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Megújult az
alsósági konyha

Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

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

Munkaértekezletet tartottak
Óvodai csoportokról, balatonrendesi táborozásról és igazgatói kinevezésrõl is
tárgyaltak a képviselõ-testület és az
Operatív Bizottság tagjai a május 19-én
megtartott munkaértekezleten.
A képviselõ-testületek továbbra sem
ülésezhetnek, és várhatóan szeptemberig ezt a tilalmat õszig fenn is tartják, ismertette Fehér László az ülés elején. Május 22-én hatályba is lépett a
jogszabály arról, hogy a veszélyhelyzetet a 2021. évi õszi országgyûlési ülésszak elsõ ülésnapját követõ 15. napig
fenntartják.
A városvezetõ tájékoztatott arról, hogy
Söptei Józsefné alpolgármesterrel és
Farkas Gábor jegyzõvel a Markusovszky
kórház gazdasági igazgatójával tárgyaltak a celldömölki kórház területén a
Népjóléti Szolgálat által üzemeltetett
konyháról, a kórházi étkeztetés ellátásról. Mivel megegyeztek abban, hogy
egy plusz egy évig meghosszabbítják
az ellátási szerzõdést, így továbbra is a
Népjóléti Szolgálat fõz a kórház betegeire és dolgozóira. Ezzel együtt a
konyha is marad a kórház területén,
valamint a többi celldömölki konyha is
a jelenlegi struktúrában mûködik tovább. Fehér László hangsúlyozta, hogy
a szociális étkeztetést és az idõs emberek étkeztetését is kedvezõ áron, a
szociális helyzetüket figyelembe véve
tudják biztosítani.
Gasztonyiné Fódi Zita képviselõ, óvodavezetõ beszámolt az óvodai beíratásokról. Körülbelül egy csoport létszámával kevesebben iratkoztak be, mint
ahány gyermek iskolába megy, a 85 iskolába induló ovis helyett 64 új beíra-

tott gyermek lesz az óvodában a szeptemberben kezdõdõ nevelési évben a
jelenlegi létszám alapján, a Vörösmarty
utcai óvodában 120, a Koptik utcai óvodában 92, az alsósági tagóvodában 59
gyermek lesz. Elmondta azt is, hogy az
óvoda nem zár be a nyárra, valamelyik
tagóvoda mindig fogadja a gyermekeket, így a szülõk, akik a koronavírusjárvány miatt korábban kényszerültek
kivenni a szabadságukat, a gyermekeket az óvodában el tudják helyezni.
Fehér László elmondta, hogy a Városgondnokság vezetõjének lejárt az ötéves vezetõi ciklusa, pályázatot írtak ki
a vezetõi poszt betöltésére, amire egy
jelentkezõ, a Városgondnokság jelenlegi igazgatója volt, így továbbra is Kontics Ilona irányítja majd a Városgondnokságot.
Az önkormányzat a képviselõ-testület
döntése értelmében az elõzõ évekhez
hasonlóan segíti a celldömölki gyermekek nyári táborozását azzal, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévõ balatonrendesi táborban turnusokat szervez számukra, és a költségek nagy részét kifizeti. Idén a kilenc nyári turnusból négy lesz a celldömölki gyerekeké,
két turnus a városi iskolából, egy az alsósági tagiskolából, egy pedig az egyházi iskolából érkezõ gyermekekkel telik meg. Az önkormányzat a celldömölki gyerekek táborozási költségeinek a
felét, a strandbelépõjüket és a pedagógusok foglalkoztatását is kifizeti, erre
hárommillió forintot szán az éves
költségvetésbõl.
A polgármester felhívta a figyelmet arra is, hogy a védettségi igazolvánnyal
rendelkezõ felnõttek és a velük tartóz-

kodó gyermekek a celldömölki létesítményeket – a mûvelõdési központot, a
Vulkán fürdõt és a Vukánparkot – is látogathatják.
Az ülés után Farkas Gábor foglalta öszsze a megjelent Kormányrendeletet,
amely az ötmilliomodik beoltott után
esedékes intézkedéseket tartalmazza,
s amelyek május 22-én léptek életbe.
Ezek alapján megszûnt a kijárási tilalom; megszûnt az üzletek, vendéglátó
üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelezõ
zárási idõpontja. Eltörölték a kötelezõ
közterületi maszkviselési kötelezettséget; szabad a sport a közterületeken,
legyen szó akár egyéni, akár pedig csapatsportról. A magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fõ részvételével
korlátozás nélkül tartható, lakodalom
pedig akár legfeljebb 200 fõ részvételével korlátozás nélkül tartható; szállodában vagy étteremben tartott magánés családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó üzlet üzemeltetõje köteles gondoskodni a magánrendezvényen résztvevõk elkülönítésérõl. Egyéb
zárt téri rendezvény csak védettségi
igazolvánnyal rendelkezõknek tartható;
egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fõ részvételével korlátozás
nélkül tartható (gyûlés is), 500 fõ felett
azonban csak koronavírus ellen védett
személyek vehetnek részt a szabadtéri
rendezvényen. Zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható; a 16–18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi
igazolvánnyal.
»ÚK
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A Vulkánpark a Közösségek Hetén
Ötödik alkalommal rendezték meg országszerte a Közösségek Hetét, aminek
során a közösségi kezdeményezésekre
és a közösség megtartó erejére hívják
fel a figyelmet. A május 10–16-a között
zajlott eseménysorozatra 300 településérõl 400 programszervezõ közel 700
programmal csatlakozott.
A programszervezõk között volt a
Kemenes Vulkán Park is. A Közösségek
Hetén a helyi közösségek legfiatalabbjait, az óvodásokat szólították meg,
kapcsolódva a Zöld, zöldebb, legzöldebb tematikához. A Csicsereg a zöld
elnevezésû programjainkon a Koptik
Odó utcai és az alsósági ovisok vettek
részt. A május 10-i madarak és fák
napja aktualitásához kapcsolódva bemutatták nekik a körülöttünk élõ madárfajokat, beszélgettek a védelmükrõl, a madáretetésrõl és odúkihelye-

zésrõl. Az ovisok játékos formában
megismerkedtek a körülöttünk élõ más
állatokkal is, ajándékként pedig elvi-

hették a saját maguk által készített
„legzöldebb” kitûzõt.
»ÚK

Templom-felújítási program Alsóságon
A Magyar Kormány elindította a Magyar Templomfelújítási Programot,
melynek keretében számos kis település templomának megújulására nyílik
lehetõség kormányzati forrás biztosításával. Ezen templomok között van az
Alsósági Szent Miklós Római Katolikus
Plébániatemplom is, mely 15 millió forintos támogatást nyert el.
Az alsósági templom felújítási támogatásának tényét Ágh Péter országgyûlési
képviselõ jelentette be, aki elmondta:
a program keretében számos, helyi közösség által régóta szorgalmazott felújítás tud megvalósulni. Észak-Vas megyébe nem kevesebb, mint 384 millió
forint kerül 26 helyszínre. A Kemenesalján is több helyszínt érint a kezdeményezés, melynek révén Kemenesszentmárton, Vönöck, Nagysimonyi
és Alsóság temploma újulhat meg,
mindegyik 15 millió forintos támogatásból – A templom a legtöbb esetben
az adott település jelképe, így van ez
Alsóságon is, mely folyamatosan szépül és fejlõdik. A felújítási munkálatok
ezúttal a nyílászárók cseréjét fogják
érinteni, bízunk abban, hogy a támogatással hozzá tudunk járulni a helyi
egyházi épített örökség megõrzéséhez
– nyilatkozta Ágh Péter.
Az országgyûlési képviselõt követõen
Fehér László polgármester mondta el
gondolatait, aki felidézte az alsósági
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templom néhány évvel ezelõtti külsõ
felújítását, mely a Regionális Fejlesztési
Tanács támogatásával valósulhatott
meg. A késõbbiekben teljesen megújult
a templom körüli tér, elhelyezésre került a Kresznerics-szobor is. – Örülök,
hogy most ennek folytatásaként a nyílászárók cseréjével még inkább megújul a templom, és az alsósági városrész ezáltal is tovább fejlõdik, gyarapodik – jelentette ki a városvezetõ.
Az alsósági Szent Miklós templom plébánosa, Orsos Zoltán hálás köszönetét fejezte ki az elnyert támogatásért Ágh
Péternek, kiemelve, hogy egy település-

nek rangot a templom ad. – Azt gondolom, hogy egy templomból akkor vonul
ki véglegesen a hit, ha az emberek már
nem járnak oda. De ha felújított egy
templom, akkor még szívesebben megyünk oda imádkozni, még nagyobb
örömmel és lelkesedéssel. Ezt a reményt
fûzném az elõttünk álló templomfelújításhoz – hangsúlyozta a lelkipásztor, aki
abbéli reményét is kifejezte, hogy a
templom tovább szépülése és megújulása talán motivációként szolgál az
Alsóságon élõ hívek számára, hogy még
inkább kinyissák szívüket Isten felé.
»REINER ANITA
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Megújult az alsósági fõzõkonyha
55 millió forintos beruházásból újult
meg az alsósági fõzõkonyha. Az elkészült beruházás avatási ünnepségét
május 21-én tartották a városrészen.
A celldömölkiek étkeztetésében is szerepet vállaló felújított alsósági fõzõkonyha hivatalos átadásán avatóbeszédet mondott Ágh Péter országgyûlési
képviselõ, aki a konyhaavatás révén
párhuzamot vont a pályázati siker és a
fõzés között, hiszen mindkét mûveletnél az eredményességhez elengedhetetlen a komoly elõkészületi munka és
a hozzáértés. „Egy hosszú út volt, melynek révén ez a fejlesztés megvalósulhatott. Ahogy egy jó fõzéshez is szükség van jó alapanyagokra, melegre,
lángra és szaktudásra, így volt ez ebben
a pályázatban is, melynek sikeréhez
mindenki megtette a magáét. Én az illetékes állami szervekkel lefolytattam a
szükséges tárgyalásokat, ezzel úgymond lángot adva a pályázat sikeréhez,
és így létre tudott jönni sokak közremûködésével a felújított konyha.”
Az elkészült beruházást dr. Kovács Zoltán részönkormányzat-vezetõ méltatta,
aki az alsósági városrész újabb mérföldkövének nevezte a közkonyha teljes
körû felújítását. A mai kor követelményeinek megfelelõen megújult konyha

gazdaságosabb és egészségtudatosabb
fõzést tesz lehetõvé, a felújítás tartalmi
elemei közé tartozik például a nagykapacitású sütõk, üstök, páraelszívó berendezés, dagasztó és keverõgépek,
hûtõ, mosogatómedence, új gázkazán
beszerzése; ezeken kívül pedig megtörtént a konyhához tartozó szennyvízcsatorna felújítása, tetõ-, valamint ajtó- és
ablakcsere, járólapozás, festés. Fehér
László polgármester köszöntõjében elmondta, már több alkalommal nyújtottak be pályázatot a konyha felújítására,
és most sikerült eljutni oda, hogy a

Belügyminisztériumtól 40 millió forintos
támogatás érkezzen, amit az önkormányzat 15 millió forinttal egészített ki.
„Ezen a konyhán jelenleg 350-400
adag ételt fõznek, de vannak még tartalékok, és egy módosítás, vagy kérvény által ez akár 550-600 adagra is
duzzasztható” – tájékoztatott a városvezetõ, aki örömmel közölte, hogy a
Markusovszky kórház gazdasági vezetõjével történt egyeztetés alapján a Népjóléti Szolgálat konyhája további 1+1
évre a celli kórház területén maradhat,
így az intézményes étkeztetés mellett
továbbra is biztosított marad a vendégétkeztetés, és a városnak megmarad
mind a négy (bölcsõde, volt Gáyer iskola, Alsóság, valamint a Népjóléti Szolgálat) konyhája.
Az ünnepélyes szalagátvágást követõen Fehér László polgármester a beruházás aktív résztvevõinek köszönte meg
munkáját a pályázatírás, a kivitelezés
és az önkormányzat mûszaki osztálya
Söptei
részérõl.
Pohárköszöntõt
Józsefné alpolgármester asszonymondott, aki hangsúlyozta, hogy mind a városnak, mind a városrésznek mindig is
törekvése volt, hogy saját fõzõkonyhát
mûködtessen, melyek közül az egyik
most komoly fejlesztésen esett át.
»REINER ANITA
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Összegzés a digitális oktatásról
A 2020/21-es tanév rendkívüli nehézségek elé állította az ország oktatási intézményeit. A tanévkezdés után nem sokkal
beindult a covid járvány második hulláma,
ami újra távolságtartásra, bezárkózásra
kényszerítette az országot. A védelmi intézkedéseknek szinte már az elsõ köre is
érintette az iskolákat, megtiltva a diákokon és pedagógusokon kívül szinte mindenkinek az oktatási intézménybe való
belépést. Késõbb a jelenléti oktatásból
kénytelenek voltak áttérni a digitális oktatásba, ahol is a gyerekek otthonról, számítástechnikai eszközök igénybevételével
kapcsolódhattak be a tanáraik szintén digitális eszközökön tartott óráiba. A rövid,
év eleji könnyítések után a márciusban
erõteljesen meginduló harmadik járványhullám ismét teljes zárlat alá vonta az iskolákat. Ezt a zárlatot az általános iskolák
alsó tagozatai számára korábban, a felsõ
tagozatoknak és a középiskoláknak csak
május 10-én oldották fel.

pokban a digitális oktatás mellett az
egyik épületünkben, a régi Eötvös épületben felújítási munkálatok zajlottak. Két
szaktantermet alakítunk ki, kémia és leány technika szaktantermeket, illetõleg
megkezdõdött az udvar fejlesztése is. Itt
sportpályák lesznek. Az átadás várhatóan
a nyáron megtörténik, tehát a következõ
tanévet egy megújult iskolaudvarral,
sportudvarral tudjuk elindítani. Az már
szinte biztos, hogy idén sem lesz központi
tanévzáró ünnepségünk, hanem az osztályokban fogják az osztályfõnökök kiosztani a bizonyítványt, az elballagó nyolcadikosok számára viszont szeretnénk a ballagási ünnepséget megszervezni.

A celldömölki iskolák vezetõit arra kértük,
hogy adjanak tájékoztatót e nehéz idõszak
alatt szerzett tapasztalataikról:

Celldömölki Városi Általános Iskola, Viola
István igazgató: – Május 10-én kezdtük
meg újra a jelenléti oktatást. Elõtte kollégáim két hónapon keresztül igyekeztek a
diákoknak átadni az ismereteket digitális
módszerekkel. Úgy érzem, hogy minden
kollegám megtette a tõle elvárhatót, segítette a gyerekeket. A távolléti oktatás
alatt szerzett érdemjegyekrõl elmondható, hogy sokkal jobbak, mint amit a jelenléti oktatás alatt sikerült volna elérni, de
hát a gyerekek megszokták ezt a munkamódszert és úgy néz ki, hogy viszonylag
jól teljesítettek ez idõ alatt. Jelenleg a tanulóink többsége jár iskolába mintegy
5% azoknak a száma, akiket a szüleik valamilyen indok miatt nem engednek iskolába. Nagyon köszönöm a szülõknek,
hogy a gyermeküket támogatták a digitális oktatás alatt. Úgy érzem erre leginkább az alsósoknál volt szükség, hiszen
ott a gyermekek életkora miatt még
szükséges, hogy leüljenek velük, segítsék
a feladatok megoldását. Az elmúlt hóna-
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Celldömölki Városi Általános Iskola
Alsósági Tagiskola, Szabóné Kiss Ildikó
tagintézmény vezetõ: – Mindenekelõtt
szeretném megköszönni a munkatársaim
munkáját, a szülõknek a toleranciát, a
gyerekeknek a hozzáállását, amivel ezt a
rendkívüli helyzetet kezelték. Szeretném
kiemelni azt a szabálytiszteletet ami a
gyerekeinket jellemezte! A közösségi
élet megszokott ritmusa rendkívüli módon hiányzott a gyerekeknek is, a kollégáimnak is és a szülõknek is. A mostani
idõszakot összehasonlítva a tavaly tavaszival, nagyon jó lehetõséget biztosított
a Digitális Kollaborációs Tér, ahol sokkal
könnyebb volt a közvetlen kapcsolattartás, viszont azoknak a gyerekeknek nagyon nehéz dolguk volt, ahol a szülõ
nem tudott jelen lenni a háttérben. Most
mindent elkövetünk annak érdekében,
hogy még a hátralévõ idõben pótoljuk a
hiányosságokat. Az oktatás mellett a nevelés is központi térbe kerül, szeretnénk
közösségi programokat szervezni, természetesen a járványügyi intézkedések betartásával. Nagyon várjuk a nyári lehetõségeket, hogy a késõbbiekben hogyan
tervezhetünk táborokat. Ebben a tanévben iskolánkban is elindul a Csodaszarvas
közösségi program megvalósítása, amely
59 gyermeket érint. Itt a gyerekek rendkívül jó programokhoz juthatnak, a szülõk számára egy biztos háttér, hogy
reggeltõl délutánig a gyerekek jó kezekben vannak, jó programokon vehetnek

részt és mindez teljesen ingyenes. A 8.
osztályosok készülnek a ballagásra. Már
készül a tabló, és készülnek a tenyérlenyomatok az iskola folyosóján, ahogyan
az eddig elkészültek is felidézik az elmúlt
évek kimenõ osztályait.

Szent Benedek Katolikus Általános Iskola,
Czupor Attila igazgató: – A digitális oktatás gyakorlatában nagyon sokat segített,
hogy ez már tavaly, az elsõ hullám idején kialakult, és folyamatosan tudtunk
benne fejlõdni. Gyakorlatilag erre a tanévre már úgy készültünk, hogy ez bármikor bekövetkezhet, és készen állunk arra,
hogy egy jó módszert, mindenkinek
megfelelõ technikát tudjunk alkalmazni.
A szülõi visszajelzésekbõl úgy érzem,
hogy ez sikerült is, meg tudtuk találni azt
a megoldást, ami diákoknak is pedagógusoknak is vállalható volt. Tisztában vagyunk azzal, hogy nincs minden családban elegendõ digitális eszköz, úgyhogy
ennek figyelembevételével próbáltunk
összeállítani egy digitális órarendet. Én
azt gondolom, hogy azok, akik komolyan
vették, hogy oktatás van, nem szünet,
azok tudtak haladni a tananyaggal.
Nekünk kiemelt feladatunk a nevelés,
ezen belül a hitre való nevelés is. Tudom,
hogy a pedagógusok ezzel a digitális tanórák elején is több esetben foglalkoztak. De hát egyértelmû, hogy ez nem lehet olyan hatékony, mint a jelenléti oktatásnál. Nagyon fontos lenne a közösségépítés is, ami most szintén nem
mûködhetett. A hitélettel kapcsolatban, a
katolikus templomról tudom mondani,
hogy a szentmisék lehetõsége adott volt,
ezt el is mondtuk a gyerekeknek, de ebben a helyzetben természetesen nem
volt kötelezõ. Komoly feladatunk lesz a
következõ idõszakban, hogy visszavonzzuk a templomba a gyerekeket és szüleiket. A szokásos év végi programokból
most igyekszünk megvalósítani több
mindent. Tervezzük többek között a
Benedek-nap megtartását, természetesen nem tömegrendezvény formában,
hanem osztályonként.
*
A középiskolákat gyakorlatilag az általános iskoláknál is nehezebb feladat elé állította a járvány. November 11-tõl egészen május 10-ig digitális oktatásra kényszerültek. Ez a végzõs évfolyamok számára különösen nagy gondot okoz, hi-
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szen a csaknem teljesen digitális oktatásban töltött tanév végén egy rendhagyó
vizsgasorozat keretében kell most számot adniuk a középiskolás éveik alatt elsajátított tudásról.

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium,
Sipos Tibor igazgató: – Hatalmas kihívás
ez a tanév, de hát ez a kihívás rejtegetett
magában olyan plusz megoldási
lehetõségeket, amiket eddig még nem
próbáltunk. Azért különbséget kell tenni
az elsõ hullám idején bekövetkezett
helyzet és a legutóbbi idõszak között.
Nálunk is volt egy felfelé ívelés és most
nem a járványra gondolok, hanem egy
módszertani rutinra, amit megszereztek
a kollégák és a diákok. Az online térben
megtalálható megoldásokat hamar elkezdtük használni, aztán ahogyan fejlõdött az oktatás egységes digitális rendszere, a Kréta, úgy egyre biztonságosabban és rutinosabban folyt ezen a tanítás.
A gyerekek és a pedagógusok is nehezen
élték meg ezt a helyzetet, ennek ellenére mondhatom azt, hogy a tanév közbeni
ismeretanyag-átadást és az értékeléseket is el tudtuk végezni. A végzõs évfolyamok vizsgái még folyamatban vannak. Még nem tudjuk, hogy sikerültek az
érettségik. Ahogy jönnek ki a gyerekek,
folyamatosan kérdezzük õket, hogy érezték. Hát elég vegyes a kép. Azért nálunk
a szóbelik is komolyan számítanak. Az
eddigi tapasztalatok szerint a szóbeli
érettségik pluszban tudtak hozzátenni az
eredményhez. Ez most hiányozni fog.
Nagyon sajnálom a végzõs évfolyamot. A
tavalyihoz hasonlóan idén úgy zárunk,
hogy a három osztálynak külön-külön, az
érettségi eredményhirdetõ után tartunk
egy búcsúztatót. Sûrû lesz az évvége,
amellett, hogy a tanévbõl hátralévõ idõt
végigtanítjuk, lehetõség lesz különbözõ
közösségi alkalmak megrendezésére is,
természetesen az érvényes szabályok
szigorú betartásával. Jó hír, hogy 87 új tanuló jelentkezett az iskolába, tehát várhatóan 3 új osztály indulhat a következõ
tanévben. Õk június 22-én iratkozhatnak
be. A tanévzáró ünnepélyre pedig június
17-én délelõtt kerül majd sor.
VMSZC Eötvös Loránd Szakképzõ Iskola,
Soós Andrea igazgató: – A szakképzõ iskolákat is 2020. november 11-tõl érintette a digitális oktatás, ez egészen május
10-ig így zajlott, mint ahogyan ország-

» OKTATÁS

szerte a többi szakképzõ intézményben
is. Talán annyi különbséggel, hogy a mi
intézményünkben lehetõség volt arra,
hogy tanmûhelyi keretek között a gyakorlati foglalkozásokat kiscsoportos formában, természetesen a járványügyi
elõírásoknak megfelelõen megtarthattuk
a gyerekeknek. A diákjaink emellett a
külsõ gyakorlati képzõhelyeken is végezték a gyakorlatukat. Ahol ez nem mûködhetett, ott online térbe került áthelyezésre a gyakorlati képzés is. Március
8-tól teljesen digitális térbe került át az
oktatás, így ebben az idõszakban ez nehezebben mûködött. Pontosan ezért

most, az írásbeli vizsgák megkezdését
követõen még külön támogatjuk elsõsorban a végzõs évfolyamokat, de természetesen a többi évfolyam gyakorlati
képzését is. Idõközben folyamatosan eszközbeszerzések zajlottak ez alatt az idõszak alatt is. Illetve több tantermünk került felújításra. A kollégáim nagyon nagy
szerepet vállaltak ebben. Példaként szeretném megemlíteni az informatikai
szaktantermünk felújítását, a gépészeti
szaktantermeinket. Ezen kívül elkészült a
vendéglátásszervezõ illetve a cukrász
képzést szolgáló tankonyhánk is és egy
ehhez kapcsolódó vendégteret is berendeztünk. Ezek a fejlesztések nélkülözhetetlenek a szakmai képzés szempontjából. Tehát a távolléti oktatásban próbáltuk az energiáinkat úgy csoportosítani,
hogy ha visszajönnek a gyerekek, akkor
minél szebb és jobb környezet fogadja
õket. Most azt látom, hogy a gyerekek
szívesen jöttek vissza május 10-én, hiszen hosszú volt az idõszak, amit otthon
kellett tölteniük. Amit elmondanak negatívumként, hogy nehezen kelnek reggelente. Most áttekintjük, hogy a tanulásban mit tudunk nekik segíteni a felzárkózás területén, illetve a tananyagban
mennyire tudunk elõre haladni. Ezen kívül igyekszünk közös programokat is
megvalósítani iskolai keretek között. A
végzõs diákokat illetõen a szakmai és az
érettségi vizsgákat a járványügyi
elõírások szem elõtt tartásával készítettük elõ. Az érettségizõink május 3-án
kezdték meg az írásbeliket, a szakmai
vizsgák írásbelijei a múlt héten
kezdõdtek, ezt követõen pedig még biztosítunk lehetõséget a tanulóinknak,

hogy a gyakorlati vizsgatevékenységeket
még egyszer jól begyakorolják. Ha a járványügyi helyzet engedi, szeretnénk hivatalosan is ünnepélyes keretek között
lezárni az évet.
Az Ádám Jenõ Zeneiskolában sem folyhatott jelenléti oktatás a járványhelyzet miatt. Természetesen a mûvészeti oktatást is
nagyban nehezítette, hogy nem találkozhattak a növendékek oktatóikkal.

Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti
Iskola, Bejczi Károly igazgató: – Az általános iskolákhoz hasonlóan minket is nehezen érintett a távolléti oktatás
idõszaka. Itt azért olyan tantárgyakról
van szó, ahol nélkülözhetetlen a szaktanári jelenlét, hiszen a hangszerjáték közös munka, ott esetleg igazítani kell a
gyermek kezét, meg kell mutatni a
hangszerfogásokat. Az elmúlt idõszakban
elsõsorban a meglévõ ismeretek elmélyítésén volt a hangsúly. Ebben a tanévben
a közönség elõtti szereplési lehetõségektõl is elestek a gyerekek. A következõ
hetekben igyekszünk ebbõl bepótolni az
elmaradottakat, hiszen a szereplés fontos
tanárnak és diáknak egyaránt, emellett a
szülõnek is, hiszen õk így kapnak visszajelzést a gyerekek elõmenetelérõl. Terveink szerint a vizsgákat videóra rögzítjük és közreadjuk a szülõknek. Valószínû,
hogy a tanévzárót az idén sem tudjuk
megtartani a szokásos ünnepélyes formában és a bizonyítványokat is a tavalyihoz hasonlóan tudjuk csak kiosztani.
Szintén nagy fájdalmunk, hogy ebben a
tanévben ünnepeljük az iskolánk 70 éves
évfordulóját és ennek a méltó megünneplésére sem volt mód. Az ünnepséget
májusra terveztük, de nem valósulhatott
meg. Az elmúlt hónapok során felértékelõdtek azok a megoldások, amelyek
segítségével személyes találkozások nélkül is lehetséges a kapcsolattartás. A nyitás után is tervezzük, hogy például a beiratkozás online formában is mûködhessen. Szeretnénk megtartani Hangszersimogató sorozatunkat, amely elsõsorban az óvodásoknak, kisiskolásoknak
szól, és reményeink szerint a nyár folyamán megrendezésre kerülhet. Ezúton is
köszönöm a szülõknek a hozzáállását,
amivel a digitális oktatás idõszakában a
gyerekeket segítették.
»SZALÓKY ATTILA
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Népi gyermekjátékainkról
Május elsõ vasárnapja édesanyák ünnepe, utolsó vasárnapja a gyermekek
napja. Magyarországon 1931 óta ünnepeljük. Akkor egy egész hétig ünnepelték õket, 1950-tõl csak egy napig tart.
Az egész világon tartandó gyermeknap
igényét az ENSZ már 1954-ben megfogalmazta.
Az idõpont országonként lehet eltérõ,
május utolsó vasárnapján csak Magyarországon ünnepeljük a legkisebbeket. Sokfelé a kicsik ingyen mehetnek
a vidámparkba vagy az állatkertbe,
minden magára is adó településen
igyekeznek a gyerekeket különbözõ
programokkal szórakoztatni: versenyekkel, gyerekkoncertekkel, népi játszóházakkal.
A játék szó anyanyelvünkben több jelentéssel is bír, de itt a gyermek szórakozásképpen idõtöltésül végzett szabad tevékenységét értem. A játék során külsõ kényszer nincs, szabadon
cselekszik a gyermek, nem a verseny
vagy a teljesítés motiválja. Ez alapján
azt is gondolhatnánk, hogy semmi értelme, semmi funkciója nincs. Tévedés
lenne erre következtetni, hiszen pszichológiai funkciója van, nagy a szerepe
az egészséges személyiség kialakulásában és a társadalomba való beilleszkedésben, a szocializációban.
A hagyományos kultúrában a népi játékoknak szinte intézményesült szerepe
volt. A gyerekeket már a bölcsõtõl fogva körülvette a játék. A népi játékokkal
megtanulhatták a hagyományos technikákat is, mint a fonás, szövés. Ezáltal
megismerkedtek a különbözõ anyagokkal, megtanulták, melyik anyagból
mit lehet készíteni, készségeket sajátítottak el, miközben megismerték magukat: kialakult az önértékelésük és az
önbizalmuk.
A népi gyermekjátékok több szempontból is hasonlítanak a népdalokhoz,
népkölteményekhez. Nem voltak szigorúan rögzített szabályaik, gyakran
elõfordultak, közismertek voltak, változatokban éltek és nem tudjuk, ki volt
az alkotójuk.
A népi gyermekjátékok a mai napig élnek. Ha az olvasót megkérdezném, mit
játszott gyermekkorában, a férfiak már
sorolnák is az aktív elfoglaltságokat:
csúzlival játszottak, mogyorófa ágából
íjat készítettek, ahhoz nádból vagy bodzából nyilat, a fûzfa ágából síp lett, de
készülhetett vízipuska is. Az eszközös,
sportszerû játékok közül Kemenesalján is
elterjedt volt a bilickézés, köznyelven bi-
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gézés. Szabadtéren játszották fiúk és lányok is. Két csapat versenyzett egymással. Egy 3-5 cm vastag 15-20 cm hosszú,
két végén is kihegyezett farudat neveztek bilickének. Egy földbe vájt lyuk fölé
tették, majd az alája helyezett bilickebottal egy rántással minél messzebb
próbálták pöckölni. Az ellenfél igyekezett elkapni a repülõ bilickét: ha ez sikerült, õk lehettek a kidobók. Ha nem sikerült, akkor arról a helyrõl, ahova a bilicke
esett, a keresztben a kidobó lyuk fölé

tett bilickebotot kellett eltalálni. Ha sikerült, megnyerték a játékot, ha nem, akkor a már a bot közelében levõ bilicke
hegyes végére ütve próbálta meg, hogy
az felugorjon, és így azt a bottal igyekezett messzire ütni. A gyerekek megszámolták, hány lépésnyire repült a fadarab
az elütés helyétõl. Az a csapat lett a
gyõztes, aki távolabb ütötte. Az egyszerû, sportjellegû játék akár veszélyes
is lehetett: a játékosok arcukon, fejükön,

szemükön is megsérülhettek. Biztos vagyok benne, hogy kislány korában minden nõi olvasó játszott cicázást. Hárman
játszottuk, és csak egy labdára volt szükség. Két kislány szembe állt egymással,
köztük a cica, akinek el kellett kapnia a
labdát, amit a másik kettõ egymásnak
dobált vagy gurított. Ha sikerült elkapnia, helyet cserélt azzal a lánykával, akinek a dobása után megszerezte a labdát. A labda megunhatatlan: rengeteg
lehetõséget rejt magában, használhatják
kisfiúk és kislányok, játszható vele
egyszerûbb és bonyolultabb játék. A mai
világban is nagyszerû ajándék lehet gyereknapra.
Szellemi játékok közül hadd emeljem ki
a nyelvtörõket. Anyanyelvünk kifejezetten gazdag ezekben. A nyelvtörõk, más
néven gyorsmondókák általában alliteráción alapulnak, nyelvi örömöt adnak
és akár a raccsolás vagy a pöszeség ellen is küzdhetünk velük. Nincs olyan olvasó, aki ne ismerné a Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó
nyelvtörõt, és ne találkozott volna az
alábbival: Az ipafai papnak fapipája van,
ezért az ipafai fapipa papi fapipa.
Személyes kedvencem volt a Fekete bikapata kopog a patika pepita kövén.
Most, hogy végre megérkezik a jó idõ,
eljön az ideje a kirándulásoknak is.
Amikor szelesebbre fordul, érdemes a
gyermekkel sárkányt fabrikálni, majd
szabad terepre menni, és ott sárkányt
eregetni. Igazi élmény lesz! Jó szórakozást!
»BINCZE DIÁNA

„A hét mûtárgya” eredményhirdetés
Februárban „Kemenesaljai Mûvészeti Album” címmel új kezdeményezést indított útjára a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár.
Ennek keretében kéthetente egyegy mûalkotás van kiállítva az intézmény kirakatába, melyhez kapcsolódóan nyereményjáték meghirdetésére került sor.
A kihelyezett mûalkotások között a
városhoz, illetve Kemenesaljához
kötõdõ alkotók remekmûvei láthatók. A kiállított alkotásokhoz kapcsolódóan meghirdetett nyereményjáték során a Ki a kép alkotója,
és mi a mû címe?, valamint a Milyen szállal kötõdik az alkotó Celldömölkhöz, illetve a Kemenesaljához?
kérdésekre kellett a helyes választ
beküldeni. Az elsõ három feladvány
helyes megfejtõi már korábban

részt vettek a sorsoláson, és vették
át nyereményeiket. A nyereményjáték folytatásaként most a következõ
három megjelentetett feladvány
helyes megfejtõi részesültek díjazásban.
A helyes megfejtések:
4. feladvány: „1972-es celldömölki
látkép” (Szalóky Sándor Munkácsy –
díjas akvarell és grafikusmûvész).
Nyertesek: Pálfalvi Ivett, Bodor
Krisztina, Kerék József.
5. feladvány: „Az olvasó lány” (Rách
Reich Imre díszítõfestõ és restaurátor mûvész).
Nyertesek: Bodor Sándorné, Kerék
Józsefné, Bindics Imre.
6. feladvány: „Ság hegy” (Bihari-Puhl
Levente jánosházi festõmûvész)
Nyertesek: Bodor Krisztina, Tóth
Imréné, Novák Mónika.
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» VEGYES

Közösségek Hete – idén is virtuálisan
„Egy szívvel, egy lélekkel!” címmel
ötödik alkalommal hirdette meg a
Közösségek Hete országos rendezvénysorozatot a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani
Központ, az Országos Széchényi Könyvtár, és az NMI Mûvelõdési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. május 10. és 16.
között.
A közösségi értékeket, a közösség megtartó erejét fókuszba helyezõ rendezvénysorozatot a járványügyi helyzet miatt idén csak a virtuális térben lehetett
lebonyolítani. Csatlakozni olyan programokkal lehetett, amelyek képviselik a
Közösségek Hete céljait, szellemiségét. Fontos szempont volt, hogy a rendezvények ráirányítsák a figyelmet a
közösségi kezdeményezésekre, a közösségekben rejlõ értékekre.
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár három programmal csatlakozott az idei évi Közösségek Hetéhez.
Ezek egyike volt a „Mozdul a ház!”
mottóval illetett programelem. Az intézmény járványhelyzet miatti csaknem féléves bezárásának következtében a tánccsoportok és sport-klubok
nem tarthatták meg foglalkozásaikat. A
kultúrház a nyitás utáni egymásra találást szándékozott elõsegíteni azzal,
hogy bemutatja a visszatérõ csoporto-

kat. Szabadtéren ugyan nem sikerült a
tervezett toborzót megtartani, de az
intézményen belül újra megindultak a
csoportok munkái, próbái. A résztvevõk
szívesen tértek vissza az épületbe, kezdetben még kisebb létszámmal, de
folytatni tudják korábbi munkájukat. Az
újranyitási programban résztvevõk: a
Rocky-Dilly Akrobatikus Rock & Roll
Club táncosai, zumba csoportok, mazsorett csoport, Örömtánc csoport tagjai, jóga csoportok, Kemenesalja Néptánc Csoport, fit dance, kangoo és a
különbözõ modern táncok képviselõi.
Második programelemként évadzáró
évnyitó valósult meg az összefogás
jegyében. 2020 õszén a már meglévõ
mûvészeti csoportok, szakkörök mellett
új közösségek is alakultak a mûvelõdési központban. Munkájuk megkezdését követõen az intézmény hamarosan ismét bezárásra kényszerült a járványügyi intézkedéseknek megfelelõen. Az újranyitási elképzelések között
szerepelt, hogy a régi és új szakemberek összekovácsolódásával tovább folytatódjon a közösségépítés. A csoportok
vezetõivel szakmai fórum indult a
jövõtervezés, együtt gondolkodás jegyében, mûhelymunkával aktivizálva a
közösségi életet.
Ennek elsõ állomása volt május 14-én
egy kerekasztal beszélgetés, ahová a

Zöldhulladék gyûjtése
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az alábbiakban tájékoztatja a
lakosságot a házhoz menõ zöldhulladék-gyûjtés rendjérõl.
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv elõírásainak megfelelõen a zöldhulladék elszállítását házhoz menõ rendszerben, évente 8 alkalommal biztosítjuk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat befizetõ ügyfeleink részére. Ezen kívül januárban és
februárban egy-egy alkalommal a kidobott karácsonyfákat gyûjtjük össze.
Kérjük, ne tegyék zsákba a díszeket, és
a talpat távolítsák el!
»Ki veheti igénybe?
– Az STKH ügyfelei a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése által.
Hogyan gyûjthetõ a zöldhulladék?
– A zöldhulladék gyûjthetõ az erre a
célra rendszeresített, emblémázott,
170 literes zsákban, amelynek ára 220
Ft, vagy szabványos, barna fedõvel és
barna színû kukatesttel rendelkezõ hul-

ladékgyûjtõ edényben, amelyet szombathelyi és körmendi zöldudvarainkban
Társaságunktól is megvásárolhat. Fontos, hogy az edény mérete nem haladhatja meg a kommunális hulladékgyûjtõ edénye ûrméretét. A lakóhelyéhez
legközelebb esõ zsák értékesítési pontunkról részletes tájékoztatást talál
honlapunkon.
»Mikor gyûjtjük a zöldhulladékot?
– Évente 8 alkalommal, áprilistól novemberig havonta egy-egy alkalommal, elõre meghirdetett idõpontban
biztosítjuk a zöldhulladék elszállítását.
A begyûjtések pontos idõpontjáról a
honlapunkon található hulladéknaptárakban tájékoztatjuk ügyfeleinket.
»Mire kell odafigyelni?
– A kukát vagy a zsákot a begyûjtés
napján reggel 5 óráig kell kihelyezni az
ingatlan elé. Amennyiben az ürítésig elmulasztotta kirakni a zöldhulladékot,
úgy a zsákok begyûjtése vagy az edény
ürítése elmaradhat, és a következõ, járatrend szerinti alkalommal kerül pótlásra. A kötegelve kirakott zöldhulladékot nem áll módunkban elszállítani,

kiscsoportok vezetõit várták.
A Közösségek Hetéhez csatlakozás harmadik állomása egy kiállítás volt
„Kincsek a raktárból” címmel, a Keressük értékeinket! téma kiírásnak
megfelelõen. A 2020-as kényszerû bezárás ideje alatt a leltározás során
elõkerült egy képzõmûvészeti mappa
számos Kemenesaljáról elszármazott
neves festõmûvész alkotásával. A 17
darab mû restaurálása került, melyekbõl kiállítás jött létre. A tárlat
Móritz Sándor és Szalóky Sándor Munkácsy-díjas festõmûvészek, Reich Károly Munkácsy és Kossuth-díjas, Kiváló
és Érdemes grafikusmûvész, Rács Reich
Imre díszítõfestõ és restaurátor mûvész, Nagy István és Banyó Gyula
mûvésztanárok, valamint Szloboda Ferenc és Kovács László festõk alkotásait
mutatta be.
A Közösségek Hetéhez szorosan illeszkedve a kulturális élet újraindulásának
alkalmából országos nyitási akciót szervezett május 15-én a Nemzeti Mûvelõdési Intézet „Nyitunk” címmel. Az országos közmûvelõdési megnyitó eseménysorozatra Vas megyébõl 88 település regisztrált és többen regisztráció nélkül csatlakoztak. A kapunyitogató programhoz a KMKK is társult, nagyméretû
„Nyitunk” feliratú molinót kihelyezve az
intézmény frontjára, ezzel is érzékeltetve, hogy szeretettel várja visszatérõ látogatóit a járványügyi szabályok betartá»REINER ANITA
sa mellett.
ezért kérjük, használja a zsákokat.
A túlrakott vagy túlsúlyos edények sérüléséért a zöldhulladék-gyûjtõ kukák esetében sem tudunk felelõsséget vállalni,
ezért kérjük, vegye figyelembe a gyártó
által meghatározott súlykorlátot.
»Mi számít pontosan zöldhulladéknak?
– Az erre a célra kijelölt zsákokban és
edényekben elhelyezheti a fák és bokrok ágnyesedékeit (maximum 5 cm
átmérõig), a lenyírt füvet és a lehullott
leveleket.
Tilos a zsákba és edénybe földmaradékot, nádat, tuskót, konyhai hulladékot
dobni, de szintén nem kerülhet bele állati maradvány, forgács, fûrészpor és a
kommunális vagy szelektív gyûjtésbõl
származó hulladék sem. A nem megfelelõ hulladékkal megrakott zsákok és
kukák elszállítása elmaradhat.
»Mit kell tudni a közösségi komposztálásról?
– Nagyobb mennyiségben keletkezõ
zöldhulladékot szerzõdött ügyfeleink
meghatározott mennyiségben ingyenesen szállíthatnak be a komposztáló
telephelyeinkre. Részletek honlapunkon (www.stkh.hu) a szolgáltatások
menüpont alatt olvashatók.
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Madarak és fák napja
A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskolában a tanév során többféle témahetet szerveznek egy-egy jeles ünnephez kapcsolódóan. Most a „Madarak és
fák napja” alkalmából rendeztek témahetet május 10. és 14. között.
A „Madarak és fák Napja” a Föld napjának testvérünnepe, melynek célja, hogy
különbözõ megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse.
Mivel a természet és környezetvédelemre való nevelést nem lehet elég
korán elkezdeni, a Szent Benedek isko-

lában is fontos célkitûzés a gyerekekhez közelebb hozni a természetet, és
minél kisebb korban tudatosítani a környezet és természet megóvásának
fontosságát tanórákba és tanórán kívüli
tevékenységekbe beépítve. Erre szolgálnak a különbözõ témahetek, melyek közt a soron következõ a május
10-i Madarak és fák napjához kapcsolódott. A hét minden napján osztályszinten zajlottak a programok, melyek
elsõsorban a madártani ismeretek bõvítésére voltak hivatottak. Volt például
galambröptetés, a hét utolsó napján
pedig különbözõ állomásokon kaptak
változatos feladatokat az alsótagozatos

A Mi Hazánk Mozgalom sajtótájékoztatója
Sajtótájékoztatót tartott a Mi Hazánk
Mozgalom május 13-án Celldömölk
központjában. A program keretében
Vas Megye 2-es számú egyéni választókerületének országgyûlési képviselõjelöltjét mutatták be.
A sajtótájékoztató keretében elsõként
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, és miniszterelnök jelöltje
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kért szót, aki hangsúlyozta, hogy Magyarországon õk az egyetlen párt,
amely önállóan tud országos listát állítani. A 106 választókerületbõl már
több mint hatvanat végigjártak, hogy
azok mindegyikében bemutassák országgyûlési képviselõjelöltjeiket.
Toroczkai László röviden ismertette
pártjuk programját, kiemelve, hogy kifejezetten vidékközpontú pártként valós társadalmi problémákra szeretnének valós válaszokat adni. „Több olyan
dologra fókuszálunk, amire a többi
parlamenti párt nem. Például arra, hogyan tudnak vidéken megélni az emberek, hogyan tudnak boldogulni a fiatalok itthon. Büszkén vállaljuk, hogy a
magyarok pártja vagyunk, és a magyar
vállalkozásokat akarjuk támogatni a
multik helyett. Nem az államadósságot
szeretnénk növelni, hanem olyan
megoldásokban gondolkodunk, melyekkel a magyar gazdaságot meg tudjuk menteni” – közölte Toroczkai László, aki bemutatta a 2. számú egyéni
választókerület országgyûlési képviselõjelöltjét Giczy Józsefet, a Mi Hazánk
Mozgalom megyei elnökét.
A négy évig Kõszegen önkormányzati
képviselõként tevékenykedõ Giczy
József 2010-ben már volt országgyûlési képviselõjelöltje ennek a térségnek, így jól ismeri a 2-es számú választókörzetet.
Bemutatkozásában elmondta: – Szeretném elõsegíteni ennek a körzetnek a
szellemi, lelki, gazdasági megújulását
azoknak az értékeknek a mentén, melyeket a Mi Hazánk Mozgalom is képvisel. Ez a három alapdolog a család, a
haza és a hit.
»R. ANITA

gyerekek. Így volt többek között madárhang felismerés, madarakkal kapcsolatos dalok éneklése, madarakhoz
kötõdõ szólások és közmondások felismerése, képkirakó, színezés, különféle
kreatív foglalkozások a diákok számára, és hogy a testmozgás se maradjon
ki, a tornateremben akadályverseny
várta õket. A témahét zárásaként a
résztvevõ osztályok közösen is alkottak, festékes ujjlenyomattal megörökítették a 2021-es év madarának választott cigánycsuk-ot, mely az iskola auláját díszíti majd.
»REINER ANITA

Bajnoki forduló
NB I.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM II. –
BVSC ZUGLÓ I. 8 : 6
Baranyai Domonkos 2, Iván Bertold
2, Nyírõ József 2, Nyírõ József – Iván
Csaba, Baranyai Domonkos – Iván
Bertold párosok.
Fontos volt a két páros megnyerése, s így ha nehezen is de sikerült
megszerezni a gyõzelmet.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM II. – PTE
PEAC Kalo-Méh Pécs II. 7 : 7
Iván Bertold 2, Nyírõ József 2, Baranyai Domonkos 1, Iván Csaba 1,
Nyírõ József – Iván Csaba páros.
Csak az utolsó körben sikerült kiharcolni a döntetlent, ez viszont nagyon jól jöhet a végelszámolásnál.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM III. –
Büki TK 15 : 3
Ölbei Péter 4, Jakus Tamás 4, Lukács
Balázs 3, Fehér László 3, Lukács
Balázs – Jakus Tamás páros.
Barátságos hangulatú mérkõzésen
könnyed hazai gyõzelem született.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM III. –
Club Aréna Gyõr 15 : 3
dr. Németh Gábor 4, Jakus Tamás 4,
Lukács Balázs 3, Fehér László 2, dr.
Németh Gábor – Fehér László, Lukács Balázs – Jakus Tamás párosok.
A vendégek 3 fõvel érkeztek meg,
innentõl várható volt a sima hazai
gyõzelem.
EVO ASE II. – CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM IV. 13 : 5
Teket Attila 3, Bakonyi Bertalan 2.
Máthé Gyula hiányát megérezte
együttesünk, így nem volt esély.
EVO ASE I. – CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM IV. 14 : 4
Bakonyi Bertalan 2, Teket Attila 1,
Gõgös Martin 1.
A dupla forduló 2. napján is megfiatalított együttes állt az asztalhoz,

ahol igazolódott a papírforma.
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Karáth Béla kezdeményezte összefogás révén
Megújul a Nemzeti Sírkert celldömölki centruma
»Miért volt szükség a NÖRI bevonására?
– Hollósy Jusztinián sírja a Nemzeti
Sírkert része, ezáltal védettséget élvez
és az intézet hozzájárulására van szükség bármiféle változtatáshoz. Az apát
úron kívül egyébként a kápolna közvetlen közelében, 5-6 méterre található Virághalmi Ferenc sírja illetve Széll
József kopjafás síremléke, amelyek
szintén védettek és teljes körû rendezés során szintén érintettek. Nem
messze található a szintén ebbe a körbe tartozó Gáyer Gyula síremléke és a
teljesség kedvéért említsük meg, hogy
az evangélikus temetõben Kirchner
Elek illetve Alsóságon Kresznerics sírja
egyaránt a Nemzeti Sírkerthez tartozik.
»Mit tartalmazna a komplex felújítási
terv?
– A bástyákkal kellene kezdeni, amelyek a hit bástyáiként a négy evangélistát szimbolizálják. Teljes homlokzatfelújítás szükséges, rendkívül fontos a

Bizonyára sokak számára feltûnt, hogy
a kiscelli katolikus temetõben található
kápolna környékén az utóbbi idõszakban szembetûnõ állagmegóvási
munkálatok kezdõdtek. Kevés olyan
celldömölki család lehet, amelynek ne
fûzõdnének emlékei az 1945 és 2005
között ravatalozóként funkcionáló épülethez. A felújítási folyamat elindítóját
és lelkes szervezõjét, Karáth Béla
nyugdíjas technikust, a MÁVÉPCELL Kft.
egykori munkatársát kérdeztük a jelenlegi helyzetrõl. A történet majdnem
olyan különleges ívet ír le, mint egyik
utolsó munkája, a hiper paraboloid formájú új városi ravatalozó tetõzetének
kivitelezése...

»Mit kell tudni a kápolna históriájáról?
– A kripta már készen volt, amikor az
1874-ben Dömölkre került Hollósy
Jusztinián apát 1878-ban saját, személyes pénzébõl megépíttette a kápolnát.
Az oltár melletti négy táblán az itt
nyugvó 35 bencés szerzetes neve olvasható, akik közül az utolsó, Boros
Alán 1945-ben hunyt el. Fontos megemlíteni, hogy Hollósy apát bencés
paptanárként szívügyének tekintette
az oktatást is: a zárdát, óvodát és lányiskolát megépítette. Egy kõszegi aszszony, Seraphina Philippina végrendeletében egy jelentõsebb összeget,
12450 Ft-ot hagyott a dömölki bencésekre, személyesen Witzmann Gyula
alperjelre, akinek 1890-es halála után
lett felhasználható építési célokra.
»Mikor született meg a helyreállítás ötlete?
– 2018. november 5-én feleségemmel
együtt látogattunk el Pannonhalmára.
Rosszul esett, hogy akkor a bencés
rend részérõl nem fogadtak bennünket
és ott éreztem azt elõször, hogy „csakazértis”, minden nehézség dacára belekezdek a felújítás szervezésébe.
»Hogyan formálódott a felújítás gondolata?
– Korábban is végeztünk az egyházközség részérõl felújításokat a temetõben.
Nem kis utánajárással sikerült elérni,
hogy az 1945 és 2005 között városi ravatalozóként funkcionáló épület melletti hûtõházat sikerült megszüntetni.
Marics Sándorné temetkezési vállalkozóval egyeztetve rugalmasan bonyolódott a temetkezés itteni felszámolása.
Személyes konzultációnk után Fehér
László polgármester úr kezdeményezésére Celldömölk Város Önkormányzata

FOTÓ: NÉMETH TIBOR

148/2019.(VI.26.) számú határozatában vállalta a hûtõhelyiség során keletkezõ építési törmelék és hulladék elszállítását, valamint az ott lévõ hûtõ áthelyezését az izsákfai ravatalozóba.
A tulajdoni viszonyok tisztázását is el
kellett végezni. Boros Zoltán celldömölki származású pannonhalmi levéltáros
kutatásai alapján egyértelmû, hogy a
bencések rendelkeznek fölötte és Hortobágyi Cirill pannonhalmi fõapát is áldását adta civil kezdeményezésünkre.
Mintegy félszázan személyes munkával vagy pénzzel támogatták az ügyet,
akik közül kiemelendõ Németh József
bádogos mester tevékenysége. A Városgondnokság jelentõs értékû anyaggal, ún. lélegzõ vakolattal segítette a
munkálatokat, amiért külön köszönet
Finta Zoltánnénak. Több egyházi épület
felújításában vettem részt és volt tapasztalatom a munkák szervezésében.
A kápolnán jelenleg belülrõl a 3-4 évre
kitartó állagvédõ munkálatokat elvégeztük és még az ablakok üvegezése,
párkányozása várat magára.
A szó szoros értelmében vett felújítás
most következhet. A napokban érkezett
meg a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI)
levele, amelyben megkeresésünkre tájékoztatnak, hogy 2022. évi költségvetési tervükben szerepel a kápolna mint
emlékhely felújítása. A feléjük történõ
közvetítésben részt vett Ágh Péter
képviselõ úr illetve Feiszt György a
Bencés Diákszövetség képviseletében.

FOTÓ: FÜLÖP BALÁZS

minõségi szigetelés, vízelvezetés és a
szellõzés biztosítása, mert vizesedik az
épület. Egyházi és mûemléki szempontok figyelembe vételével történhet a
nyílászárók felújítása és az ablakok illetve az 1950-ben készült üvegmozaik
festmény pótlása vagy restaurálása.
Érdekesség, hogy a kápolnában található festményt ugyanaz a festõpáros
készítette, akik a nagytemplom fõbejárata fölötti képet készítették 1948ban a nagy 200. évfordulón.
Az anyagi lehetõségek függvényében
kell az említett munkálatokat a felújítás sürgõssége szerinti technológiai
sorrendben megtervezni és ütemezni.
A NÖRI szakemberei a közeljövõben
helyszíni szemle során mérik fel a
szükségleteket és ennek alapján tesznek javaslatot a költségvetésükben
szereplõ felújítási keretösszegre. Adományokkal is ki szeretnénk egészíteni
az általuk megajánlandó forrást.
»Sok sikert kívánok a megvalósításhoz!
»NÉMETH TIBOR
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Vereség a rangadón
CVSE-Swietelsky Future FM – PTE PEACKalo Méh 2-5, asztalitenisz extraliga
mérkõzés, Celldömölk, vezette: Bódi B.,
Segyevi S.
Páros: Fazekas, Serdaroglu – Demeter,
Petõ 0:3 (-11, -4, -9) A találkozó nem indult jól a celli csapat számára, hisz a párosuk ezúttal sem tudott nyerni fontos
rangadón. A pécsi kettõs magabiztosan
játszva, megérdemelten nyert. (0-1)
Egyéni 1. kör: Serdaroglu – Demeter 2:3
(-9, 9, -4, 9, -7) Izgalmas, fordulatos
mérkõzést vívott egymással a két játékos, a döntõ szettben azonban a pécsi
játékosnak sikerült jobban koncentrálnia. (0-2), Fazekas – Petõ 3:2 (-12, -9,
2, 9, 13) Óriási csatát hozott a két kiváló játékos mérkõzése. Fazekas 0-2-rõl
állt fel, és egy végletekig kiélezett
döntõ szettben legyõzte pécsi riválisát.
(1-2), Kriston – Gerold 1:3 (-10, -8, 11,
-7) Gerold a fontos pillanatokban rend-

re jobb döntést hozott, két szoros szettet leszámítva nem volt esélye
Kristonnak. (1-3)
2. kör: Serdaroglu – Petõ 2:3 (-7, 7, 10, 8, -6) Lett volna esélye a celliek osztrákjának legyõzni Petõt, aki ezen a napon
nem játszott élete formájában, ám a végén mégis a pécsi örülhetett. (1-4), Kriston – Demeter 0:3 (-8, -8, -8) Kristonnak
esélye sem volt Demeter ellen. (1-5),
Fazekas – Molnár 3:2 (-8, 7, -7, 10, 9), A
Gerold helyére beugró fiatal játékos alaposan megizzasztotta Fazekast, aki végül csak döntõ szettben tudta begyûjteni
második gyõzelmét. (2-5)
Nagyon fontos összecsapás várt a celldömölki trióra, hisz a Szécsénytõl elszenvedett kettõs vereség után csak a
pécsiek ismételt legyõzésével lett volna esélye az alapszakasz megnyerésére. Ehhez a 4–3-as siker sem feltétlen
lett volna elég, így tehát szinte hiba

Sima gyõzelem Körmenden
Körmendi DMTE – Celldömölki VSEVulkán Fürdõ 24–39 (14–15), NB II.-es
nõi kézilabda-mérkõzés, Körmend, vezette: Gréczi, Koltai.
Körmend: Janka, – Somlai 3, Õri 1, Horváth D. 4, Cser 1, Kiskós 7, Herczeg 7.
Csere: Nagy J. (kapus), Szalai L. 1, Binecz, Dombóvári, Bokor, Varga K. Edzõ:
Varga Andrea.
CVSE: Tömõ – Freiberger 8, Kazári 4,
Szomorkovits L. 4/1, Gyõrffy 10, Szecsõdi 5, Gyõrvári. Csere: Bagics 1, Geiger 3, Balogh V., Marton, Pup S. 3, Barabás. Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn, Gyõrffy Andrea.
Jól kezdte a mérkõzést a celldömölki
együttes, hamar többgólos elõnyre
tett szert. Az elsõ percekben kidolgozott különbség a félidõ derekáig ki is
tartott, ekkor azonban a hazaiak rá-

kapcsoltak, és közelebb kerültek a celliekhez. A vendégek játékába egyre
több hiba csúszott, védekezésben és
támadásban is volt min javítani. A szünetig egy gólra felzárkózott a Körmend, a pihenõ jókor jött a CVSE-nek.
Fordulás után ismét a Celldömölk dominált, feljavuló játékuknak köszönhetõen egyre nagyobb elõnyre tettek
szert, és a mérkõzés minden percét élvezve, ilyen arányban is megérdemelten nyerték a megyei rangadót.
Komáromi VSE – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ 10–0, játék nélkül.
A bajnokság utolsó fordulójában a
listavezetõ Komárom otthonában volt
jelenése a CVSE csapatának, ám egészségügyi okok miatt a mérkõzés elmaradt.
»CSUKA LÁSZLÓ
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Nagy Antal hirdetésszervezõ
06 70/3389880
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nélkül kellett lehoznia a mérkõzést
Klampár Tibor együttesének. Az álom
hamar szerte foszlani látszott, hisz a
meccs eleji páros simán a baranyaiaké
lett, és egyéniben is vereséggel kezdett Serdaroglu, aki második meccsét
is elveszítette. Fazekas két gyõzelme
ugyan dicséretes teljesítmény, de ezen
a napon ez kevésnek bizonyult, ugyanis Kriston sem tudott nyerni egyik
meccsén sem. A három pont sorsa hamar eldõlt, s vele az is, hogy a CVSE
együttese idén sem nyeri meg az alapszakaszt, és a június 12-ei elõdöntõben
azzal a Szécsénnyel kerül szembe,
akitõl a bajnokságban kétszer is vereséget szenvedett. A döntõbe kerülni
tehát idén sem lesz egyszerû, de bízzunk benne, hogy egy szezonban háromszor nem kaphatunk ki ugyanattól
az ellenféltõl. Az idei Final Four-nak június 12-13-án Budaörs ad otthont, reméljük sikerül a visszahódítani a bajnoki serleget a címvédõ pécsiektõl.
»CSUKA L.

Lapzárta után
Dombóvári Kosársuli SE – CVSE-Vulkán
Fürdõ 78-81 (19-16, 23-26, 24-22, 1217), NB II-es kosárlabda-mérkõzés, rájátszás az 5. helyért, Dombóvár, vezette: Koncsek B., Fleischmann K.
Celldömölk: Tömböly D. 32/12, Szabó
B. 13/3, Bíró E. 10/6, Orbán T. 10,
Kovács B. 6/3, Horváth L. 6, Kovács K.
4, Nagy M., Tóth B. játékos-edzõ: Szabó Bence.
A két csapat elsõ összecsapásán 10379 arányú celldömölki siker született.
Kettõs gyõzelmével az 5. helyen zárta
az idei szezont a CVSE együttese.
Kosárlabdáról bõvebben következõ
lapszámunkban olvashatnak, Kedves
Olvasóink.
»CSL
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Örömök, bánatok és kérdések
Kõszeg – Celldömölk 1-0 (0-0)
Kõszeg, 80 nézõ Vas megyei labdarúgó
bajnokság 31. forduló 2021. május 15.
Vezette: Marácz Zoltán (Németh András, Ódor Ádám).
Kõszeg: Bán – Csák, Rákhely, Lintner, Rómer – Prán D. (Réti 81.p.), Kovács (Kelemen 95.p.), Fehér, Gugcsó (Toldi 70. p.)
– Prán A., Szolyák. Edzõ: Fehér András.
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh
(Döbrente 46. p.), Enyingi, Keszei R. –
Göntér, Gorácz, Tóth, Dobson – Kovács
(Szabó 78. p), Keszei Tamás (Marsai
66. p.). Edzõ: Kelemen Kornél.
Kiállítva: Keszei Roland (62. p.).
Góllövõk: Prán Adrián (78. p.).
Elõmérkõzés: Kõszeg U19 – Celldömölk
U19 1-1 (0-0) G.: Homlok Gergõ. 68
percig a kapuban bizonyított Homlok
Gergõ, majd már mezõnyjátékosként 7
perc múlva góljával egyenlített a csapat, így a két együttes között megmaradt a különbség a tabellán a második
és a harmadik helyen.
Celldömölk – Szentgotthárd 3-1 (1-0)
Celldömölk, 100 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 32. forduló 2021.
május 22.
Vezette: Szabó III. Zoltán (Bánhegyi
Zsolt, Papp János).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh,
Enyingi, Marsai – Göntér, Gorácz (Döbrente 84. p.), Tóth (Manganelli 67. p.),
Dobson – Keszei Tamás (Kocsis 86. p.),
Kovács. Edzõ: Kelemen Kornél.
Szentgotthárd: Kapui (Gaál 87. p.) –
Gécsek, Polly, Gerebics, Dancsecz
(Nyári 46. p.) – Majczán (Latyák 63. p.),
Gyécsek (Andrejek 63. p.), Sulics (Papp
79. p.), Osvald, Báger – Korpics. Edzõ:
Crnko Bogdan.
Góllövõk: Kovács Adrián 2 (14. és 82. p.),
Manganelli Zsolt (70. p.), ill. Latyák
Bence (71. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 –
Szentgotthárd U19 2-2 (0-0) G.: Döbröntei Bálint, Horváth Adrián. A döntetlennel nem tudott közelebb kerülni a
vendégcsapat, már a legrosszabb esetben is meg van a bronzérem, de a Kõszeg vereségével felcsillant az ezüstérem lehetõsége.
Csepreg – Celldömölk 1-2 (0-2)
Csepreg, 50 nézõ Vas megyei labdarúgó
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bajnokság 33. forduló 2021. május 24.
Vezette: Szabó I. Zoltán (Szabó Péter,
Horváth Zoltán).
Csepreg: Taródi – Simon, Kossuth (Takács
90. p.), Steiner M. Nika B. – Steiner C.,
Merk (Baranyai 65. p.), Kótai, Tájmel
(Németh 73. p.)– Lukács, Pócza (Nika M.
58. p.). Edzõ: Steiner Zsolt.
Celldömölk: Osvald – Galovich, Göntér,
Enyingi, Keszei R. – Dobson (Szuh 87.
p.), Gorácz (Manganelli 52. p.), Tóth,
Keszei Tamás – Marsai (Döbrente 65.
p.), Kovács. Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõk: Marsai Milán (8. p.), Enyingi
Márk (25. p.), illetve Kótai József (46. p.).
Elõmérkõzés: Csepreg U19 – Celldömölk
U19 3-4 (1-2) G.: Döbröntei Bálint 2, Törzsök (öngól), Kocsis Barnabás. A Kõszeg
szabadnapos volt, így a Cell szoros gyõzelmével egy pont elõnnyel a dobogó
második helyén várja az utolsó fordulóban a már bajnok Jánosháza elleni csatát.
Gyakorlatilag szinte minden kérdés eldõlt az utolsó elõtti fordulóra, bajnok lett
a Sárvár, második a Király SE, és harmadik helyen zárt a Vép. Kiesõ helyen végzett a Rum, és a Szarvaskend, az egyetlen megmaradt kérdésként a harmadik
kiesõ pozíció elkerüléséért még három
csapat van küzdelemben, a Vasvár, a
Csepreg és az Egyházasrádóc. Egyik felsorolt csoportban sem volt olvasható a
Celldömölk neve, ez a múlt dicsõségét
tekintve sajnálatos, hiszen az elmúlt hét
szezonban mindig a dobogón végzett az
aktuális csapat, kétszer a bajnoki címet

is megszerezve. Ugyanakkor az õszi zárás után a téli szünetet kiesõ helyen töltötte az alakulat és ha a téli igazolás során nem érkeznek meghatározó szintû
játékosok akkor akár, soha nem látott
mélységbe is süllyedhetett volna a celli
labdarúgás.
Nem süllyedt, sõt a tavaszi menetelésben már meghatározó erõvé vált a bajnokságban, ugyanakkor persze becsúsztak rosszabb eredmények is, elég a sárvári mérkõzésre emlékezni, de több volt
az öröm, mint a bánat. Miként a soros
három találkozón is több öröm jutott,
mint bánat. Bánat a kõszegi vereség, a
kiállítást követõen kihasználta létszámfölényét az addig is enyhe mezõnyfölényben lévõ hazai együttes, bánat, hogy az utolsó percekben büntetõt
hibáztunk, bánat, hogy a csepregi mérkõzésen Dobson Dávid súlyosnak tûnõ
sérülést szenvedett és mentõvel távozott a kisvárosból, ezúton is gyors és teljes felépülést kívánok neki mindenki nevében. Jöjjenek az örömök, a magabiztos gyõzelem a tavaszra szintén megerõsödött keretû Szentgotthárd ellen és
a pünkösdi ünnepi hétvége dupla fordulójának másik összecsapásán a kiesés ellen küzdõ Csepreg ellen. Öröm, hogy
mindkét mérkõzésen érett, tudatos játékot játszott az együttes, ami bíztató a
zárófordulóra és bíztató lehet a következõ szezonra. Mert a presztízs értékû
Jánosháza elleni záróforduló utánra marad meg a legnagyobb kérdés, miként
és kikkel folytatódik majd a végtelen
történet.
»DOTTO

A nõi kézilabda NB II Észak-nyugati csoportjának végeredménye*
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

csapat
Komárom VSE
Büki TK
Pénzügyõr SE U22
Sárvári Kinizsi SE
Gyõri Audi ETO KC U22
Celldömölki VSE
Mosonmagyaróvári KC U22
KK Ajka
SZESE Gyõr
Student Comfort SKFT
VKL SE Gyõr
Körmendi DMTE

M
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
22

GY
21
19
17
15
13
11
9
7
7
5
2
2

D
0
0
1
1
0
2
1
0
1
0
0
0

V
1
3
4
6
9
9
12
15
14
16
19
20

LG
750
736
666
621
691
604
485
564
539
500
507
443

KG
GK PONT
461 289 42
576 160 38
501 165 35
535 86
30
576 115 26
601
3
24
514 -29 19
606 -42 14
591 -52 14
687 -187 10
696 -189 4
762 -319 4
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A hét mûtárgya – 8. feladvány
„Kemenesaljai Mûvészeti Album”
címmel új kezdeményezést indított útjára a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár.
Február elejétõl kezdõdõen kéthetente egy-egy mûalkotás kerül ki
az intézmény kirakatába, melyek
közt a városhoz, illetve Kemenesaljához kötõdõ alkotók mûremekei lesznek láthatók.

A helyes megfejtést beküldõk
nyereményben részesülnek.
A megfejtéseket a következõ
email címekre lehet beküldeni,
2021. június 10-ig:

katie2ne-meth@gmail.com vagy
info.km kk@gmail.com.
Az aktuális feladványt kéthetente
közzétesszük lapunk hasábjain.

A kiállított alkotásokhoz kapcsolódóan nyereményjátékot hirdet a
KMKK, melynek keretében a következõ kérdésekre várják a helyes válaszokat:
 Ki a kép alkotója, és mi a mû
címe?
 Milyen szállal kötõdik az alkotó Celldömölkhöz, illetve a
Kemenesaljához?

Kemenesaljai Mûvészeti Album

„A hét mûtárgya” 6. feladvány

Értesítés
A 21/2016.(VI.9.) BM sz. rendelet 4. §-a (1)
bek. valamint a 10.§. (8) bekezdése alapján
tájékoztatom T. Címet, hogy a kéményseprõipari szolgáltatási feladatainkat az Önök településén 2021. május hónapban megkezdjük.
A 2015. évi CCXI tv. 2. §-ának (5) bek. alapján
az egylakásos ingatlanok esetében sormunka
keretén kívül, megrendelésre kell elvégezni.
Fentiek alapján ezen idõszakban a körzetben
tartózkodó kéményseprõ munkatársainknál, illetve a fejlécen található elérhetõségeken
megrendelhetõ a szolgáltatás.
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„A hét mûtárgya” nyereményjáték hatodik feladványának
beadási határideje 2021. május 14-én zárult. A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár köszöni a nagyszámú részvételt a játékban! A helyes megfejtõknek gratulálunk, õk sorsoláson vesznek részt, nyereményükrõl emailben értesítést küldünk!
A 6. feladvány megfejtése:
Alkotó: Bihari Puhl Levente magyar képzõmûvész
A mû címe: Táj a Ság heggyel 2.
Kapcsolódás Kemenesaljához: Egy öreg jánosházi parasztbarokk korokat idézõ házban él és dolgozik Bihari Puhl
Levente – Levy magyar képzõmûvész. Számtalan inspiráló
érdekesség vonzotta a kemenesaljai tájra a mûvészt. A
Ság hegy, Somló hegy, Kissomlyó a várak, az ásványokat
rejtõ bányák köszönnek vissza mûvészetében. A kedves és
élhetõ városok mint Celldömölk, Sümeg, Devecser, valamint Savaria maradványai csábították Kemenesaljára Bihari Puhl Leventét, aki 2003 óta él és dogozik Jánosházán.
2020. január 17-án nyílt kiállítása a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár Móritz Galériáján.
Helyes megfejtõk: Pálfalvi Ivett, Bodor Krisztina, Novák
Mónika, Tóth Imréné, Bindics Imre.

Fa-Gyula
Fatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta
tel.: 95-420-543 mobil: 30-5291892
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SZÁRÍTOTT BOROVIFENYÕ,
TÖLGY, KÕRIS, ÉGER HÁRS
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