt a jó, hogy lát-
hattuk is egymást, valós ta-
lálkozásra úgysem volt lehe -
tõségünk. Készítettünk inter-
netes játékokat is, ez újdon-
ság volt számunkra, de na-
gyon érdekes is. Könnyebb a
normál oktatási rendben ta-
nulni, de összességében el-
mondhatom, hogy a máso-
dik félévem sem sikerült
rosszul.

„Én a Szent István Egye -
temre járok építészmérnöki
szakra. A digitális oktatásra
való átállás érezhetõen
eléggé felkészületlenül érte
az intézményeket, ponto-
sabban eléggé kétpólusú
volt. Egy-két tárgy esetében
nagyon jól állt a távoktatás,
mint például az épületterve-
zés tárgynál, ahol kifejezet-
ten jól lehetett haladni.
Viszont a gyakorlati tárgyak-
nál, mint például a geodé-
zia, nem igazán mûködött
jól. A platformok tekinteté-
ben fõként a Zoom-ot hasz-
náltuk. 

„Eleinte nagyon nehéz volt a
távoktatáshoz hozzászokni,
de a tanárok mindenben na-
gyon segítõkészek voltak.
Véleményem szerint a ha-
gyományos oktatási forma
sokkal jobb, mint így digitális
módon tanulni, mert úgy
jobban megtanítják az anya-
got a tanárok és nem olyan
nehéz megérteni a tananya-
got. A Google Classroomot,
illetve a Teamset használtuk
a digitális oktatás során, te-
hát voltak online óráink is,
melyek során kérdezhettünk
is, ha valamit nem értet-
tünk.”

»KÉR DEZ: NOVÁK FANNI »FOTÓ: POZSONYI GÁBOR

Értesítés
Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. 2020. szeptember 02. és 2020. szeptember 04. között
gázszolgáltatási szünetettel járó karbantartási munkát végez Celldömölkön. 



12

Új Kemenesalja  »  2020. 08. 14.É R T E S Í T É S «



13

Új Kemenesalja  »  2020. 08. 14. »  É R T E S Í T É S

1. körzet (hétfõ)

Akácfa u. 40-ig, 13-ig
Aranyesõ utca
Árpád u.
Árvácska utca
Balassi Bálint u. 14-ig, 13-ig
Baross u.
Batthyány u. 12-ig, 9-ig
Bercsényi Miklós u.
Berzsenyi Dániel u.
Bocskai István u.
Bodza utca
Botond u.
Budai Nagy Antal u.
Búza János u.
Búzavirág utca
Deák Ferenc u.
Dózsa György u.
Dr. Szomraky Zoltán u.
Esze Tamás u.
Építõk útja
Gáyer Gyula tér
Harangvirág utca
Hársfa u. 22-ig, 4-ig
Hollósy tér
Horváth Elek u.
Hunyadi u.
Kinizsi u.
Király János u.
Kiscelli utca
Kisfaludy u.
Kodály Zoltán u.
Kossuth utca
Kökény utca
Levendula utca
Móritz Sándor utca
Nagy Sándor tér
Nagyvárad u.
Nemesdömölki u.
Ostffy tér
Óvoda köz
Pápai u.
Petõfi Sándor u. 20-ig, 15-ig
Pozsonyi u.
Rákóczi u.
Sági u. (Celli városrész) Választó a
Téglagyári tó utáni keresztezõdés.
Szabadság tér

Széchenyi u.
Szentháromság tér
Tátra u.
Tompa u.
Vadrózsa utca
Vasvári Pál u.
Vágány u.
Városháza tér
Vasút u.
Vörösmarty u. 28-ig, 49-ig
Wesselényi u.
Zalka Máté utca 56-ig, 45-ig
Zrínyi utca.

2. körzet (szerda)

Bajcsy-Zsilinszky Endre u.
Barátság u.
Béke u.
Bem József u.
Dobó Katalin u.
Eötvös Lóránd u.
Erõalja utca
Fazekas Mihály u.
Hegyi u.
Heiner Kálmán u.
Jókai Mór u.
Kankalin u.
Kertalja u.
Kökörcsin u.
Kõtörõ u.
Kráter u.
Kresznerics u.
Lázár Jenõ út
Liszt Ferenc u.
Martinovics u.
Marx Károly u.
Mátyás király u.
Móricz Zsigmond u.
Puskin u.
Sághegyalja körút
Sági u. (Alsósági városrész.)
Sikló u.
Somogyi Béla u.
Sport u.
Táncsics Mihály u.
Újvilág u.
Uzsabánya u.
Vak Béla u.

Riczinger u.
Fûztõi Benedek u.
Árvalányhaj u.
Hársfa utca 24-tõl, 5-tõl
Balassi Bálint u. 16-tól, 15-tõl 
Vörösmarty u. 30-tól, 51-tõl
Akácfa u. 42-tõl, 15-tõl
Zalka Máté utca 58-tól, 47-tõl
IZSÁKFA
Izsákfa u.
Kodó u.
Bokodi u.
Hegyalja u.

3. körzet (péntek)

Ady E. U.
Április 4. u.
Arad u.
Arany János u.
Bartók Béla u.
Batthyány u. 14tõl, 11-tõl
Belovári István u.
Csokonai u.
Dr. Géfin tér
Gábor Áron u.
Gyár utca
Hámán Kató u.
Ifjúság tér
József Attila u.
Kassa u.
Kisdobos u.
Kolozsvár u.
Koptik Odó u.
Kölcsey u.
Május 1. u.
Mesteri u.
Mikes Kelemen u.
Petõfi Sándor u. 22-tõl, 17 tõl
Pórdömölk u.
Radnóti u.
Ságvári u.
Szalóky Sándor u.
Szentháromság tér
Temesvár u.
Tó u.
Úttörõ u.
Uzsok u.

Szemétszállítási körzetek utcanév-jegyzéke
Celldömölk 2020
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!
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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:
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kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.

Új

»

I M P  R E S   S Z U M

Értesítjük a tisztelt Tagtársakat, hogy
a programok a celldömölki csoport-
tagokat is érintik.
1.2020. augusztus 21. 
   Celldömölki Sportnap
   Helyszín: Opál Asztaliteniszcsarnok,

Celldömölk, Kolozsvári u. 2. 
   Jelentkezési határidõ: augusztus 1.

(a celldömölki helyi csoportnál)
   Programok: asztalitenisz, sakk,

társasjáték és meglepetés. 
2.2020. szeptember 5. 
   Fõzõverseny
   Helyszín: Szombathely Õrvidékház 
   Kezdés: 10 órakor
   Jelentkezés a megyei egyesület-

nél, július 30-ig.
3.2020. szeptember 26. 
   Kirándulás a Krisna völgybe autó-

busszal

   Jelentkezés: a megyei egyesület-
nél, augusztus 15-ig, indulási idõ -
pontról ott adnak tájékoztatást.

4.20. október 10. 
   Idõsek Napja
   Program: Szombathely oladi temp -

lomban szentmise, idõsek köszön-
tése, vacsora

   Indulás: Celldömölkrõl busszal
   Jelentkezés: szeptember 1-ig a

cell dömölki helyi csoportnál
5.2020. november 20. 
   Adventi készülõdés
   Helyszín: Mozgássérültek Egye -

sülete Szombathely
6.2020. november 28. 
   Adventi készülõdés
   Helyszín: Celldömölk. Jelentkezési

határidõ: október 30. Bõvebb tá-
jékoztatás jelentkezéskor.

7.2020. december 12. 
   Karácsonyi ünnepség
   Helyszín: Szombathely, Tó ven dég -

lõ.
   Jelentkezés: november 5-ig a cell -

dömölki helyi csoportnál.
8.2020. december 18. 
   Karácsonyi ünnepség
   Helyszín: Celldömölk, Kemenesal -

jai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár galériája.

   Jelentkezés: november 5-ig a cell -
dömölki helyi csoportnál.

Minden rendezvényre szeretettel vár-
juk Tagtársainkat, bõvebb tájékoztatá-
sért bizalommal keressék a celldömölki
helyi csoportot!

»HOLPERT JENÕNÉ

A CELLDÖMÖLKI CSOPORT TITKÁRA

Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete 2020 II. félévi programjai




