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A magyar kultúra napján
Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, valamint a Kresznerics Ferenc Könyvtár idén is megrendezte hagyományos városi ünnepségét a magyar Kultúra Napja alkalmából. A programra a jeles nap elõtt két nappal, január 20-án este került sor a mûvelõdési központ galériáján.

Mint ismeretes, egy év híján két évszázaddal ezelõtt, 1823. január 22-én tisztázta le Kölcsey Ferenc Csekén a
„Himnusz” kéziratát. Ez a nap 1989 óta
a magyar kultúra hivatalos ünnepe. A
jeles napról való megemlékezés Celldömölkön is több éves hagyományra
tekint vissza. Az idei évi kulturális program bevezetéseként Temesi Zsolt, a
Soltis Lajos Színház mûvészének tolmácsolásában hangzott el nemzeti himnuszunk szövege, majd Fehér László polgármester mondott ünnepi köszöntõt.
S hogy kerek évfordulóról is szó essen,
pontosan kétszáz évvel ezelõtt, 1822.
január 12-én született Csöngén Horváth Elek, akinek pályája a falusi udvarháztól az Ország Házáig ívelt. Az évfordulón alakja elõtt koszorúzással tisztelegtek az emlékezõk Celldömölkön,
az arcképét ábrázoló 1848-as szabadságharcosok emléktáblájánál illetve sírjánál a csöngei temetõben. A kultúra
napi megemlékezés keretében Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés
elnöke is szólt a kiscelli választókerület
egykori országgyûlési képviselõjének
érdemeirõl, és méltatta jelentõs közéleti tevékenységét. A közgyûlési elnök
emlékbeszéde után került sor a városi

kitüntetések átadására. Celldömölk Város Önkormányzata a városi könyvtár
kezdeményezésére 2008-ban „Kresznerics Ferenc Díj”-at alapított a könyvtárügy, a könyvterjesztés, a nyelvészet,
a magyar kultúra és külföldi megismertetése, az oktatás, az egyházi élet és a
tudomány területén maradandót alkotók részére. 2009 óta eddig összesen
25 fõ vehette át az elismerést. A 2022-

es év díjazottjait Fehér László polgármester, Söptei Józsefné és Dr. Kovács
Zoltán alpolgármesterek, valamint Farkas Gábor jegyzõ köszöntötték, és adták át részükre a kiérdemelt Kresznerics Ferenc-díjat.
Az idei év egyik díjazottja Dr. Lenner
Tibor tanszékvezetõ egyetemi docens

volt, akinek a szülõföld földrajzának
megismertetésében, népszerûsítésében végzett kiváló kutatómunkáját elismerve ítélték meg a Kresznerics-díjat.
A másik, kitüntetésben részesülõ Fehér
Tamás nyugalmazott vontatási fõnökség-vezetõ volt, akinek helytörténeti,
különösen a celldömölki vasút 150 éves
történetének feltárásában végzett lelkiismeretes kutatómunkáját, és annak
„Celldömölk a vasutas város” címen
helytörténeti tanulmányba foglalását
ismerték el a díjjal. Fehér Tamás egészségi állapota miatt nem tudott jelen
lenni a rendezvényen, így kitüntetését
egy késõbbi idõpontban veszi át.
A Kresznerics-díj átadása után az ünnepi program résztvevõi egy zenés irodalmi mûsornak lehettek részesei,
melynek keretében Kautzky Armand
Jászai Mari-díjas színmûvész, szinkron-

színész, a Magyar Köztársaság Érdemes
Mûvésze, és Balog Tímea énekes-színész, a Madách Színház tagjának elõadásában „Magyarnak lenni” címmel
hangzott el egy válogatás a magyar
költészet gyöngyszemeibõl megzenésített vesekkel és dalokkal.
»REINER ANITA
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Országgyûlési képviselõk választása és országos népszavazás

Magyarország köztársasági elnöke 2022.
április 3-ra tûzte ki az országgyûlési képviselõk 2022. évi választását, és ezzel
egyidõre országos népszavazást a következõ kérdésekben:
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülõ hozzájárulása nélkül szexuális irányultságot bemutató foglalkozást tartsanak?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket
népszerûsítsenek?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlõdésüket befolyásoló szexuális
médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

4

Az alábbi tájékoztatás mind a szavazásra,
mind a népszámlálálásra érévnyesek:
Celldömölk a Vas megye 2-es számú egyéni választókerületéhez tartozik, amelynek
központja Sárvár.
Szavazni a szavazás napján személyesen
reggel 6 órától 19 óráig lehet.
Szavazni csak érvényes személyigazolvány, vezetõi engedély, útlevél valamelyike és a lakcímkártya felmutatása esetén lehet.
A celldömölki lakóhellyel rendelkezõ választópolgárok az alábbi szavazókörökben
szavazhatnak:
1. számú szavazókör – szavazóhelyiség
címe: Városi Óvoda Vörösmarty úti tagóvodája Vörösmarty u. 1.
Szavazókörhöz tartozó közterületek: Árvácska u., Bodza u., Botond u., Budai N.

Antal utca, dr. Géfin L. tér, GayerGy. tér,
Harangvirág u., Hollósy tér, Hunyadi u.,
Király J. u., Kiscelli köz, Kisfaludy utca,
Kossuth L. u. 18. házszámtól, Kökény u.,
Marcal major, Nagy S. tér, Óvoda köz,
Pápai u., Pozsony u., Szentháromság tér,
Szomraky u., Vadrózsa u., Vágány u.,
Városháza tér, Vasút u., Vasvári P. u.,
Zrínyi u.
2. számú szavazókör – szavazóhelyiség
címe: Berzsenyi Dániel Gimnázium Nagy
Sándor tér 13.
Szavazókörhöz tartozó közterületek:
Akácfa u., Árvalányhaj u., Balassi B. u.,
Építõk u., Füztõi B. u., Hársfa u., Kodály Z.
u., Móritz S. u., Rendezõ pályaudvar,
Kocsis Zoltán u, Tátra u., Tompa M. u.,
Vörösmarty u., Szent István u.
3. számú szavazókör – szavazóhelyiség
címe: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár dr. Géfin tér 1.
Szavazókörhöz tartozó közterületek: Gyár
u., Erzsébet kirákyné u., Ifjúság tér, Lõtér
u., Sági u. 1. házszámtól 71 házszámig (páratlan oldal), Sági u. 2. házszámtól 68 házszámig (páros oldal), Sport u., Temesvár u.
+ a települési szintû lakóhellyel rendelkezõk és az átjelentkezéssel szavazók részére kijelölt szavazókör.
4. számú szavazókör – szavazóhelyiség
címe: Népjóléti Szolgálat Idõsek Klubja –
Szalóky S. u. 3.
Szavazókörhöz tartozó közterületek: Április u., Arad u., Belovári u., Csokonai u.,
Gábor Á. u., Dobos u., Május 1. u., Mesteri
u., Mikes K. u., Szalóky S. u., Tulipán u.
5. számú szavazókör – szavazóhelyiség
címe: Városi Óvoda Koptik O. u. 10.
Szavazókörhöz tartozó közterületek: Ady
E. u., Arany J. u., Bartók B. u., Batthyány
u. 11. házszámtól folyamatosan (páratlan
oldal), Batthyány u. 14. házszámtól folyamatosan (páros oldal), József A. u., Kassa
u., Kolozsvár u., Koptik O., Kölcsey u.,
Nagyvárad u., Ostffy M. tér, Petõfi u. 17.
házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Petõfi u. 20. házszámtól folyamatosan (páros oldal), Pórdömölk u., Radnóti
u., Ságvári u., Sándorháza major, Széchenyi u., Uzsok u.
6. számú szavazókör – szavazóhelyiség
címe: Celldömölki Városi Általános Iskola
– Árpád u. 34.
Szavazókörhöz tartozó közterületek:
Árpád u., Baross u., Batthyány 2. házszámtól 12. házszámig (páros oldal),
Batthyány u. 1-9. házszámig (páratlan oldal), Bercsényi M. u., Berzsenyi D. u.,
Bocskai u., Búza u., Deák F. u., Dózsa Gy.
u., Esze T. u., Horváth E. u., Kinizsi P. u.,
Kossuth L. u. 1. házszámtól folyamatosan
(páratlan oldal), Kossuth L. u. 2. házszámtól 16. házszámig (páros oldal), Nemesdömölk u., Petõfi u. 1. házszámtól 15.
házszámig (páratlan oldal), Petõfi u. 2.
házszámtól 18. házszámig (páros oldal),
Rákóczi u., Szabadság tér, Wesselényi u.
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7. számú szavazókör – szavazóhelyiség
címe: Városi Általános Iskola –Alsósági
Tagiskolája –Sági u. 167.
Szavazókörhöz tartozó közterületek: Barátság u., Béke u., Fazekas M. u., Kertalja
u., Kresznerics F. u., Liszt F. u., Marx u.,
Puskin u., Sági u. 102. házszámtól folyamatosan (páros oldal), Somogyi B. u.,
Táncsics u., Újvilág u.
8. számú szavazókör – szavazóhelyiség
címe: Alsósági Sportcsarnok – Hegyi u.
szavazókörhöz tartozó közterületek: Bajcsy Zs. u., Bem J. u., Dobó K. u., Dr. Holéczy Zoltán u., Eötvös L. u., Erdõalja u.,
Hegyi u., Rózsa u., Jókai M. u., Kankalin
u., Kismezõ major, Kökörcsin u., Kõtörõ
u., Kráter u., Martinovics u., Mátyás K. u.,
Móricz Zs. u., Sághegyalja körút, Sági u.
101. házszámtól folyamatosan (páratlan
oldal), Sikló u., Uzsabánya, Vak B. u., Ság
hegy teljes területe.
9. számú szavazókör – szavazóhelyiség
címe: Izsákfai Klub –Izsákfa u. 37.
Szavazókörhöz tartozó közterületek:
Bokodi u., Bokodpuszta major, Hegyalja
u., Izsákfa u., Kódó u.

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmek:
A szavazás napján lakóhelyétõl távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
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külföldön Magyarország külképviseletein
adhatja le szavazatát. Átjelentkezést
2022. március 25-én 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt
2022. március 25-én 16.00 óráig lehet
kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy
levélben a lakóhely szerint illetékes, személyesen pedig a lakóhely vagy a bejelentett tartózkodási hely szerint illetékes
helyi választási irodától (HVI).
Az a választópolgár, aki a szavazóköri
névjegyzékben szerepel, de nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A
mozgóurna igénylésének okát a Ve. korlátozza: csak az a választópolgár kérhet
mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni
a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva
tartása miatt gátolt a mozgásában. Aki a
mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi
szempontok miatt) kéri, annak a kérését
a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
A mozgóurna iránti kérelemnek levélben
vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésõbb 2022. március 30án 16 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022.
április 1-én 16.00 óráig, 2022. április 1-én
16.00 órát követõen elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 3-

án 12.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a
HVI-hez, amelynek szavazóköri névjegyzékében a választópolgár szerepel.
A szavazás napján mozgóurnát a szavazatszámláló bizottságtól meghatalmazott
vagy meghatalmazással nem rendelkezõ
személy általi kézbesítéssel is lehet kérni. A kérelemnek a szavazás napján a
szavazatszámláló bizottsághoz legkésõbb
12 óráig be kell érkeznie.

A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek:
– Nemzetiségi névjegyzékbe vétel
– Személyes adatok kiadásának tiltása
– Segítség a fogyatékossággal élõk szavazásához.
A kérelmeket levélben a lakóhely, személyesen a lakóhely és a bejelentett tartózkodási hely szerinti HVI-hez, valamint
a www.valasztas.hu internetes oldalon
lehet.
Felhívjuk tisztelt választópolgárok figyelmét bármely névjegyzékkel kapcsolatos
kérelem esetén ügyeljenek a pontos kitöltésére, ellenkezõ esetben a kérelmet
el kell utasítani.
A választással kapcsolatos információkról,
tudnivalókról a www.celldomolk.hu internetes oldalon is tájékoztatjuk a város
lakosságát.

Kresznerics Ferenc emlékezete
A celldömölki könyvtár névadója, Kresznerics Ferenc 1832. január 18-án hunyt
el Alsóságon. Halálának évfordulóján
minden évben rövid megemlékezésre
kerül sor az alsósági temetõben.

Kresznerics Ferenc esperes-plébános,
tanár, akadémikus, szótáríró két évtizedet szolgált 190 évvel ezelõtt bekövet-

kezett haláláig Alsóság plébánosaként.
A városrész temetõjében található sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2007-ben a Nemzeti
Sírkert részévé nyilvánította. 2015 óta
Celldömölk Város Önkormányzata, valamint a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár szervezésében évrõl
évre ünnepi megemlékezést tartanak

az alsósági temetõben levõ Kresznerics-sírhelynél. Így a több éves hagyománynak megfelelõen idén is lerótták kegyeletüket a szervezõk az önkormányzat, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, valamint az
elõzõ évek Kresznerics-díjasainak képviseletében. Az emlékhelynél Lendvay
Istvánné, a Honismereti Munkaközösség vezetõje mondott emlékezõ beszédet, méltatva a tudós pap kiemelkedõ
munkásságát, majd a jelenlevõk elhelyezték a tisztelet koszorúit a Kresznerics-sírnál.
»REINER ANITA
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Az idei Kresznerics-díjasok
Fehér Tamás
A Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetésben részesült Fehér Tamás nyugalmazott vontatási fõnökség vezetõ.
Fehér Tamás Szombathelyen született
1937-ben. Édesapja Ostffyasszonyfa és
Csönge községek körjegyzõje volt, tanítói végzettségû édesanyja háztartásbeli. 1969-ben megnõsült, és Celldömölkre költözött, azóta itt él. 1953-ban
szerzett géplakatos szakképzettséget,
és a MÁV szombathelyi Jármûjavító
Üzemi Vállalatnál helyezkedett el.
Ezután a celldömölki gimnáziumban
levelezõ tagozaton érettségi vizsgát
tett, majd a budapesti Építõipari és
Közlekedési Mûszaki Egyetemen okleveles közlekedésmérnöki képesítést
szerezett. Munkája során folyamatosan
képezte magát, ezáltal sokoldalú vasúti
gyakorlatra tett szert. 1973-ban kinevezést kapott a MÁV celldömölki vontatási fõnökségének vezetésére, mely
feladatot 1995. 12. 31-i nyugállományba vonulásáig látta el. Irányítása alatt
történt meg például a fûtõházi mozdonyszínek átépítése, a gõzvontatásról

a dízel üzemre történõ átállás, és vele
együtt a mûhelyi és az utazó személyzet átképzése. Közremûködött a vasúti
jármûszerelõ tanmûhely megépíttetése, valamint a vasúti jármûszerelõ
szakmunkás- és szakközépiskolai gyakorlati képzés beindításában is. Nyugdíjazása után a ság-hegyi családi szõlõés borgazdasága korszerûsítését követõen szakmai sikereket ért el fiaival a
szõlõtermesztés, borkultúra fejlesztés
keretein belül is. A MÁV História Munkabizottságának 1984-tõl tagja, és ennek keretében tevékenyen közremûködött több muzeális értékû vasúti
jármû megmentésében, és felújításában. Évtizedek óta kutatja Celldömölk
vasutas múltját, a vasútnak a település
fejlõdésére gyakorolt hatását. Az 1980as évek közepétõl kezdve a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban több
vasúttörténeti kiállítás rendezésében
mûködött közre. A Celldömölki Honismereti Munkaközösségnek 1973-óta
tagja, ahol elsõsorban vasúttörténetet,
és a Ság-hegy szõlõ- és borkultúráját
kutatta. Jelenleg a vasút Celldömölk

fejlõdésében betöltött szerepének írásbeli összeállításán dolgozik. A tanulmány elsõ részébõl készült elõadás videója levetítésre került a „150 éves a
vasút Celldömölkön” címû évfordulós
ünnepség keretében is. Celldömölk
Város Önkormányzatának Képviselõtestülete a magyar kultúra napja alkalmából elismerve a helytörténeti, különösen a celldömölki vasút 150 éves
történetének feltárásában végzett lelkiismeretes kutatómunkáját, és annak
„Celldömölk a vasutas város” címen
helytörténeti tanulmányba foglalását
Kresznerics Ferenc – díjat adományozott Fehér Tamás részére.

vágy, így napjainkban is képezi magát.
A tudás átadása mellett fontosnak tartja a rendszeres kutatómunkát, melyet
maga is folyamatosan végez. Kollégájával, Csapó Tamással közösen dolgozták fel Budapest településmorfológáját, amit hamarosan követ majd a
megyei jogú városokról írt könyvük.
2020-tól tölti be az ELTE Berzsenyi
Dániel Pedagógusképzõ Központ igazgatói posztját. Munkája mellett a
Történeti Földrajzi Közlemények címû
folyóirat szerkesztõbizottság tagja és a
Településföldrajzi Tudományos Egyesület elnöke. Az általa vezetett Földrajzi Tanszék 2018-ban kapcsolódott be
a Magyarország Nemzeti Atlasza –
Társadalom címû kötetének elõkészítõ
munkájába. A Nemzeti Atlasz 196 oldalon, 300 térképpel és fényképpel segíti az érdeklõdõket Magyarország természeti és társadalmi környezetének
megismerésében. A kötetnek van helytörténeti vonatkozása is. A települési
múlt címû fejezetben, a „települések
közelrõl a 18. században” címû résznél

Kiscell térképét õ készítette a munkatársaival. Lenner Tibor három évtizede
tagja a Honismereti Munkaközösségnek. A Munkaközösségtõl sok ösztönzést kapott a celldömölki kutatásaihoz.
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a magyar kultúra
napja alkalmából kifejezve megbecsülését és elismerve a szülõföld földrajzának megismertetésében, népszerûsítésében végzett kiváló kutatómunkáját, Kresznerics Ferenc–díjat adományozott Dr. Lenner Tibor részére.

Dr. Lenner Tibor
A Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetésben részesült Dr. Lenner Tibor
tanszékvezetõ egyetemi docens.
Celldömölkön született és szívvel-lélekkel celldömölkinek vallja magát. A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett, majd Szegeden szerezte meg a
földrajz-történelem szakos középiskolai
tanári képesítést. Ezután visszatért
Celldömölkre és a gimnázium tanára
lett. Számos diákot készített fel érettségi vizsgára, tanulmányi versenyre,
ahol tanítványai kiváló eredményeket
értek el. 2002-tõl tanít a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Fõiskolán. Az elmúlt
két évtizedben egyetemi oktatóként
segítette a hallgatók felkészülését a tanári életpályára és a tudományos diákköri megmérettetésekre. 1995-ben
doktorált, majd 1999-ben PhD tudományos fokozatot szerzett földrajztudományból. Kutatási területe a városföldrajz, a települések alaprajzi fejlõdése, a
városmorfológia. Egész életét a kíváncsiság jellemzi, a még több tudás iránti
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» INTÉZMÉNY

Újabb öt év a Vulkánpark élén
A képviselõ-testület 2021. november
24-i ülésén a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár igazgatói posztjára kiírt pályázat mellett egy másik intézmény, a Kemenes Vulkán Park
vezetõi pozíciójára kiírt pályázatról is
döntött. Az elbírálás alapján utóbbi
nyertese az eddigi igazgató, Tulok
Gabriella lett, aki így újabb öt évig irányíthatja a látogatóközpontot.

»Mit jelent számodra, hogy újabb öt évre megkaptad az igazgatói megbízatást?
– Munkavállalásaim során mindig a városhoz kötõdtem, tanárként, újságíróként, köztisztviselõként végeztem a
mindennapi munkámat. Örülök annak,
hogy immár harmincéves pályafutásom során sokrétû tevékenységet valósíthattam meg, és mindehhez a szükséges képesítéseket folyamatosan
megszereztem. 2020 februárjában
kaptam elõször megbízást két évre a
tematikája miatt az országban egyedülállónak számító Kemenes Vulkán Park
vezetésére. A tavaly kiírt eredményes
pályázatom nyomán aztán újabb öt évre kinevezett igazgatója lettem a létesítménynek, ami nagy örömmel tölt el,
és úgy érzem, hogy egyfajta elismerése az eddig végzett tevékenységemnek. Jó érzés, hogy egy, az országban
is kuriózumnak számító látogatóközpontot vezethetek, amiben számíthatok a kollégáim alkotta munkaközösségre, és közös szellemben együttmûködve visszük elõre az intézményt.
»Milyen célkitûzésekkel vágsz neki az
újabb öt évnek?
– Igazgatóként fontos célom, hogy idegenforgalmi célpontként megtartsuk,
erõsítsük a pozíciónkat. A Kemenes
Vulkán Park 2013-ban látogatóközpontként kezdte meg mûködését,
majd közérdekû muzeális gyûjtemény
besorolást kapott, azonban a fenntartó
döntése értelmében visszatértünk az
eredeti besoroláshoz, így ismét interaktív kiállítóhelyként, látogatóközpontként mûködünk. A közben elvégzett
múzeumvezetõi képzés során újabb
szakterülettel ismerkedtem meg, szereztem kapcsolatokat, és új irányokat
tapasztaltam meg a kulturális turizmus

fejlesztéséhez. Most szeretnék a turizmus területén új ismereteket szerezni,
ehhez kapcsolódóan tervezem képesítés megszerzését. Az elmúlt közel két
esztendõben a világjárvány okán nehezített szervezési közegben, egy teljesen új környezetben kezdtem meg vezetõi munkámat. Bízom benne, hogy a
továbbiakban tervezhetõen tudunk
dolgozni, nem kell a bezárástól tartani,
remélem, hogy tudjuk a látogatóinkat
folyamatosan fogadni. Fontosnak tartom, hogy a Kemenes Vulkán Park kulturális szolgáltatásaival, kiállításával, a
hozzá kapcsolódó pedagógiai tevékenységével elérhetõ legyen minden
látogató számára. A kiállítási tartalom
átadásával és a kapcsolódó tevékenységekkel a hagyományos kiállítóhelyszerepkörön túllépve kell megfelelni a
21. század kihívásának, közösségként
aktív szerepvállalással kell dolgoznunk.
Kiemelt hangsúlyt kap az értékteremtés, az oktatási tevékenység, a látogatókkal való kapcsolat, a Vulkánpark
egyedi arculatának hangsúlyozása. Feladatunk a kiállításunkban felhalmozott
tudásra alapozva olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek a látogatók igényeit kielégítik. Szeretnénk kezdeményezõ, jól mûködõ intézményként
szolgálni Celldömölk turisztikai és kulturális életét. Munkatársaimmal együtt
sokat teszünk a fenntarthatóság érdekében, az épület környezetének alakításával pedig a természeti környezet
megóvását teljesítjük. Lényegesnek
tartom, hogy a látogatóközpont családbarát jellegét, a pedagógiai célzatú
foglalkozásokat, a tehetséggondozás
támogatását tovább bõvítsük. A Vulkánpark már most helyszíne az iskolai
közösségi szolgálatnak, ezt kívánom
még aktívabbá tenni, valamint a felnõttkori önkéntes tevékenység számára is terepet teremteni, szakmai továbbképzéseknek helyet adni. Az
esélyegyenlõség növelésének jegyében programokat szeretnénk a szociálisan hátrányos helyzetû, speciális
igényekkel rendelkezõ célcsoportok
számára. Szeretném még szorosabbá
fûzni a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel, partnerüknek lenni, program-

jaiknak helyszínül szolgálni.
»Az eddigi teendõkön kívül milyen
újabb feladatok várnak a Vulkánparkra?
– A fenntartó önkormányzat a turisztikai
piacon való megjelenést vasúti kiállítóhely létesítésével tervezi, ennek megvalósítása új kihívást jelenthet majd a
jövõben. Mi mûködtetjük az Õrségi
Nemzeti Park kezelésében lévõ Sághegyi Múzeumot, emellett a Ság hegyen hamarosan megújuló Szív-pince
mûködtetése is ránk vár valószínûleg. Ez
újabb érdekes feladat lesz a számunkra,
hiszen a Ság hegyet egy újabb nézõpontból tudjuk megmutatni a helyieknek és a turistáknak, a helytörténetre,
szõlészetre-borászatra fókuszálva.
»Mi a vezetõi „ars poeticád”, ami mentén munkádat végzed?
Az eddigi munkaköreimben végzett
tevékenységeimbõl fakad, hogy alapvetõen meghatározónak tartom az aktív közösségi együtt munkálkodást. Azt
vallom, hogy egy adott célt az adott
közösséggel és az adott közösségért
kell megvalósítani, legyen az látogatói,
vagy munkatársi csoport. Kellenek az
egyéni célok, egyéni aktivitások, mert
abba más is bele tud kapcsolódni, és
onnantól még aktívabban lehet együtt
haladni a közös célok mentén. Úgy
nem lehet dolgozni, ha az ember nem
számíthat a társaira, ezért inspirálni
kell mindenkit arra, hogy kellõ muníció
birtokában az együttesen kitûzött célt
elérjük és feladatainkat maradéktalanul teljesítsük.
»REINER ANITA
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Celldömölk összeköt mindannyiunkat!
Az év elején Ágh Péter, Celldömölk
országgyûlési képviselõje értékeli a
mögöttünk hagyott esztendõt.
A koronavírus, ahogy az egész világot,
úgy Hazánkat és azon belül Celldömölköt is nehéz helyzetbe hozta. Hálásak lehetünk mindazoknak, aki mások egészségéért, jobbulásáért, ápolásáért, ellátásáért dolgoztak. Köszönet
mindenkinek, aki igyekezett saját magára és környezetére is vigyázni.
Együttérzésemet szeretném kifejezni
mindazoknak, akik 2021-ben elvesztették szeretteiket! Tisztelettel emlékezek
köztük a sokunk által tisztelt Süle Ferencre és dr. Hollósy Istvánra is.
Miközben tavaly is a vírus különbözõ
hullámaival küzdöttünk, feladatunk
volt, hogy a vállalásunkhoz hûen, a
lehetõségeket kihasználva építsük a
várost. 2021-ben is közös célunk volt
Celldömölk fejlesztése. Képviselõi
munkám során célom, hogy jómagam
is segítsem a város fejlõdését. Az általános iskola fejlesztése 278 milliós támogatásból lett kész, de átadásra került a Bencés rendház és az Ostffy tér
is. 482 millióból valósult meg az
ivóvízminõség-javítás, befejezõdött a
Horváth Elek utcai projekt. A Dózsa
György és Hegyi utca felújítására 40
milliót, zártkerti fejlesztésre 22 milliót
kapott Cell a Kormánytól. A vasútállomás renoválása is látványos. Folyamatban van a belvároson átvezetõ fõút
megújítása. Abban a kormányzati programban, ami erre a forrást juttatja közutas fejlesztésként – megyénkbõl
Celldömölk került be. Azért, hogy ez
így legyen komoly lobbimunkára volt
szükség. A tavalyi elsõ munkafázis: a
pénz biztosítása, az elõkészítés, a tervezés, közbeszerzés befejezõdött. A
kivitelezõvel a szerzõdést megkötötték, tavasszal pedig indulhat a milliárdos állami beruházás. 2021-re visszatekintve még kiemelendõ, hogy 79 millióból megszépült a Koptik Odó utcai
óvoda, 55 milliós kormányzati támogatásból pedig megújult az alsósági óvoda konyhája. Sok még a feladat, építsük tovább együtt Celldömölköt!
2022-ben is azon fogunk dolgozni, hogy
fejlõdés érdekében újabb eredmények
születhessenek, ahogy az korábban is
történt. Ebben a kormányzati ciklusban
ugyanis több fontos beruházás valósult
meg. Csak pár példa: központi forrásból
a piac és bölcsõde is megújult, elkészült
az új járási hivatal, megtörtént Berzsenyi Gimnázium belsõ felújítása is. Az
izsákfai településrészen a szennyvízel-
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vezetés és tisztítás is megoldódott kormányzati támogatással. 2019-ben a
sportolók birtokba vehették az új Asztalitenisz Csarnokot. Új épületrésszel
bõvült a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola. 2020-ban Celldömölköt
Alsóság központjának megújítása, óvodafelújítás, sportpark és futókör kiépítése érintette. A mentõállomás új mentõautóval gyarapodott.
Sok még a teendõ, így továbbra is küldetésünk Celldömölk szolgálata. Szeretném megköszönni a településért
végzett tavalyi munkát, együttmûködést mindenkinek, akinek szívügye
ez a szép város!
A város eseményeit nézve azt láthatjuk, hogy 2021 is alkalmat adott arra,
hogy Celldömölk lakói büszkék lehessenek otthonukra! Németh Tibor írása
1221-re teszi a városhoz kötõdõ elsõ
írásos említést, így már legalább 800
éves múlt kötõdik a településhez. Az
évfordulók sorából ki kell még emelni
azt, hogy 150 éve indult el itt a vasúti
közlekedés és a gimnázium is már 75
éves múltra tekint vissza. A celliek arra
is büszkék lehetnek, hogy két évtizede
adnak otthont a Soltis Színháznak.
Elismerésemet szeretném kifejezni minden celldömölkinek, aki alkotó munkája

révén tavaly kitüntetést vehetett át helyi, megyei, vagy országos szinten!
Büszkék lehetünk azokra a sportolókra,
akik teljesítményükkel öregbítették a
város hírnevét, de a tanulmányi versenyeken sikerrel szerepelt diákok is méltóak a bátorító megbecsülésre!
Köszönet az egészségügyi és szociális
területen dolgozóknak, valamint a
tûzoltóknak, rendõröknek a folyamatos
helytállásért. Hálásak lehetünk a mentõknek is. Tisztelet a szolgálatért!
Örömteli, hogy a város vezetõi több
szépkorúnak nyújthatták át évfordulós
születésnapjuk alkalmából a köszöntõ
emléklapot.
Celldömölk közösségi életének szép
példái a helyi rendezvények, sportesemények. Bízom abban, hogy az új év
lehetõséget ad a közösségi érzés
erõsítésére a városban!
Celldömölk összeköt mindannyiunkat.
Az elõttünk járó nemzedékek azt a feladatot adják nekünk, hogy az õ munkájukat folytatva építsük a sokaknak
otthont adó települést. Közös célunk a
város fejlõdése és az értékteremtés a
jövõben is! Jó egészséget, boldogságot,
sikereket kívánok az új esztendõre!
2022-ben is vigyázzanak valamennyien Celldömölkre és egymásra!
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» OKTATÁS

Felnõttek szakmai oktatása, képzése az EÖTVÖS-ben
Felnõttként is lehetõség van szakmát
tanulni a helyi szakképzõ iskolában,
ahol EGY vagy KÉT éves képzés keretében 25 éves korig NAPPALI TAGOZATON
tanulói jogviszonyban, ESTI TAGOZATON
felnõttképzési jogviszonyban biztosított
a szakmatanulás.
Általános tudnivalók:
• A felnõttek szakmai oktatása az elsõ
és a második szakképesítés megszerzése esetében is ingyenes.
• A képzéseket megfelelõ számú
jelentkezõ esetén indítjuk. Kevés számú jelentkezés esetén megvizsgáljuk
az egyéni munkarend lehetõségét.

Arra törekszünk, hogy az iskolánk által oktatott szakmákra jelentkezõket
ne kelljen elutasítanunk.
• A képzési idõ általában egy vagy két
év. A nappali oktatásra meghatározott óraszámot felnõttek esetében
40-50%-ra csökkentjük, de a képzési idõ elõzetes tanulmányok beszámításával tovább rövidíthetõ. A
tényleges képzési idõt az adott képzésnél tüntetjük fel. Ha rövidebb idõ
alatt szeretné valaki a szakmát elsajátítani, akkor is keressen minket,
hátha találunk rá megoldást.
• A felnõttek számára meghirdetett

Gyermekorvosi ellátás 1. sz. Gyermekorvosi körzet
Hétfõ

Dr. Kovács Ildikó
Ágnes

Kedd
12:00–
13:30
9:00– Tanács11:00 adás:
11:00–
11:30

Szerda

Csütörtök

13:00–15:00

Somfainé Dr.
Szédelyi Nikoletta
Katalin

Tanácsadás:
11:30–12:00

Péntek

Hétfõ

Dr. Palatka János
12:45–14:15
Tanácsadás:
12:15–12:45

IGAZGATÓ

2. sz. Gyermekorvosi körzet

Dr. Kovács Ildikó
Ágnes

Dr. Palatka János

képzésekre már 16 éves kortól lehet
jelentkezni, a jelentkezésnek felsõ
korhatára nincs.
Most a keresztfélévben felnõttek számára meghirdetett képzéseket ajánljuk, melyekre folyamatosan várjuk az
érdeklõdõk jelentkezést.
Elegendõ számú jelentkezõ esetén
képzéseink várhatóan 2022. februárban indulnak.
Kérdés, érdeklõdés esetén forduljanak
hozzánk
bizalommal
iskolánk
érhetõségein.
»SOÓS ANDREA

12:00– Somfainé Dr. Szédelyi
14:00 Nikoletta Katalin

Kedd
13:30–
15:00
11:00– Tanácsadás:
13:00
11:30–
12:00

Szerda

Csütörtök Péntek

15:00–17:00
Tanácsadás:
12:00–12:30

14:15–
16:15

14:00–
16:00
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Mária siralma Kemenesalján
Idén ünnepeljük az elsõ fennmaradt
magyar nyelvû vers, az Ómagyar
Mária-siralom megtalálásának 100. évfordulóját. Na jó, de hogyan jön ide
Kemenesalja? Olvasson tovább a kedves Olvasó, ki fog derülni!
A középiskolában tanultunk az ismertebb nyelvemlékeinkrõl, az elsõ pár sorára szerintem sokan emlékeznek: Volék
siralm-tudotlon/ Sirolmol sepedëk/ búol oszuk, epedëk. Az Ómagyar Mária-siralom a 14. században keletkezett, és
mivel még nem volt egységes irodalmi
nyelv, így a szöveg lejegyzõjének nyelvjárását, kiejtését õrizte meg. Érdekes
belegondolni, hogy manapság a nyelvjárást csak szóban használjuk.
A Leuveni Kódex egyik hártyalapja rejti
ezt a nyelvemléket. A latin nyelvû prédikációs kódexben több magyar nyelvû
margóra írt szó, megjegyzés is található. Ez arra utal, hogy egy magyarországi kolostorban használhatták. Mivel annak idején az egyházi szertartások latinul voltak, ebbõl a kutatók arra következtettek, hogy a siralmat azokon kívül
énekelhették, netán misztériumjátékként adhatták elõ.
A verset mindenféle tagolás, pontok és
vesszõk nélkül írták le, a szavakat csak
szóköz választja el. Ezek után nem
meglepõ, hogy versszakok sincsenek.
Amit a hártyakódex lapján láthatunk:
132 szó 37 sorban. Eredetileg a mûnek
címe sem volt, költõje-fordítója nevét a

középkori szokásnak megfelelõen nem
rögzítették. A kutatók feltételezik, hogy
egy Bolognában tanuló magyar dominikánus szerzetes írhatta-fordíthatta
Geoffroi de Breteuil Planctus címû himnusza vagy több hasonló témájú mû
nyomán saját költõi talentuma segítségével. Nem ez lehetett az elsõ vers,
amit tolla hegyére tûzött. A szókezdõ
hangok többszörös összecsengése (Világ világa, / virágnak virága/ Keseárûen kinzatul/ Vos szëgekkel/ Veretül),
a figura etymologica (azonos tövû szavak társulása), a világ szó két jelentésével játszás nem kezdõ költõ zsengéirõl
tesznek bizonyságot. Ebben az idõben
már fejlett líra virágozhatott Magyarországon, de sajnos más korábbi magyar nyelvû vers nem maradt ránk.
Érdekes eljátszani a gondolattal, hogy
többszörös csoda, hogy ez a vers is
egyáltalán megmaradt, hogy megtalálták, és hogy jelenleg a magyar állam
tulajdonában van. Az I. világháború
után egy német bizottság antikváriusoktól igyekezett értékes régi könyveket, kódexeket gyûjteni, amikkel kárpótolniuk kellett az elpusztított neves
belgiumi, leuveni egyetemi könyvtárat.
A sok latin nyelvû prédikáció között a
magyar szöveget 1922-ben fedezte fel
két német egyetemi tanár, majd
Gragger Róbert és Jakubovich Emil fejtette meg. A berlini Collegium Hungaricum igazgatója és a Nemzeti Múzeum
fõkönyvtárosa a szinte olvashatatlan

Pályázati hirdetmény
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár pályázatot hirdet a
Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. sz. alatt
lévõ 38 m2 alapterületû nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadására, határozott idõre legfeljebb 5
év idõtartamra.
A bérbeadás kezdete:
2022. április 18.
A helyiség üzlet (kávézó) céljára
hasznosítható. A helyiség kezelõje
illetve bérbeadója a KMKK. A bérlõ
feladatát képezi a helyiségben folytatni kívánt üzleti tevékenységhez
szükséges berendezések elhelyezése, a mûködéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése. Az üzlet nyitvatartásának az intézmény
nyitvatartásához igazodnia kell.
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A helyiség bérleti díja minimum havi bruttó 200 ezer forint.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia
kell:
• a pályázó nevét és lakcímét, szakmai bemutatkozását, referenciáit
• az üzemeltetésre vonatkozó elképzeléseit, különös tekintettel a
forgalmazott termékek körére
• üzleti és arculati tervét (a kialakítandó helyiség esztétikai megjelenését)
• a bérleti díjra vonatkozó ajánlatot
• nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és a helyiséget kizárólag üzlethelyiség céljára
használja
• az üzleti elképzelése igazodjon az
intézmény mûködéséhez, tevékenységéhez

szöveg megfejtéséhez áldozatos munkájuk során kinagyított fotókat használtak. Gragger Róbert adott a versnek címet, és õ jelentette meg 1923-ban.
Majd a II. világháború idején a pusztítás
újból elérte a könyvtárat: 1940-ben leégett, de egy páncélszekrény rejtekében az Ómagyar Mária-siralmat rejtõ
Leuveni Kódex átvészelte ezt is. A
mûnek több átirata is létezik, a cikkben
én a mai átírást használtam.1982-ben
– idén van 40 éve – csereegyezmény
keretében végre a magyar állam tulajdonába kerülhetett, ma az Országos
Széchényi Könyvtárban õrzik. Na de –
kérdezheti az Olvasó – hogyan került a
cikk címébe Kemenesalja?
A kemenesaljai kapcsolat Weöres Sándor
által jön létre, ugyanis az õ tolla alatt
született egy Mária siralma címû parafrázis (átirat). Nem köti magát szorosan
az eredeti szöveghez, de aki olvassa, annak egyértelmû, melyik mû is ihlette
meg a nagy költõt (Nem tudtam a búról
/ de most a bú megölel, / halványsággal belehel./ Jaj nekem, én fiam,/ égi
virágszál,/ igen elváltoztál/ messzire távoztál.) Nem követi a középkori mûben
megjelenõ Mária lelkének mozzanatait,
a motívumokhoz sem ragaszkodik.
Ellenben megjelenik a kis Jézusra emlékezés, a róla való álmodás, megjelennek
még a vers végén a halál fájdalmának
motívumai, a hollók. A kemenesaljai
költõ verse szituációvariánsa az Ómagyar
Mária-siralomnak. Ha az Olvasó irodalmi
örömökre vágyik, ha szépérzékét kényeztetné, ajánlom figyelmébe! Kellemes olvasást!
»BINCZE DIÁNA

A pályázat beadási határideje 2022.
március 11.
Több pályázó esetén a bérleti díjra
vonatkozó ajánlat mértéke, a forgalmazott termékek köre és az arculati
terv minõsége, valamint az üzleti
terv illeszkedése az intézmény tevékenységéhez alapján kerül kiválasztásra a nyertes pályázat.
Az eredményrõl írásban kap/nak értesítést a pályázó/k 2022. március
21-ig.
A szerzõdés megkötésének határideje
2022. március 31. A nyertes ajánlattevõnek 2022. május 01-ig kell gondoskodnia a mûködési feltételek kialakításáról, az üzleti tevékenységet
ugyanettõl a naptól meg kell kezdeni.
Információ kérhetõ személyesen
(Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár 9500 Celldömölk, Dr.
Géfin tér 1.) vagy a 95/779-301-es
telefonon.
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» VISSZATEKINTÕ

Az országgyûlési képviselõre emlékezve
A Celldömölkhöz kötõdõ 1848–49-es
szabadságharcos honvédtisztek névsorát emléktábla õrzi a volt polgármesteri hivatal falán. A kemenesaljai honvédtisztek névsora fölött Horváth Elek
történész, országgyûlési képviselõ arcképének dombormûve látható, melynél rövid megemlékezésre került sor
születésének kétszázadik évfordulója
alkalmából, január 12-én.
Az éppen két évszázaddal ezelõtt, 1822.
január 12-én csöngei földbirtokos családban született ügyvéd, történész,
országgyûlési képviselõ életútját és érdemeit Németh Tibor, a Kresznerics
Ferenc Könyvtár vezetõje méltatta.
Településünk elsõ alkotmányosan megválasztott parlamenti képviselõjét, Horváth Eleket 1846-ban a kemenesaljai járás esküdtjévé választották, 1848-ban a
forradalmi megyei Képviseleti Bizottság
tagja volt, valamint önkéntesként küzdött a Vidos József vezette Vas megyei
mozgó nemzetõr-ezredben a Dráva védelmében, a kápolnai ütközettõl kezdve

pedig Nagy Sándor hadtestében vett
részt annak minden csatájában a szabadságharc végéig.
Közéleti tevékenységét tekintve 1860
végén a megyei bizottság tagjává,
majd a kiscelli választókerület országgyûlési képviselõjévé választották. Ezután három alkalommal is 1865-ben,
69-ben és 72-ben megújították képviselõi mandátumát és jelentõs szerepet töltött be a Vas megyei Honvédegylet munkájában is. Kiscell fejlõdését
politikusi minõségében lobbizásával
döntõen elõmozdította, elvitathatatlan

érdemei vannak a celldömölki vasútállomás létrejöttében. Képviselõi idõszakához fûzõdött az egységes kiscelli járás létrejötte a korábbi alsó- és felsõkemenesi, valamint kiscelli szolgabírói
járásokból. A megemlékezés résztvevõi
Celldömölk Város Önkormányzata, a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület, a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, valamint a
Honismereti Munkaközösség képviseletében koszorúzással tisztelegtek Horváth Elek emléke elõtt.
»REINER ANITA

régészeti feltárásokat, mely eredménye
Árpád-kori nyílhegyek, sarló, ajtóvasalatok, edénytöredékek. A késõ középkori
oklevelek említést tesznek a karakói várispánságról, de magáról a várról hiteles
leírást nem találtak. A község története
szorosan összefonódik a váréval. Mint
vámos hely, korábban fontos településnek számított, egyes vélemények szerint
mezõváros is volt rövid ideig. A hagyomány szerint pálos rendû barátok is éltek a faluban, a központban álló emeletes épületük ma is áll. Kinizsi Pál és
Magyar Benigna adományaként sokáig a
pálos szerzetesek gazdálkodtak. 1707ben Bottyán János harcolt Karakónál a
császári csapatokkal. Katonáival visszavonult a sáncok mögé, ágyúit az út töltésének irányítva gyalogságával itt foglalt állást. Biztos védelmet talált a sáncok mögött, mert a császáriak azokat

megtámadni nem merték. 1809. július
10-én ismét jelentõs csata színtere volt
a környék, amikor Napóleon serege
megverte a nemesi felkelõket a hídért
folytatott küzdelemben. Szinte a magyar történelem végigkövethetõ a falu
múltjában. A falu polgármestere,
Elekes János köszöntötte a helytörténészeket, röviden elmondta, hogy jelenleg a celldömölki járás alig kétszáz lakosú kistelepülése nagy reményekkel
néz a jövõbe, hiszen egyre több fiatal
telepedik le községükben. Az 1000
éves évfordulót méltóképpen, gazdag
programokkal tudták megünnepelni
2021-ben, melyre az elszármazottakat
is meghívták.
Ez alkalomból készült emléktárgyakkal
ajándékozta meg a jelenlévõket.

Ezeréves Karakó
2022. január 28-án tartották a Honismereti Munkaközösség soron következõ foglalkozását a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ Kresznerics Könyvtárában. Ezúttal Szép József helytörténész, Nemeskeresztúr egykori polgármestere tartott elõadást Karakó földvár
történetérõl. Az elõadáson megjelent
Karakó polgármestere: Elekes János.
Az elõadó elmondta, hogy Karakó Vas
megye és Veszprém megye szomszédságában, a Marcal és a Torna patak öszszefolyásánál egy mocsaras területen
keletkezett. Történelmi jelentõségét éppen a fekvésének köszönheti, hiszen a
mocsaras Marcal-völgyének átkelõhelyén, fontos útvonal mentén helyezkedik
el, ahol Szent István a felügyelet céljából
várat emeltetett. Karakó mellett mintegy szigetként emelkedik ma is a 35 m
átmérõjû kör alakú Várhely, melyet 1013 m széles vizesárokkal vették körbe,
északon trapéz alakú várrész, délen félhold alakú várrész egészíti ki az építményt. Anyaga döngölt agyag és égetett fagerenda erõsíti. Tõle nem meszsze,kb. 500 méterre korábbi építmény
nyomai láthatók, Szent István korabeli
sáncvár, ez már Zalaszegvár határában
van. A belsejében 1976-ban végeztek

LENDVAY ISTVÁNNÉ
MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETÕ
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Magabiztos gyõzelem hazai pályán
CVSE-Swietelsky Future FM – SZERVA
ASE Szécsény 9-1, asztalitenisz extraliga mérkõzés, Celldömölk, vezette:
Bódi B., Segyevi S.
Párosok: Jakab János, Fazekas Péter –
Nagy Miklós, Podpinka Gábor 3:1 (7, 6, 10, 2)
Huzsvár Erik, Amirhossein Hodaei –
Bátorfi Zoltán, Krebs Bálint 3:2 (6, 7, 13, -5, 6)
Jakabék remekül kezdtek, végig kézben tartották az összecsapást, mindössze egy szettet engedtek a vendégeknek. A kezdéssel a másik asztalon
sem volt gond, ám 2-0-nál megtorpantak a celliek, és döntõ szettre kényszerültek. Az ötödik játszmában ismét magabiztosan játszottak Huzsvárék, és
behúzták a meccset. (2-0)
Egyéni 1. kör: Fazekas – Krebs 3:2 (10,
4, -4, -5, 7), Jakab – Nagy 3:0 (4, 4, 5),
Huzsvár – Bátorfi 1:3 (4, -8, -10, -7),
Hodaei – Podpinka 3:1 (-6, 8, 2, 8)
Fazekas a várakozásoknak megfelelõen kezdett, és 2-0-nál úgy tûnt, simán hozza a kötelezõt. A szécsényiek
U21-es játékosa azonban összekapta
magát, és két sima szettben egyenlíteni tudott. A döntõ játszmára megint
„visszatért” Fazekas, és megszerezte a
3. celli gyõzelmet. Jakab jó hangulatú
meccset vívott Nagy Miklóssal, de a
két fél nem volt egy súlycsoportban.
Huzsvár remekelt az elsõ szettben, ám
a nõi válogatott szövetségi kapitánya

megrázta magát, és nagyobb rutinjának köszönhetõen magabiztosan nyert.
Amir döcögõs kezdést követõen hozta,
amit vártunk tõle, és színvonalas csatában múlta felül ellenfelét. (5-1)
2. kör: Fazekas – Nagy 3:0 (4, 5, 9),
Jakab – Bátorfi 3:0 (5, 6, 5), Huzsvár –
Podpinka 3:1 (-5, 8, 8, 1), Hodaei –
Krebs 3:0 (Krebs feladta)
Nagy Miklós ezúttal is nagyon szimpatikusan, lelkesen küzdött, de Fazekas tudása elõtt is kénytelen volt fejet hajtani.
A két tavalyi csapattárs csatájától talán
nagyobb küzdelmet vártunk, de ezen az
estén Jakab János lényegesen jobb volt,
mint Bátorfi, és a vendégek rutinos játékosa sima vereséget szenvedett.
Huzsvár ebben a körben sem kezdett
jól, de a második szettre felpörgött, és
innentõl már nem volt megállás, a végére felõrölte Podpinkát. 8-1-nél, a biztos celldömölki gyõzelem tudatában
Krebs Bálint feladta Amir elleni mecscsét, pedig az elsõ szett alapján (amely
12-10-es celli sikert hozott) jó csatára
volt kilátás kettejük között. Ez a döntése
azért sem volt túl sportszerû, mert az
idei évtõl pont azért alakult át az extraliga mérkõzéseinek lebonyolítása, hogy
az U21-es fiatalok játéklehetõséghez
juthassanak a legjobbak mezõnyében.
Klampár Tibor együttese kétórás
mérkõzésen, magabiztos játékkal, megérdemelten nyert. (9-1)
»CSUKA LÁSZLÓ

A CVSE-Swietelsky Future FM következõ mérkõzései
február 11.
február 18.
március 05.

15:00
17:00
16:00

CVSE-Swietelsky Future FM – BS Plastic Soltvadkert TE
CVSE-Swietelsky Future FM – Aquital Csákvári TC
PTE PEAC Kalo Méh – CVSE-Swietelsky Future FM

Maskarás játszóház a KMKK-ban
Évente több alkalommal is szervez játszóházat a gyerekek számára a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár. Ezúttal a farsang kapcsán gyûltek
össze az alkotó gyerekek álarckészítõ
foglalkozásra február 4-én, és 5-én.
A farsang a vízkereszttõl hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idõszak
elnevezése. Hagyományosan a vidám
lakomák, bálok, mulatságok, jelmezes
forgatagok idõszaka, mely az idén január 6-tól március 2-ig tart. Farsang idején
egymást érik a vidám programok, farsangi bálok és mulatságok, melyek a tél
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temetését, a tavasz közeledtét jelzik. A
gazdag néphagyományokra épülõ
idõszak nem múlhat el jelmezes, álarcos alakoskodás nélkül. Ezt jelzi a számos karnevál, melyeken mindenki titokzatos maszkok mögé bújva vesz
részt. Ennek jegyében várta a mûvelõdési központ gyermekkönyvtára farsangi álarc készítõ kézmûves foglalkozásra
a gyerekeket, akik a karneváli vígasságok elengedhetetlen kellékét, a különféle díszben pompázó maskarákat alkothatták meg, teret engedve fantáziájuknak és kreativitásuknak.
»REINER ANITA

Bajnoki fordulók
NB I.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM II. –
Pénzügyõr SE I. 10 : 4
Kriston Dániel 3, Baranyai Domonkos
2, Iván Csaba 2, Iván Bertold 1,
Kriston Dániel – Iván Csaba, Baranyai
Domonkos – Iván Bertold párosok.
Meggyõzõ játékkal elért gyõzelem
a jó erõkbõl álló vendégek ellen.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM III. –
Club Aréna Gyõr 12 : 6
Teket Attila 4, Máthé Gyula 3, Lukács Balázs 2, Gõgös Martin 2, Máthé Gyula – Teket Attila páros.
A várakozásnak megfelelõ eredmény született.
Gyenesdiási ASE – CVSE-SWIETESLKY
FUTURE FM IV. 6 : 12
Tamás László 3, Bakonyi Bertalan 3,
Jakus Tamás 3, Ölbei Péter 2/2,
Ölbei Péter – Ölbei Barnabás páros.
Értékes gyõzelmet aratott csapatunk.

Hazai mérkõzések
NB I.
CVSE II. – Tatai AC 02. 19. 11 óra
CVSE II. – Budaörs SC 03. 19. 11 óra
CVSE II. – Dunaújvárosi ASE 04. 30.
11 óra
NB III.
CVSE IV. – Ajkai Bányász 02. 05.
10 óra
CVSE III. – Turris Se Sopron 02. 19.
10 óra
CVSE IV. – CVSE III. 03. 05. 10 óra
CVSE III. – EVO SE Zalaegerszeg 03.
19. 10 óra
CVSE IV. – Gyõri Elektromos 03.
19. 10 óra
CVSE IV. – Club Aréna Gyõr 04. 23.
10 óra
CVSE III. – SZAK Sportiskola Szombathely 04. 30. 10 óra
Megyei I. osztály
CVSE VI. – CVSE V. 02. 17. 17 óra
CVSE V. – SZOSE SE Szombathely
02. 23. 17 óra
CVSE VI. – Büki TK II. 02. 24. 17 óra
CVSE V. – Jeli SE Egervölgy 03. 23.
17 óra
CVSE VI. – Büki TK III. 03. 24. 17 óra
CVSE V. – Büki TK III. 05. 11. 17 óra
CVSE VI. – Horvátzsidány SC 05. 12.
17 óra
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» FOCI

A téli uborkaszezonban
Mióta a globális kereskedelemnek
köszönhetõen most is hozzájutunk
olyan zöldségekhez és gyümölcsökhöz
(csak messze nem olyan ízben), amik
termelése nem jellemzõ ebben a téli
idõszakban ezen földrajzi szélességen,
talán nem olyan zavaró a labdarúgás
téli szünetére az uborkaszezon kifejezés használata. Magát az uborkaszezon
szót egyébként az etimológiai szótár
szerint 1893-ban (na, az sem ma volt)
írták le, használták elõször jellemzésül
arra a nyári idõszakra, amikor az újságokban az üzleti és politikai élet pangása miatt a fõszerkesztõk feje igencsak fõtt, hogy mivel töltsék meg a
lapszámot. Most errõl azért szó sincs,
bár esemény azért nem sok volt az elmúlt két néha télies jellemzõket mutató hónapban, néhány érdekességgel
azért próbálunk szolgálni. A lapszám
megjelenésekor már alig két hét lesz a
tavaszi nyitómérkõzésig, magam
messze nem vagyok híve ennek a téli
indulásnak, nemcsak azért, mert fázós
vagyok, hanem mert sem a pályáknak,
sem a játékosok egészségének nem

tesz jót az, hogy a vegetáció messze
nem indult be, magyarul a fû és a talaj
igen rideg lesz. Megnéztem az idõjárás
elõrejelzést egyébként aznap Répcelakon (ott kezdjük a tavaszt) gyengén
felhõs lesz a nap, az éjszakai mínusz
egy fokot napközben hét fok követi.
Majd meglátjuk, leellenõrizzük a helyszínen, mert a mai elképzelések szerint
a tavaszi szezon mérkõzéseit ismét követhetik majd a TV-Cell csatornáin felvételrõl. Az átigazolási idõszak február
14-én éjfélig tart, így az esedékes játékosmozgásról, majd annak elmúltát
követõen a következõ lapszámban számolunk be. Néhány játékosunkat érintette az MLSZ égisze alatt zajlott amatõr megyei labdarúgó válogatottak tornája, aminek végsõ gyõztese képviseli
majd hazánkat az UEFA Regions’ Cup
2022–23-as nemzetközi mezõnyében,
ahol a hazai sorozatot megnyerõ megyei válogatott majd Spanyolország,
Svájc és Szlovénia csapatával találkozik
a folytatásban. Hát, hogy gyorsan
lelõjem a poént ez okból nem jutnak el
nyáron a rendezõ Spanyolországba a

vasi focisták, köztük a két celli beválogatott Osvald Márkó és Szabó Roland
sem, mert az öt megyei válogatott sorrendje a következõk szerint alakult a
regionális tornán, a helyezési sorrendben: Komárom, Gyõr, Veszprém, Vas és
Zala. A vasiak a négy meccsbõl háromszor döntetlent játszottak és egyszer
kaptak ki, alapjában véve egyébként a
csapat a megyei bajnokság 12. helyén
álló Kõszegre alapult hét játékossal,
minden bizonnyal a válogatásnál az
volt a döntõ tényezõ, hogy az edzõi
feladatokat is a Kõszeg edzõje vállalta,
vagy kapta. A regionális tornák gyõztesei Balatonalmádiban találkoztak és
ott a négy csapat közül a megyei bajnokságot vezetõ Gödöllõ csapatára
épülõ Pest Megyei amatõrválogatott
végzett az élen és utazhatnak majd így
spanyol honba képviselni immáron
nemcsak megyéjüket, hanem Magyarországot, sok sikert hozzá. Mint, ahogy
nem is lehetne jobb végszót találni mai
cikkünknek, sok sikert az elõttünk álló
szezonban Celldömölk, rövidesen találkozzunk a pályán és a nézõtéren, jó
egészséget hozzá, kinek jó gyógyulást
hozzá.
»DOTTO

Újra adathalászok próbálkoznak! Ne dõljön be!
A Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Alosztályának tanácsai.
Az elmúlt idõszakban ismét megjelent
az a trükkös elkövetési módszer, amelynek lényege, hogy a csalók – egy pénzintézet nevében – folyamatban lévõ
banki tranzakció ellenõrzésének ürügyével, telefonon keresztül lépnek kapcsolatba a kiszemelt áldozatukkal. Arra hivatkoznak, hogy a szükséges banki adatok, valamint bankkártyaadatok birtokában, illetve az általuk meghatározott alkalmazás letöltését követõen, le tudják
állítani a nem kívánt utalást.
A Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
felhívja a figyelmet arra, hogy kellõ
odafigyeléssel ezek a jogsértések is
megelõzhetõk!

Új
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

– Ne tévessze meg, ha banki tranzakció ellenõrzésére, letiltására hivatkozva keresik! Szakítsa meg a vonalat és hívja bankjának központi telefonszámát!
– Akkor is óvatossággal kezelje a hívást, ha a hívószám valós pénzintézeti telefonszámnak tûnik!
– A pénzintézetet visszahívva kérdezzen rá banki adataira (bankszámlaszám, bankszámla nyitásának ideje,
limitek)! A bank ügyintézõje meg
tudja válaszolni ezeket a kérdéseket, a csaló nem. Így meggyõzõdhet
róla, hogy valóban a pénzintézetével vette fel a kapcsolatot.
– Fontos tudni, hogy a pénzintézetek
telefonon keresztül, e-mailben,
sms-ben sosem kérnek az internet-

banki bejelentkezéshez és az azonosításhoz szükséges jelszót, illetve
PIN-kódot!
– Bankkártyájának adatait senkinek
ne adja meg!
– Telefonos kérésre soha ne lépjen be
internetbankjába, illetve pénzintézetének mobilalkalmazásába és soha
ne módosítsa banki limitbeállítását!
– Az sms-ben kapott kódot ne adja
meg senkinek!
– A számítógépére, illetve a telefonjára idegen személy kérésére ne telepítsen semmilyen alkalmazást!
Amennyiben adatai mégis adathalász
csalók kezébe kerültek, haladéktalanul
jelezze azt pénzintézetének és értesítse a Rendõrséget a 112-es segélyhívó
számon!
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Új lelkész a reformátusoknál
Németh Tamás református lelkész
tavaly nyári távozása után megüresedett a lelkészi pozíció városunkban. Attól kezdve helyettesítéssel
oldották meg a szolgálatot, mígnem
decemberben sikerült új lelkészt találni a celli református gyülekezet
élére. Major Lehel ideérkezésekor
bemutatkozó látogatást tett Fehér
László polgármesternél. Munkáját
már a karácsonyi ünnepekben megkezdte, hivatalos beiktatására márciusban kerül majd sor.

»Milyen állomásokon keresztül vezetett az útja Celldömölkre?
–Veszprémbõl származom, a teológia elvégzése után elsõ és eddigi
egyetlen szolgálati helyemre, Õriszentpéterre kerültem. Tizennyolc
évet töltöttem az õriszentpéteriszalafõi gyülekezet élén, és ezután a
csaknem húsz év után éreztem úgy,
hogy váltanom kell. Szerencsére saját elgondolásom és püspök úr elképzelései találkoztak, így került sor
arra, hogy családommal Celldömölkre költözzünk. Feleségem szociális munkásként el tudott helyezkedni a családsegítõnél, három általános iskolás korú gyermekünk van.
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»Mely célok, feladatok megvalósítását tervezi a celli gyülekezet élén?
– Egyik legfõbb célkitûzésem a hitélet erõsítése. Szeretném megismerni a városban élõ református családokat, ezért a presbiterekkel felkeressük õket, igyekszünk mindenkihez eljutni. Nyárra gyerektábort
szervezünk a szomszédos adorjánházi gyülekezettel közösen és ifjúsági munkát is tervezünk végezni.
Nyolc iskolában végzek hitoktatást,
rendszeres istentiszteleti alkalom
csak Celldömölkön van, Bobán és
Jánosházán csak idõszakosan. Az
ezek adta feladatokon túl szerdánként bibliaórákat is tartunk.
»Milyen elvek mentén kívánja végezni lelkipásztori tevékenységét?
– Munkámban hangsúlyos szerepet
kap – ezekben az idõkben különösen
– felkészült népet állítani az Úr elé.
Ezt az elvet Keresztelõ Szent János is
fontos feladatának tartotta, ahogy
számomra is meghatározó norma a
Szentírás komolyan vétele. Természetesen elsõrendûnek tartom a
református elvek követését a Szentírás igazságaihoz igazodva. Szeretném, ha megerõsödne a gyülekezeti
összetartozás és egyfajta lelki fej-

MAJOR LEHEL REFORMÁTUS LELKÉSZ

lõdés következne be. A rómaiakhoz
írt levélbõl idézve biztatnám a kedves celli református híveket a gyümölcsözõ együttmûködésre: „Az
igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak
szolgáljatok!”
Major Lehel lelkész hivatalos beiktatására március 12-én 10 órakor kerül sor. Az istentisztelet keretében
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke prédikál, a celldömölki lelkipásztori szolgálatba beiktatást pedig Szabadi István, az Õrségi Református Egyházmegye esperese végzi.
»REINER ANITA

Fa-Gyula
Fatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta
tel.: 95-420-543 mobil: 30-6396466

TETŐFÁT
FA-GYULA
FATELEPRŐL!

FENYŐ TETŐFA,
DESZKA, GERENDA, LÉC

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBEN IS LEADHATJA (SÁGI U. 47)

BÚTORLAPOK, FAROSTLEMEZEK,
RÉTEGELT LEMEZEK RAKTÁRRÓL
KAPHATÓK.
SZABÁST VÁLLALUNK!

SZÉLDESZKA, DESZKAVÉG
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
EUTR: AB2491726 techn. azonosító

Felhívás

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Az Új Kemenesalja a Vas02 országgyûlési egyéni választókerületben nyilvántartásba vett jelöltek részére biztosítja a
politikai hirdetés megjelentetését a 2022. március 04-én, a
2022. március 18-án, és a 2022. április 1-jén megjelenõ
lapszámokban a következõk szerint:
A kampányidõszakban (2022. február 12–2022. április 3-án
15.00 óráig tart) egy darab 12,3 cm x 18 cm fekvõ tájolású
kész hirdetés valamennyi jelölt részére ingyenes.
A további hirdetések díja megegyezik a hirdetésekre vonatkozó aktuális díjtáblázattal, azzal, hogy egy lapszámban
egy jelölt legfeljebb egy darab 25,3 cm x 18 cm fekvõ tájolású kész hirdetést jelentethet meg.
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Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
98-as benzin is kapható!
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Hirdessen az
Új Kemenesaljában!
Továbi információk
Nagy Antal hirdetésszervezõ
06 70/3389880

