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Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak, előzé-

keny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

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

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

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

Cell-tank
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Tíz szociális bérlakás, két családi ház, út
felújítása, közösségi tér kialakítása va-
lósult meg a Horváth Elek utcában egy
európai uniós pályázat révén. A Le -
romlott város területek rehabilitációja
projekt ünnepélyes befejezése május
26-án zajlott.

Az önkormányzat fejlesztési tervei, a
város komfortosabbá tétele mellett a
lakhatás segítése is célja a mindenkori
képviselõ-testületnek – kezdte Fehér
Lász ló köszöntõ beszédét az avatási
ünnepségen, ahol mások mellett jelen
volt dr. Székely János megyés püspök,
Ágh Péter országgyûlési képviselõ,
Majthényi László megyei közgyûlési el-
nök és Tarné Gagyi Viktória, a Magyar
Államkincstár Vas megyei igazgatója.
A városvezetõ összegezte a TOP-4.3.1-
15-VS1-2016-00001 projekt során meg -
valósított fejlesztéseket, hangsúlyozva,
hogy önerõbõl erre a beruházásra nem
lett volna lehetõség. Az Európai Unió 400
millió forintos támogatását 113 millió fo-
rint állami támogatás egészítette ki. A
bruttó 513.001.861 forintból a helyiek ál-
tal csak Eltz-kastélynak nevezett épületet
395 millió forintból a mûemléki jelleg-
nek megfelelõen újították fel, tíz lakást
alakítottak ki a fõ- és a melléképületek-
ben. A szociális lakásokba alapvetõ ház-

tartási eszközök – villanytûzhely, hû -
tõszekrény, mosógép –, és bútorok –
étkezõasztal és székek, konyhaszekré-

nyek ágykeretek és matracok – is kerül-
tek a pályázatnak köszönhetõen. Közel 8
millió forintból két meglévõ családi házat
megvásároltak, majd nagycsaládok elhe-
lyezésére alkalmas módon felújítottak.
Létesítettek egy közösségi teret, a be-
rendezett közösségi helyiségek mellett a
kastélyépület udvarára játszótér és ke-
mence, padok, közösségi kiskert magas -
ágyásokkal került. 66 millió forintból fel-
újították az utcaburkolatot, járdát építet-
tek, parkolókat, kétmillió forintból tér -
figyelõ kamerarendszert alakítottak ki.
Fehér László az Eltz-kastély történetét
is felelevenítette. Az épület és a hozzá
tartozó birtok 1700 óta a Szõgyén Ma -
rich család tulajdonában volt, 1897-ben
Nemesdömölkön született Szõ gyén
Marich Paula, aki 1923-ban házasságot
kötött a Felsõ-Ausztriából származó
gróf Eltz Károllyal, innen ered a kastély
neve. Az épületet 1952-ben államosí-
tották, a grófot és családját kitoloncol-
ták, Ságon éltek tovább. A gróf nõ
egészségi állapota miatt férje halála
után fiához költözött Bécsbe, ott halt
meg 96 éves korában. Az államosítás
után az épületben bérlakásokat alakí-
tottak ki. Jelenleg hét lakásba költöz-
nek be lakók, de hamarosan a többi
otthon is lakókkal népesedik be. Az ün-
nepségen Majthényi László kiemelte,
hogy a megyei közgyûlés által megha-

tározott település- és területfejlesztési
programelemet, a szegregátumban
meg valósuló fejlesztést a megyében
csak Celldömölkön lehetett meg va ló -
sítani. Bár hosszú volt a folyamat, örül
annak, hogy Celldömölk végigvitte ezt
a projektet. A megyében több jobb
sorsra érdemes épületet sikerült meg-
menteni, ezek egyike a celldömölki
kastélyépület.
Köszöntötte a jelenlévõket dr. Székely
János, aki cigány nyelven üdvözölte a
felújított lakásokba beköltözõket. Meg -
köszönte a városvezetésnek, hogy fi-
gyelmet fordít a rászorulók megsegíté-
sére. Ágh Péter országgyûlési képvi -
selõ avatóbeszédében kiemelte, hogy
a szebb otthon, a szebb holnap, a
szebb remény lehetõsége csillanhat fel
a beköltözõknek. Fehér László a projekt
megvalósítását megköszönte az Euró -
pai Uniónak, a megyei közgyûlésnek,
az államnak és az országgyûlési kép -
viselõnek, a Magyar Államkincstár nak,
a képviselõ-testületnek, az önkor-
mányzati hivatal projekttel foglalkozó
munkatársainak, a projektben közre -
mû ködõknek. Emléklappal mondott kö-
szönetet mások mellett Söptei Józsefné
alpolgármester asszonynak, a fejlesz-
tés megvalósulásának helyet adó vá-
lasztókörzet képviselõjének, aki végig
szívén viselte a lakások kialakítását.
Az ünnepségen  a beköltözõ lakók át-
vehették a lakások kulcsait, majd a
jelenlévõk a közösségi kiskert része-
ként gyümölcsfákat ültettek el.

»ÚK

Ünnepélyes keretek között nyitotta meg
a grazi központú Jufa Hotels szállodalánc
60. szállodáját a Voralberg tartomány-
ban található Laternsben május 28-án. 

Az 1100 méter magasban található 47
szobás szálloda a cégcsoport harmadik
szállodája a nyugat-ausztriai Voralberg -
ben. Az idén 30 éves jubileumát ün -
neplõ szállodalánc immár öt országban
üzemeltet szállodákat: Ausztriában,
Németországban, Lichtensteinben, Ma -
gyar országon és ez év júniusában nyí-

lik elsõ szállodája Svájcban. Az eddigi
egyetlen magyarországi szállodája
Celldömölkön 2014-es nyitásakor a cég
43. szállodája volt. A megnyitóval egy-
bekötve a városvezetésnek lehetõsége
nyílt a celldömölki egység jövõjérõl,
lehetõségeirõl is tárgyalni, ami segíti a
szálloda, a kemping és a fürdõ újrain-
dulása utáni eredményessé és ismer-
tebbé tételét, gazdaságos mûködte té -
sét. Az eseményen készült fotón Fehér
László polgármester, Söptei Józsefné
alpolgármester és Klára Ágnes, a cell-

dömölki JUFA Hotel igazgatója mellett
Gerold Welte, Laterns polgármestere,
Gerhard Wendl, a Jufa Hotels vezér-
igazgatója és Sven Winter regionális
igazgató látható.

Új szállodát nyitott a Jufa Hotels 

Megújult az Eltz-kastély
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Nem kell beszélni róla sohasem, 
De mindig, mindig gondoljunk reá. 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, 
Amíg magyar lesz és emlékezet, 
Jog és igazság, becsület, remény, 
Hogy volt nekünk egy országunk e 
földön,
Melyet magyar erõ szerzett vitézül, 
S magyar szív és ész tartott meg 
bizony. 
Egy ezer évnek vére, könnye és És
nem lehet feledni, nem, soha, hogy
miénk volt a kedves Pozsony
Hol királyokat koronáztak egykor, 
S a legnagyobb magyar hirdette 
hévvel, 
Nem volt, de lesz még egyszer
Magyarország!

Tisztelt Emlékezõk!
1920. június 4-én, délelõtt tíz órakor
Budapesten és országszerte megkon-
dultak a harangok, a gyártelepek meg-
szólaltatták szirénáikat, A közlekedés
tíz percre leállt, bezárták az üzleteket
és az iskolákat. Az ország a legmé-
lyebb nemzeti gyászba borult. 
1920. június 4-én a magyar kormány

képviseletében Drasche-Lázár Alfréd
rendkívüli követ és Benárd Ágoston nép-
jóléti miniszter aláírták Versailles ben, a
Nagy-Trianon palotában a békediktátu-
mot, ezzel szentesítették a történelmi
Magyarország szétszakítását. A szerzõ -
dést az 1921. évi XXXIII. törvénycikkel ik-
tatták be a magyar jogrendszerbe.
Ez volt az egyetlen törvénycikk, ami fe-
kete keretben jelent meg.
A diktátum legnagyobb jelentõséggel
bíró részében mindenfajta hozzáértést,
igazságos mérlegelést, vagy józansá-
got nélkülözõ egyoldalú döntéssel, pél-
dátlan részrehajlással és nemzetünk
iránti rosszindulattal Magyarország je -
len tõs területeket veszített el: A béke -
szerzõdés eredményeképp a 325 411
km2 összterületû Magyar Királyság el-
veszítette területének több mint két-
harmadát, lakosságának több mint a
felét, az 1910. évi népszámlálás szerint
a még 20 886 487 fõs ország lakossága
7 615 117 fõre esett vissza. Az új hatá-
rok belevágtak a nemzettestbe: 3,3
millió magyar anyanyelvû személy a
szomszédos államokhoz került. A hatá-
rokon túlra került magyarságot diszkri-
minálták, a kisebbségvédelmi rendel-

kezéseket nem tartották be. Az Oszt -
rák-Magyar Monarchia az elsõ világhá-
ború elõtti Európa egyik legnagyobb
országa volt, ahol a történelmi Magyar -
ország önmagában véve is je lentõs té -
nyezõnek számított. 
A Monarchia az elsõ világháborús vere-
ség következtében megingott, majd a
nagyhatalmi érdekeknek megfelelõen
„kiiktatták” az európai hatalmak sorából.
Területét korábbi ígéreteknek meg fe -
lelõen osztották fel és a korábbi egysé-
ges piac helyén szuverén államok és
azok önálló piacai jöttek létre. A gyõz -
tesek a béketárgyalásokra a vesztes or-
szágokat nem hívták meg, csak a béke-
diktátumot adták át, ehhez fûzhettek
véleményt. A magyar békedelegációt
1920 januárjában gróf Ap ponyi Albert
vezette, aki kiválóan felépített beszédé-
ben ismertette hazánk álláspontját.
A gróf Teleki Pál által készített vörös
térkép egyértelmûen bebizonyította,
hogy Magyarországtól olyan területek
elcsatolását követelik a gyõztesek, ahol
magyarok laknak többségben. Apponyi
azt kérte, hogy ezeken a területeken
tartsanak népszavazást. Ezzel eldönt-
hette volna a lakosság, hogy melyik
országhoz akar tartozni, de ehhez az
antant országok nem járultak hozzá. Ez
pedig a wilsoni elvek, az önrendelke-

Trianonra emlékezve 101 év után

Trianonra emlékeztek
Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, a Kemenesaljai Trianon Tár -
saság, az Alsósági Életfa Egyesület és a
Ság hegyért Alapítvány idén is szerve-
zett megemlékezést a trianoni diktátum
évfordulója alkalmából. Az 101 évvel
ezelõtti eseményekre emlékezõ rendez-
vényt június 6-án tartották.

A Himnusz elhangzása után Fehér
László polgármester köszöntötte az
egybegyûlteket, emlékeztetve 1920.
június 4-re, amikor hazánkra kegyetlen
és igazságtalan békét kényszerítettek,
melynek következtében kettészakadt
nemzetünk. „Elszenvedtük, hogy orszá-
gunknak új határait állapították meg,
területünk kétharmadát, és népessé-
günknek több mint felét elveszítettük,
de a fizikai határok nem jelenthetnek
határt lélekben és gondolatban. Ennek
bizonyítékai testvérvárosi kapcsolata-
ink is… Mit is jelent magyarnak lenni?
Gyökereinket, hagyományainkat, hi-
szen a magyarságba beleszülettünk” –
fejezte be gondolatait a városvezetõ,
majd Borbás Áron, a CVÁI Alsósági Tag -
iskolájának diákja mondta el Szent mi -

hályi Szabó Péter: Trianon sebei címû
versét. 
A megemlékezés ünnepi beszédét
Soósné Imre Gyöngyitõl, a Celldömölki
Városi Általános Iskola Alsósági Tagis -
kolájának történelemtanárától hallhat-
ták a megjelentek, aki felidézte 1920.
június 4-ét, azt a napot, mikor Magyar -
ország a legmélyebb nemzeti gyászba
borult. „A Versailles-ben aláírt békedik-
tátummal szentesítették a történelmi
Magyarország szétszakítását, az új ha-
tárok belevágtak a nemzet testébe.
Magyarország területében, népességé-
ben, gazdaságában hatalmas károkat
szenvedett el, katonailag és gazdasági-
lag egyaránt a leggyengébb, egyéb te-
kintetben pedig a legkiszolgáltatottabb
ország lett. Természeti adottságai is
megváltoztak, vízgazdálkodásában és
árvízvédelmében a szomszédos orszá-
goktól függött, emellett külkereskede-
lemre utalt állammá vált. A kimondha-
tatlanul súlyos trianoni döntés áldozat-
tá tett minden magyart. 1920. június
4-e 2010 óta a Nemzeti Összetartozás
Napja. Ez a nap pedig azt üzeni szá-
munkra, hogy az összetartozást a szív
és a lélek adja, hiszen a szeretet és

összefogás képes hidakat építeni. A
szónok a legnagyobb magyar, gróf
Széchenyi István szavaival fejezte be
ünnepi beszédét: „Tiszteld a múltat,
hogy érthesd a jelent, és munkálkod-
hass a jövõn!”
Hóka Loretta, az alsósági tagiskola di-
ákjának elõadásában Káldy János: Ke -
menesalja címû verse hangzott el,
majd Orsos Zoltán, alsósági katolikus
plébános tartott tábori szentmisét. 
A megemlékezés zárásaként a jelen -
levõ hivatalos szervek, civil szerveze-
tek, egyesületek képviselõi elhelyezték
az emlékezés koszorúit, majd a Szózat
és a székely himnusz közös eléneklése
zárta a rendezvényt.           »REINER ANITA
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zés elvének megsértése volt.
A brit és az olasz kormányfõk hajlottak
az újratárgyalásra, a franciák azonban
hajthatatlanok maradtak. Végül a ma-
gyar felvetéseket figyelmen kívül ha-
gyó eredeti, elsõsorban francia elkép-
zelések maradtak a békeszerzõdésben.
Románia megszerezte Erdélyt és a
Partiumot, Csehszlovákia a Felvidéket
és Kárpátalját, a délszláv állam a
Délvidéket, Ausztria a Várvidéket, Bur -
genlandot. De jutottak területek a
Szepességben és Árva vármegyében
Lengyelországnak is. Olaszország birto-
kába került Fiume kikötõje.
A magyar nemzetiségû értelmiségi- és
hivatalnokréteget az új rezsimek meg-
bízhatatlannak tartották és minden le-
hetséges módon diszkriminálták.
Az utódállamok vezetõi az etnikai elvet
figyelmen kívül hagyták.
Emiatt inkább gazdasági-közlekedési ér-
veket hoztak fel magyarázatként.
A diktátum gazdasági következményei is
súlyosak voltak. A magyarországi ipar
nyersanyagbázisának (vasérc- és szén-
bányák) jelentõs része idegen fennható-
ság alá került. A kiváló adottságokkal bí-
ró mezõgazdasági területek elcsatolása
a malomipar kapacitására mért csapást.
Hazánkat erején felüli jóvátétel megfize-
tésére kötelezték. Megszüntették a had-
kötelezettséget. Hadseregét 35 ezer
fõben határozták meg. Nem engedélyez-
ték repülõgépek és hadihajók gyártását.
Az 1920-as trianoni békeszerzõdés kö-
vetkeztében Magyarország területében,
népességében és gazdaságában hatal-
mas károkat szenvedett. Ezek következ-
tében Magyarország a környezetében
minden tekintetben a legkisebb, gazda-
ságilag, katonailag a leggyengébb, a
nemzetközi megkötöttségek miatt a
legkiszolgáltatottabb ország lett. 
Az új államterület természeti adottsá-
gai is alapvetõen megváltoztak. Az
egységes, a Kárpát-medencét szinte
hiánytalanul kitöltõ medenceállam he-
lyén medenceközponti ország jött lét-
re, vízgazdálkodása és árvízvédelme a
környezõ országoktól vált függõvé.
A korábbi természetes védelmi poten-
ciál (Kárpátok hegyvonulata) helyett az
új határok katonailag nyitottá váltak. 
A településhálózat rendszerében a leg-
lényegesebb változást Budapest súlyá-
nak radikális felértékelõdése jelentet-
te, 1920-ra az ország népességének
12%-a tömörült a fõvárosban. Az értel-
miség száma megnövekedett, hiszen
az elcsatolt országrészbõl fõként õk
menekültek vissza az anyaországba.
Nekik lakásokat építettek így viszony-
lag gyorsan ren dezõdött a helyzetük. 
Azok a menekültek, akik nem voltak

ilyen szerencsések, évekig vagonlaká-
sokban tengõdtek. A városiasodás ará -
nya visszaesett, hiszen a városaink nagy
részét elvesztettük. A nemzetiségek
aránya megváltozott, egy nyelvû, és
egy nem zetiségû országgá váltunk.
Magyarország külkereskedelemre utalt
országgá vált, energiahordozókból,
nyers anyagokból behozatalra szorult.
Ugyan a mezõgazdaság meghatározó
maradt, de az ipar és a szolgáltatások
gyorsan fej lõdésnek indultak. 
A mezõgazdaság és az ipar megmaradt
értékei aránytalanok voltak. A tõke és
a munkaerõ szabad áramlása bizonyta-
lanná vált. A fejlõdés megtört, a ten-
denciákat erõsítette a kölcsönös elzár-
kózási politika, a kisantant államok foj-
togató gyûrûje.
Új vámhatárok, vámtarifák és alakultak
ki a korábbi egységes piac helyén.
Döntõ változások következtek be a köz-
lekedési hálózatban, elsõsorban a vasút-
hálózatban. A nagy transzverzális vona-
lak a határ másik oldalára kerültek
(jelentõs részben a vasútvonalak birtok-
lása miatt húzták meg a magyar-román
és a magyar-csehszlovák határokat).
A revízió, visszaállítás, felülvizsgálat
gondolatában egységes volt az ország,
melyben minden társadalmi réteg
egyetértett, ezért a Horthy-korszakban
a legfontosabb gondolattá vált és min-
den további külpolitikai tevékenységet
meghatározott.
A trianoni békeszerzõdés súlyos rendel-
kezései viszont akkor a magyarság több-
ségét teljesen váratlanul érték. Nem volt
a magyar társadalom számára racionáli-
san értelmezhetõ az, hogy végül is miért
Magyarország lett legjobban büntetve a
háború vesztes országai közül? 
Az 1938 és 1940 közötti években úgy
tûnt, az ország ki tud lépni ebbõl a
hely zetbõl, ha kimarad a háborúból.
Teleki Pál miniszterelnök a fegyveres
semlegesség híve volt. A trianoni béke
következményei azonban – nem elõ -
ször – kényszerpályára juttatták Ma -
gyarorszá got.

Az események tragikus fordulatot vettek.
A második világháborút lezáró, 1947-
es párizsi békeszerzõdés visszaállította
a trianoni határokat. Sõt, mi több, még
három magyarok lakta falut is elcsatol-
tak az országtól.
1956-ban volt még egy történelmi fel-
villanásunk Lezajlott egy forradalom,
amelyre felfigyelt a világ. A nemzeti ön-
becsülés egy pillanatra még fellángolt.
De azóta? A háborút követõ évtizedek-
ben az önsorsrontás népévé váltunk.
40 éve folyamatosan fogy a népesség.
Magyarország lakossága másfélmillió
fõvel csökkent. Az ország kiváló termé-
szeti, éghajlati és mezõgazdasági a -
dott ságai, valamint bõséges vízkészle-
tei lehetõvé teszik, akár 30 millió em-
ber eltartását is. ehhez adódik hozzá
még az a társadalmi stabilitás, amely
országunkat vonzó célponttá teszi a vi-
lágból bárhonnan érkezõk számára.
Legyenek azok magyar anya nyelvûek
vagy idegenek. A nemzeti önbecsülés,
az õszinte nemzeti összetartozás tudata
nélkül viszont nincs tartósan tovább élõ
nemzet sem!
„Oly mélyre estünk, hogy nem hullha-
tunk már, nincs is magas és nincs szá-
munkra mély” – írta Kosztolányi Dezsõ,
azokban az években, amikor hazánkat
sorozatos tragédiák és veszteségek súj-
tották. A kimondhatatlanul súlyos triano-
ni döntés áldozattá tett minden magyart:
aki az anyaországban maradtak és azo-
kat is, akik határainkon kívül rekedtek.
A trianoni diktátum megkötése óta el-
telt több, mint 100 év magyar törté-
nelmét, gazdasági és társadalmi életét
rontotta meg ez a döntés.
2010-ben az Országgyûlés kimondta,
hogy „a több állam fennhatósága alá
vetett magyarság minden tagja és kö-
zössége része az egységes magyar
nemzetnek”. Így kerekedett felül a
gyá szon a magyarság együvé tartozá-
sa, mely Nemzeti Összetartozás Nap -
jaként vált ünneppé.
Ez a nap azt üzeni: nem attól egységes
a magyar nemzet, hogy határok közé
szorítjuk, hanem a szív és lélek adja
azt. A harag, a gyûlölet és a félelem el-
távolít egymástól bennünket, a szere-
tet és az összefogás azonban képes hi-
dakat építeni. 
Bátran kijelenthetjük, a történelem
megannyi sorscsapása sem volt elég
erõs ahhoz, hogy megingassa a magyar-
ságot az összefogásba vetett hitében!
Gondolataimat a legnagyobb magyar,
gróf Széchenyi István szavaival zárom:
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a je-
lent és munkálkodhass a jövõn!”

»SOÓSNÉ IMRE GYÖNGYI

TÖRTÉNELEMTANÁR
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Elismerések átadása a Kemenesaljai Baráti Körnél
A Kemenesaljai Baráti Kör tagsága min-
den évben pályázatot hirdet a város kö-
zépiskolásai számára a két egykori gim-
náziumi tanár, Szente Imre és Jónás
Márton tiszteletére. Az idei évi pályázat
eredményhirdetésére május 25-én ke-
rült sor a mûvelõdési központban.

A két egykori tanárlegenda nevével
fémjelzett Szente–Jónás pályázatra év rõl
évre irodalmi, történelmi, helytörténeti,
népmûvészeti, képzõmûvészeti, termé-
szettudományos, matematikai és infor-
matikai munkával, illetve a fenti témá-
kon kívüli önálló alkotással is lehet je-
lentkezni. Az idei évben is mindkét helyi
középiskolából érkeztek pályamunkák a
felhívásra. Az eredményhirdetési ren-
dezvényen Fehér László polgármester
és Szelestey László, a Ke menesaljai
Baráti Kör elnöke köszöntötte a diákokat
és tanáraikat, megköszönve a járvány-
helyzet ellenére is aktív munkájukat, hi-
szen az idei évben is sok pályamû érke-
zett. Pálné Horváth Mária alelnök ismer-
tette a díjazottak méltatását, majd
Fehér László polgármester és Szelestey
László elnök átadták az elismeréseket a
gyõztesek számára.
Elõször az „Az év diákja” és „Az év spor-
tolója” címek kerültek kiosztásra, majd
az irodalmi és képzõmûvészeti pályáza-
tok díjazottjai részesültek elismerésben.
Az év diákja: Szalay Eszter 12. H (Cell -
dömölki Berzsenyi Dániel Gimná zium)

Kapitány Vanessza 12. A (Vas Megyei
Szakképzési Centrum Eötvös Loránd
Szakképzõ Iskola).
Az év sportolója: Keszei Tamás György
12. A (Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gim názium).
Képzõmûvészeti pályázat: 1. Biczó Do -
minika 9. B (Celldömölki Berzsenyi Dá -
niel Gimnázium), 2. Kupi Eszter 12. A
(Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimná -
zium). 3. Kapitány Vanessza 12. A (Vas
Megyei SZC Eötvös Loránd Szakképzõ
Iskola). Kiemelt különdíj: Nagy Eszter
Noémi (Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimná zium). Különdíj: Sághegyi Fanni 9.
B (Celldömölki Berzsenyi Dániel Gim ná -
zium), Szakonyi Kíra Kata 9. B (Celldö -
mölki Berzsenyi Dániel Gim názium).
Könyvjutalom: Fehér Alexandra 10. B
(Cell dömölki Berzsenyi Dániel Gimná -
zium), Somogyi Petra 10. B (Celldö mölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium), Vass Vio -

letta 9. A (Celldömölki Berzse nyi Dániel
Gimnázium).
Irodalmi pályázat: Kiemelt különdíj:
Len ner András Tibor 11. B (Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gim názium), Szalay
Eszter 12. H (Cell dö mölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium), Horváth Jázmin 9.
B (Celldömölki Ber zsenyi Dániel Gim -
názium), Révfi Dalma 10. A (Celldö -
möl ki Berzsenyi Dániel Gimnázium).
Különdíj: Badics Zsófia 9. A (Celldö möl -
ki Berzsenyi Dániel Gim názium).
Könyv jutalom: Sághegyi Fanni 9. B (Cell -
dömölki Berzsenyi Dániel Gim názium),
Kocsi Kadosa Ferenc 9. B (Cell dömölki
Berzsenyi Dániel Gim ná zium). Külön ju-
talom: Balás Benedek, Berta Dorotea
Sára, Bezzeg Balázs, Kelemen Zétény,
Kocsi Kadosa Ferenc, Nagy Noémi Eszter,
Révfi Dalma, Szakonyi Kíra Kata, Toldi
Dorina.

»REINER ANITA

Az újabb járványhelyzet beköszönte
elõtt indította útjára legújabb kezde-
ményezését tavaly novemberben a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár „KMKK Filmklub” címmel. Az
elmúlt évben csak egy rendezvény va-
lósulhatott meg a klub keretein belül,
de most a szervezõk új életre keltették
a programot, melynek idei elsõ alkal-
ma június 2-án volt.

A mûvelõdési központ filmklubja 2020.
november 8-án startolt a Becsúszó sze-
relem címû magyar vígjátékkal, mely-
nek celldömölki kötõdésû szereplõje is
van Piller Ádám személyében, aki a
Soltis Lajos Színház egyik oszlopos tag-
ja. Mint azt Pálné Horváth Mária igaz -
gatónõ elmondta: a „KMKK Filmklub”
célja nem más, mint az új magyar
filmmûvészetet közelebb vinni a kö-
zönséghez. „Bízunk abban, hogy kiala-
kul egy állandó klubtagság, akik rend-

szeresen részt vesznek majd a film -
nézõs-beszélgetõs alkalmakon. Ha von -
ta két-három ilyet tervezünk, amikor
egy-egy film közös megtekintése után
lehetõség nyílik a filmmel kapcsolatos
élmények megbeszélésére. Minden al-
kalomra hívunk egy-egy rendezõt,
vagy szereplõt, illetve olyan moderá-
tort, aki az adott film témájához kap-
csolódóan levezeti a beszélgetést,
együtt elemezve a megtekintett alko-
tást. A járványhelyzet felülírta a film-
klub folytonosságát, de most amint le-
hetett, újraindítottuk a programot an-
nak érdekében, hogy minél elõbb ki-
alakulhasson egy állandó közönség.
Úgy gondolom, hogy erre most különö-
sen nagy szükség van, hogy hasonló
érdeklõdési körû emberek egy közös-
ségben találkozhassanak, jól érezhes-
sék magukat. A nyári idõszakban havi
két-három alkalommal lesznek filmes
összejövetelek, hogy az õsz beköszön-

tével már állandóvá válhassanak ezek
a közösségi alkalmak. 
A nyarat a „Felkészülés meghatározatlan
ideig tartó együttlétre” címû, szintén
magyar filmmel indítottuk, az errõl való
beszélgetés moderátora Bojtor Ildikó, a
Nõk a nõkért projektben szak értõként
részt vett tanácsadó, tréner volt. – nyilat-
kozta Pálné Horváth Má ria, aki a továb-
biakról is adott tájékoztatást. 
Ebben a hónapban még két filmes ösz-
szejövetel várható: az egyik június 15-én
a Mindenki címû magyar rövidfilm (mely
elnyerte a legjobb élõszereplõs rövid-
filmnek járó Oscar-díjat) megtekintésé-
vel és elemzésével zajlik majd, június
29-én pedig a Habfürdõ címû magyar
rajzfilm digitálisan felújított változata
szerepel a filmklub programjában. A ve-
títések idõpontjáról a KMKK Art Mozi
mûsorából lehet tájékozódni.

»REINER ANITA

Filmklub a KMKK-ban



A celldömölki Horváth Elek utcában
lévõ, hivatalos mûvészettörténeti ne-
vén Marich – Szögyény-Marich – Eltz-
kúria közel fél évezredes története a
XVI. századba nyúlik vissza. A nemes-
dömölki birtokosság egyik legtekinté-
lyesebb famíliája a Dömölky család
volt. Genealógiai és heraldikai kutatá-
sok híján Porkoláb István közel évszá-
zada megfogalmazott gondolatát tud-
juk idézni: „Lehet tehát, hogy a Dö -
mölky család a Hosszutóthyakkal és a
Csóronokkal együtt a honfoglaló Sza -
lók-nembõl ered”. (Egy amerikai inter-
netes oldalon közel egy évtizede fel-
bukkant a mellékelt családi címer,
amelynek hitelessége azonban nem bi-
zonyított...) A kastélyt valószínûleg a

Dömölkyek építették a XVI. század kö-
zepe táján, vélhetõen korábbi nemesi
kúriájuk felhasználásával. A források
1649-ben udvarházként említik. 1684-
ben az addigra elszegényedett Dömöl -
kyek Festetics Pálnak adták át a vissza-
váltás jogával. Véglegesen 1689-ben
adták át a kastélyt a Festeticseknek,
még mindig csak zálogként. 1693-ban
Festetics Pál adta tovább a Zichyeknek
ugyanebben a formában. Tudjuk, hogy
Zichy István 1693 és 1696 között foly-
tatott jelentõs építkezéseket a dömölki
kastélyban. A Dömölkyek öröksége fel -
sõbüki Nagy István Sopron vármegyei
alispán, illetve unokája, Nagy Ágnes
házassága révén került a Fejérváry csa-
ládhoz. Lányuk, Katalin lett annak a
szolgaegyházi Marich Tamásnak a fele-
sége, akinek az épület megújítását kö-
szönhetjük.

A kúriát mai formájában a Marich család
1780 táján alakította ki klasszicizáló
késõ barokk stílusban, copf díszítõ -
elemekkel. Ettõl az idõtõl fogva emle-
gették a Marichokat Nemesdömölk
„kas télyos urai”-ként. Maga a kastély
földszintes, alapvetõen T-alaprajzú épü -
let. Utcafronti fõhomlokzata egy sze rû ki-
alakítású, 9 szabályos ritmusú, szalagke-
retes, szegmensíves szemöldökpárkány-
nyal díszített ablak látható rajta. A hátsó
homlokzat közepén T-alakban hátranyú-
ló szárny húzódik, aminek végéhez
emeletes szárny kapcsolódik. A hátra-
nyúló szárny bal oldalán a félköríves zá-
ródású ajtó egy copf ívvel lezárt
elõrelépõ falrészen nyílik, felette egy
körrel díszített, órapárkánnyal kerete-
zett, háromszög-oromzat található a
tetõzet szintjén. A három osztatú eme-
let és az egységes dongaboltozattal fe-
dett alsó, pince jellegû szint tanúskodik
a XVI. századi ere detrõl. A 8 szobás épü-
let helyiségei síkmennyezetesek és a
kúria egy része alatt pince húzódik. A
kert pilléres kapuján kovácsoltvas ajtó-
szárnyak találhatók.

Marich Tamás aranysarkantyús vitéz,
Fejér vármegye elsõ alispánja 1831-ben
hunyt el. Fia, István Dávid Veszp rém vár-
megye fõispánja fiú örökös nélkül hunyt
el, ezért lányát, Máriát fiúsították. Õ
ment férjhez magyarszögyéni Marich
Lászlóhoz, aki – többek között – a Fel -
sõház elnöke (1883/84), tárnokmester
(1884/88) és országbíró (1888/93) volt.
Családnevét 1854-ben egyesítette fele-
sége férfiágon kihalt családjáéval: így
magyarszögyéni és szolgaegyházi Szö -
gyé ny-Marich lett a família neve hivata-
los neve. Tõle fia, Ferenc császári és kirá-

lyi kamarás örökölte a nemesdömölki
birtokot és kúriát. Lánya, Paula 1923-ban
férjhez ment strombergi gróf Eltz Károly
máltai lovaghoz s így az uradalom a
strombergi Eltz genannt Faust család bir-
tokába került. A nyilvántartások szerint
Eltz Ká rolynénak 526 holdnyi birtoka volt
Nagysitkén, Szögyény-Marich Ferenc né -
nek pedig 231 holdas földterülete Cell -
dömölkön. Eltz Ferenc gróf, a família
utolsó leszármazottja 75 éves korában

1998-ban Bécsben hunyt el. 
1945-ben a politikai földindulás sok te-
kintetben felszámolta a kastély kincseit
a kisajátítás után. A biedermeier és
neo reneszánsz berendezés, a 600 kö-
tetes könyvtár, az Európa valamennyi
porcelángyárából egy-egy míves dara-
bot tartalmazó gyûjtemény, valamint a
XVIII–XIX. századi festmények teljesen
megsemmisültek. A celldömölki tanács
tulajdonába került épületben a XX. szá-
zad második felében bérlakásokat hoz-
tak létre.

»NÉMETH TIBOR
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A dömölki kastély históriája

SZŐGYENY-MARICH LASZLO CÍMERES, JELMONDATOS KÖNYVJEGYE
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Pápoc Község Önkéntes Tûzoltó Egye -
sülete 22 méter magas májusfát állí-
tott a falu minden lakójának, mellyel
elnyerte „Kemenesalja legszebb má-
jusfája” címet. A Kemenesaljai Mûve -
 lõdési Központ és Könyvtár által szer-
vezett versenyt az intézmény hagyo -
mányteremtõ céllal hirdette meg onli-
ne formában. A Kmkk Celldömölk face-
book oldalára 19 májusfát küldtek be,
melyek közül közönségszavazás útján
dõlt el, hogy melyik „Kemenesalja leg-
szebb májusfája”. A gyõztest illetõ ván-
dorbot elsõként Pápoc Község Ön -
kéntes Tûzoltó Egyesületéhez került,
melynek ünnepélyes átadására a tele-
pülésen június 5-én került sor a Tria -
noni megemlékezést követõ májusfa
kitáncoláson. Pápoc Hõsök Parkjában
megrendezésre kerülõ eseményen a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár képviselõitõl Nagy Balázs és
Süle Balázs egyesületi tagok vették át
a díszoklevelet és a gyõztes nevével
ellátott szalagot. A szalagokkal bõvülõ,
májusfát jelképezõ vándorbot minden
évben a „Kemenesalja legszebb május-
fája” címet elnyerõ közösséghez kerül.

»B-VZS 

Májusfa kitáncolás
Farkas Gábor Celldömölk Város
jegy zõje bensõséges keretek kö-
zött adta át otthonában Lenner
Józsefnek azt az oklevelet, amit
Orbán Viktor miniszterelnöktõl
kapott 90. születésnapja alkal-
mából az ünnepelt. 

A köszöntésen a Tanár úr mellett
ott volt többek között felesége,
Éva néni is. Farkas Gábor tolmá-
csolta Len ner Józsefnek városunk
vezetõinek jókívánságait. Jóska
bácsi a Veszp rém megyei Ba -
zsiban született. Itt végezte ele-
mi iskoláit, majd a sümegi Kis -
faludy Sándor Gimná zi um ban
érettségizett. 1954-ben szerzett
történelem–földrajz szakos kö-
zépiskolai tanári oklevelet az
Eötvös Lo ránd Tudományegye -
temen, Buda pes ten. A diploma
megszerzése után került Celldö -
mölkre, itt telepedett le és alapí-

tott családot. 90. születésnapján
két fia, öt unokája és két déd-
unokája köszöntötte. Lenner Jó -
zsef tanár úr 1991-ben ment
nyug díjba a Berzsenyi Dániel
Gim názium igazgatóhelyettese-
ként, tavaly kapta meg az ELTE
rektorától a vasdiplomát. 
Napjainkban is lelkes tagja váro-
sunk Honismereti Munka kö zös -
ségének.

Lenner Józsefet köszöntötték
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„Kemenesaljai Mûvészeti Album”
címmel új kezdeményezést indí-
tott útjára a Kemenesaljai Mûve -
lõdési Központ és Könyvtár. 
Február elejétõl kezdõdõen kéthe-
tente egy-egy mû al  kotás kerül ki
az intézmény kirakatába, melyek
közt a városhoz, illetve Ke -
menesaljához kötõdõ alkotók mû -
re mekei lesznek láthatók. 

A kiállított alkotásokhoz kapcsoló-
dóan nyereményjátékot hirdet a
KMKK, melynek keretében a kö -
vetkezõ kérdésekre várják a he-
lyes válaszokat:
 Ki a kép alkotója, és mi a mû 

címe?

 Milyen szállal kötõdik az al-
kotó Celldömölkhöz, illetve a
Keme nes aljához?

A helyes megfejtést beküldõk
nyereményben részesülnek. 
A megfejtéseket a következõ
email címekre lehet beküldeni,
2021. június 24-ig: 

katie2nemeth@gmail.com vagy
info.kmkk@gmail.com.

Az aktuális feladványt kéthetente
közzétesszük lapunk hasábjain. 

A hét mûtárgya – 9. feladvány
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„A hét mûtárgya” nyereményjáték
hetedik feladványának beadási ha-
tárideje 2021. május 28-án zárult. A
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár köszöni a nagyszámú rész-
vételt a játékban! A helyes meg -
fejtõknek gratulálunk, õk sorsoláson
vesznek részt, nyeremé nyükrõl e-
mailben értesítést küldünk!

A 7. feladvány megfejtése:
Alkotó: Nagy István festõmûvész,
grafikus, rajzpedagógus

A mû címe: Látkép a Ság hegyrõl

Kapcsolódás Kemenesaljához: Nagy
István (Cell dömölk, 1927. szeptem-
ber 15–Celldömölk, 2001. február
10.) festõmûvész, grafikus, rajzpeda-
gógus. Szü lõhelyén végezte elemi és
polgári iskolai tanulmányait. 
A Pápai Református Kereskedelmi
Közép is kolában érettségizett 1946-

ban, majd ipari szakmunkás lett
Kesz t helyen és Budapesten, késõbb
Cell dömölkön pénzügyi elõadóként
dolgozott. Tizenöt esztendeig atleti-
zált és szép eredményeket ért el
diszkoszvetésben. 1969-ben a Pécsi
Ta nárképzõ Fõ iskola rajz-földrajz sza-
kának levelezõ tagozatán szerzett ta-
nári diplomát. A fõiskolán elsõsorban
a pécsi Kelle Sándor és a szombathe-
lyi Horváth János fes tõmûvészek ha-
tottak rá és irányították felkészülését
a hivatásra. 1968-ban, õszülõ fejjel,
41 évesen lett pedagógus. Egy évig
Jánosházán, majd 1987-ben történt
nyugdíjazásáig a celldömölki Gáyer
Gyula Általános Iskolában oktatta a
diákokat. 
Tanít ványai közül Göcsei József és
Döb röntei Zoltán hivatásos képzõmû -
vészek lettek, leánya pedig az õ rajz-
tanári örökségét folytatta az iskolá-
ban.
Helyes megfejtõk: Pálfalvi Ivett.

Kemenesaljai Mûvészeti Album
„A hét mûtárgya” 7. feladvány
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Hagyományainkban, a népi megfigye-
lések világában az esõhöz sok minden
fûzõdik. Ezek egy része a mai napig él,
mindennapjaink része. Kiskorunkban
azt hallottuk, ha kiállunk az esõre, meg
fogunk nõni, a lányok haja szép hosszú
lesz. Az esõre figyelmeztetõ jelnek
tartjuk ma is, ha a hangyák gyülekez-
nek, egyszerre sok hangyát látunk,
vagy ha alacsonyan repülnek a fecs-
kék. Esõ elõtt jobban látni a távolban
lévõ hegyeket is. A magyar nyelv szép-
ségére csodálkozhatunk rá abban a
mondásban, amit arra az idõre haszná-
lunk, amikor a napsütésben esik az
esõ: veri az ördög a feleségét.

Az alábbi mondókát minden nõ olva-
sóm kívülrõl fújta gyermekkorában:
Ess, esõ, ess, holnap délig ess, zab sza-
porodjék, búza bokrosodjék, az én ha-
jam olyan legyen, mint a csikó farka,
még annál is hosszabb, mint a Duna
hossza. Egymás kezét fogva, körbe-
körbe forogva kántáltuk. Nem is sejtet-
tük, hogy minden szavunkkal egy gaz-
dag hagyomány darabkáját õrizzük,
csak éltük a játékos pillanat örömét.
Június, a meteorológiai nyár eleje min-

dig is a legcsapadékosabb hónapunk
volt, ezt már az õseink is megfigyelték.
8-án van Szent Medárd napja, ehhez is
egy jól ismert regula kapcsolódik: ha
Medárd napján esik, utána még 40 na-
pig esni fog. Ha nem esik, akkor 40 na-
pos aszály várható. Miért pont 40 na-
pig? Ez egy szent bibliai szám, a vízö-
zön is 40 napig tartott, valószínûleg ez-
zel függ össze a népi hagyományban.
Sem a 40 napos esõ, sem a 40 napos
aszály nem lenne áldást hozó a me -
zõgazdaságban. Ilyen szélsõséges idõ -
járástól talán nem kell félni: átlagosan
60-90 mm csapadék várható június-
ban, és jellemzõen úgy oszlik meg,
hogy a helyi zivatarok is gyakoriak, de
az aszályos helyek és idõk is. 
A népi megfigyelések úgy tartották,
hogyha ezen a napon esik, akkor a fû
meg fog nõni, a szõlõtermés is jó lesz,
de gyönge minõségû bor várható. 
Meg is tudták jósolni, hogy Medárd nap-
ján lesz-e esõ: ha sok békát láttak, vagy
ha nagy vakondtúrásokkal találkoztak a
földön, netán a tyúkok a porban füröd-
tek, az egyértelmû jele volt annak, hogy
megnyílnak az ég csatornái. Esõzés,
aszály, népi megfigyelések, de ki is az

a Medárd? Medárd frank katolikus püs-
pök volt az V. és a VI. század fordulóján.
A gabonaaratásnak, a szüreti munká-
nak és a napszámosoknak a védõ -
szentje. Gyakran ábrázolják a feje fölött
egy kiterjesztett szárnyú sassal vagy ki-
villanó fogakkal. Egy legenda szerint
gyerekkorában egyszer egy sas szár-
nyai óvták meg az esõtõl. A fogak arra
utalnak, hogy a fogfájósok az õ közben-
járását is kérhetik. Nevéhez az esõ úgy
is kapcsolódik, hogy egy alkalommal,
amikor éppen térítõúton járt, esõvel si-
került szétszalasztania egy mulatozó-
dorbézoló pogány társaságot.
Az idõjárás témája egy olyan dolog,
olyan egyszerû és olyan összetett,
hogy arról bárkivel el lehet beszélget-
ni. Mindenkit érint valahogy: ha nem a
kert vagy a hétvégi kirándulás miatt,
de az ember egészségére, fizikai álla-
potára is kihatással van a sok esõ vagy
a szárazság. Biztonságos téma, mert
biztosan nem sért senkit. Mindenkinek
van róla véleménye és tapasztalata:
akár egy erõs fejfájás, akár az esõ
elõtti csöndben jobban hallható vasúti
zaj vagy egy nemrég olvasott isme ret -
terjesztõ cikkel kapcsolatban. Hasz -
náljuk hát, beszéljünk róla és legyünk
büszkék népi hagyományainkra!

»BINCZE DIÁNA

Medárd-napi hagyományaink

Mivel a járványhelyzet sok más nagy-
rendezvény mellett a Tulipánfesztivál
lebonyolítását sem tette lehetõvé, a
mûvelõdési központ hiánypótló jelleg-
gel kétnapos mini tulipánfesztivált ren-
dezett május 27-én és 28-án a gyere-
kek számára.

Az idei évi Tulipánfesztivál már a nyol-
cadik lett volna, hiszen a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2014
óta szervezi meg a legnagyobb tavaszi
rendezvényként számon tartott progra-
mot. A kialakult járványhelyzet már a

tavalyi évben is meghiúsította a nagy-
szabású, tömegeket mozgósító lebo-
nyolítást, így az intézmény mindkét év-

ben más keretek között valósította meg
a fesztivált, tavaly az online térben,
idén pedig a mûvelõdési központ falain
belül. „Ebben az évben tulipános ládába
zártuk a tulipánfesztivált. Intéz mé -
nyünket felöltöztettük tulipános ládának
és a termekben külön bözõ ha gyo -
mányõrzõ programokat szerveztünk kis-
gyermekek számára” – mondta el Pálné
Horváth Mária, a KMKK igazgatója.
A város és az alsósági városrész minden
óvodáját és iskoláját megmozgató két-
napos mini fesztiválon a résztvevõ gye-
rekek különféle hagyományõrzõ prog-
ramokba kóstolhattak bele neves szak-
emberek segítségével. A Príma és Kiss
Gyu la díjas, Magyar Köztársaság Ezüst
Ér dem kereszttel kitüntetett Bog lya
Nép zenei Együttes népzenei dallamok

éneklésére és táncházba invitálta a
gyerekeket, az ELTE-SEK Szökõs Nép -
tánc együttes, valamint a Keme nes alja
Nép tánccsoport táncosainak (Szakály
Mira bella, Horváth Mirtill) vezetésével
pedig tánctanulásra is lehetõségük
nyílt. Szi lágyi-Varga Diána népdaléne-
kessel, a Nép mûvészet Ifjú Mesterével
népdalokat tanulhattak, Marton Mer -
cedesz, a Soltis Lajos Színház színésze
pedig a mesék birodalmába kalauzolta
el a részt vevõket. A mesék útján to-
vábbhaladva a moziban a Magyar Nép -
mesékbõl tekinthettek meg egy válo-
gatást, a kézmûves foglalkozás kereté-
ben pedig tulipános fejdíszt és tulipán-
fát alkothattak. Hor váthné Szabó And -
rea elõ adómûvész, népi kézmûves saját
megzenésített verseivel varázsolta Tün -
dérkertjébe. A sokszínû programkaval-
kádban még hangszerbemutató is sze-
repelt Bejczi Károly, az Ádám Jenõ
Zenei Alap fokú Mûvészeti Iskola igazga-
tójának közremûködé sé vel.

»REINER ANITA

Tulipánfesztivál tulipános ládába zárva
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Véget értek az asztalitenisz extraliga
alapszakaszának küzdelmei. A Celldö -
mölki VSE-Swietelsky Future FM együtte-
se ezüstérmesként várta az idei pont -
vadászatot, és ebben a szezonban más
célja nem is lehet Klampár Tibor csapa-
tának, mint visszahódítani a bajnoki cí-
met a Pécs gárdájától. A rajt a várakozá-
soknak megfelelõen sikerült, magabiz-
tos, kiegyensúlyozott játékkal hozta a
kötelezõket a CVSE, és elérkezett az ok-
tóber, amikor két rangadó is várt a mie-
inkre. Elõbb Szécsényben, majd Pé csett
volt jelenésük Fazeka séknak, ám az élet,
jobban mondva a Covid-járvány ezúttal
is közbeszólt. A nógrádi túrára még el-
utazott a csapat, és itt sajnos megsza-
kadt a veretlenségi sorozat, ugyanis 4-3-
ra kikaptunk a SZERVA ASE-tól. A kö -
vetkezõ rangadóra aztán hónapokat kel-
lett várni, ugyanis a MOATSZ a járvány-
helyzetre tekintettel felfüggesztette a
küzdelmeket. Nagy kérdés volt, hogy a
hosszú kény szerpihenõ után ki, milyen

formában tér vissza. Január 9-én a nagy
rivális Pécs otthonában folytatta szerep-
lését a Celldömölk, és egy fordulatos, iz-
galmas mérkõzésen legyõzte a cím -
védõt 4-3-ra. A találkozó után még négy
meccs várt ebben a hónapban a fiúkra,
de bírták a terhelést Kristonék, sorra
húzták be a kötelezõket, csupán Mo son -
magyaróváron izzadtak meg kicsit, ott
„csak” 4-3-ra diadalmaskodtak. A sorso-
lás szerint áprilisban jöttek volna a
Szécsény és a Pécs elleni visszavágók,
ám a vírus megint közbeszólt, így a két
rangadó átcsúszott májusra. Az alapsza-
kasz-elsõségrõl döntõ összecsapásokból
ezúttal nem jöttünk ki jól, a nógrádiak 4-
3-ra, a mecsekiek pedig 5-2-re diadal-
maskodtak az Opal-csarnokban. Ezzel
eldõlt, hogy a négyes dön tõre idén is a
PTE PEAC-Kalo Méh gárdája érkezik
elsõként, másodikként a Szécsény, har-
madikként a Celldö mölk, míg negyedik
helyen a Szeged jutott a Final Fourba. Az
idei évben Budaörs lesz a házigazda, és

végre szurkolók elõtt mérkõzhetnek
meg egymással a férfi és nõi mezõny
legjobbjai. A férfiaknál a Pécs, mint
címvédõ lép asztalhoz, a céljuk egyér -
telmûen a címvédés. Ehhez elõször a
Szegedet kell legyõz niük a szombati
elõdöntõben, és, ha a papírformát néz-
zük, ez aligha jelent számukra megold-
hatatlan feladatot. A másik „ágon” Cell -
dömölki VSE-Swie telsky Future FM –
SZERVA ASE Szécsény összecsapást ren-
deznek, és alighanem ez a párosítás tar-
togat nagyobb izgalmakat. Az alapsza-
kaszban kétszer is legyõzték a nógrádiak
a Klampár-legénységet, és ezúttal is na-
gyon nehéz feladat vár Fazekasékra, de
bízzunk benne, hogy egy szezonban há-
romszor nem kapnak ki ugyanattól az
ellen féltõl. A hölgyeknél az ötödik elsõ -
sé gére hajtó, házigazda Buda örs nek a
Szekszárdot kell legyõznie a dön tõbe ke-
rülésért, míg az Erdért SE a Kecs keméttel
meccsel a fináléért. Június második hét-
végéje tehát igazi asztalitenisz-ünnep
lesz, és reméljük, ismét Celldömölkre
kerül a bajnoki trófea.

»CSUKA LÁSZLÓ

A kilencedik elsõség a cél Budaörsön

Június 12., szombat, elõdöntõk
11:00 Budapesti Erdért SE – Kecs -
keméti Spartacus SK és Közösségi
Tér I. (nõk)
PTE-PEAC Kalo-Méh I. – Floratom
Szegedi AC I. (férfiak)
16:00 SH-ITB Budaörsi Sport Club –
Szekszárd AC I. (nõk)

CVSE-Swietelsky Future FM I. –
Szerva ASE Szécsény I. (férfiak)
Június 13., vasárnap
11:00: bronzmérkõzések

16:00: döntõk

Eredményhirdetés: a döntõk után

2014–2015 BUDAPEST
1. CVSE Swietelsky Wewalka
2. PTE PEAC
3. Komló Sport Kft
4. Békési TE

2015–2016 PÉCS
1. CVSE-Swietelsky-Wewalka
2. PTE PEAC-Kalo Méh
3. SZERVA ASE
4. Floratom Szeged AC Probart

2016–2017 SZIGETSZENTMIKLÓS
1. PTE PEAC-Kalo Méh
2. Szerva ASE Szécsény
3. Celldömölki VSE-Swietelsky
4. Floratom Szeged AC Probart

2017–2018, SZEKSZÁRD
1. Celldömölki VSE-Swietelsky
2. PTE PEAC-Kalo Méh
3. BVSC-Zugló
4. Floratom Szeged AC Probart

2018–2019 CELLDÖMÖLK
1. BVSC-Zugló
2. PTE PEAC-Kalo Méh
3. CVSE-Swietelsky JUFA HOTELS
4. HED LAND SE Mezõberény

2019–2020 BUDAPEST
1. PTE PEAC-Kalo Méh
2. CVSE Swietelsky Jufa Hotels
3  Szerva ASE Szécsény
4. HED-LAND Sportcsarnok SE Me -

zõ berény

NB I.
Gyõri Elektromos VSK I. – CVSE-
SWIETELSKY FUTURE FM II. 11 : 3
Baranyai Domonkos 1, Iván Csaba 1,
Iván Bertold 1.
A már bajnok gyõriek ellen sajnos
nem volt esély.
NB III. CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM
IV. – SZAK II. Sportiskola 11 : 7
Teket Attila 4, Bakonyi Bertalan 3,
Máthé Gyula 2, Gõgös Martin 1,
Teket Attila – Máthé Gyula páros.
A rutin még felülkerekedett a fiatal-
ságon.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM IV. –
Hévíz SK 7 : 11
Bakonyi Bertalan 3, Teket Attila 2,
Gõgös Martin 1, Teket Attila – Má t hé
Gyula páros.
Megvolt az esély a hazai gyõze -
lemre elsõsorban az egész hétvé-
gén jól játszó Bakonyinak köszön -
hetõen, viszont Máthé nem tudta
hoz zátenni a tõle várható gyõ zel -
meket.
Gyõri Elektromos Vasas SK – CVSE-
SWIETELSKY FUTURE III. 8 : 10
Ölbei Péter 4, Lukács Balázs 2,
Szakács László 2, Jakus Tamás 1,
Jakus Tamás – Lukács Balázs páros.
A vártnál nehezebben született
meg a vendéggyõzelem.

Bajnoki fordulókA Final Four programja

Az eddigi Final Four-ok végeredményei
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Celldömölk – Jánosháza 2-0 (1-0)
Celldömölk, 350 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 34. forduló 2021.
május 29.
Vezette: Sebesi Patrik (Erõs Botond,
Kiss Gábor).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh,
Enyingi, Marsai – Göntér, Gorácz, Tóth
(Döbrente 70. p.), Manganelli (Gábor
90. p.) – Keszei Tamás, Kovács (Kocsis
81. p.). Edzõ: Kelemen Kornél. 
Jánosháza: Pethõ – Kecskés, Szabó, Nagy,
Huszár – Büki, Manganelli, Palkovics, Vi -
rág – Székács, Vágusz (Tóth 86. p.). Edzõ:
Molnár Károly. 
Kiállítva: Palkovics Péter (63. p.).
Góllövõk: Marsai Milán (30. p.) és Ke -
szei Tamás (58. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – János -
háza U19 5-1 (1-1) G.: Csótár Csaba,
Pázsi Máté (2), Imre Kevin, Fenyõ
Krisz tián. A már bajnokként fellépõ
Jánosháza elleni magabiztos gyõzelem
az ezüstérmet jelentette az egész év-
ben nagyot küzdõ fiataloknak, jár érte
a gratuláció. 
A remélhetõleg a covid által utolsó al-
kalommal hektikussá tett bajnokság
záró fordulójának nyitott kérdéseként
eldõlt, hogy a Rum és a Szarvaskend
mellett a Csepreg csapata került a vo-
nal alá. Ahhoz, hogy a következõ
idényben ténylegesen a megyei má-
sodosztályban kezdjék meg a szereplé-
süket kell még egy-két döntés, ese-
mény bekövetkezte, a most megyei
bajnoki címet nyert Sárvár meg is hoz-
ta az elsõt, nem vállalta az NB III-hoz
az osztályozón való részvételt. A tíz
osztályozós helyre húsz megyei bajnok
aspirálhatott, közülük 14 vállalta a
meg mérettetést, hat csapat erõnyerõ -
ként jutott fel, nyolc pedig oda-vissza
vágós alapon dönti el a maradék négy
helyet június közepéig. Kérdõjel még,
hogy a két most másodosztályú bajnok
a Táplán SE és a Zanati KSE-Haladás VSE
benevez-e az elsõ osztályba, mindene-
setre a megyei I. osztályú licencet
megkérték és megkapták. Így nagyon
valószínû, hogy a vonal alá kerülés
tényleges kieséssel jár majd az elején

említett csapatoknak. A Halmosi Zoltán
Vas Megyei Kupa döntõjében egyéb-
ként a Sárvár éppen a zanatiak ellen
nyert, kettejükön kívül a Tutitextil-
Körmend, a Tanakajd és a Táplán SE
képviselheti majd az augusztusban
star toló Magyar Kupa országos tábláján
Vas megyét. De a kitekintés után te-
kintsünk a magunk csapata irányába,
mely csapat szereplése rászolgált a
címben kiemelt felemás érzésre. Az
õszi, illetve a tavaszi szereplésben is
szerepet kapott a harmadik hely, csak
míg õsszel a hátulról harmadik helyet,
addig tavasszal az elölrõl való harma-
dik helyet érte a bemutatott teljesít-
mény, mely összesítésben így a nyol-
cadik hely megszerzésére érdemesí-
tett. Minek köszönhetõ a tavaszi bron-
zérem? A téli átigazolási idõszakban
meghatározó képességû, rutinos játé-
kosok érkeztek, de igazságtalanok len-
nénk azokkal szemben, akik már õsszel
is itt játszottak, itt maradtak, ha ennyi-
re leegyszerûsítenénk a képletet.
Kellett tehát az, hogy összeérjen a csa-
pat, Kelemen Kornél edzõ és a csapat
körül dolgozó szakmai stáb, de maguk
a játékosok is megtalálják mindenki-
nek az adott struktúrában a legelõ -
nyösebb helyet, legmegfelelõbb fel-
adatot. Kellett, hogy megtanuljanak

egymásért játszani, kisegíteni egy-
mást, elfogadni a másik képességeit,
kellett az akarat és a jó öltözõi hangu-
lat, köszönet mindenkinek, aki leg-
alább egy kicsit hozzátudott járulni
mindezekhez. Például Kozma László -
nak, Lacinak, aki több, mint 15 évig
látta el a gondnoki, szertárosi feladato-
kat, de nyugodtan mondhatjuk a min-
denes feladatokat, nyugdíjba vonulása
alkalmából köszönte munkáját az utol-
só hazai meccsen az egyesület vezeté-
se. Apropó, utolsó hazai meccs, egy
olyan meccs, ami végre igazi focihan-
gulatot hozott a Kolozsvár utcába, re-
kord nézõszámmal, volt izgalom, érzel-
mek törtek fel és ki (a pályára lépett
26 játékosból csupán háromnak nem
volt ismerõs a celli hazai öltözõ valami-
korból), született két szép gól, a végén
lehetett csapatfotókat készíteni az em-
lékkönyvek számára. Mert volt, akinek
utolsó fellépése volt az a meccs, példá-
ul Kelemen Kornél edzõnek, akinek kö-
szönettel tartozik az egyesület, hogy
elvállalta a hálátlannak tûnõ edzõi fel-
adatokat akkor, amikor még játékos
sem volt nagyon, nem, hogy csapat.
Most, egy csapatot ad át a korábban
Cellben (is) már bajnoki aranyat elérõ
Kovács Balázsnak, hamar itt lesz az au-
gusztus, a szezonnyitó meccs, új célok-
kal, reméljük megmaradó lendülettel. 

»DOTTO

Felemás szereplés

H Csapat M GY D V GK P Õsz Tavasz
1 Sárvár 32 24 2 6 74 74 1 1
2 Király SE 32 20 5 7 56 65 3 2
3 Vép 32 19 7 6 39 64 2 7
4 Körmend 32 17 4 11 34 55 7 6
5 Répcelak 32 16 7 9 17 55 9 4
6 Jánosháza 32 15 7 10 7 52 4 8
7 Lukácsháza 32 14 5 13 1 47 5 11
8 Celldömölk 32 13 8 11 19 47 15 3
9 Szentgotthárd 32 13 7 12 4 46 16 5
10 Rábapaty 32 13 6 13 -22 45 8 10
11 Bük 32 12 4 16 -26 40 12 9
12 Kõszeg 32 11 7 14 -9 40 6 15
13 Egyházasrádóc 32 9 6 18 -30 33 10 14
14 Vasvár 32 8 6 18 -32 30 13 13
15 Csepreg 32 7 8 17 -13 29 17 12
16 Szarvaskend 32 5 8 19 -68 23 11 17
17 Rum 32 6 3 23 -51 21 14 16
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Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

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

TETÕFÁT
A FA-GYULA
FATELEPRÕL!
FENYÕ TETÕFA,

DESZKA, GERENDA, LÉC
KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ ANYAG!

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBEN IS LEADHATJA, 

A SÁGI U. 47-BEN.
SZÁRÍTOTT BOROVIFENYÕ,
TÖLGY, KÕRIS, ÉGER HÁRS 

ASZTALOS MIN. FÛRÉSZÁRU. 
AKÁC, CSER TÛZIFA,

SZÉLDESZKA 
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

EUTR: AB2491726 techn. azonosító

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!






