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Soros ülését tartotta az önkormányzat
képviselõ-testülete szeptember 21-én.
A napirendi pontok tárgyalása elõtt el-
ismeréseket adott át a városvezetés.

Fehér László polgármester nyitotta
meg az ülést a Városháza nagytermé-
ben, majd négy kiemelkedõ teljesít-
mény okán gratulált az érintetteknek.
Augusztus 20-a alkalmából a Magyar
Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat ki-
tüntetésben részesült Tóth Zoltán, a
Celldömölki járás fõállatorvosa, Czup -
pon Szabolcs, a Magyar Autóklub Cell -
dömölki Szerviz, vizsgapont nyugalma-
zott vezetõje pedig a Magyar Autóklub
éves küldöttgyûlésén, júniusban Szent
Kristóf érem ezüst fokozata kitüntetés-
ben részesült, mindkettejüknek váro-
sunk nevében gratulált Fehér László.
Rosta Zsolt pedagógus Celldömölk Vá -
rosért Emléklap kitüntetést kapott au-
gusztus 20-án, azonban azon alkalom-
mal nem tudta átvenni a kitüntetést.

Rosta Zsolt 35 éve, 1987 augusztusa
óta gondozza, rendezi és szervezi a ba-
latonrendesi tábort és turnusait, ki -
emelkedõ tevékenységéért, magas
szín vonalú és lelkiismeretes munkája
elismeréseként a testületi ülésen vette
át az elismerést. A városvezetõ arany-
diplomát adott át Csihar Csabáné nyu-
galmazott pedagógusnak, a díszdiplo-
mát az ötven éve szerzett oklevele
alapján a Magyar Agrár- és Élettu do -
mányi Egyetem, a kaposvári Csokonai
Vitéz Mihály Tanítóképzõ Fõiskola jog -
elõdje adta ki.
A képviselõ-testületi ülés közmeghall-
gatással folytatódott, azonban a lakos-
ság részérõl nem érkezett felszólalás, a
körzetek képviselõi tolmácsolták a la-
kossági kéréseket. A napirendi pontok
között is több lakosságot érintõ kérdést
tárgyaltak. A testület hozzájárulását ad-
ta a Vörösmarty utcában és az Uzsa -
bánya utcában közvilágítási lámpates-
tek kihelyezéséhez, azonban a Kodály

Zoltán utcai új garázsok esetében a ké-
rést nem támogatta a nagyon magas
kivitelezési költség miatt. Lehetõséget
adtak arra, hogy két – Z-BOKSZ és
EMAG-Easybox – csomagküldõ automa-
tákat mûködtetõ cég közterületen au-
tomatákat helyezzen ki.
Zárt ülésen tárgyalták az energiaválság
önkormányzatot érintõ vonatkozásait,
errõl folyamatos egyeztetések zajlanak a
képviselõ-testület, a hivatalvezetés, az
önkormányzati intézmények és cégek
vezetõi között. A gáz és a villamosener-
gia árára vonatkozó, napi szinten változó
ajánlatok fõként a Vulkán fürdõ eseté-
ben nehezítik a tervezést. A fürdõ no-
vember 6-ig teljes nyitvatartással mû -
ködik tovább, utána a gyógyászati rész-
leg, a jakuzzi és a ki-beúszós gyógy vizes
medence üzemel majd, az belépõk árait
ehhez igazítják. A késõbbiekben, a dön-
téseknek meg felelõen bõvebb tájékoz-
tatást adunk az intézmények további
mûködésérõl.                                    »ÚK

Megtartotta soros ülését a képviselõ-testület

Kemenesalja népe 88 évvel ezelôtt,
1934-ben állíttatta Magyarország legna-
gyobb trianoni emlékmûvét a Ság he-
gyen. Ennek tiszteletére, az évforduló
kapcsán idén is szerveztek megemléke-
zést, szeptember 22-én a keresztnél.

Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár, a Kemenesaljai Trianon Tár -
saság, az Alsósági Életfa Egyesület, va-
lamint a Ság Hegyért Alapítvány szer-
vezésében idén is megemlékeztek a
Magyarország megcsonkításával járó
trianoni békediktátum okozta fájda-
lomra emlékeztetô kereszt felállításá-
nak évfordulójáról. A rendezvény ele-
jén Fehér László polgármester köszön-
tötte az emlékezô program résztvevôit.
Köszöntôjében felidézte az 1920-ban
Trianonban aláírt békeszerzôdés vesz-
teséggel teli következményeit, és a
Kemenesalja népe által állíttatott ke-
reszt jelentôségét, mely az elmúlt év-
tizedekben zarándokhellyé válva évrôl
évre emlékezésre szólít. 
A megemlékezés szónoka Rozmán
László, a Sárvári Tankerületi Központ
igazgatója volt, aki a sághegyi keresz-
tet méltatva kiemelte, hogy az a
Kárpát-medence legmonumentálisabb
trianoni emlékmûve, és állíttatóinak
szándéka a következôket üzeni ma is
számunkra: „Trianon sokáig volt az or-
szágvesztés, a keserûség, levertség, a
bánat szimbóluma, de a versailles-i

Kis-Trianon kastélyban ránk mért mél-
tatlan csapás is megváltássá nemese-
dett, mert hihetetlen akarat lett úrrá
1920 után a magyarságon, a csonka
Magyarországban, hiszen megindult a
háború utáni újjáépítés, polgári jólét és
gazdasági növekedés következett min-
tegy válaszként Trianonra.” 
„A mai nap legyen a határokon átívelô
gondolatok mellett a tisztelet, a szor-
galom és a remény napja. Tisztelet az
emlékmûvet állító hôsöknek, szorga-
lom a napi munkában, és reménység a
biztató, általunk és értünk épülô szép
jövôben” – fejezte be beszédét Roz -
mán László, melyet követôen a meg-
emlékezés mûsoros részére került sor.

Szilágyi-Varga Diána, a Celldömölki
Ádám Jenô Alapfokú Mûvészeti Iskola
tanára énekelt két népdalt, verses és
prózai résszel pedig a Celldömölki
Városi Általános Iskola két pedagógusa
mûködött közre. Rozmán Kristóf Remé -
nyik Sándor: Eredj, ha tudsz! címû ver-
sét szavalta el, Pesti Arnold pedig
Krúdy Gyula: Pest a világháborúban
könyvének az Égett emberhez címû
szemelvényét tolmácsolta a megemlé-
kezés résztvevôi felé. A mûsor után a
jelenlevô hivatalos szervek, pártok, ci-
vil szervezetek, intézmények képvi-
selôi elhelyezték a tisztelet és emléke-
zés koszorúit az emlékmûnél.

»REINER ANITA

Megemlékezés a Trianoni keresztnél
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Celldömölk Város Önkormányzata, va-
lamint a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár a több mint há-
rom évtizedes hagyománynak megfe -
le lõen idén is megszervezte a Sághegyi
Szüreti Napokat. Az õsz kiemelkedõ
eseménye szeptember 23-án és 24-én
zajlott Celldömölkön és Alsóságon. 

A pénteki programok délelõtt az óvodá-
soknak szóló bábelõadással vették kez-
detüket, a Tücsök Bábcsoport mutatta
be A lila majom címû bábjátékát, me-
lyet kora délután a kisiskolások is meg-
tekinthettek. Öt órakor „Újra itthon”

címmel G. Szabó Pálma és Göcsey József
festõmûvészek kiállításának meg nyi -
tójára került sor a Móritz galérián. Kö -
szöntõt mondott Fehér László polgár-
mester, a tárlatot Bene Csilla nyugalma-
zott pedagógus ajánlotta a megjelentek
figyelmébe, hangszeres darabbal hege -
dûn közremûködött Farkas Hédi és Sza -
lai Elina, a Celldö mölki Ádám Jenõ Alap -
fokú Mûvészeti Iskola két növendéke. G.

Szabó Pálma alkotómûvészete igen
sokrétû, a port ré festéstõl a tájképig, a
csendélettõl az életképig. Göcsey József
festõmûvésze tének középpontjában
elsõsorban a tájak, városok állnak. A
mûvészek kiállított alkotásai között
mindegyikbõl került ízelítõ a galéria fa-
laira. A kiállításmegnyitó után „Musi -
calre hangolva” címmel az Országos

Musical és Operett Kurzus résztvevõinek
elõadásában elevenedett meg számos
népszerû operettsláger a mûvelõdési
központ elõtti színpadon. A könnyed
dallamok után Pál Dénes énekes,
elõadó, a 2012-es The Voice – Magyar -

ország hangja és a 2014-es Sztárban
sztár nyertese szórakoztatta dalaival a
közönséget, majd nyolc óra után táncok
kavalkádja váltotta egymást a színpa-
don. Közremû ködött a mûvelõdési köz-
pont két mû vészeti csoportja: a Szenior
Örömtánc csoport és a Rocky-Dilly ARRC
táncosai; rajtuk kívül vendégfellépõként
a MIRA Orient Art, melynek tagjai orien-
tális showtáncot mutattak be, a Lorigo

Tánccsoport Egyesület, valamint a BE-JÓ
Tûztáncosok, akik Kelta varázs címû pro-
dukciójukat hozták el a szüreti napokra.
A szombati nap a hagyományoknak
megfelelõen idén is szüreti piaccal star-
tolt, melynek keretében kézmûves ter-

Az õsz nagyrendezvénye
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mékek vásárára nyílt lehetõsége a szü-
reti napokra kilátogatóknak a Szent -
háromság, illetve a KMKK elõtti téren
kirakodott árusoknak köszön hetõen. Tíz
órakor az Iciri-Piciri Együttes szórakoz-
tatta mûsorával a gyerekeket, reperto-
árjukban rajzfilm, film és musical slá-
gereket megszólaltatva. Ezzel párhuza-
mosan egészen délig kreatív kuckó,
fejlesztõ társasjátékok és kéz mû ves
foglalkozások is várták a kicsiket és na-
gyobbakat. A délutáni programok az
alsósági városrészen kezdõd tek, ahon-
nan útjára indult a látványos szüreti
menet. A motoros felvonulással tarkí-
tott menetet több csapat alkotta, így
például a Nickrõl és Takácsiból érkezett
két vendég néptáncegyüttes, a Tücsök
bábcsoport, a mûvelõdési központban
mûködõ tánccsoportok tagjai, zené-
szek, traktorok, lovasok, fogatok és a
városnézõ kisvonat. 
Amint a városközpontba érkezett a né-
pes szüreti menet, városvezetõi kö -
szön tõre került sor. Fehér László polgár-
mester köszöntötte a szüreti napok kö-
zönségét, valamint a Celldömölkön

vendégeskedõ testvérvárosi delegációt
az ausztriai Neudauból. Ezután az elõ -
zetesen meghirdetett két verseny, a
Fesztivál Bora és a Fesztivál Tortája
eredményeinek kihirdetésére került
sor, majd a program a mûvelõdési köz-
pont színháztermében folytatódott,
ahol a fennállásának ötvenéves jubile-
umát ünneplõ Kemenesalja Néptánc -
csoport ünnepi mûsorára várták a kö-

zönséget. Az intézmény elõcsarno ká -
ban kiállítás is nyílt a néptánccsoport
elmúlt fél évszázadából. Az este nyolc
órakor kezdõdõ Budapest Bár koncertje
elõtt Fehér László polgármester és Pál -
né Horváth Mária, a Kemenesaljai Mû -
velõdési Központ és Könyvtár igazgató-
ja köszöntötte a Géfin tér népes közön-
ségét, majd az idén 15 éves jubileumát
ünneplõ együttes csapott a húrok közé,
mely a szívbemarkoló és szívderítõ da-
lok cigányzenei feldolgozásaival vált
Magyarország egyik leg nép szerûbb ze-
nekarává. A Budapest Bár védjegyévé
vált egyedi stílus gyökerei az 1920–30-
as évekbeli, budapesti kávéházak vilá-
gáig nyúlik vissza. Az ismert és kedvelt
dalokat cigányzenei alapokon, jazz,
pop, rock, klezmer és számos zenei
mûfaji elemmel ötvözve értelmezik új-
ra, megteremtve egy új zenei irányza-
tot. Tíz órától hajnali egy óráig Dj. Zsola

közre mû kö désével retro discoval ért
véget az idei évi szüreti napok kétna-
pos rendezvénye. 

»REINER ANITA

A fesztivál bora díj nyertese:
Danka Imre (2021 olaszrizling)
„A fesztivál bora” díj különdíjasa:
Fehér Csaba Attila (2021 olaszrizling) 
Vörösbor kategória díjazottjai:
Bozzay Jenõ (2020 zweigelt), Ba -
racskai Imre (2021 syrah), Dezsõ
Péter (2021 kékfrankos).
Fehérbor kategória díjazottjai:
Sághegyi Zsolt (2021 Késõi szüre te -
lésû rizling), Folta István János
(2021 olaszrizling/cserszegi fûsze -
res vegyes), Danka Imre (2021 sau-
vignon blanc).

A fesztivál bor 
verseny eredményei

A fesztivál tortája díj: 
Szabó Dorina Szüreti hordó (othelló
szõlõ ízû krémmel, fondant bevo-
nattal)
A fesztivál tortája különdíj:
Domonkosné Sebestyén Krisztina
„Szüreti sajttorta” (saját készítésû
vörösborban érlelt diós gomolya,
mazsolás gyúrt sajt, citromborsba
forgatott ordagolyók, parenyica)
Díjazottak: Bolla Lászlóné, Nagy At -
tila, Németh Richárd, Szilágyi Regina.

A fesztivál tortája
verseny eredményei
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Idén is megrendezte szüreti rendezvé-
nyét a Kemenes Vulkánpark csapata. A
hétvége zárásaként, vasárnap délután
várták a kilátogatókat az intézmény
munkatársai.

„Õsszel érik babám a fekete szõlõ…”.
Az ismert népdal szavai mindnyájunk
fülében ismerõsen csengenek. A szep-
temberi idõszak az egyik legszínesebb-
nek mondható az év folyamán. A fák
lombjai sárga és barna színekbe öltöz-
nek, és az elsõ hideg fuvallatokkal pár-
huzamosan megkezdõdik a híres -ne-
ves Ság hegyi szõlõ szürete is. 

Városunkban nagy hagyománya van a
szüreti rendezvényeknek, melyek sorát
számtalan program gazdagítja a Szüreti
Napoknak fenntartott hétvégén. Ezek
sorába kapcsolódott be az elmúlt évek
során a Kemenes Vulkánpark is, akik
idén is megszervezték a hétvége záró-
akkordjaként szolgáló szüreti játszóhá-
zukat. Az intézmény munkatársai vál-
tozatos programokkal készültek a gyer-
mekeknek és felnõtteknek egyaránt.
Ezek sorát gazdagították a népi fajáté-
kok, valamint Joós Tamás zenés
mûsora is. Ennek keretein belül fel-
csendült többek között a ’Tavaszi szél

vizet áraszt’ címû népszerû dal hazánk-
ban, és Moldvában ismert változata is,
de a közönség megismerhette a
tekerõlant, vagy közismertebb nevén
nyenyere mûködésének, illetve meg-
szólaltatásának módját is. Ezt követõen
pedig a hagyományos szüreti vendég-
ség hangulatát jelenítették meg a
szervezõk, hiszen egy zsíros kenyér kí-
séretében minden résztvevõnek
lehetõsége volt megkóstolni a helyben
préselt, friss mustot is. Az esõs idõjárás
miatt sajnos csak kevesen merészked-
tek ki otthonaikból és látogattak el a
Ság hegy lábánál megrendezett dél-
utáni programra, de a jelenlévõk csalá-
dias környezetben így is élvezték a vi-
dám pillanatokat.               »NOVÁK FANNI

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár ötvenéves jubileumával pár-
huzamosan a Kemenesalja Néptánc -
csoport is idén ünnepli megalakulásá-
nak öt évtizedes évfordulóját. Ennek
apropóján a szüreti napok keretében
zajlott az együttest ünneplõ, kiállítással
egybekötött jubileumi mûsor a mûve -
lõdési központ színháztermében. 

Celldömölkön, 1972-ben építették a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központot,
mely sok mûvészeti ágnak adott és ad
helyet. Ehhez az idõszakhoz köthetõ,
hogy a városban addig is mûködõ nép-
tánccsoport felvette a Kemenesalja ne-
vet. Az azóta eltelt öt évtized alatt szá-
mos fiatal ismerkedhetett meg a ma-
gyar néptánc és népzene szépségeivel,
ismert néptáncoktatók és zenekarok
segítségével. 1993-ban újjáalakult a
Kemenesalja Néptánccsoport Ipsics Pé -
ter vezetésével. Az együttes jelenlegi
mûvészeti vezetõje Pál András, aki fon-
tosnak tartja elõdei örökségét, vagyis a
magyar tánchagyomány ápolását és
továbbadását.
A Kemenesalja Néptánccsoport öt évti-
zede tevékeny részese a magyar kultu-
rális értékek hatékony megõrzésének.
Céljuk a magyar néptánckultúra meg õr -
zé se, továbbadása, a magyar paraszti
tánc és zenei folklór ápolása és feldol-
gozása, melyet az együttes megpróbál
a legalaposabban elsajátítani, és szín-
padra állítani. A tánc és a zene mellett
a táncos szokások, a régi viselet megis-
merésére is törekszenek. A mindig
meg újulni képes csoport idõt álló érté-
keket közvetít egyrészt tagjainak, más-
részt a nézõknek. Elen ged hetetlenül
fontos számukra az utánpótlás-nevelés,

mely alapköve a felnõtt együttes sike-
res mûködésének, ezért csoportjaiban a
gyerekek már kiskortól kezdve, népi já-
tékokon keresztül ismerkednek a nép-
tánc alapelemeivel. Az együttes reper-
toárja átfogó képet ad a magyarság
táncmûvészetérõl. Táncai közt Dunán -
túl tól Erdélyig minden jellegzetes táj -
egység tánca megtalálható.
A jubileumi program elején Pálné
Horváth Mária, a KMKK igazgatója kö-
szöntötte a teltházas közönséget, majd
Marton Ferenc, a Vas Megyei Köz gyû -
lés alelnöke gratulált a néptánccsoport-
nak, a közgyûlés díszoklevelét átadva
Pál András mûvészeti vezetõnek. Az al-
elnök után Fehér László polgármester
köszöntötte emléklappal Cell dö mölk
Város Önkormányzata nevében a jubi-
láló együttest. 
A mûsorban elsõként gencsapáti ver-
bunkot és vasi táncot láthatott a kö-

zönség, a késõbbiekben még szatmári,
moldvai, eleki és jobbágytelki tánc ele-
venedett meg a színpadon.  Élõ zené-
vel közremûködött Horváth Attila és
zenekara. Szilágyi-Varga Diána népdal-
énekes, „A népmûvészet ifjú mestere”
moldvai dalcsokrot énekelt, Nagy Gá -
bor, a Soltis Lajos Színház igazgatója
egy Wass Albert szöveget olvasott fel,
Temesi Zsolttól, a Soltis Lajos Színház
mûvészétõl pedig Berzsenyi Dániel: A
táncok címû verse hangzott el. 
Az 50 éves Kemenesalja Néptánccso -
portról kiállítás és film is megtekint -
hetõ volt a mûvelõdési központ elõ -
csar no kában. 
A kiállítás keretében hazai és külföldi
fellépések fotódokumentációi, visele-
tek, az együttes eredményes szereplé-
seit tanúsító oklevelek, díjak, minõsí -
tések láthatók.

»REINER ANITA

A néptánccsoport fél évszázados jubileuma

Szüret a Ság hegy lábánál
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15 éve mûködik városunkban a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület. A civil szervezet szombatra
invitálta meg a város lakosait, hogy
egy vidám délután keretében, együtt
tudják megünnepelni a jeles alkalmat.

A Cselekvõ Összefogással Celldö möl -
kért Egyesület neve az elmúlt idõ -
szakban összeforrt az eltelt évek alatt
megrendezett jótékonysági esemé-
nyekkel, illetve különbözõ szórakoztató
programokkal. Idõrõl idõre hirdetnek
olyan megmozdulásokat, melyek által
a város apraját és nagyját egyaránt be-
kapcsolják Celldömölk vérkeringésébe.
Az elmúlt másfél évtizedben az egye-
sület, nevéhez méltóan mindig a kö-
zösséget igyekezett összekovácsolni,
ezért szerveztek közéleti kávézót, csa-
ládi programokat, egészségnapot, ke-
rékpártúrát, koncerteket, kültéri mozi-
vetítést, és tevékenyen részt vettek a

város köztereinek szebbé tételében is.
Ezen kívül nagyon fontos szerepet ját-
szik a civil szervezet életében a jóté-
konykodás, illetve a szociálisan rászo-
ruló ügyek és emberek felkarolása.
Ennek egyik példája a karácsony és
húsvét elõtti adományozási akciók,
melyek már hagyományosan beépül-
nek az egyesület életébe. Az évente
visszatérõen megrendezett események
sorát gazdagítja még többek között az
Idõsek napja is, melyet idén október
elején szerveznek meg, kikapcsolódási
lehetõséget biztosítva a város idõsebb
lakosainak is.
A múlt évben a civil szervezet fennál-
lásának 15. évébe lépett, melynek
meg ünneplését a koronavírus járvány
miatt kialakult helyzet elhalasztásra
kényszerítette. Idén azonban igyekez-
tek bepótolni az elmaradtakat, így
szombatra szerveztek születésnapi ösz-
szejövetelt a Kemenesaljai Mûvelõdési

Központ elõtti téren. A legkisebbeket
ugrálóvár, különbözõ kreatív játékok,
valamint Nagy Jonathan bûvész bemu-
tatója várta. Ezek után pedig a MikiNiki
és a Csinibabák formáció köszöntötte
az egyesület tagjait, illetve a kilátogató
vendégeket. Az est késõbbi részét pe-
dig a Köszi Zíben Zenekar zárta, akik a
talpalávalót biztosították az õszi est le-
zárásához. Fehér László polgármester,
az egyesület alapítója és Tulok Gab -
riella, az egyesület elnöke rövid kö -
szön tõbeszédükben hálájukat fejezték
ki többek között az eddigi támogatá-
sért, és a megvalósult összefogásért,
valamint a megjelenteknek azért, hogy
a hideg, esõs idõ ellenére is kilátogat-
tak az egyesület rendezvényére. A
szervezet a továbbiakban is szeretné
folytatni az eddigieket, és mûkö -
désükben folytatólagosan a városért és
lakosaiért való tevékenykedés élvezi
majd a fõszerepet.             »NOVÁK FANNI

15 éves a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület

A szoptatós édesanyákat, és gyerme-
keiket köszöntötte Celldömölk Város
Önkormányzata az Anyatejes táplálás
világnapjának alkalmából. Az ese-
ményt csütörtökön rendezték meg az
Önkormányzati Hivatal épületében.

Az Anyatejes táplálás világnapját 1992
óta ünneplik a világ minden táján au-
gusztus 1-jén. Az esemény az anya-
gyermek kapcsolat egyik létfontosságú
és meghatározó elemét ünnepli: az
anyatejes táplálást. A világszerte szüle-
tett csecsemõk közül nagyon sok nem
jut anyatejhez, ami az elsõ hat hónap-
ban létfontosságú, és megalapozhatja
a gyermek egészségét az egész életére
vonatkozóan. A szoptatás számos pozi-
tív hatással bír a gyermek életére vo-
natkozóan, melynek hangsúlyozása is a

célok között szerepelt, amikor 30 évvel
ezelõtt az Egészségügyi Világszervezet,
valamint az UNICEF elindította átfogó
programját a csecsemõk egészséges
táplálásának érdekében.
Celldömölkön hagyományosan a város
önkormányzata a Népjóléti Szolgálattal
karöltve köszönti a szoptatós édes-
anyákat, illetve gyermekeiket. A helyi
Védõnõi Szolgálat a következõképpen
fogalmazza meg küldetését: „Minden
egyes új életet gondozni kell azért,
hogy egészségben, biztonságban, sze-
retetben foganhasson, születhessen és
nevelkedhessen.” Ehhez a célhoz a je-
les alkalom alapját adó szoptatás hang-
súlyozása, valamint az édesanyák kez-
deti támogatása is hozzátartozik. Ezért
is tartják igazán fontosnak azt, hogy
köszöntsék azokat a szülõket, akik ezt

az útját követik a gyermekek táplálásá-
nak. Az eseményt idén szeptember 15-
én, csütörtökön szervezték meg a Vá -
rosháza épületében. 
A megjelent édesanyákat, illetve gyer-
mekeiket Fe hér László polgármester,
Nagy Zoltán a Népjóléti Szolgálat igaz-
gatója, valamint Obrázné Nagy Bog -
lárka védõnõ köszöntötte, akik mind-
mind hangsúlyozták azt, hogy milyen
fontos szerepet is játszik a gyermekek
életében az édesanya szerepe, ezen
belül is az anyatejes táplálás. A kö -
szöntõk után a helyi óvodások színesí-
tették a rendezvényt rövid mûsorukkal,
majd ezt követte az eseményen
résztvevõ édesanyák és kisgyermekek
számára az oklevelek és apró ajándé-
kok átadása.

»NOVÁK FANNI

A szoptatós édesanyákat köszöntötték
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ELF Bar tájékoztató
Szülõknek és pedagógusoknak
A hazai illegális piacon egyre nagyobb
teret hódít egy új típusú eldobható
elektronikus cigaretta, egy többféle íz-
ben elérhetõ, nikotinos vagy nikotin-
mentes folyadékkal elõre feltöltött, ak-
kumulátoros, eldobható eszköz. 

Az ízesített, rajzfilmfigurával díszített,
akár magas nikotin tartalmú és az
egészségre súlyosan ártalmas, illegális
termékek egyik legnagyobb veszélye,
hogy gyakran általános iskolás gyere-
keknek értékesítik. A gyártók leplezetle-
nül a fiatalokat, nem ritkán a 10-14 éves
gyermekeket célozzák meg ezzel a do-
hánytermékkel, média felületeket is
használva (Facebook, TikTok, Instagram).
A termékcsoport legnagyobb veszélye
épp az a téves látszat, hogy nem veszé-
lyes és nem okoz függõséget, sõt, leszo-
kást támogató eszközként sem érdemes
rá tekinteni.
»Hogyan ismerhetik még az Elf Bart?
„Magic Bar, a Manórúd, a Manórudi né-
ven ismert változatok, vagy a Fume, a
PuffBar, a Nutristick, a Beco Bar, és a
Geek Bar is).”
»Mirõl ismerhetõk fel ezek az illegális
termékeket?
„Legkönnyebben a színes hengeres for-
májáról ismerhetõ fel, dobozán gyakran
színes grafikával. Olyan elektronikus
termékek, amelyek töltõfolya dék kal
vannak feltöltve és a szopókán keresz-
tüli szívás során felszabaduló –gyakran

illatában is érezhetően ízesített – pára
biztosítja az élvezeti értékét. Nem
össze tévesztendõ a hevítéses technoló-
giát használó, a Nemzeti Dohány bol -
tokban is kapható eszközökkel.”
»Miért veszélyes ez a termék?
„A pontos összetevõi ismeretlenek, el -
lenõrizetlenek, egészségügyi hatósági
bevizsgálásukra azok forgalmazási tilal-
ma miatt nem került sor. Viszont annyi
tudható róluk, hogy a termékben a szí-
vás hatására nikotin sóval átitatott vat-
ta hevül, majd ez a nikotinos pára
különbözõ ízesítéssel vegyül. Veszé -
lyessége éppen abban áll, hogy na-
gyon kevés a hiteles információ a ter-
mék összetevõit illetõen, és hogy a be-
lélegzett, különbözõ kémiai folyamatok
során keletkezõ párának mik az életta-
ni hatásai. 
Még a legkisebb, 800 szívásra ele -
gendõ töltéssel rendelkezõ termék ni-
kotintartalma is 3-4 doboz hagyomá-
nyos cigarettának felel meg, ezért a
használata könnyen nikotin túladago-
láshoz vezethet. Vannak már arra vo-
natkozó kutatási eredmények, amelyek
szerint a csomagoláson feltüntetett ni-
kotintartalomtól lényegesen nagyobb
mennyiségben tartalmazhat erõs ad-
dikciós tulajdonsággal bíró idegmérget
(neurotoxint).”
»Miért illegális az Elf Bar termékek for-
galmazása?
„Alapvetõen az elektronikus cigaretták

és a dohányzást imitáló elektronikus
eszközök forgalmazása nem illegális,
ha az ízesítés nélküli, és a forgalmazó
dohánytermékkiskereskedelmi jogo-
sultsággal, és a Szabályozott Tevé -
kenységek Felügyeleti Hatósága által
kiadott dohánytermék-kiskereskedelmi
engedéllyel rendelkezik (azaz e ter-
mékkategória kizárólag dohányboltban
forgalmazható). Viszont a termékkört
az ízesített jellege beszűkíti, amelyek
forgalmazása tilos Magyarországon.”
»Mivel számolhat, aki Elf Bar terméket
hirdet, vagy forgalmaz?
„A Szabályozott Tevékenységek Fel -
ügyeleti Hatósága 5 millió forinttól 500
millió forintig terjedõ bírsággal sújthat-
ja az elkövetõt.”
»Mivel számolhat, aki Elf Bar terméket
birtokol?
„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jöve-
déki bírságot szabhat ki.
»Mit tegyen ha Elf Bar termék árusítá-
sával találkozik?
„Az ingyenesen hívható 1828-as szá-
mon bárki szabadon bejelentheti az il-
legális tevékenységet.”

Önálló esttel érkezik a Soltis Lajos
Színházba a Barátok közt címû nép -
szerû televíziós sorozat Berényi Mik -
lósa, azaz Szõke Zoltán színész. A vaj-
dasági születésû színmûvésznek fõvá -
rosi volta ellenére is van kötõdése a
celldömölki színházhoz, ugyanis a név-
adó Soltis Lajos tanítványának vallhatja
magát, aki szívesen és szeretettel em-
lékszik vissza egykori mesterére. 

A „Jávor” címû színpadi játék Jávor Pál
börtönnaplója és levelei alapján egy-
személyes elõadás, mégis úgy tûnik,
mintha másodmagával lenne a színpa-
don a Jávor Pált alakító Szõke Zoltán.
Monológját ugyanis a kamerába mond-

ja a színész. Õt magát profilból látjuk, a
háttérben levõ kivetítõrõl viszont szem -
benéz velünk. A nagyközönség számára
egy eddig ismeretlen Jávor Pál képet
bontakoztat ki a filmcsillag naplójából

és leveleibõl. Jávor Pál 1944-ben a nyi-
lasok börtönébe kerül, mert nem haj-
landó elárulni zsidó származású felesé-
ge tartózkodási helyét. Ezzel meg kez -
dõdik egy több hónapos kegyetlen já-
ték élettel és halállal. Jávor kénytelen
átélni, hogy azok, akik eddig imádták
és szerették, most fogvatartói. Sopron -
kõhidára, majd Németországba hurcol-
ják. Ember telen körülmények között
tartják, kínozzák, vallatják.
A magyar film csodálatos egyénisége
egyik pillanatról a másikra egy meg-
alázott, meggyötört ember szerepébe
kényszerül, de ezt is méltósággal viseli.
Jávor Pál naplójában megrázó õszin -
teséggel vall életének errõl a korszaká-
ról – ez az õszinteség az alapja a szín-
padi feldolgozásnak is.

»REINER ANITA

Jávor esttel érkezik Szõke Zoltán
Jávor Pál alakja 2022. október 8-án
(szombaton) 19 órai kezdettel eleve-
nedik meg a Soltis Lajos Szín házban
Szõke Zoltán közremû kö désével egy
érdekesnek ígérkezõ elõadás kereté-
ben. Jegyvásárlás elõvételben a
Soltis Irodában (KMKK földszint) hét-
köznapokon 9–15 óráig.
Jegyfoglalás: 06-20/535-76-36
Jegyár: 3900 Ft
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Celldömölk Város Önkormányzata
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõ -
oktatási Önkormányzati Ösztön díj -
pályázat 2023. évi fordulójához. 

A felhívás a város honlapján, a
www.celldomolk.hu fõoldalon érhe tõ
el. A pályázatokat online felületen
elektronikusan, majd papír alapon a
Celldömölki Közös Önkor mány zati
Hivatalban kell benyújtani. A pályáza-
tok rögzítésének és benyújtásának
határideje: 2022. november 3.
Az „A” típusú pályázatra a celldömöl-
ki lakóhelyû, felsõoktatásban tanuló
hallgatók pályázhatnak. A „B” típusú
pályázatra a celldömölki lakóhelyû, a
2022/2023. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy felsõfokú diplomával nem ren -
delkezõ, felsõok ta tási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségi-
zettek, akik felsõoktatási intézmény-
ben kívánnak továbbtanulni a kö -
vetkezõ tanévtõl. A pályázatot az
EPER-Bursa rendszerben pályázói re-
gisztráció után kell kitölteni, majd on-
nan kinyomtatva a szükséges mellék-
letekkel együtt (egy fõre jutó jövede-

lem igazolására szolgáló iratok, ható-
sági bizonyítvány az egy háztartás-
ban élõk számáról, pályázó és testvér
részérõl hallgatói jogviszony-igazolás,
iskolalátogatási igazolás, pályázó lak-
címkártyájának másolata) papír ala-
pon, aláírva kell benyújtani az önkor-
mányzati hivatalban. A pályázói felü-
let elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx
Felhívjuk a pályázók figyelmét,
hogy a részletes pályázati kiírást fi-
gyelmesen olvassák el.
A pályázattal kapcsolatos ügyintézést
Szalai-Ziembicki Dóra oktatási szakre-
ferens végzi (Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatal I. emelet 110.,
tel: 95/777-809, e-mail: ziembicki.
dora@celldomolk.hu) hétfõ, szerda,
csütörtök napokon 8–12, valamint
13–16 óra között, illetve kedden 8–
12 óra között.

Bursa Hungarica Felsõoktatási ösztöndíjpályázat 2023

A Kemenesaljai Baráti Kör vezetõsége
minden tanévben ír ki ösztöndíjat ta-
nulmányi támogatás elnyerésére. Az
elsõ félévi támogatást szeptember 16-
án adták át két, felsõoktatásban tanuló
diáknak.

A Kemenesaljai Baráti Kör által nyújtott
támogatás célja: olyan, valamely fel -
sõfokú oktatási intézménybe felvett,
kiemelkedõ képességû diákok anyagi tá-
mogatása, akik családjuk szociális hely -
zete miatt tanulmányaikat nem tudnák
megkezdeni, illetve folytatni. Az alap ki-
írás szerint a tanulmányi támogatás egy
tanévre nyerhetõ el, tíz hónapon át, havi
tízezer forint összegben, de az elmúlt
években ez átalakult egyszeri, 50 ezer
forint összegû beiskolázási segéllyé,
melyben a korábbiakhoz hasonlóan ez-
úttal is két diákot részesítettek. 
Az átadón elsõként Szelestey László el-
nök köszöntötte a díjazottakat, és kívánt
sok sikert felsõfokú tanulmányaik folyta-
tásához. Pálné Horváth Mária alelnök
bemutatta a két egyetemistát, akik az
idei tanév elsõ félévére elnyerték a tá-

mogatást. Nagy Cintia a Berzsenyi Dá niel
Gimnázium volt diákja, jelenleg a gyõri
Széchenyi István Egyetem gazdálkodás
szakos másodéves hallgatója, és Hajba
Klaudia, szintén celli gimnazista volt,
most pedig õ is a gyõri egyetem másod -
éveseként tanul gazdálkodás szakon.
Miután a két díjazott Szelestey László
elnöktõl átvette az elnyert támogatási

összeget, Fehér László polgármester az
egyesület tagjaként is szólt a fiatalok-
hoz, kiemelve a Kemenesaljai Baráti Kör
öregdiák közösségének évtizedek óta
fennálló, példaként szolgáló összetartá-
sát, lokálpatriotizmusát. A vá rosvezetõ
egy öröm hírt is megosztott a jelenlevõ
baráti köri tagsággal, miszerint a rendel-
kezésére álló polgármesteri keretbõl
százezer forint támogatásban fogja ré-
szesíteni a Kemenesaljai Baráti Kört,
hogy az a jövõben is tudja segíteni a
feltörekvõ, tehetséges fiatalokat.

»REINER ANITA

A baráti kör ösztöndíjasai

NAGY CINTIA

HAJBA KLAUDIA

Az állatok védelmérõl és kíméle térõl
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.
§-a alapján a települési jegy zõnek há-
romévente legalább egyszer ebössze-
írást kell végeznie. Cell dömölk város-
ban tartott ebek összeírására 2022. ok-
tóber 01–2022. november 30. között
kerül sor. Az eb tulajdonosának illetve
tartójának kötelessége az elektronikus
nyilvántartás elkészítéséhez a szüksé-
ges adatok megadása. Felhívom a la-
kosság figyelmét, hogy Celldömölk
Város Önkormányzata jelenleg nem
tervezi ebrendészeti hozzájárulás be-
szedését!
Celldömölk Város Önkormányza tá nak
www.celldomolk.hu honlapján folya-
matosan elérhetõ lesz a részletes tájé-
koztató és útmutató illetve a szüksé-
ges nyomtatványok letölt hetõ formá-
ban. A kitöltött bejelentõ illetve
változásbejelentõ lapok benyújthatóak
személyesen munka idõ ben a
Celldömölki Közös Önkor mányzati
Hivatalban illetve ügyfélfogadási
idõben az alsósági városrész ügyfél-
szolgálatán. Le he tõség van postai és
elektronikus úton tör té nõ beküldésük-
re is. Együttmû kö désüket köszönjük.

»FARKAS GÁBOR JEGYZÕ

Felhívás
Tisztelt Ebtartók!
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Sokfajta élethelyzetben érte a lakossá-
got a gázenergia árának drasztikus ese-
te, született egy jogszabály, – aki erede-
ti szövegében akarja elolvasni, annak
259/2022.(VII.21.) Korm.rendelet –
amely segítséget jelenthet egyes élet-
helyzetekben. Nem tisztem a jogszabály
minõsítése, de az egyes eset sajnos
nem túlzó, a kedvezmény igénybevéte-
le elég korlátozottan lehetséges. 

A jogszabály 7/A paragrafusában azo-
kat szólítja meg, akik olyan lakóépület-
ben élnek, ahol több generáció, vagy
nem is kell, hogy rokonságban legye-
nek, több család együtt használ egy la-
kóépületet. Ezeket anno építési idejük-
kor sokszor ilyen használatra is építet-
ték, akkor abban a látszatra egy épü-
letben ki is alakították az önálló rendel-
tetési egységeket, ha ez így van és a
tulajdoni lapon is szerepel a több lakás
megnevezés, akkor rájuk alapból vo-
natkozik az 1729 m3/év/mérési pont
kedvezményes ár. A másik esetben vi-
szont nem, mert nem azzal a céllal
épült az épület, hogy alapból teljes el-
szeparáltságban éljenek benne, hanem
így alakult, például a gyerekek fel -
nõttek és ott ragadtak, mondjuk a
tetõtérben, akár önálló családot alapít-
va. Ilyenkor jellemzõen az épület egy
részét együtt használják, a lakások nin-
csenek egymástól fizikailag és fõleg

hermetikusan elkülönítve. Ez a szubjek-
tív használat sajnos nem felel meg
azonban a jogszabály objektív követel-
ményének, az lehet önálló rendeltetési
egység, lakás, ugyanis csak, amelynek
a szabadból, vagy az épületen belüli
közös közlekedõbõl nyíló önálló bejára-
ta van. Magyarul ez azt jelenti, hogy az
A lakásból a B lakás bármely helyisé-
gébe és fordítva, csak egy olyan bejá-
rati ajtón átjutva lehet bejutni, ami
vagy a szabadból nyílik, vagy egy önál-
ló légteret alkotó belsõ lépcsõházból.
Hiába van tehát egy épületben két
konyha, két fürdõszoba, két nappali és
több lakószoba, a gázenergia kedvez-
ményes igénybevételére csak akkor
van lehetõség, ha az elõbbi szigorú el-
különültség esete fennáll. Errõl hatósá-
gi bizonyítványt a jogszabály alapján
jegyzõi hatáskörben az Önkormányzati
Hivatal Mûszaki Irodája ad ki kérelem

alapján. A kérelem benyújtását köve -
tõen egy helyszíni szemlére kerül sor,
ahol mindezek ellenõrzése történik
meg. Az önálló rendeltetési egységek
számának megállapításáról kiadott ha-
tósági bizonyítványt kiadását követõen
a lakossági fogyasztóknak kell benyúj-
tani az egyetemes gázszolgáltatóhoz
büntetõjogi és kártérítési felelõsség
vállalása mellett. Ez azt jelenti, hogy
ha az egyetemes gázszolgáltató azt
észleli, hogy az ingatlan lakás rendel-
tetési egységeinek száma nem egyezik
meg a hatósági bizonyítványban fog-
laltakkal, vagy ha például egy egyik
„önálló” lakásban nem is gázzal fû -
tenek, akkor jogosulatlan kedvezmé-
nyes felhasználás esete áll be, amikor
is a kedvezménnyel elszámolt földgáz
mennyiséget a versenypiaci költsége-
ket tükrözõ ár másfélszeresének meg -
fe lelõ egységáron kell a felhasználóval
pótlólag elszámolni. Nem érdemes te-
hát trükközni, csak a legtisztább jogi
esetben érdemes a kérelmeket elindí-
tani, benyújtani, a jogszabály a más
esetekre a nagycsaládos kedvezmény
igénybevételét ajánlja, jól lehet az sok-
kal szûkebb mennyiségû élethelyzetre
vonatkoztatható, mint a többgeneráci-
ós, vagy a több család által egy épüle-
tet használó esetek száma. 

»DUMMEL OTTÓ

MÛSZAKI IRODAVEZETÕ

Tájékoztató a többgenerációs családi házban élõ
családok rezsicsökkentésével kapcsolatosan

A közeljövõben Szilágyi Mária kera -
mikusmûvész életérõl és munkássá-
gáról készül kiadvány a Kemenes aljai
Mûvelõdési Központ és Könyv tár
közremûködésével. 
Szeretnénk, ha az intézményben ki-
állított alkotások mel lett más létezõ
mûvek is bekerülhetnének az emlék-
albumba. 
Tisztelettel kérjük, hogy akinek van
a tulajdonában Szilágyi-kerámia, és
hoz zájárulna annak lefotózásához,
szíveskedjen jelezni segítõ szándé-
kát az alábbi elérhetõségeken: Ke -
me nes aljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, 9500, Celldömölk, dr. Gé -
fin tér 1., tel.: 0695/779-301, ema-
il: kmk@cellkabel.hu, személyesen:
Pál né Horváth Mária igazgatónál.

Felhívás
2022. augusztus 21-én Fehér László, vá-
rosunk polgármestere az ausztriai
Neudauban járt. A település jeles ese-
ményén, a Bartholomaus Fesztiválon
vett részt, az ottani képviselõ-testület
meghívására. Az ünnepi szentmisét az
Unterlimbachban található 850 éves
Szent Bertalan-templom elõtt tartották,
majd a helyiekkel közösen részt vett az
ünnepi körmeneten. 
A város polgármesterét, dr. Wolfgang
Dolescht és a településen élõket a ren-
dezvénycsarnokban megtartott ünnep-
ségen köszöntötte. Az ünnepi rendezvé-
nyen díszpolgári címet adományoztak
Michael Schickhofer korábbi stájer tarto-
mányi politikusnak, akinek Celldömölk
város nevében elismerõ oklevéllel gra-
tulált. Az eseményen jelen volt Nagy

Zoltán, a celldömölki Népjóléti Szolgálat
igazgatója is, tekintettel arra, hogy
mindkét település nagy figyelmet fordít
a szociális ellátórendszer mûköd -
tetésére. Remélhetõleg a kölcsönös ta-
pasztalatszerzés és egymás pozitív pél-
dáinak megismerése elõsegítik majd a
hatékonyabb szociális ellátást és intéz-
ményi mûködést. A tervek szerint ez év
õszén a celldömölki intézmény dolgozói
meglátogatják majd a neudaui szociális
intézményeket, és viszontlátogatásra
várják az osztrák intézmény képviselõit
is Celldömölkön. Neudau lakosai öröm-
mel vettek részt a Brockenstein Neudau
üzemi zenekar által kísért vidám ren-
dezvényen, amely igazi közösségková-
csoló programja volt a településnek.

»ÚK

Neudauban jártak
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Szeptember 10-én, Balatonfûzfõn ren-
dezték meg az idei „Fogyatékossággal
Élõ Emberek és Barátaik Országos Kul -
turális Fesztiválját”. Az eseményen ha-
gyományos módon a Népjóléti Szol gálat
munkatársai, valamint a szolgáltatást
igénybe vevõk is részt vesznek, mely az
idei évben sem volt másképpen.

„Ha teljesen felvállaljuk magunkat, az
egész emberiséget vállaljuk fel” –
Hawkins szavai igazán kifejezik mind-
azt, amit egyenlõségnek és elfogadás-
nak nevezünk. Életünk folyamán szám-
talan olyan helyzettel találkozhatunk,
mely kicsit de lehet, hogy nagyon is el-
tér a megszokottól, ami némelyeknek
akár ijesztõ is lehet. Amikor életemben
elõször részt vehettem a helyi Art fesz-
tiválon, hasonló érzések szorongattak
engem is. Ez azonban hamar eltûnt, hi-
szen a sérült emberek színpadon való
bemutatkozása azonnal a hatalmába
kerített. A Népjóléti Szolgálat munka-
társai, valamint a szolgáltatást igénybe
vevõk, közel kettõ évtizede vesznek
részt produkcióikkal az ország számos
pontján megrendezett fesztiválon. Az
eseményt minden évben komoly fel-

készülés elõzi meg, melyet sorstársak
és barátok egyaránt élvezettel tudnak
ké sõbb átadni a nagyérde mûnek. A cél
sosem a gyõzelem: a jókedv, egy-egy
kedves mosoly, az „új” iránti vágy és a
vidámság, mely által kiszakadhatnak a
hétköznapi életbõl, sokkal többet ér.
Idén is megrendezésre került az Art
fesztivál, melynek helyszíne ez alka-

lommal Balatonfûzfõ volt. Az intéz-
ményt közel 50 fõ képviselte, akiket a
város és megye képviselõi is elkísértek
a Mozgáskorlátozottak Egye sületeinek
Országos Szövetsége részé rõl. A ver-
seny során a jelentkezõket a következõ
kategóriákban bírálták: vers, próza,
mese, jelenet, ének, zene, tánc és

egyéb elõadás. A Népjóléti Szolgálat
induló részlegei arany fokozattal tér-
hettek haza, de természetesen senki
nem távozott üres kézzel, hiszen min-
den versenyzõt megajándékoztak a
szervezõk apró emlékekkel. Kovács
Etelka Valéria, a Támogató Szolgálat
munkatársa hálás köszönetét fejezte ki
az Együtt Celldömölk Városért Egye -
sület, valamint a Népjóléti Szolgálat
Szakszervezete felé, akik anyagi támo-
gatással is hozzájárultak ahhoz, hogy
az intézmény ismételten képviseltetni
tudta magát, az immáron már 26. alka-
lommal megrendezett kulturális ese-

ményen. Valéria szavait idézve „A se-
gítségüket egy belsõ hang, a társadal-
mi felelõsségvállalás, a szolidaritás, a
jót-tenni nemes eszméje vezérelte. A
jótettbõl pedig csoda született: mosolyt
tudtunk varázsolni a fogyatékossággal
élõ emberek arcára.”

»NOVÁK FANNI

„A jótettbõl csoda született”
Közel két évtizede az Art fesztiválok életében

Tapasztalatunk, hogy a közelmúltban
örvendetesen megnövekedett az igény
a lakások energetikai fejlesztése iránt.
Hõszigetelés kerül a házak falára, cse-
rélik a régi nyílászárókat, napelemeket
szerelnek a tetõre. Ezek a munkák, vi-
szont jelentõs mértékben utcáról is lát-
ható változásokat okoznak az épületek
homlokzatán, tetõfelületén, ami kiha-
tással van az utcaképre.

Várhatóan a közeli jövõben még több
épületre kívánnak napelemet, klíma
kültéri egységet elhelyezni. Felhívjuk a
figyelmet, hogy Celldömölk Város
Önkormányzata Képviselõ-testületének
4/2019. (III.28.) önkormányzati rende-
lete (továbbiakban: Rendelet) Celldö -
mölk város településkép védelmérõl

szabályozza az épületek tetején, hom-
lokzatán a mûszaki berendezések elhe-
lyezésének módját:
Az épület közterület felõli homlokzatát
megváltoztató, zavaró létesítményt,
gépészeti berendezéseket, szellõzõ- és
klímaberendezést, szerelt égéstermék
elvezetõt, közmûcsatlakozási berende-
zést, antennát
a) helyi területi védelmen belül az ut-

cafronti homlokzatra nem, illetve
csak a közterületrõl nem látható
módon,

b) egyéb területeken a közterületrõl
látható felületeken településképi
konzultáció keretében elõzetesen
egyeztetett módon,

c) társasház homlokzatán a homlokza-
ti elemek rendjéhez igazodóan 

lehet elhelyezni.
Napkollektort, napelemet elsõdlegesen
az utcáról nem látható tetõsíkra lehet
elhelyezni. Amennyiben a kedvezõ tá-
jolás miatt csak az utcai tetõsíkon ke-
rülhet elhelyezésre, a helyi egyedi vé-
delemben részesülõ épületen, helyi te-
rületi védelemben részesülõ és a tele-
pülésképi szempontból meghatározó
területeken településképi bejelentés
során szükséges igazolni, hogy a tele -

pítendõ mûszaki berendezések az épü-
let utcai megjelenését, az utcaképet
hátrányosan nem befolyásolják.
Fontos tudni még, hogy az építési ha-
tósági eljáráshoz nem kötött egyes
építési munkák esetén is településképi
bejelentés, településképi vélemény
iránt a képviselõ-testülethez kérelmet
kell benyújtani, továbbá a városi fõ -
építésszel szakmai konzultáció lefolyta-
tása szükséges.
Kérjük, hogy elõzetesen tájékozódja-
nak a feltételekrõl, elõírásokról, mert
azok be nem tartása, a kötelezettség
elmulasztása esetén településképi kö-
telezésre, illetve jelentõs összegû bír-
ság kiszabására is sor kerülhet.
A Rendelet szövege és mellékletei a
https://or.njt.hu/eli/v01/733591/r/2
019/4 link segítségével tölthetõk le.

Felhívás
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A WHO szerint élete során minden ne-
gyedik ember találkozik valamilyen
mentális zavarral. Szerintem egyáltalán
nem alacsony arányról beszélünk,
megérdemel egy cikket. Október 10-én
tartják a világnapját, hazánkban 1994
óta szentelünk nagyobb figyelmet
ezen a napon a lelki (vagy mentális)
betegségekkel küzdõk kezelésére és
élet mi nõségük javítására. Ideális eset-
ben meg elõzni kellene tudni ezeket a
problémákat, ezért is hasznos, ha fog-
lalkozunk velük.

A fent említett világszervezet a mentá-
lis egészséget jólléti állapotként hatá-
rozza meg, és ahhoz köti, hogy az
egyén felismeri a saját képességeit,
képes megküzdeni a mindennapi
stresszel, és termelékenyen tud dol-
gozni, és képes adni valamit a közös-
ségének, ahova tartozik. Egyáltalán
nem teszi magasra a mércét, olyan
dolgokat sorol fel, amik mindannyiunk-
nak erõs alapot adhatnak egy teljes
élethez. Ha ismerjük a képességeinket,
tudjuk, hogy miben vagyunk ügyesek,
miben kevésbé, akkor elméletileg
könnyebb és sikeresebb a pályaválasz-
tás, majd a munka világában való el-
helyezkedés is. 
De azt írtam, hogy elméletileg. Ugyanis
meg kell küzdeniük a saját és a kör-
nyezetük elõítéleteivel. Ennek a világ-
napnak az is a célja, hogy felhívja erre
a figyelmet, hogy ezek ellen kampá-
nyokat indítson, és kicsit talán érzéke-
nyebbé tegye az efféle problémától
nem szenvedõket.
Magyarországon napjainkban 150.000
mentális beteg él, akik nagyrészt az el-
szigeteltségük miatt szenvednek.

Társas lények vagyunk, és már Szók -
ratész is megmondta – egy kis túlzással
–, hogy „A lélek varázslatos gyógyítója
a szép szó.”De tudni és tudatosítani
kell, hogy ennyi nem elég, ezeknek az
embereknek orvosi kezelésre, pszicho-
lógusra van szükségük. A családtól ka-
pott támogatás roppant fontos lehet,
de pszichológusra is szükség van. Ezzel
szembesülni kell, el kell fogadni. Szak -
em berre és gyógyszeres kezelésre van
szükség, erre is figyelmeztet ez a nap.
Viszont a családtagokkal eltöltött minõ -
ségi idõ emberibbé és gördülékenyeb-
bé teheti az egész folyamatot. Ha a be-
teg megtapasztalhatja, hogy része le-
het egy egyenlõségen alapuló kapcso-
latnak – tehát ahol nem lekezelõen, el-
zárkózóan bánnak vele –, ott meglehet
az az élmény, az az érzés, hogy õ is
tud adni valamit. Ez kétségkívül jót tesz
az önképének, növeli az önértékelését,
ami meg fog látszani az önbizalmán,
és mint a WHO meghatározásában ol-
vashattuk, a saját képességek ismerete
is része a mentális egészségnek.
A betegek legnagyobb része a depresz-
szióval él együtt. A világon 350millióan
szenvednek ettõl a betegségtõl, közü-
lük csak minden 2. jut megfelelõ ellá-
táshoz. Az Európai Unióban 26% az
ettõl szenvedõk aránya, tehát minden
4. ember. Ezt több minden kiválthatja,
az okok akár akkumulálódhatnak is. És
bizony az egyik a másikkal összefügg-
het, sõt generálhatják is egymást. Egy
olyan esetben, ahol a személyiség tu-
lajdonságai nem teszik fogékonnyá a
depresszióra, tehát nincs önbizalomhi-
ánya, egyáltalán nem pesszimista és
önállótlan, nem probléma számára a
stresszes helyzetek kezelése, még ak-

kor is elõfordulhat, hogy depressziós
lesz. Ha nagy traumával kell szembe-
sülnie a magánéletében: akár gyásszal
vagy válással, netán feldolgozatlan, el-
titkolt gyermekkori traumákkal, munka-
helyi burnout-tal (kiégéssel), ezek mind
megalapozhatják a depressziót. Akár
egy már meglévõ betegséget is kísér-
het, akár a teljesítménykényszer is
okozhatja, ahogy a függõséget okozó
szerek használata is járhat ezzel a kö-
vetkezménnyel. A teljesítménykényszer
is lehet szorongató, megbetegítõ: ma-
ximálisan megfelelni a saját és a társa-
dalom elvárásainak. Mind a nikotin, az
alkohol és a drog könnyen okozhatja a
most tárgyalt betegséget. Sajnos ha-
zánkban sem okafogyott errõl beszélni,
hiszen mindenki tudna említeni valakit
akár az ismerõsi körébõl is, aki alkohol-
problémákkal küzd vagy küzdött. A né-
pesség 9,4%-át érinti az alkoholbeteg-
ség, Magyarországon a férfiak 31%-
ának vannak alkoholproblémái.
Ha egyedül érezzük magunkat, ha szíve-
sen elmondanánk a problémánkat vala-
kinek, akkor hasznos lehet tudni, hogy a
Magyar Lelki Elsõsegély Tele fon szol–
gálatok Szövetsége (röviden: LESZ) ön-
kéntesei éjjel-nappal várják a hívásokat
ezen a számon: 116-123. Új vonalon is
elérhetõek: 06-80-810-600. Ezek ingye-
nesen hívhatóak, és elõ nyük, hogy ano-
nimak. E-mailen is megkereshetjük õket
kérdéseinkkel, problémáinkkal: sos116
123@gmail.com. 3 napon belül válaszol-
nak. Saját oldalukon is tájékozódhatunk:
https://sos116-123.hu/. Ha nekünk
nincs is rá szükségünk, de ha valakirõl
tudjuk, hogy jól jönne számára ez az
információ, adjuk át neki! 

»BINCZE DIÁNA

A mentális egészség világnapja

Celldömölk Város Önkormány -
zata a környezettudatos, fenn -
tartható, biztonságos kerékpá-
ros közlekedésre hívja fel a fi-
gyelmet a Vulkánság Kult(t)úra
címû TOP-5.3.1-16-VS1-2018-
00010 azonosítószámú projekt-
jének keretében megvalósítás-
ra kerülõ Bringázz az iskolába!
és Bringázz a munkába! prog-
ramjával. 

A két keréken munkába, isko-
lába érkezõk köszöntésére
Cell dö mölkön több hely színen
gyümölccsel kerül sor 2022.
október 05-én 7–10 óráig.

Bringázz az iskolába! és 
Bringázz a munkába!
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Söpte SE – Celldömölk 1–4 (1–3)
Söpte, Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupa
3. forduló 2022. szeptember 14.
Vezette: Szabó Christopher (Kártyás Ka -
talin, Markó Máté).
Söpte: Gáspár – Leidli (Németh Á. 62.
p.), Lengyel (Fogl 65. p.), Németh Z.
(Kovács 85. p.), Imre – Hujber, Kon dákor,
Koronczai (Horváth 46. p.), Vámos – Bíró,
Molnár. Edzõ: Lengyel Miklós.
Celldömölk: Osvald – Marsai Máté,
Göntér, Gábor, Keszei R. – Tóth D.
(Zsoldos D. 76. p.), Enyingi, Gorácz
(Czinder 80.p.), Berecz, – Németh (Tóth
Z. 65.p.), Czöndör. Edzõ: Kovács Balázs.
Góllövõk: Marsai Máté (öngól 13. p.),
illetve Németh József 4 (15., 37., 41. és
64. p.).
Büki TK – Celldömölk 0–5 (0–2)
Bük, 50 nézõ Vas megyei I. o. labdarú-
gó bajnokság 6. forduló 2022. szep-
tember 17.
Vezette: Polgár Tamás (Erõs Botond,
Kártyás Katalin). 
Bük: Viczmándi – Tóth B., Tóth R., Wág -
ner, Szabó – Fehér, Somlai (Nagy 33. p.),
Kostyál, Kovács – Bõsze, Györe (Kiss 73.
p.). Edzõ: Schimmer Zoltán. 
Celldömölk: Osvald – Marsai Máté,
Göntér, Gábor (Tóth Z. 73. p.), Keszei R.
– Keszei T.(Berecz 59. p.), Enyingi (Tóth
D. 16. p.), Gorácz, Marsai Milán (Hor -
váth 73. p.) - Németh, Czöndör (Takács
59. p.). Edzõ: Kovács Balázs.
Góllövõk: Czöndör Gergõ 2 (28. p., 49.
p.), Németh József (39. p.), Gorácz
Máté (58. p.) és Marsai Milán (63. p.).
Elõmérkõzés: Bük U19- Celldömölk U19
2-6 (1-3) G.: Bárdossy Bence 2, Szalai
Csaba, Zsoldos Patrik, Vajda Szabolcs,
Zsákai Imre.
Celldömölk – Táplán SE 1–3 (1–1)
Celldömölk, Vas megyei I. o. labdarúgó
bajnokság 100 nézõ 7. forduló 2022.
szeptember 24.
Vezette: Bagoly Gábor (Mészáros János,
Takács Szabolcs). 
Celldömölk: Osvald – Tóth D., Gábor,
Gön tér, Keszei R. – Keszei T., Gorácz, Tóth
Z. (Berecz 46. p.), Marsai Milán (Horváth
82. p.) – Németh (Takács 78. p.), Czön -
dör. Edzõ: Kovács Balázs.

Táplán SE: Gyécsek – Polgár (Fürdõs 82.
p.), Manganelli, Szakasics, Farkas –
Rosner, Gyurcsányi (Gombás 66.p.),
Dala (Mercs 60. p.), Polyák – Németh,
Vidák. Edzõ: Borbás János.
Kiállítva: Keszei Roland (92. p.).
Góllövõk: Németh József (3. p.), illetve
Vidák Balázs 2 (45. p. és 78. p.) és
Németh Balázs (70. p.). 
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Táplán
SE U19 5–4 (2–3) G.: Zsoldos Patrik,
Zsoldos Dominik 2, Vajda Szabolcs 2.
Elõször is a kupameccs, ezzel a szép
gyõzelemmel a megyei elsõ osztályú
ellenféllel szemben a legjobb tizen -
kettõ közé jutott a csapat, folytatás ta-
vasszal. Még legalább egy kört kellene
menni ahhoz, hogy legyen esély arra,
hogy a jövõ év augusztusában ne a
megyei, hanem az országos kupában
kezdjük a szezont. Hogy ez aztán moti-
váló tényezõ, vagy nem, azt nem tu-
dom, de az a minimum, hogy minden
meccsnek úgy kell nekiállni, hogy meg
akarom nyerni. Jöjjenek a bajnokik,
mindkettõbõl valami tanulság levonha-
tó, levonandó. Bük, a nyáron teljesen
szétesett a hazai csapat (a tavaszi leg-
utóbbi találkozónk kezdõcsapatából
egy hírmondó maradt), most kis túlzás-
sal, aki a környékrõl kedvet érzett a fo-
cihoz, az helyet kaphatott legalább a
keretben. Ötbõl öt vereséggel nyitották
a bajnokságot és megkapták a hatodi-
kon is a vereséget pontosan az eddigi
átlagosan öt bekapott góllal. A hiány -
érzet éppen ebben van, hogy csak öt
gólt rúgtunk és ebbõl kell levonni a ta-
nulságot. A focit gólra játsszák, de ez
nem azt jelenti, hogy idõnként ész nél-
kül mindenkinek arra kell hajtania,
hogy õ is rúgjon gólt, legalább olyan
fontos és dicsõség a gól elõtti gólpassz
adása, tovább menve tanult barátom
szerint a gólpassz elõtti passzban van a
lényeg. Azaz a gólban egy csapatjáték
testesül meg, talán hiba is a forgató-
könyvekben a gólszerzõket megemlí-
teni kizárólag. Nos, ha Bükön a csapat-
játék dominált volna kétszámjegyû lett
volna a találatok száma. Volna, volna,
milyen jó lett volna, ha a következõ

meccsen öt ólt rúgunk, és ebben az a
keserû, hogy erre a reális esélyünk
meg is volt. A harmadik percben vezet-
ni, nem rossz meccskezdés, innen ki-
kapni igen rossz menedzselése a
hátralévõ nyolcvanhét percnek. Mi a
levonandó tanulság? Tömören, addig
kell ütni a vasat, amíg meleg, gól után
kihagyott büntetõ, kihagyott nem kis
helyzetek, olyan gyõzelmet kovácsol-
hattunk volna ki, amilyet akarunk.
Ehelyett, a szünet elõtt bekapott értel-
metlen, értsd, helyzet nélkül kapott
góllal nemcsak lehûlt a vas, hanem le
is fagyott. A második félidõ az ellenfélé
volt és mivel õk addig ütötték a vasat,
amíg meleg, meg is nyerték a találko-
zót, visszavágva alaposan a tavalyi sze-
zonzáró mérkõzésen ugyanezen a pá-
lyán elszenvedett hat gólos vereségü-
kért. Nem sokon múlott, hogy megint
beleszaladjanak egy hasonlóba, de hát
addig kell ütni a vasat, amíg meleg, de
ezt mintha már mondtam volna. Azt vi-
szont még nem, hogy a következõ ta-
lálkozó idegenben a Kör mend ellen, le-
het ütni újra a vasat, aztán október 8-
án lehet hazai pályán kiköszörülni a
csorbát a Jánosháza ellen.

»DOTTO

Még mindig nem az igazi
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Nincs a városban olyan sportot
szeretõ lakos, aki ne ismerné a
Somlai Sándor nevet. A celli kézi-
labda évtizedekig meghatározó
egyénisége volt. Generá ciókon ke-
resztül vezette edzõként és szak -
osztályvezetõként az CVSE kézilab-
dázóit. 

1983-ban a férfi majd 1984-tõl a nõi kézilabda csa-
pat edzõjeként tevékenykedett, 1991-tõl szak -
osztály ve zetõként irányította a csapatokat. Mindene
volt a kézilabda, minden helyzetben kitartott az
egyesület mellett. 
Hatalmas munkabírása volt, éjjel-nappal számítha-
tott rá edzõ és játékos. Személyiségével, tapaszta-
latával, tudásának átadásával hozzájárult az õt
követõ nemzedékek eredményeihez. 
NB I–es játékvezetõként sok színvonalas mérkõzést
vezetett. Korrekt, jó ítélõképességéért tisztelték,
szerették játékosok edzõk.
A kézilabda iránt érzett elkötelezett szeretete örökre
példaként szolgál mindenkinek.
Hiányozol Sanyi bácsi! 
Nyugodj békében! 

In memoriam Somlai Sándor
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