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Celldömölk Város Önkormányzata, va-
lamint a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár idén is rendezvén-
nyel emlékezett meg a nemzeti gyász-
napról. Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc vértanúinak tiszteletére
szervezett megemlékezés október 6-án
zajlott.

A rendezvényt megnyitó Himnusz el-
hangzása után a megemlékezés ünnepi
beszédét Tulok Gabriellától, a Keme nes
Vulkán Park igazgatójától hallhatták az
egybegyûltek. „1849 óta október 6. a
magyar nemzet gyásznapja. 173 év
alatt sokféleképpen emlékeztünk az
aradi vértanúkra, akiket az elbukott sza-
badságharc után kivégeztek, s azokra,
akik a szabadságért vívott har cokban
meghaltak. Küzdelmük azon ban nem
volt hiábavaló, hiszen a forradalom
elõtti állapotokat többé már nem lehe-
tett visszaállítani, s a bukás ellenére a
nemzetben tovább erõsö dött a szabad-
ság és a függetlenség eszméje. A Ma -
gyar Golgota, Arad gyertyái ma is világí-
tanak, és világít az örökmécses, mely
Arad mellett emlékhellyé vált Batthyány
Lajos kivégzésének helyszínén. Az örök-
mécses a szabadság jelképe lett. Örökké
emlékeztet bennünket a hõsökre, akik
az áldozatkészség, szabadságszeretet,
bátorság, bajtársiasság és nemzeti fel-

szabadítás hordozói, megtestesítõi vol-
tak. Áldozatai voltak a hatalomnak, és
hõsök is egyben. Mert mindazt, amit
tettek, nem önös ér dekbõl cselekedték.
Igazságért kiáltottak a magyar nép ne-

vében, és a magyar szabadságért har-
coltak, holott többen közülük nem is
magyar nem ze tiségûek voltak… Hajt -
sunk fejet mindazok elõtt, akik életükkel
és halálukkal példát adtak az utókor-
nak!” – fejezte be beszédét a megemlé-
kezés szónoka, majd Hartai Cintia, a Vas
Megyei Szak képzési Centrum Eötvös
Loránd Szak képzõ Iskola diákja szavalta

el Ady Endre: Október 6. címû versét.
Nép dalokkal közremûködött a Cell -
dömölki Ádám Jenõ Alapfokú Mû vészeti
Iskola népi ének tanára, Szi lágyi-Varga
Diána, valamint három növendéke:
Gorzás Rebeka, Sándor Zsófi és Kuthi
Marinka. A megemlékezés folytatása-
ként a szak képzõ iskola tanulója, Bakai

Noel tolmácsolásában Dam janich
Jánosnak a kivégzésük elõtti éjszakán írt
imája hangzott el, majd a jelenlevõ hi-
vatalos szervek, pártok, civil egyesüle-
tek, intézmények képvise lõi elhelyezték
a tisztelet és emlékezés koszorúit a 48–
49-es szabadságharcosok dombormû -
vénél.

»REINER ANITA

Az aradi vértanúk emlékezete

Az Unesco Nemzetközi Tanácsa 1975-
ben emelte október elsejét Yehudi
Menuhin hegedûmûvész kezdeménye-
zésére a Zene Világnapja rangjára. A
nap tiszteletére az Ádám Jenõ Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskolában minden
évben rendeznek hangversenyt.

„A zene mindenütt jelen van, befolyá-
solja mindennapjainkat, hangulatunk-
ra, érzelmeinkre egyaránt hat” – kez-
dete köszöntõ gondolatait Bejczi
Károly, a zeneiskola igazgatója, a to-
vábbiakban pedig a muzsika, mint
egyik legrégebbi mûvészeti ág élettani
hatásait taglalta. „Minden zene hatás-
sal van testünkre, lelkünkre: képes ér-
zelmeket kiváltani, érzéseket kifejezni,
stressz és szorongásoldó, gyógyító ere -
jû, a közösségi tudat fejlõdésére is ha-
tó, kifinomult kifejezési eszköz.” 
A hangversenyt felvezetõ gondolatok
elhangzása után a zeneiskola tanárai
és barátaik elkezdték a zenei világnap

alkal mára összeállított koncertet,
mely nek keretében szóló és csoportos
produkciók egyaránt elhangzottak. A
széles repertoárban népdalok, hang-
szeres darabok is felcsendültek, befeje-

zésként pedig a Szélkiáltó együttes há-
rom megzenésített versét idézte meg
a zeneiskola tanárainak egy része. A
ráadásban a csapat kiegészülve a többi

pedagógussal egészen sajátos bemuta-
tóval búcsúzott, egy angol szerzõ han-
gulatos szerzeményét adták elõ hang-
szerek és énekhang nélkül, nagy tet-
szést aratva a közönség körében. A
koncerten hallható zenemûvekkel pe-
dig ismét bizonyságot nyertek Kodály
Zoltán örökérvényû szavai, miszerint:

„Teljes lelki élet zene nélkül nincs.
Vannak a léleknek régiói, melyekbe
csak a zene világít be.”

»REINER ANITA

A zene felemelõ ereje
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Új ingatlan-forgalommal foglalkozó
szolgáltatói iroda nyílt a városközpont-
ban. A szeptember 28-án felavatott
OTP Ingatlanpont a tulajdonosi kör és
az iroda vezetése szerint is hozzájárul-
hat a celldömölki ingatlanforgalom
megkönnyítéséhez és felélénkítéséhez.

Az utóbbi idõben számos szolgáltatónak
szûnt meg ügyfélszolgálati irodája váro-
sunkban, megnehezítve ezzel a város-
lakók ügyintézését. Örömteli dolog ez-
zel szemben, hogy szeptember végén
új OTP irodát avattak Celldö mölkön.
Városunk ingatlanforgalmát, és az eh-
hez kapcsolódó pénzügyi konstrukciókat
kínáló és elõsegítõ professzionális cell-
dömölki bázishelyének megnyitóün-
nepségén többek között részt vett az
OTP-csoport helyi, területi és regionális
vezetõje, a város részérõl Söptei Jó -
zsefné alpolgármester-asszony, vala-
mint az új iroda munkatársai. 
– Az OTP Ingatlanpont 2011-ben jött
létre, az OTP Bankcsoport tagjaként.
Egy országos hálózatról beszélünk, ami
professzionális szinten a banki szakér-
telmet és az ingatlanértékesítést tartja
fõ céljának. Celldömölk és környéke
vonzáskörzetében a piackutatás alkal-
mával nem találtunk olyan igazán pro-
fesszionális ingatlanközvetítõ hálóza-
tot, amely miatt ne lenne indokoltsága
a jelenlétünknek. Az OTP Ingatlanpont
Kft. jelenleg Magyarországon 80 irodá-
val és több mint 800 közvetítõvel dol-
gozik. Úgy éreztük a régióvezetéssel
karöltve, hogy Celldömölkön létjogo-
sultsága van egy OTP Ingatlanpont Kft.
által nyitott irodának – nyilatkozta

Hernádi Tamás, az OTP Ingatlanpont
Kft. celldömölki iroda vezetõ értékesí-
tési tanácsadója. Az ügyfélkörrel kap-
csolatban elmondta, hogy az OTP In -
gat lanpont Kft. szorosan együttmûkö -
dik az OTP Pénzügyi Pont Zrt.-vel, így
elsõsorban a lakossági ügyfeleket vár-
ják, viszont tudnak segíteni a Pénzügyi
Pont Zrt.-n keresztül mind a vállalko-
zóknak, mind a lakosságnak szinte az
összes banki termékkel kapcsolatban
is, ugyanúgy, ahogy az OTP Bankban is
mind a vállalati, mind a lakossági ter-
mékeket is megtalálják az ügyfelek. Az
OTP Ingatlanpont Kft. foglalkozik
egyébként vállalati ingatlanközvetítés-
sel is éppúgy, mint lakosságiakkal, de a
piac azt mutatja, hogy a lakosságban
nagyobb a potenciál. 
Celldömölk város képviseletében részt
vett az eseményen Söptei Józsefné al-
polgármester-asszony, aki elmondta,
hogy a komoly vonzáskörzettel rendel -
kezõ városunkban szükség volt egy
ilyen háttérrel rendelkezõ ingatlanfor-
galmi szolgáltató megjelenésére. 
– A nagyobb városokban már minden-
hol találkozhatunk az OTP Ingatlanpont
Kft. irodáival. Ezek az irodák rendkívül
megbízható módon, komoly ingatlan-
forgalmat bonyolítanak le. Celldömölk
is kiérdemelte, hogy az OTP fiók mel-
lett, a Vas Népe iroda helyén megnyílt
az OTP Ingatlanpont Kft. irodája. A két

intézet egymással együttmûködve azo-
kat a családokat is segíti, akik hitelt kí-
vánnak felvenni, vagy igénybe kívánják
venni az állam biztosított támogatáso-
kat. Ezek az irodák komoly jogi és
pénzügyi háttérrel rendelkeznek, az in-
gatlanvásárlók és -értékesítõk számára
megbízható tanáccsal szolgálnak. Mivel
Celldömölkön kevés a szabad ingatlan,
nagyon gyors az ingatlanforgás. Az idõs
emberek a nagy házból kisebb lakásba
szeretnének költözni, a kisgyerekes
családok a kis lakásból a gyermekek
számának növekedésével nagyobba,
ezek mind olyan ingatlanforgalmat je-
lentenek, amely városunkban jelentõs.
Kevés az építési telkek száma is, a tel-
kek értékesítésében is tud segíteni az
iroda, valamint a hitelek, támogatások
felvételében is. Fontosnak tartom azt is
kiemelni, hogy az önkormányzat is
igénybe tudja venni az ingatlanpont
szolgáltatását, hiszen számos ingatlan-
nal rendelkezünk, amelyet a közel -
jövõben akár értékesíteni, akár építkez-
ni szeretnénk – nyilatkozta Söptei
Józsefné alpolgármester-asszony. 
– A megnyitón elhangzott, hogy az cell-
dömölki iroda már a nyitás pillanatá-
ban szép számú ügyfélkörrel rendelke-
zik, és a továbbiakban is várják –
elsõsorban – a lakossági, de akár a vál-
lalkozói, vagy a vállalati ügyfeleket is.

»LA

OTP Ingatlanpont nyílt városunkban

A Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetésével 2022. augusztus 1-jei
hatállyal megbízott dr. Pilisi Gábor
ren dõr ezredes dr. Nagy Ákos a cell-
dömölki rendõr kapitányság vezetõ -
jé nek kíséretében bemutatkozó lá-
togatást tett a Város házán, ahol
Fehér László polgármester és Farkas
Gábor jegyzõ fogadták. A bemutat-
kozó beszélgetésen többek között
szó esett a város aktuális ügyeirõl, a
celldömölki közbiztonság helyze té -
rõl, a rendõr ség és a járás települé-
seinek kapcsolatáról.

Bemutatkozott az új megyei rendõr-fõkapitány
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Szeptember 30-án a balatonrendesi
gyermektábor 60. jubileumi alkalmából
szervezett látogatást és fórumot az ön-
kormányzat a helyszínre, ahová a vá-
ros- és a táborvezetésén kívül a
képviselõ-testület tagjai, az intézmé-
nyek vezetõi, valamint a tábor egykori
alapítói és hosszú idõn keresztül tábo-
roztató pedagógusok közül is sokan hi-
vatalosak voltak. 

A látogatás a szeptember végi nem
éppen barátságos idõjárás ellenére is
jó hangulatban telt. A tábor
étkezõjében/szabadidõs színterében
helyet foglaló látogatók mindnyájan
nagy szerepet játszottak az elmúlt év-
tizedek folyamán a celldömölki fiatal-
ság táboroztatását szolgáló létesít-
ménnyel. Fehér László városvezetõ
köszöntõje után az 1960-as évek ele-
jén megtervezett és megvalósított tá-
bor alapításáról és építésérõl beszéltek
azok az egykori fiatalok, akik ebben
részt vettek. Egyperces néma felállás-
sal emlékeztek meg azokról az alapí-
tókról, akik már nem lehettek jelen az
eseményen. Több, hosszú évtizeden
keresztül Balatonrendesen táboroztató,
ma már nyugdíjas pedagógus is szíve-
sen idézte fel régi emlékeit, a táborhoz
kötõdõ kellemes, vagy az idõ távlatá-
ból megszépült emlékeit. 
A vendégek között többen voltak olya-
nok is, akik nagy szerepet vállaltak a

tábor mûködtetésében, a gazdasági és
egyéb mûködési feltételek biztosításá-
ban. A találkozón mindenki egyetértett
abban, hogy Celldömölkön hatvan év-
vel ezelõtt is meghallották az idõk sza-
vát, és nagyon jó döntést hoztak azzal,
hogy tábort alapítottak a Balatonon. Az

is pozitívumként könyvelhetõ el, hogy
a létesítményt az elmúlt évtizedek
alatt sikerült megõrizni, fejleszteni.
Megegyeztek abban is, hogy még so-
káig meg kell õrizni, és a kor színvona-
lának megfelelõ állapotban kell tartani
ahhoz, hogy a celldömölki fiatalok ren-
delkezésére állhasson. 

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban kiállítással egybekötött
megemlékezést terveznek a tábor 60
éves évfordulója alkalmából, melynek
szervezését és megvalósítását is
elõsegíthetik a balatonrendesi összejö-
vetelen elhangzott visszaemlékezések,
valamint a felidézett emlékek.

»LA

Balatonrendes 60 éve

Hirdessen az 
Új Kemenesaljában!

Továbi információk
Nagy An tal hir de tés szer ve zõ 

06 70/3389880

CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

Új

»
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A szakképzési oktatás celldömölki
fenn állásának 135. évét ünnepelték a
Szombathelyi Mûszaki Szakképzési
Centrum Eötvös Loránd Szakképzõ
Iskolájában. A jubileumi alkalomból
pénteken délelõtt gyûltek össze a
meghívottak az iskola aulájában.

„Múlékony életünkben arra törekszünk,
hogy valami maradandót alkossunk.”
Ahogy belépünk a Szombathelyi Mû szaki
Szakképzési Centrum Eötvös Loránd
Szakképzõ Iskolájának épületébe, az au-
lában ez az idézet fogad  minket, mely
az intézmény névadójától származik.
Kifejezõbb gondolatokat nem is kaphat-
nánk, hiszen tökéletesen illeszkedik az
iskolában tanítók, és tanulók hitvallásá-
hoz. A helyi szakképzési oktatás idén lé-
pett fennállásának 135. évébe Celldö -
mölkön, mely alkalomból ünnepi ese-
ményt szervezett az intézmény vezeté-
se. A meghívottak között helyet kaptak
többek között a város, helyi intézmé-
nyek, iskolák veze tõi, a szakképzési
centrum vezetõsége, valamint munka-
társai, illetve a szak képzõ iskola duális
partnerei, jelenlegi és nyugalmazott ta-
nárai. Az ünnepség kezdetén Fehér
László polgármester osztotta meg a kö-
zönséggel köszöntõ gondolatait, mely-
ben kiemelte, hogy az elmúlt évek során
számtalan celldömölki intézmény jubile-
umát ünnepelhették meg, melyek sorá-
ba most a szakképzõ iskola is bekapcso-
lódott. 
A beszédek sorát Enyingi Gyõzõ Áron
igazgató folytatta, aki kitért az iskola je-
lenére, múltjára és jövõjére egyaránt.
Ünnepi beszédébõl megtudhattuk, hogy
1887 óta mûködik a városban a szak-
képzési oktatás, amikoris 15-20 szak -
mából lehetett választani az iskola falain
belül. Az évtizedek során az épület
számtalan változáson, korszerûsí tésen
ment keresztül , 2015-ben pedig felve-
hette a fizikus, Eötvös Loránd nevét.
Célkitûzéseik között szerepel többek kö-
zött az, hogy olyan szakmákat tudjanak
oktatni, melynek mûvelõi bekapcsolód-
hatnak a  helyi, illetve környékbeli élet-
be, melyekre igazán szükség van Cell -
dömölkön és vonzáskörzetében. Az igaz-
gató méltatta az oktatók és diákok alá-
zatos, kitartó munkáját, és kiemelte azt
is, hogy a következõ 5 évben jövõképük
alapján harmadával szeretnék majd nö-
velni tanulóik létszámát. Ezt követõen
Rettegi Attila, a Szombathelyi Szakkép -
zési Centrum fõigazgatója szólt a hallga-
tósághoz, hangsúlyozva azt, hogy idõrõl
idõre új kihívások jelennek meg a gaz-
dasági életben is, de egy biztos: égetõ
szükség van a jó szakemberekre. Az ese-

ményt az iskola tanulójának, Benkõ
Mátyásnak énekesi elõadása tette fé-
nyesebbé, akitõl elhangzott Charlie
Mindenki valakié, valamint Michael
Bublé Feeling good címû dala. Az ünnepi
mûsor záróakkordjaként emléktáblát
avattak, illetve leleplezték az iskola új

zászlaját, majd az intézmény udvarán
lévõ kopjafánál koszorúkat helyeztek el.
Ezek után egy kötetlen beszélgetésre in-
vitálták meg a jelen lévõket, akik meg-
kóstolhatták a tanulók által készített sü-
teményeket, tortákat is.     

»NOVÁK FANNI

135 éves a szakképzési oktatás Celldömölkön
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A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, a Kemenesaljai Berzsenyi
Asztaltársaság valamint a Luther Kiadó
közös szervezésében október 4-én
Novotny Zoltán sportújságíróval beszél-
getett Boda Zsuzsa szerkesztõ a „Sport,
rádió, hit” címû kötetének megjelené-
se kapcsán.

Novotny Zoltán 1963-ban szerzett dip-
lomát történelem-magyar szakos tanár-
ként az ELTE bölcsészkarán. Ezt
követõen három éven át bemondó volt
a Magyar Rádiónál. 1966-tól sportripor-
terként dolgozott a rádióban.  1982-tõl
1996-ig a rádió sportosztályának veze -
tõje volt. 1996 és 2003 között a Petõfi
Rádió fõszerkesztõjeként dolgozott. Hu -
szonhét éven át külsõzött a Magyar Te -
levíziónál, többek közt a Híradóban, az
Ablakban és különféle gyermekmû -
sorokban volt látható. Tizenhárom nyári
olimpiáról közvetített, melyen 27 ma-
gyar olimpiai bajnoki címrõl tudott be-
számolni.  17 éven át vezette a Magyar
Sportújságírók Szövetségét. 1980 óta a
Nemzetközi Sportújságírók Szövetsé -
gének súlye me lõ bizottságának, vala-
mint 1985 óta a Magyar Olimpiai Bi -
zottságának a tagja. 2004-ben lett a
Protestáns Újságírók Szövetségének el-
nöke. Hetvenedik születésnapja alkal-
mából Aranytollal tüntette ki  a Magyar
Újságírók Országos szövetsége, 2012-
ben megkapta a Ma gyar Érdemrend
Tisztikeresztjét, 2013-ban Táncsics-díjjal
tüntették ki.  2020-ban a Budapesten
rendezett Nemzet közi Újságíró Szövet -
ség köz gyûlésén életmû díjat vehetett
át. A könyvtár elõadótere zsúfolásig
megtelt a legendás rádiós sportriporter-
rel történõ beszélgetésre. A megjelent
kötet mentén beszélgetett Boda Zsuzsa

sokunk számára a rádióból ismert ikoni-
kus alakkal. Sokunkat megfogott, az a
belõle áradó természetesség, ahogy
vallott életérõl, azon belül is a hit
erejérõl, amely végig kísérte és segítet-
te pályáján. A kötet négy feje zetbõl áll,
az elsõben a szülõkrõl, a gyerekkorról
és a pályaválasztásról szól, a második a
mikrofon mellett eltöltött évtizedek
sokszínûségét eleveníti fel. A harmadik
részbõl kiderül, hogy miként kötõdik a
televíziózáshoz, milyen mértékben já-
rult mûvelõdéstör téneti elõ adásaival
Budapest kincseirõl, továbbá filmgyári
szinkronmunkáiról. A záró fejezetben
õszintén vall hitérõl, kötõ désérõl az
evangélikus egyházhoz. Celldömölkön
kiemelte a Vas megyei vonatkozású
emlékeit is. Szólt Tóth Gézáról, számára
a vasi megyeszékhely a súlyemelést is
jelenti. Tóth Gézával gimnazista korá-
ban ismerkedett meg, hiszen az
Apáczai Csere János Gim náziumban volt
gyakorló tanító. Meg említette Bodor
Ferenc sportújságírót, akivel sok szak-
mai találkozón cseréltek információkat
helyi és országos sportesemények kap-

csán. Nem maradhatott ki Németh Pál
edzõ sem, aki megteremtette a vasi
dobóiskolát. Beszélt a nagysikerû Kör -
kapcsolás mûsorról, annak indulásáról.
Egy helyi diósgyõri rádiós közvetített a
mérkõzésrõl, ennek alapján találta ki
Roska Miklós és Takáts Árpád a mûsort.
Szólt arról a 13 olimpiai tudósításról
amelyen 27 ara nyat közvetíthetett. Az
elsõ Mexi kóvárosban volt, amit Né meth
Angéla gerelyhajító szerzett. A sok em-
lékezetes tudósítás felsorolása termé-
szetesen lehetetlen, de az est elején el-
hangzott Repka Attila 1992-es barcelo-
nai sikerének felidézése minden hallga-
tó számára felejthetetlen volt.  A
késõbb szólt a filmgyárban eltöltött
idõszakról, ahol szinkronizálásban se-
gédkezett. Zárás képpen beszélt a vallás
kapcsolatáról. Megtudtuk, hogy õ készí-
tette mindig az evangélikus istentiszte-
letek liturgiáját felolvasók listáját, még
akkor is amikor éppen Pekingbõl tudó-
sított az olimpiáról. Zárszóként egy
Novotny idézet: „Bármit csináltam,
mindig arra törekedtem, hogy többet
vigyek bele.”                      »GICZI SÁNDOR

Novotny Zoltán sportújságíró volt a vendég

Állampolgársági esküt tett Fehér
László, Celldömölk város polgármes-
tere elõtt Ambrus Oleksandra (Kance -
daljo Oleksandra) október elsõ heté-
ben. Az ukrán származású lány 2015-
ben találkozott a celldömölki Ambrus
Gáborral. Az ismeretségbõl házasság
lett, gyermekeik születtek, akik ma-
gyar állampolgárok lettek. Az édes-
anya középszinten beszéli a magyar
nyelvet, így felvehette a magyar ál-
lampolgárságot is. 
A család fontosnak tartja, hogy gyer-
mekeik is elsajátítsák a biztos magyar
nyelvhasználatot.

Állampolgári esküt tett az ukrán származású édesanya
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Szeptember 24-e a Magyar és az
Európai Diáksport Napja. Ebbõl az apro-
póból számos programot szerveztek az
iskolákban. Celldömölkön az Eötvös
SZMSZC csatlakozott a kezdeményezés-
hez szeptember 29-én rendezett sport-
napjával.

A Magyar és Európai Diáksport Nap cél-
ja elsõsorban az ifjú korosztály meg-
mozgatása különféle élménysport
programokkal. Az esemény fõ küldeté-
se, hogy az élménysport programokkal
a gyerekek életébe újra visszatérjen a
rendszeres testmozgás, és ennek érde-
kében kreatív mozgásterek kialakításá-
ra ösztönözze az intézményeket. 
Városunkban a Vas Megyei Szakképzési
Centrum Eötvös Loránd Szakképzõ Is kola
akadályfutással csatlakozott a diáksport
naphoz, melynek keretében a
szemerkélõ esõben is szép számban
gyülekeztek a CVSE pályán a megyei
szakképzési centrum szakképzõ iskolái-
nak csapatai. Az elsõ alkalommal meg -
rendezett Eötvös Run akadályfutás kez-
dete elõtt Enyingi Áron, a celli szakképzõ

igazgatója köszöntötte a megjelent diá-
kokat és tanáraikat. A rendezvény a
Honvéd Sportszövetség támogatásával
valósult meg, melynek részérõl Lendvai
Gábor szervezõ ismertette a résztvevõ fi-
atalokra váró megmérettetés feladatait.
Az akadályfutás pályája körönként 400
méteres futást jelentett számos akadály-

lyal megtûzdel ve. Így például kötélmá-
szás, gyûrûs feladat, egyensúly akadály,
palánkugrás, gerenda, majomlétra ne-
hezítette a teljesítést. Az esõ ellenére is
kitartó szakképzõs diákok ezután az is-
kolába vonultak, ahol lézeres céllövészet
verseny, és sorversenyek várták õket az
aktív, kihívásokkal teli mozgással töltött
nap megkoronázásaként. 

»REINER ANITA

A Kemenesaljai Baráti Kör 2022 õszi,
október 22-én 10 órakor lebonyolítan-
dó közgyûlése után a Jónás Márton
Szabadegyetem keretében Lendvay
Istvánné, a Celldömölki Honismereti
Munkaközösség vezetõje tart elõadást
a közösség egykori jeles helytörténész
személyiségérõl. 

A „Cser krónikása”, Horváth István 1909-
ben született Budapesten. A szombathe-
lyi a premontrei gimnáziumban érettsé-
gizett. A tehetséges ifjút a Pázmány
Péter Tudományegyetem Hittudományi
Karára küldte a püspöke, ahol 1933-ban
teológiai doktorátust szerzett. 1932 és
1936 között négy helyen volt káplán:
Letenyén, Alsóságon, Salköveskúton és
Szombathelyen. 1936-tól 1940-ig
Szombathelyen volt hitoktató. 1940-ben
Kenyeribe került plébánosnak, ahol
1959-ig szolgált. Közben 1945-tõl kerü-
leti esperes is volt a kemenesaljai-felsõ
esperesi kerületben. Mindig érdekelte a
múlt, annak a helynek története, ahol

élt és mûködött. A 70-es években a
honismereti mozgalom keretében hely-
történeti pályázatokat hirdettek meg.
Papként nem merte a saját nevét hasz-
nálni, ezért a Takács Kálmán írói álnevet
használta. A siker azonban feloldotta
benne a lelki görcsöt: ezután már a saját
nevén adta be pályázatait, megírva
Kenyeri, Kecskéd, Pápoc történetét.
1959-ben Püspökmolnáriban lett plébá-
noshelyettes. 1968-ban beteget szállí-
tott gépkocsijával a kórházba, amikor elé
hajtott egy ittas kerékpáros: a felelõtlen
biciklista kikerülése érdekében félrerán-
totta a kormányt és a szembejövõ autó-
busszal ütközött. Utasainak és a kerék-
párosnak haja szála sem görbült, de õ
medencecsont-törést szenvedett és
75%-os rokkant lett. A római szentszék
engedélyezte, hogy elõbb gipszágyban
fekve, majd ülve is misézhetett. E
helyzetbõl erényt kovácsolva még na-
gyobb szabású adat gyûjtésbe fogott.
Kenyeribe vonult vissza és szinte telje-
sen csak a tudományos munkának élt. A

Celldömölki Honismereti Munkaközösség
tagjaként közel 5000 oldalt kitevõ kéz-
iratos munkáival számos pályadíjat nyert
el. Kemenesalja elismert kutatójaként
hosszú, türelemmel viselt szenvedés
után 1990-ben halt meg.

Elõadás Horváth Istvánról 

A közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény
232. § (3) bekezdése lehetõ -
séget biztosít arra, hogy a Kép -
viselõ-testület – a Kor mány aján-
lásának figyelembevételével – a
rendes szabadság kiadására igaz-
gatási szünetet rendeljen el.
A Celldömölki Közös Önkormány -
zati Hivatal munkarendjében
2022. november 2. napjától –
2022. november 4. napjáig, va-
lamint 2022. december 27. nap-
jától 2022. december 30. napjáig
igazgatási szünet kerül elrende-
lésre.

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

»FARKAS GÁBOR JEGYZÕ

Tisztelt Lakosok!

Diáksport nap akadályfutással

Az In memoriam Somlai Sándor c.
írás megjelenésének körülményei
miatt elnézést kérünk a családtól.
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Október elseje 1991 óta az idõsek vi-
lágnapja. A Népjóléti Szolgálat Idõsek
Klubja ennek jegyében minden évben
megünnepli szépkorú tagjait. Idén a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár galériáján rendezték a prog-
ramot, szeptember 29-én.

Elsõként Kuruczné Falusi Tünde, az idõ -
sek klubja vezetõje köszöntötte a szép
számban összegyûlt celldömölki, alsó-
sági, izsákfai, és merseváti klubtagokat,
majd Fehér László polgármester is csat-
lakozott a köszöntéshez. A város vezetõ
beszédében elismeréssel szólt a szép-

korú nemzedék tagjaihoz, akik áldoza-
tos és becsületes munkával töltött aktív
éveik után elérték a pihenéssel tölthetõ
nyugdíjas éveket, melyhez jó egészsé-
get kívánt. 
Nagy Zoltán, a Népjóléti Szolgálat igaz-
gatója is szólt a jelen levõkhöz, aki
bevezetõjében Sütõ And rás gondolatait
idézte, miszerint: „Ön magát becsüli
meg minden nemzedék azáltal, hogy
tudomásul veszi: a világ nem vele
kezdõdött.” Az igazgató is elismeréssel
szólt a szépkorúakról, akik lelkiismere-
tes, becsületes, szorgalmas munkájuk-
kal letettek valamit az asztalra…

Becsüljük meg õket, szánjunk idõt rá-
juk! – fejezte be köszöntõjét Nagy
Zoltán, majd a rendezvény mû soros ré-
szeként elõször egy vers hangzott el.
Németh Károlyné klubtag Móra Ferenc:
A cinege cipõje címû versét szavalta el,
majd a mûvelõdési központban mû -
ködõ Senior Örömtánc Csoport tagjai bi-
zonyították be, hogy bizony, nem csak
a húszéveseké a világ. Pálné Horváth
Mária, a rendezvénynek helyet adó
mûvelõdési központ igazgatója is kö-
szöntötte a jelenlevõ „örökifjakat”,
majd a jóízû ebéd elfogyasztás után
kezdetét vette az estig tartó zenés-tán-
cos mulatság, melyhez a talpalávaló ze-
nét Szórádi Szabolcs szolgáltatta.

»REINER ANITA

„Nemcsak a húszéveseké a világ…”

A Cselekvõ Összefogással Celldömöl kért
Egyesület idén is megszervezte szépko-
rúakat köszöntõ rendezvényét. Az idõsek
napjához kötõdõ program a hagyomá-
nyoknak megfelelõen ezúttal is mûsor -
ral, tombolával és vendéglátással várta
az érdeklõdõket, október 7-én.

Az idõsek köszöntésére hívatott rendez-
vény Tulok Gabriella egyesületi elnök
üdvözlõ szavaival vette kezdetét, majd
Fehér László polgármester, a Cse lekvõ
Összefogással Celldömölkért Egye sület
vezetõje szólt a közönség soraiban
ülõkhöz, beszédében kiemelve a szép-
korúak megbecsülésének fontosságát.
Az idõsek világnapjához kapcsolódóan
szervezett rendezvény színes program-
jának mûsoros részében elsõ ként Gájer
Bálint énekes lépett színpadra. A TV2
The Voice címû mûso rának ezüstérme-
sét a swing hercegeként ismerhetik, aki
a magyar „Swing and pop” zenei stílus
meghonosítójaként és vezéralakjaként
is ismertté vált. 
Csaknem egyórás mûsorában jól ismert
dalokkal, népszerû slágerekkel szóra-

koztatta közönségét. A rendezvény
következõ fellépõje egy egészen más
mûfaj megtestesítõje, Nagy Jona than il-
luzionista volt, aki hihetetlen bû vész -
trükkökkel kápráztatta el a né zõtéren
ülõket. Hitvallása szerint a bû vészet lé-
nyege az embereket kiragadni a szürke

hétköznapokból, és örök élménnyel
gazdagítani õket. Celli bemutatójával
ezt kétségkívül el is érte, hiszen a
legõsibb bûvésztrükköktõl a legmoder-

nebbekig egyaránt villantott fel reperto-
árjából. Bemutatóiba interaktív módon
a közönséget is bevonta, még inkább
szórakoztatóvá téve a produkciókat. 
A két fellépõ között tombolasorsolás
színesítette a programot az egyesület
tagjainak közremûködésével. Az este
folyamán még a Kemenesaljai Mûve -
lõdési Központ és Könyvtárban mûködõ
Senior Örömtánc Csoport tagjai mutat-

ták be rövid mûsorukat, majd a szer -
vezõ egyesület kínálásában vendéglá-
tásra is sor került a mûvelõdési köz-
pont elõcsarnokában.         »REINER ANITA

Október elsejét 1991 óta az Idõsek vi-
lágnapjaként tartjuk számon. E nap al-
kalmából a városunk idõsek otthonai-
ban lakó állampolgárokat is felköszönti
a város vezetése. 

Az október elsejei idõsek napjához kap-
csolódva október 4-én Fehér László pol-
gármester is felkereste a városban
mûködõ, két idõsek otthonának szépko-

rú lakóit, hogy köszöntse õket. A nemes-
dömölki úti 1. számú Idõsek Ott honában
elsõként Tüzesné Kovács Ka talin intéz-
ményegység vezetõ mondott köszöntõt,
majd Fehér László polgármester és Nagy
Zoltán, a Népjóléti Szolgálat igazgatója is
csatlakozott az otthon lakóinak köszön-
téséhez. A Sza lóky Sándor utcai
Gondozóház és Idõ sek Otthonában élõk
idõsek napi felköszöntése Fiderné Szakál

Éva rész legvezetõ szavaival kezdõdött,
melyet követõen itt is Fehér László pol-
gármester és Nagy Zoltán igazgató inté-
zett a tisztelet és megbecsülés jegyében
köszöntõ szavakat a szépkorúakhoz. A
bensõséges ünnepi köszöntõk elhangzá-
sa után mindkét helyszínen Németh
Károlyné szavalt verset, majd a Keme -
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tárban mûködõ Senior Örömtánc Cso port
tagjai örvendeztették meg táncos
mûsorukkal az otthonok lakóit. 

»REINER ANITA

Idõsek napja színes programmal

Köszöntötték az idõsotthonok lakóit
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Nemrég ünnepelhettük a hospice világ-
napját, amirõl még nem született a tol-
lam hegyén írás, de úgy gondoltam,
hogy itt az ideje, hogy szóljak róla. A ha-
lál témáját senki sem szereti, alapjában
véve kerüljük. Olyan dolgok egyike,
amirõl úgy gondoljuk, jobb ha nem be-
szélünk róla. De attól még életünk
kötelezõ és természetes része, amit
elõbb-utóbb mindenkinek meg kell élnie. 

A hospice világnapját a Help the
Hospices nevû nemzetközi mozgalom
indította el, az általuk szervezett ren-
dezvények célja pedig az volt, hogy
szellemileg és pénzbeli támogatások-
kal felkarolják a rászorulókat, és meg-
adják nekik a méltóságos és embersé-
ges halál lehetõségét. 
Október második szombatján, idén ok-
tóber 8-án ünnepeltük ezt a napot. 
Biztosan akad, aki még nem ismeri,
nem tudja, mi is az a hospice (ejtsd:
hoszpisz) szolgáltatás. Szerintem szeb-
bé teheti a világot, ha tisztában va-
gyunk ezzel a fogalommal, és ha egy
ismerõsnek (vagy éppen nekünk) szük-
ségünk van rá, akkor ennek a lehe -
tõségét nem tartjuk magunkban, ajánl-
juk, vagy élünk vele. A hospice fonto-
sabbnak tartja az élet minõségét az
élet hosszánál, ahogyan szolgálatuk-
ban a hangsúly a gondoskodásra he -
lye zõdik, nem a gyógyításra. 
Micsoda? – kaphatják fel többen a fejü-
ket. Nem akarnak gyógyítani! Jó tudni,
hogy hospice ellátásban azok részesül-

hetnek, akik súlyos, általában dagana-
tos betegségük végstádiumában van-
nak, tehát gyógyíthatatlan betegek,
egyre rosszabb állapotban kerülnek, és
kevesebb mint 12 hónapjuk adatott.
Hátralévõ életüket többféle szakterüle-
tet is képviselõ szakember igyekszik
szebbé és minõségibbé tenni, testi és
lelki szenvedéseik elviselhetõbbé téte-
lén összetett csapat fáradozik. Ilyen
többek között a speciális ápoló, a
gyógytornász, a diétás tanácsadó, a
pszichológus, a mentálhigiénés szak-
ember, a lelkész. A beteg tõlük test,
lelki, szociális és spirituális támogatást
is kaphat. A multidiszciplináris csoport
tagjai a beteg családjának is segítségé-
re vannak a gyász feldolgozásában.
Az ország egész területén mûködik
ilyen ellátás: fekvõbeteg-intézmények-
ben (hospice otthonokban, kórházak ál-
talános és palliatív osztályán, vagy nap-
pali kórházakban) és a beteg otthoná-
ban is. A hospice-ban központi helyet
foglal el, hogy a beteg életének utolsó
idõszakát ne egyedül töltse, hanem
családja, hozzátartozói körében. Ha -
zánkban ez a gondozási forma több
mint 30 éve, a Magyar Hospice Ala -
pítvány megalapítása óta jelen van. 
Az információ értékes! Érdemes tudni,
hogy ez nem valami pénzért megvásá-
rolható magánszolgáltatás, ami keve-
seknek adatik meg, hanem 2004 óta
minden formája ingyenesen elérhetõ
az erre rászoruló súlyos betegeknek. A
hazai hospice szolgálatok közössége, a

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület hon -
lapján ezen a linken https://hospice.
hu/ellatas-kereso#keres rákereshetünk
a közelünkben lévõ hospice ellátás
lehetõségeire, és az itt található térkép
is segítségünkre lehet az eligazodás-
ban. Ha valamelyik Olvasót jobban
megérinti a téma, netán ismer valakit,
akit lelkesítene az ötlet: az elmúláshoz
vezetõ út elviselhetõbbé tétele, önkén-
tes tanfolyamot végezni, az itt tud utá-
naolvasni, érdeklõdni: https:// hospi-
ce.hu/kepzesek/onkentes/2022-11-
11_40_oras_hospice_onkentes_kepzes. 
Soraimat Reményik Sándor Vég ren -
delet címû versének részletével zárom: 
„Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az õszi verõfénynek.
Sok sötét titkom rábízom a szélre,
Semmit se várva és semmit se kérve.
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
Kétségeim az örvényekbe szórom.”

»BINCZE DIÁNA

A hospice világnapjáról

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár Móritz galériáján láto-
gatható G. Szabó Pálma és Göcsey
József festõmûvészek kiállítása. Az
alkotások megvásárolhatók október
22-ig. Bõvebb információ kérhetõ
Pálné Horváth Mária igazgatónál
személyesen vagy a 95/779-301-
estelefonszámon. 

Értesítés

A Jávor Pál börtönnaplója és levelei
alapján készült elõadással érkezett a
Soltis Lajos Színházba Szõke Zoltán
színmûvész.  Egyszemélyes színpadi já-
tékával október 8-án varázsolta el kö-
zönségét a Barátok közt címû televíziós
sorozat egykori Berényi Miklósa. 

Jávor Pál minden idõk egyik legismer-
tebb és legkedveltebb magyar színésze
volt, az elsõ magyar férfi filmsztár.
Népszerûségét kezdetben jó megjele-
nésének, tucatfilmekben eljátszott erõs
karakterû figuráinak köszönhette. Ké -
sõbb ismerték fel drámai tehetségét,
mély jellemábrázoló képességét, de
ezért meg kellett küzdenie. Pozsgai
Zsolt íróként és rendezõként jegyzi a
Jávor címû monodrámát, mely a nagy-
közönség számára egy eddig ismeret-
len Jávor Pál-képet bontakoztat ki a
filmcsillag naplójából és leveleibõl. A

színészt alakító újvidéki születésû Szõke
Zoltán az ottani Mûvészeti Aka démián
végzett, ahol egyik mestere a celli szín-
ház névadója volt. Soltis Lajos nyaranta
tehetséges fiatalokkal járta a vidéket a
maga alapította Tanyaszín ház társulatá-
val, melybe annak idején Szõke Zoltán
is meghívást kapott. 
A „Jávor” címû színpadi játék egysze-
mélyes elõadás, mégis úgy tûnt, mint-
ha másodmagával lett volna a színpa-
don a Jávor Pált alakító Szõke Zoltán,
aki a kamerába mondta monológját. Õ
maga profilból, a háttérben levõ kivetí -
tõn viszont szembõl volt látható. Mint
ismeretes, Jávor Pál 1944-ben a nyila-
sok börtönébe került, mert nem volt
hajlandó elárulni zsidó származású fele-
sége tartózkodási helyét. Ezzel egy
több hónapos kegyetlen játék vette
kezdetét élettel és halállal. Jávor kény-
telen volt átélni, hogy azok, akik eddig

imádták és szerették, fogvatartói lettek.
Sopronkõhidára, majd Németor szágba
hurcolták. Embertelen körülmények kö-
zött tartották, kínozták, vallatták. A ma-
gyar film csodálatos egyénisége egyik
pillanatról a másikra egy megalázott,
meggyötört ember szerepébe kénysze-
rült, de ezt is méltósággal viselte. Jávor
Pál naplójában megrázó õszinteséggel
vallott életének errõl a korszakáról - ez
az õszinteség az alapja a színpadi fel-
dolgozásnak is. 
A másfél órás monodráma után pár
perces csend honolt a nézõtéren, majd
a közönség szûnni nem akaró vastaps-
sal jutalmazta Szõke Zoltán nagyszerû
játékát. A színész pár gondolat erejéig
megidézte mesterét, akire mai napig
tisztelettel és hálával emlékszik vissza,
elõadását is az õ tiszteletére ajánlva fel.
Mint mondta: legnagyobb mesterének
Soltis Lajost tartja, az õ szeretetének és
gondviselésének égisze alatt ûzi immár
harminc éve a színészmesterséget. 

»REINER ANITA

Jávor est a Soltis színházban
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A Változó Világért Alapítvány általában
egy évben kétszer szervez állásbörzét
Celldömölkön. Szeptember 28-án ismét
állást keresõk és kínálók sokasága töltöt-
te be a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár elõcsarnokát, ahol sike-
resen találkozott a kereslet és a kínálat. 

A Változó Világért Alapítvány elsõ sor-
ban a kisvárosokban élõk számára kí-
nálja állásbörze rendezvényeit, me-
lyeknek alapvetõ jelentõsége, hogy a
munkavállalók ne csak újsághirdetés-
ben leírtak alapján, hanem helyben,

személyesen tudjanak érdeklõdni, tájé-
kozódni a rendelkezésre álló állásle he -
tõségekrõl. Egy-egy ilyen alkalommal
számos – nem pusztán helyi – cég tele-
pül ki, hogy megismertesse az általa
kínált munkalehetõséggel az álláskere -
sõket, illetve a munkahelyet váltani
szándékozókat.
Mint azt Németh Zsolt projektvezetõ
elmondta, az állásbörzén való részvétel
minden alkalommal változó képet mu-
tat. Az érdeklõdés nagyban függ a kí-
nálattól, illetve attól is, hogy aktuálisan
éppen mennyien keresnek állást. A je-

lenlegi, õszi börzére harmadával több
cég jött el, mint a tavaszira. Így össze-
sen 17 cég volt jelen, ezenkívül a helyi
munkaügyi kirendeltség és a járási hi-
vatal munkaügyi, foglalkoztatási osz-
tálya is képviseltette magát.
Egy-egy ilyen börzén, azontúl, hogy több
száz betölthetõ állást kínálnak, egyéb
szolgáltatások is rendelkezésére állnak
az álláskeresõknek. A rendezvény szer -
vezõi egyéni tanácsadás formájában,
személyre szabottan segítenek megta-
lálni a megfelelõ úti célt, a megfelelõ
munkahelyet és képzést, továbbá tájé-
koztatást nyújtanak az álláslehetõ sé gek -
rõl, munkáltatókról, és az elhelyezkedést
elõsegítõ támogatásokról.    »REINER ANITA

Állások közt válogattak

Lassan megérkezik a rossz idõ, az esõs
délutánok, de ez még nem jelenti fel-
tétlenül, hogy unalomra vagyunk ítél-
ve. A kifejezetten kreatív olvasó fel-
kapja a fejét, ha azt mondom: origami.

Bizony, ez az õszi idõ tökéletes lehet a
papírhajtogatásnak. Fõleg, hogy októ-
ber 24-én ünnepeljük a világnapját.
Japánban november 11-én tartják, de a
nyugati világban azért ezt az októberi
napot választották, mert az amerikai
egyesült államokbeli elsõ origamiszö-
vetség alapítója, a papírhajtogatás is-
mertségéért sokat tevõ Lillian Oppen -
heimer ezen a napon született. Ott
kezd tek el külön világnapot szentelni
az origaminak, amihez 2010-ben ha-
zánk is csatlakozott. Az ünnepléshez
elég lehet egy origami kitûzõ vagy egy
hajtogatott ékszer viselése, egy hajto-
gatott figura ajándékba adása is.
A papírhajtogatás csodája, hogy nem
kell hozzá semmi más, csak egy
egyszerû négyzet alakú papír (origami-
papír), és ebbõl olló és ragasztó hasz-
nálata nélkül is rengeteg formát, figu-
rát el lehet készíteni. Természetesen
némi kézügyesség sem árt, de nem
kell mindenkinek a legösszetettebb fi-
gurával kezdenie. Nem csak az alkotni
vágyóknak, de a kézügyességgel ke-
vésbé megáldott felnõtteknek és
gyerkõcöknek is örömöt okozhat és jót
tehet. Javul a térlátás, a memória, az
irányok érzékelése is. A gyerekeknek
az iskolában majd jól fog jönni az írás-
tanulásnál. Ezen a módon egyéni és
személyes ajándék is készíthetõ, ami-
ben idõ és figyelmesség van.
A papírkészítésnek hosszú a története,
a kínaiak már az idõszámítás elõtti szá-
zadokban is ismerték, és igyekeztek ti-
tokban tartani, hogyan is készül. Ja -
pánba Kr. u. 538-ban érkezett egy szer-

zetes által. Ekkor még igen ritka és ér-
tékes anyagnak számított, tehát elkép-
zelhetetlen volt, hogy az egyszerû em-
berek saját örömükre figurákat és játé-
kokat hajtogassanak belõle. Csak ünne-
pi alkalmakra hajtogattak dekorációkat,
nem is akármilyeneket! Azok nak a ké-
szítési menetét nem szabadott kedvük
szerint variálni, azon kísérletezni: csak
a szerzetesek ismerték, és tõlük lehe-
tett megtanulni azt.
De az európai kultúrától sem idegen a
papírhajtogatás: már a XIII. századi kó-
dexekben találni erre utaló leírást és
ábrát. Habár az nem a papírhoz kapcso-
lódik, de Itália területén a hercegeknél
divat volt az asztalkendõ hajtogatása.
Az európai origami központjává Spa -
nyolország vált, õk külön stílussal büsz-
kélkedhetnek. Nagy papírhajtogatójuk
volt az 1883-ban Burgosban született
Vicente Solorzano Sagredo, aki egyszer-
re volt mûvész és orvos is: nem csak a
papírhajtogatás mestere, hanem ze-
nész és fogász is. Szívesen hajtogatott
állatfigurákat, nevéhez köthetõ az
egyszerûen és gyorsan elkészíthetõ
madárka (pajarita), amit a pingvinek
inspiráltak. Az argentinok közül Ligia
Montoya, az 1920-ban Buenos Airesben
született hölgy emelkedik ki. Témái a
természetben megfigyelt madarak, vi-
rágok és Argentína tipikus rovarjai.
Csak a XIX. században jött el az ideje,
hogy a nagyszerû német pedagógus-
nak, Friedrich Fröbelnek – aki az óvoda
ötletének megálmodója is – köszön -
hetõen a papírhajtogatás része lehetett
az általános iskolák tananyagának.
Majd a japán küldöttség 1878-ban a
párizsi világkiállításon úgy találkozott
az origamival mint az alapfokú oktatás
elemével, és ezt az ötletet saját hazá-
jukban is felhasználták. A magyar olva-
sóközönség az elsõ origamival 1935-

ben találkozhatott a Sicc címû könyvet
lapozgatva. Azóta is jelentek és jelen-
nek meg könyvek és sorozatok ebben
a témában. A Magyar Origami Kör
1988-ban alakult meg Kecskeméten.
Országos szinten összefogja a papírhaj-
togatás szerelmeseit, az az iránt
érdeklõdõket, és ma már több város-
ban is találni hajtogatós klubokat, szak-
köröket. Táborokat, rendezvényeket
szerveznek, amin tagjaik kedvezmé-
nyesen vehetnek részt.
Az õ lelkesedésükkel nézzünk ki az ab-
lakon: lóg az esõ lába, közelednek az
esõs napok, itt az idõ papírért nyúlni és
hajtogatni, hajtogatni! Kellemes kikap-
csolódást!

»BINCZE DIÁNA

A papírhajtogatás öröme
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Az elmúlt három évben a Határtalanul
pályázat nem tudott zökkenõmentesen
megvalósulni, de hála Istennek, a
Szent Benedek iskola egy évfolyama
sem maradt ki ebbõl az életreszóló
élménybõl.

A tavalyi évre tervezett felvidéki kirán-
dulásra a nyolcadik osztályosok most
szeptemberben tudtak eljutni: szep-
tember 27-30-ig. 27 diák négy kísé -
rõvel indult útnak Szlovákiába, hogy
várról várra járva végighaladjanak
Felvidék földjén. Bár az ottani táblák és
kiírások nem sokat árulkodnak a ma-
gyarság történelmi helyeirõl, mi mégis
felkerestük azokat, emléket állítva
õseinknek. 
Elsõ állomásként az Ady által megéne-
kelt Dévény várát látogattuk meg.
Sétát tettünk a Duna és Morva folyók
összefolyásánál, és felkerestük a hon-
foglalás tiszteletére állított millenniumi
emlékmûvet. Ezután irány Pozsony,
felmentünk a pozsonyi várba. Sajnos az
idõjárás kedvezõtlenül alakult, kicsit
meg is áztunk az esõben, de ez sem
akadályozott meg bennünket, hogy
megnézzük a csodás Óvárost, és ott a
Szent Márton templomot, amely sok
magyar királyunk koronázási helyszíne
volt. Majd Nyitrára látogattunk, ahol a
Püspöki palotát tekintettük meg. Ez
hajdan egyik legfontosabb fejedelmi
központunk volt. 
Ezután egy néprajzi nevezetesség kö-
vetkezett: Zoboralja, a híres zsérei táj-
házban két kedves asszony felidézte ne-
künk a Kodály-által látogatott települé-
sek hagyományait, még énekeltek is
nekünk egy-két lakodalmas dalt, jó han-
gulatot teremtve ezzel. Az elsõ éjszakát
egy felsõszeli panzióban töltöttük. 
Második nap a Vöröskõi vár követke-
zett, amelynek belsõ kialakítása igazi
várkastély: bútorokkal, fegyverekkel…

Majd egy újabb várat vettünk be:
Beckó várát, itt egy korhû ruhába öltö-
zött idegenvezetõ vitt végig minket. A
várak sorát Trencsén zárta, amely sok
történelmi esküvõ színhelye volt. Má -
sodik szállásunk egy erdõ közepén, az
óturai rekreációs központban volt, ahol
nagyon jól éreztük magunkat. 
A harmadik napot szintén egy várral
kezdtük: Bajmóc várával, és hogy kicsit
színesítsük a látnivalókat, spontán öt-
letként elmentünk Szlovákia legna-

gyobb állatkertjébe. A diákok számára
jó kikapcsolódás volt a hatalmas terü-
leten elhelyezkedõ, rengeteg látvá-
nyosságot bemutató állatkert. Itt vásá-
roltunk az otthoniaknak a helyi specia-
litásból, a híres bajmóci ostyából. Ez -
után Selmecbánya következett, amely
már Mátyás korában híres arany- és
ezüstbánya volt. Meglátogattuk a sza-
badtéri Bányamúzeumot, majd lee-
reszkedtünk a mélybe, felöltve ma-
gunkra a bányászok öltözékét. Nagyon

érdekes túrát tettünk a föld gyomrá-
ban, megismerve, hogyan fejlõdött a
bányászat eszközeiben, felszereltségé-
ben az idõk folyamán.  Utolsó szállás-
helyünk szintén erdei környezetben
volt. Itt nagy élményben volt részünk:
éjszaka szarvasbõgés ébresztett fel
minket. 

Utolsó napon az idõjárás megint ke-
resztülhúzott néhány programot.
Besztercebányán sétáltunk a fõtéren,
de Balassi Bálint szülõhelyét, Zólyom
várát már csak messzirõl szemlélhettük
meg a heves esõzés miatt. 
A buszon hazafelé azonban felhõtlen
volt a jókedv. A diákokat közelebb hoz-
ta egymáshoz ez a pár nap, közössé-
gük és magyarságtudatuk erõsödése
mindenképp szép gyümölcse volt en-
nek az utazásnak. 

Határtalanul! 
Felvidéki kiránduláson a Szent Benedek iskola nyolcadikosai



13

Új Kemenesalja  »  2022. 10. 14. »  F O C I

CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ot tó,
Far kas Gá bor, Giczi Sándor, Gyuricza Imre, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Ta kács Má ria,
Vajda Zsuzsa, Hor váth La jos (örö kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Cell dö mölk, Dr. Géfin tér 1. Te le fon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOM DA: Logomotív Kre a tív Mû hely Kft. Szom bat hely • ISSN 0865-1175 • LAP ZÁR TA: min den pá rat -
lan hét pén tek • ELÕ FI ZE TÉS VI DÉK RE: egy év re 1.440 Ft, fél év re 780 Ft, egy hó nap ra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.

Új

»

I M P  R E S   S Z U M

Körmend – Celldömölk 0–1 (0–1)
Körmend, 50 nézõ Vas megyei I. o. lab-
darúgó bajnokság 8. forduló 2022. ok-
tóber 1.
Vezette: Boda György (Szabó Chris -
topher, Pesz Alexandra). 
Körmend: Balogh – Köntés (Belsõ 64. p.),
Vilics, Berning, László – Buti (Bita 75. p.),
Molnár, Zsoldos (Krajczár 50. p.), Sipos –
Karvalics, Nagy (Németh 64. p.). Edzõ:
Kurucz Ádám. 
Celldömölk: Osvald – Tóth D., Göntér,
Gá bor, Marsai Milán – Keszei T., Gorácz,
Marsai Máté, Takács (Tóth Z. 93. p.) –
Németh (Berecz 55. p.), Czöndör. Edzõ:
Kovács Balázs.
Góllövõ: Takács Ábel (1. p.).
Elõmérkõzés: Körmend U19–Celldö mölk
U19 1–1 (1–1) G.: Kovács Péter.
Celldömölk – Jánosháza 2–0 (0–0)
Celldömölk, Vas megyei I. o. labdarúgó
bajnokság 9. forduló 2022. október 8.
Vezette: Héra Csanád (Pintér Benedek,
Markó Máté). 
Celldömölk: Osvald – Tóth D., Gábor,
Enyin gi, Keszei R. – Keszei T., Gorácz,
Mar sai Máté, Marsai Milán (Tóth Z. 84.
p.) – Berecz (Dobson 88. p.), Czöndör.
Edzõ: Kovács Balázs.

Jánosháza: Pethõ – Benkõ, Lempeg, Sza -
bó T., Péter D. – Szabó K., Sebestyén,
Kiss, Büki, Péter M., – Piri. Edzõ: Bodor
Tibor.
Góllövõk: Marsai Máté (11-esbõl 58. p.)
és Czöndör Gergõ (11-esbõl 71. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – János -
háza U19 10-0 (4-0) G.: Zsoldos Patrik
5, Zsoldos Dominik, Kovács Péter, Bár -
dossy Bence, Kiss Szilárd, Szalai Csaba.
Két meccsbõl két gyõzelem, hat pont,
kapott gól nélkül, nem lehet egy rossz
szavunk sem az eredményességre.
Ráadásul úgy elértek ezek a gyõ zel mek,
hogy meccsenként három-négy stan-
dard játékos hiányzott, sérülés, beteg-
ség, vagy éppen eltiltás miatt. Mondjuk
jobban kihasználni azt a lehe tõséget,
hogy a sok hiányzó miatt a felnõttben
elõször kezdõként pályára léphetett a ti-
zenkilenc éves nyáron igazolt Takács
Ábel, nem lehetett volna, az elsõ perc-
ben gólt szerzett egy a szélrõl remekül
beadott labdára középen érkezve. Saját
egyéni folytatása még szebb lehetett
volna, mert utána rövid idõn belül két-
szer is helyzetbe került, az elsõ esetben
egy egyéni kiugrást követõen túl hamar
és pontatlanul rúgta el a labdát, a máso-
dik esetben ugyan pontosabb volt a lö-
vése, de a hazai kapus bravúrosan kite-
nyerelte a lövését. Így aztán maradt az

egy gólos elõny, ami kitartott a meccs
végéig, nem mintha a Körmendnek let-
tek volna helyzetei a folytatásban, de
azért a feszültség végig megmaradt a
lefújásig. Apropó feszültség, nem kis
mértékben járult hozzá a játékvezetõ
ténykedése, aki mindkét csapat terhére
elég sok hibás ítéletet hozott, mellõzve
az elsõ félidõben a sárga lapok nevelõ
hatását, hogy aztán a másodikban bol-
dog-boldogtalannak adjon egyet, szám -
szerûen négyet-négyet csapatonként. A
Jánosháza elleni meccs elõtt a hazai pá-
lyán ötven százalékos volt a teljesítmény
mutatónk, és ez már a harmadik évad,
amikor idegenben több pontot gyûjtünk,
mint hazai pályán. Most sikerült a három
befújt büntetõbõl kettõt értékesítve
megszerezni a három pontot, ezzel átbil-
lentve a mutatót pozitív irányba. A
következõ mérkõzésen tovább kell javí-
tani a hazai pályás mutatót, az újonc
Söpte látogat a Kolozsvár utcába három
órától, õket idén kupamérkõzésen saját
pályájukon már egyszer legyõztük
Németh József négy góljával, gondolom
aggódva figyelik a leendõ vendégek,
hogy október 15-én pályára tud-e lépni
támadónk. Aztán rá egy hétre, a bajnok-
ságban lassan magára találó Sárvárhoz
látogatunk, jó lenne törleszteni, ugyanis
2013. augusztus 24-én volt utoljára,
hogy ugyan nem gyõzelmet érõen, de
legalább gólokat rúgtunk náluk, azóta
(nem minden évben játszottunk egy
bajnoki ligában) három meccs, három
vereség, kilenc nullás gólkülönbség. 

»DOTTO

Kettõbõl kettõ 

H Csapat M GY D V GK P

1. Király SE 9 9 0 0 27 27

2. Haladás VSE-Zanat 9 8 1 0 27 25

3. Répcelak 9 6 2 1 6 20

4. Vép 9 6 0 3 11 18

5. Celldömölk 9 5 1 3 12 16

6. Táplán 9 4 2 3 10 14

7. Rábapaty 8 4 1 3 2 13

8. Szentgotthárd 9 4 1 4 -6 13

9. Körmend 9 4 0 5 7 12

10. Jánosháza 9 3 1 5 -2 10

11. Vasvár 9 3 1 5 -4 10

12. Sárvár 9 3 0 6 -10 9

13. Csepreg 9 3 0 6 -12 9

14. Szarvaskend 9 2 1 6 -16 7

15. Söpte 8 1 1 6 -6 4

16. Bük 9 0 0 9 -46 0

Celldömölk Város Önkormányzatá -
nak balatonrendesi gyermektábora
idén ünnepli 60. születésnapját. Az
évfordulóra a Kemenesaljai Mûvelõ -
dési Központ és Könyvtár kiállítást
szervez. Kérjük, akinek a táborral
kapcsolatban vannak relikviái, fotói,
emléktárgyai jelentkezzen az intéz-
mény elérhetõségein (tel.: 95/779-
301 vagy e-mailben: info.kmkk@
gmail.com). A kiállításhoz felaján-
lott tárgyakat maradéktalanul visz-
szajuttatjuk tulajdonosának.

Felhívás
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
98-as benzin is kapható!

Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

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

»FARKAS GÁBOR

JEGYZÕ

Felhívás
Tisztelt Ebtartók!




