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Celldömölk Város Önkormányzata, vala-
mint a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár a hagyományoknak
megfelelõen idén is szervezett megem-
lékezést az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére. A városi ren-
dezvényre március 11-én került sor az
1848-49-es szabadságharcosok
dombormûvénél.

Az ünnepi megemlékezés kezdetén
Benkõ Mátyás, a VMSZC Eötvös Loránd
Szakképzõ Iskola tanulója énekelte el
Erkel Ferenc Bánk Bán címû operájának
leghíresebb áriáját, a „Hazám, hazám”-
at, majd Fehér László polgármester
mondta el ünnepi beszédét. „Nemzeti
színû kokárdát viselünk, épp úgy, mint
174 évvel ezelõtt elõdeink. 1848-ban a
magyar kokárda a nemzeti függetlene-
dés eszméjét valló polgárok szimbóluma
lett, jelezve, hogy a magyar forradalmi
eszméket követik a viselõik. Ma a kokár-
da is segít bennünket emlékezni és ün-
nepelni. Emlékezni arra a napra, amikor
az európai forradalmi hullám elérte ha-
zánkat is, és Pest-Budán lezajlott a vérte-
len forradalom. Aznap a polgári átalaku-
lás eszményeit nép szerûsítõ márciusi if-
jak az egyetemi ifjúság csatlakozásával
vitték véghez a nap máig emlékezetes
tetteit. Kinyom tatták a Tizenkét pontot és
Petõfi Sán dor költeményét, a Nemzeti
dalt. Nagy gyûlést tartottak a Nemzeti
Mú zeumnál, forradalmi választmány ala-
kult. A tömeg Budára indult, hogy a
Helytartótanács elé tárja a követeléseit.
Kiszabadították Táncsics Mihályt, a job-
bágyfelszabadítás szószólóját. Ám ne fe-
ledjük, hogy 1848. március 15-e je len -
tõségét a megelõzõ közel két évtized
alapozta meg… A 19. század elején
Magyarországon fontos változásokra volt
szükség: fel kellett számolni az õsiség

törvényt, új törvényekre, modernizációra
volt szükség. Széchenyi István a Hitel
megírásával kijelölte a változások irá-
nyát, felnyitotta a nemesség szemét, és
ráébresztette a nemzetet, hogy az or-
szágnak változtatnia kell berendezkedé-
sén. Javaslatai nak középpontjában a tör-
vények átalakítása, a polgári átalakulás
állt, hogy modern. versenyképes ország-
gá alakuljon Magyarország. Elindított egy
folyamatot, ami új célokkal, feladatokkal
egészült ki. A reformkori mozgalomhoz
olyan emberek csatlakoztak, akik nélkül
nem sikerült volna országunk modernizá-
ciója: Kossuth Lajos, Deák Fe renc,
Batthyány Lajos és mások felsorakoztak
az új Magyarország programja mellett.
Felismerték és hangoztatták, hogy az or-
szág felemelkedéséhez elengedhetetlen
a közteher-viselés, az örökváltság, a saj-
tószabadság, a felelõs magyar minisztéri-
um. Az utolsó reform or szággyûlés 1848.
március elsejéig tartott, amikor Kossuth
gyújtó hangú felszólalásában a változáso-
kat összefoglaló felirati javaslat elfogadá-
sát követelte. A forradalom gyõzelmének
gyümölcse áprilisra érett be, amikor a
magyar országgyûlés megalkotta az ápri-
lisi törvényeket, és kinevezte az elsõ ma-
gyar felelõs kormányt. Az új törvények ré-
vén hazánk maga mögött hagy hatta a fe-
udalizmust, lerakhatta a modern Ma gyar -
ország alapjait. 1848 tavaszán és nyarán
a nagyhatalmak sorra eltiporták az euró-
pai forradalmakat, és 1848 júliusára az
osztrák udvar is visszanyerte erejét. Az
osztrák császári udvar 1848 õszén döntöt-
te el, hogy bár Ma gyar országon a forra-
dalom gyõzött, és az uralkodó elfogadta
az új törvényeket, beiktatta a magyar
kormányt is, mégis le fogja rombolni az
eredményeket, és az országot vissza-
kényszeríti a forradalom elõtti kiszolgálta-
tott helyzetébe. A forradalom nyomán ki-

bontakozott szabadságharc 1849. augusz-
tus 13-án, a világosi fegyverletétel nap-
ján elbukott. A forradalmi eredmények
azonban megmaradtak, a modern Ma -
gyar ország alapjait március 15-én lerak-
ták… Már cius 15-e ma is egyet jelent a
szabadsággal. A magyar szabadság az
emberek szabadsága. A szabadság te-
remt az országból hazát.”– hangzott el a
vá ros vezetõ beszédében. 
Az ünnepi mûsorban a Celldömölki Városi
Általános Iskola diákjainak szereplésével
elevenedtek meg az 1848-49-es esemé-
nyek dalban, versben, prózában. Az össze-
állítást szerkesztette és rendezte az iskola
két pedagógusa: Pesti Arnold és Rozmán
Kristóf. Az em lékezõ rendezvény végén a
jelenlevõ szervek, pártok, civil egyesületek
kép viselõi elhelyezték az emlékezés ko-
szorúit a dombormûnél, majd a te metõbe
vonultak, ahol szintén koszorúzással lerót-
ták tiszteletüket az 1848/1849-es hõsök
sírjánál.

»REINER ANITA

Emlékezés 1848 márciusára

Celldömölk testvérvárosának, az ukraj-
nai Munkácsnak a megkeresésére Cell -
dömölk Város Önkormányzata segít a
háború elõl menekülõk számára. Mint -
egy 20-25 fõ a bencés kolostorban, va-
lamint ugyanennyien a Vasvirág Hotel -
ben lettek elszállásolva. Köszönet illeti
Balogh Zsoltot, dr. Kovács Zoltánt, Illés
Csaba autóbuszvezetõt és Giczi Sándort
a közremûködésért, õk segítettek ab-
ban, hogy az elsõ 21 fõ megérkezett
városunkba. 
Zömében nõk és gyerekek, közülük a
legfiatalabb hároméves. Õk a Vasvirág
Hotelben kaptak szállást. Az önkor-
mányzat a konyháin napi egy meleg

ételt biztosít számukra, a reggelit és a
vacsorát egyelõre a civilek és az önkor-
mányzat próbálják megoldani. További

élelmiszer-felajánlások az önkormány-
zat portáján adhatók le. A város önkor-
mányzata köszöni mindazoknak az ön-
zetlen segítségét, akik pártállástól, po-
litikai hovatartozástól függetlenül segí-
tenek a bajbajutottakon.

Segítség az ukrajnai menekülteknek
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Vas megye celldömölki kitüntetettjei
Vas megye érdekében végzett kima-
gasló szakmai, hivatásbeli érdemek,
eredmények és teljesítmények, a me-
gye gazdasági, kulturális és társadalmi
fejlõdéséért végzett tevékenység elis-
meréséül – március 15-e alkalmából –
megyei kitüntetések átadására került
sor március 11-én Vasegerszegen. 

Az ünnepi rendezvényen beszédet mon-
dott Ágh Péter országgyûlési kép viselõ
és Majthényi László, a Vas Me gyei
Közgyûlés elnöke, majd a nemzeti ün-
nep alkalmából kitüntetéseket adott át
dr. Kondora Bálint és Marton Ferenc alel-
nökök, valamint dr. Balázsy Péter jegyzõ
kíséretében. A kitüntetettek között idén
három celldömölkit is köszöntöttek.

„Vas Megye Szolgálatáért Oktatási Ta -
gozata” elismerésben részesült Horváth
Sarolta, a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium pedagógusa
Horváth Sarolta 1983-ban végzett a
Szombathelyi Tanárképzõ Fõiskolán
könyv tárosként és magyar nyelv és iro-
dalom szakos általános iskolai tanár-
ként. Egyetemi tanulmányait a Pannon
Egyetem Bölcsészettudományi Karán
végezte magyar nyelv és irodalom
kiegészítõ szakán 2007-ben. Szakdol -
gozatában Kresznerics Ferenc munkás-
ságával foglalkozott. A Celldömölki Vá -
rosi Könyvtárban kezdett dolgozni még
fõiskolai tanulmányai mellett 1982-ben
könyvtárosként. 1989-ben került a 410.
Számú Ipari Szakmunkásképzõ Inté -
zetbe magyartanárként, majd 2011-tõl
a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimná -
zium pedagógusa. Osztályfõnökként és
munkaközösség-vezetõként is lelkiis-
meretes, precíz munkát végez. 
A gimnáziumi tanulók körében végzett
kiemelkedõ mûveltségközvetítõ, nyelv -
mû velõ tevékenysége, a tehetséges ta-
nulók eredményes mentorálása, ver -
senyfelkészítõ munkássága példaként

szolgál az újabb pedagógusgenerációk-
nak. Az utóbbi esztendõk eredményei
megkoronázzák pedagógus pályáját. A
2020-21-es tanévben magyar nyelvbõl
két diákja bejutott az Országos
Középiskolai Tanulmányi Verseny
döntõjébe. Ez a járványhelyzet miatt el-
maradt, viszont az érintett tanulók így
is plusz felvételi pontokhoz jutottak. A
2021-22-es tanévben szintén országos
döntõbe került egy tanítványa az Édes
Anyanyelvünk nyelvhasználati verse-
nyen, sõt elhozta onnan Sátoraljaújhely
város plakettjét is, ami a legnagyobb
elismerés. Országos szintû, valamint ha-
táron túli magyar diákok részvételével
zajlik a Móra Ferenc novellaelemzõ ver-
seny, ahol az õ diákja az elsõ díjat és a
két különdíjat is elnyerte.
„Vas Megye Szolgálatáért Sport Ta -
gozata” elismerésben részesült Szuh
József, a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ
gyógy- és sportmasszõre

Gyermekkora óta a sport fontos szere-
pet tölt be életében, a sport iránti ra-
jongása, elkötelezettsége azóta sem
szûnt meg. Aktív sportolását szülõfaluja
– Kemenesmagasi – sportegyesületében
kezdte. Tíz éves korában igazolt labda-
rúgója volt a kemenesmagasi fut-
ballcsapatnak 18 éves koráig. Aktív lab-
darúgó pályafutását sportsérülései sza-
kították félbe, de ezt követõen sem tu-
dott elszakadni imádott sportjától.
Tizenkilenc évesen a helyi ifi-csapat
edzõje lett, akikkel három elsõ helyet
szereztek. Huszonöt éves korában vette
át a felnõtt csapat irányítását, velük a
megyei másodosztályban két 2. és egy
3. helyet ünnepelhetett. Közben meg-
szerezte a játékvezetõi vizsgát, edzõ -
ségét követõen megyei játékveze tõ -
ként tevékenykedett. 2003 óta a Cell -

dö mölki Városi és Vasutas Sportegye -
sület Labdarúgó Szakosztályának oszlo-
pos tagja. A labdarúgók gyúrójaként
kör nyezete megbecsülését mondhatja
magáénak. A sportegyesülethez kötõdõ
viszonya példaértékû. Masszõri felada-
tai ellátása mellett segíti az edzõk mun-
káját. Közvetlenségével, segítõ kész sé -
gével kiérdemelte mind a játékosok,
mind az egyesület vezetõinek bizalmát.

Példamutató magatartásával, hozzáál-
lásával nagyban hozzájárul a sportegye-
sület sikereihez. 
A megyei közgyûlés elnöke egyedi
döntése alapján Vas Megye Közgyûlése
Elnökének Emlékérme elismerésben
részesült Dózsa József a Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium technikai
dolgozója
Dózsa József 2018-tól kezdõdõen nyug-
díjasként látja el a Celldömölki Ber -
zsenyi Dániel Gimnáziumban a techni-
kai, karbantartói feladatokat. Nyugdí -
jazása elõtt a MÁV-nál vasúti jármû -
vezetõként és gépészként dolgozott.
Nem a munka talál rá, hanem õ keresi,
mit lehet tenni azért, hogy minden a
rendes kerékvágásban, fennakadás
nél kül mûködjön. Igazi régi vágású
ezer mester, akit az élete során szerzett
gyakorlat és tapasztalat segít. Szinte
minden szakipari munkát rá lehet bízni.
Pontos, precíz, lelkes. Képes egy cél ér-
dekében bármilyen gépet összeállítani,
legyen szó kürtöskalács készítõrõl vagy
rönkhasítóról. Hobbija a kertészkedés,
amit szeretett sághegyi birtokán gya-
korol. A gimnázium udvara is „kivirág-
zott” kezei alatt. Pozitív gondolkodású,
segítõkész. Fontos számára, hogy a
gimnáziumban tanuló kemenesaljai di-
ákok és pedagógusok meg felelõ körül-
mények között, biztonságban, szép
környezetben tölthessék min den nap -
jaikat. Ennek érdekében tevékenykedik
nap mint nap, igazi közösségi ember.

»REINER ANITA
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Félpályás útlezárásra is számíthatunk 

Döntés az ukrán menekültek elhelyezésérõl

Az elmúlt évek során nagyon rossz ál-
lapotba került a Celldömölköt Alsó -
sággal illetve Izsákfával összekötõ fõ
útvonal. A Széchenyi és Sági út felújítá-
sáról régóta folytat lobbitevékenységet
a város vezetése és a térség ország -
gyûlési képviselõje is. A megnyert tá-
mogatás következtében március 1-jén
megkezdõdtek a városban az útfelújítá-
si munkák, melyrõl Ágh Péter ország -
gyûlési képviselõ, Fehér László polgár-
mester, Dr. Kovács Zoltán alpolgármes-
ter, valamint Böröcz Miklós, a Ma gyar
Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igaz -
gatóságának igazgatója tartott sajtó -
tájékoztatót. 

Ágh Péter, a térség országgyûlési
képviselõje kérdésre elmondta, hogy
Fehér László polgármesterrel egyeztetve
Orbán Viktor miniszterelnök elé terjesz-
tette a jogos igényt, miszerint a városon
át vezetõ fõutat fel kell újítani.
Megjelent az a kormányhatározat, amely
biztosította a döntést, ezáltal a forrást is,
melybõl a Celldömölkön át vezetõ fõutat
fel lehet újítani, nemcsak a belvárost,
hanem Alsóságot érintõen is. A politiku-
sok bíznak abban, hogy a felújítás az út-
használók közlekedésbiztonságát fogja
növelni. A 2021-es év az elõkészítés
idõszaka volt, melynek értelmében
megtörtént a tervezés, a köz beszerzés,
valamint a kivitelezõvel a szerzõ dés -

kötés. Az állami útszakasz a város egyik
legjelentõsebb, összesen 1,1 milliárd fo-
rintos beruházása. Fehér László vá ros -
vezetõ a következõket hangsúlyozta: – A
városon átmenõ út meg fog újulni, erre
a celldömölkiek hosszú éveket vártak. A
munkák során a szegélyeket és a közmû
fedlapokat is cserélik. A munkálatok ide-
je alatt, hogy megkönnyítsék a közleke-
dést, a kivi telezõk több rövidebb (elõre -
lát hatólag nyolc) szakaszra bontották a
teljes felújítást. Félpályás útlezárásra így
is számítani kell, ehhez kérjük a lakosság
megértését. A munkálatok befejezése
június végére várható – nyilatkozta Fehér
Lász ló, majd folytatta: – Bízom benne,
hogy a munkálatok végeztével a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. tervei között szere-
pel a Sárvár felõl bejövõ útszakasz felújí-

tása a malomtól a Baross utcán végigha-
ladva a vasúti felüljáróig, illetve tovább,
Pápa felé, hiszen nagy forgalmat bonyo-
lít le ez az útszakasz is. 
A felújítási munkák Alsóság felõl indul-
nak, ezért az itt élõk türelmét veszik
igénybe elõször az építéssel járó kelle-
metlenségek. Ez azonban azt is jelenti,
hogy a Sági utca ezen része készül el
leghamarabb. 
Dr. Kovács Zoltán alpolgármester is örö-
mét fejezte ki, hogy végre, hosszú évek
után megújul a város egyik legterhel-
tebb útszakasza. A 4,4 km hosszúságú
útszakasz két forgalmas utcát is érint: a
Széchenyi utcát Celldömölkön és a Sági
utat végig a városon. Az útfelújítással
jelentõs mértékben növekszik a celldö-
mölkiek komfortérzete.

Tulajdonosként hozzájárulását adta a
képviselõ-testület, hogy a városi iskola
egyik épületét ukrán menekültek szá-
mára alakítsák át. A március 7-i ülésén
a grémium szavazatszámláló bizottsá-
gok tagjairól és jegyárváltozásokról is
döntött.

Rendkívüli képviselõ-testületi ülést hí-
vott össze Fehér László polgármester
március 7-re. Az ülés egyik halasztást
nem tûrõ témája az orosz–ukrán hábo-
rú miatt az Ukrajnából érkezõ menekül-
tek fogadása volt. A városvezetõ el-
mondta, hogy Munkács Celldömölk
test vérvárosaként kereste az önkor-
mányzatot, hogy Kelet-Ukrajnából ér -
kezõ menekültek számára biztosítson a
város segítséget. 
A testvérvárosunkkal az egyeztetése-
ket dr. Kovács Zoltán alpolgármester
folytatta, és amint lapunkban errõl
írunk is, huszonegy ukrán menekült ér-
kezett meg Celldö mölkre a múlt hét
közepén. Az ülésen megjelent Rozmán

László, a Sárvári Tankerületi Központ
igazgatója, aki azzal a kéréssel fordult
a képviselõ-testülethez, hogy a Szé -
chenyi utca 16. szám alatti iskolaépüle-
tet az Ukrajnából érkezõ menekültek
számára átalakíthassák, felkészülve ar-
ra, hogy a ké sõbbiekben további hat-
van fõ fogadását tudják biztosítani. Az
épületben szak tantermek mûködnek,
ezeket rendezik át, a tornaterem
öltözõivel biztosítják a tisztálkodási
lehetõséget, és az egyik teremben ét-
kezésre is alkalmas közösségi helyet
alakítanak ki. A tankerületi igazgató el-
mondta, hogy Celldö mölkön kívül
Kõszegen, Uraiújfaluban és Ostffy -
asszony fán alakítanak ki kisebb-na-
gyobb létszámot befogadni képes me-
nekültszállásokat. Jelezte, hogy a gye-
rekeket adott osztályfokon az iskolában
fogadják majd, illetve azt is, hogy a
késõbbiekben bizonyára segítségért
fordul majd a vállalkozókhoz a szállás-
hely berendezéséhez szükséges kisebb
eszközök beszerzése ügyében. Fehér

László is arra kérte a celldömölkieket,
hogy segítsenek a háborús helyzetben
menekülõknek. A képviselõ-testület
szavazott arról, hogy az önkormányzat
támogatást nyújt a meleg ebéd biztosí-
tásában, a reggeli és a vacsora ellátá-
sában azonban az önkéntesek segítsé-
gére is számítanak.
A képviselõ-testületi ülésen település-
képi véleményezést adtak a Kossuth
utca 1. számú ingatlanra tervezett épü -
letrõl, amivel szemben az egykori Re -
zgõ Nyárfa Vendéglõ átépítése szintén
zajlik. Döntöttek a közeledõ ország gyû -
lési választások kapcsán a választáso-
kon közremûködõ szavazatszámláló bi-
zottságainak tagjairól, majd megsza-
vazták a Vulkán Gyógy- és Élmény für -
dõ, valamint a Kemenes Vulkán Park -
ban való jegyáremeléseket. A Vulkán
fürdõben április 15-tõl, a Vulkán park -
ban április 1-tõl emelkednek az árak,
amikrõl a két turisztikai létesítmény
honlapján tájékozódhatnak.

»ÚK
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A Sporthorgász Egyesületek Vas Me -
gyei Szövetsége a Terület- és Te -
lepülésfejlesztési Operatív Program tu-
rizmusfejlesztési pályázatán 136,5 mil-
lió Forint támogatást nyert el a
„Horgászturisztikai fejlesztések Vas
megyében” elnevezésû projektjével.
Az elmúlt másfél évben megvalósított
projekt keretében újulhatott meg a
celldömölki-horgásztó környezete is,
melynek ünnepélyes felavatására már-
cius 12-én került sor. 

Az elkészült horgászturisztikai fejlesz-
tés avatóünnepségén a köszöntõk so-
rát Ágh Péter országgyûlési képviselõ
kezdte, aki rávilágított, hogy Celldö -
mölk ismét egy szép helyszínnel gaz-
dagodott, a folyamatosan fejlõdõ város
egyik éke lett a megszépült környezetû
horgásztó. 
Majthényi László, a Vas Megyei Köz -
gyûlés elnöke köszöntõjében visszate-
kintett 2015-re, amikor a vas megyei
horgászhelyekre vonatkozó fejlesztési
anyag elkészült. Az elnök örömét fejez-
te ki, hogy a megyei Területi és
Településfejlesztési Operatív Program
keretein belül öt évvel ezelõtt elkez -
dõdött fejlesztéseknek köszön hetõen
két lépcsõben újulnak meg a horgászta-
vak 12 helyszínen a megyében. 
Fehér László polgármester ünnepi kö -
szöntõjében felidézte, hogy a horgász-
tó helyén 1945 elõtt téglagyár mû -
ködött, melyet a német katonák fel-
robbantottak, és a megmaradt gödör
helyén tó keletkezett. A mintegy más-
fél hektáros víz a mellette levõ kis tó-
val igazi horgászparadicsommá vált új
horgászhelyek, tûzrakóhelyek, és sé-
tány kialakításával, továbbá a kellemes
kikapcsolódást, komfortérzetet biztosí-
tó egyéb elemekkel. A „kis tó” fejlesz-
tése szorosan kapcsolódik „nagy test-
vére” megújulásához, hiszen az önkor-

mányzat és a helyi horgászok együtt -
mûködésében annak rendbetétele is
zajlik négymillió forint értékben.
Seregi Miklós, a Sporthorgász Egye -
sületek Vas Megyei Szövetségének el-
nöke beszédében örömmel számolt be
a megye horgászlétszámának folyama-
tos emelkedésérõl, mely jelenleg
11.500 fõre tehetõ. Ezzel a megye leg-
nagyobb civil szervezetének tudhatják
magukat, de mint elmondta, önerõbõl
nem tudnának fejlesztéseket megvaló-
sítani, ezért van szükség hasonló pro-
jektekre, mint ami Celldömölkön is lét-
rejöhetett.
Puskás Norbert, a Sporthorgász Egye sü -
letek Vas Megyei Szövetségének ügy -
vezetõ elnöke a pályázati munkálatok
eredményeként bekövetkezett fejlesz-
tések részleteit ismertette: 4 db zsin -
delytetõs rönkfa pad-asztal, 6 db pad-
asztal garnitúra, 10 db támlás pad, 1 db
rönkfa játszó csúszdaállvány hintával, 5
db hulladékgyûjtõ, 1 db tábori illem-
hely, illetve 3 db tûzrakó került kihelye-
zésre. Továbbá a zúzalékos parkoló 500
m2-en és a tó körüli sétány 500 m-es
hosszúságban újult meg, valamint

falépcsõk és 30 db horgászhely is kiala-
kításra került a parkosítási munkák
mel lett. A beruházás bruttó költsége
21,06 millió forint volt, mely a Magyar
Kormány és az Európai Unió támogatá-
sával valósult meg. Az ügy ve zetõ elnök
a projekt során tanúsított együttmû -
ködésért köszönetet mondott Ágh Péter
országgyûlési képviselõnek, Majthényi
László közgyûlési elnöknek, valamint
Fehér László polgármesternek.
A beszédek elhangzása után került sor
az ünnepélyes szalagátvágásra, hivata-
losan is átadva a nagyközönség számá-
ra a megszépült környezetû horgászta-
vat. A projektesemény zárásaként és a
horgászidény szimbolikus elindítása-
ként szezonindító haltelepítés is tör-
tént, extra méretû pontyokkal. Az át-
adó ünnepség keretében 300 kg há-
romnyaras 1,3-2,5 kg közötti, valamint
250 kg extra méretû 5-9 kg közötti
pontyot engedtek a tóba. Továbbá a ki-
alakítás alatt álló, de már horgászható
szomszédos Celldömölki Park-tó (kis
tó) 150 kg háromnyaras ponty telepí-
tésben részesül.

»REINER ANITA

Horgászparadicsommá vált a Téglagyári-tó

Független filmesek szemléje, avagy Totál Plán
Idén kilencedik alkalommal hirdette
meg a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár a Totál Plán Füg getlen
Filmfesztivált február utolsó hétvégéjére.
A fesztiválra nevezett filmek bemutatása
és zsûrizése február 27-én zajlott.

Az eseményre ezúttal is független fil-
mesek jelentkezhettek kisjátékfilm,
animációs film, dokumentumfilm, és
természetfilm kategóriákban. A február
21-én letelt nevezési határidõig 16-an

regisztráltak a pályázati kiírásra. A be-
érkezett alkotások február 27-én tíz
órától a fesztivál zárónapján bemuta-
tásra is kerültek a KMKK Art Moziban,
ahol a zsûri tagjai is megtekintették a
benevezett pályamunkákat.
A bemutatott filmek megtekintése után
a háromtagú bíráló bizottság ítélete
alapján kiosztásra került a legjobb kisjá-
tékfilm, a legjobb természet és legjobb
dokumentumfilm kategóriák díja, vala-
mint a fesztivál fõdíja és különdíja is

gazdára talált. A zsûri tagjai voltak:
Erdélyi János, Balázs Béla és Szõts
István-díjas filmrendezõ, Gönye László
forgatókönyvíró, valamint Pálné Hor -
váth Mária, a Kemenesaljai Mûvelõ dési
Központ és Könyvtár igazgatója. A zsûri
egyöntetû véleménye alapján jó színvo-
nalú volt az idei Totál Plán filmfelhoza-
tala: színvonalas, minõségi és gazdag
mondanivalóval rendelkezõ alkotások-
kal neveztek az amatõr filmesek.

»REINER ANITA
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A Celldömölki Városi Általános Iskola
Diákönkormányzata gyûjtést szerve-
zett az Ukrajnából Celldömölkre érkezõ
menekültek számára. A felhívás során
megszólított diákok, szülõk, pedagó-
gusok nagyszámban küldtek felaján-
lást, melyek többnyire tartós élelmi-
szereket és higiéniai termékeket tar-
talmaznak. Az akció során több mint
100 család adományozott. Minden di-
áknak, szülõnek, pedagógusnak és vál-
lalkozónak köszönjük ezt a példa -
értékû tettet, nagyvonalúságot!

Adni jó

A mostani írásomban a böjti népszoká-
sokról olvashatnak. De mi is az a böjt?
Mik ilyenkor a hagyományos ételek?
Mik azok a böjti játékok, és mire gon-
dol az, aki a böjti szeleket emlegeti?
Kezdjük az elején!

Minden világvallás ismeri a böjtöt. A ke-
reszténységben is – legyen szó katolikus
vagy protestáns egyházakról – mind a
mai napig gyakorolják. Is me rünk kisböj-
töt és nagyböjtöt. A hamvazószerdától
húsvétvasárnapig tartó idõ szakot nevez-
zük nagyböjtnek. Ez valójában 46 nap,
de a vasárnapokat nem számítjuk bele,
ekkor nem kell böjtölni, tehát csak 40
napos böjtrõl beszélünk. A 40-es szám
sok helyen elõfordul a Bibliában: 40 na-
pig tartott a vízözön, 40 évig vándorolt
Mózes a pusztában, és 40 napig böjtölt
Jézus a pusztába elvonulva.
Alapvetõen ez ma is egy visszafogot-
tabb, magunkba fordulásra alkalmas
idõszak, szemben a farsanggal, amikor
gyakran voltak vigasságok, bálok és
bulik. A böjttel a hívõ, a vallásos ember
Jézus második eljövetelét várja, és a
húsvétra, Jézus feltámadásának ünne-

pére igyekszik felkészülni. Az elcsende-
sedésben bûnbánatot gyakorol, felis-
meri és beismeri bûneit, esendõségét. 
Manapság a böjt már nem olyan szigo-
rú, mint a korábbi századokban volt. A
7. századtól lett hivatalosan is egyházi
ünnep a böjt, aminek színe a lila. Az
akkori szigorú szabályok az idõ múlásá-
val lágyabbá váltak: tekintettel a böj -
tölõk korára, és egyéb tényezõkre. A
hagyományos paraszti világban az ün-
nepek adtak egy ritmust, egy rendet az
emberek életébe: nemcsak úgy jöttek
az ünnepek egyik napról a másikra, ha-
nem azokra fel kellett készülni testben
és lélekben is. A 19. század közepétõl
a 20. század közepéig a böjt meglát-
szott a böjtölõk ruházatán és viselke-
désén is. Az asszonyok igyekeztek ke-
vésbé élénk színû ruhákban járni, a lá-
nyok lila pántlikát viseltek a hajukban. 
Tekintsünk be a böjtölõ ember konyhá-
ba! Hamvazószerdán, a farsang utáni
elsõ napon az asszonyok elmosták az
edényeiket, és innentõl már nem hasz-
náltak többé a sütésnél-fõzésnél zsírt,
csak a visszafogottabbnak számító vajat
és olajat. A böjt alatt az emberek válto-
zatosan étkeztek, ez egészségüket is
szolgálta, de nem ez vezérelte õket. A
férfiak ebben az idõszakban visszafogták
az ivást. Érdekes módon ez a megszorí-
tás a pálinkára nem vonatkozott, annak
gyógyító hatást tulajdonítottak. Jelleg -
zetes étel volt a cibere vagy cibereleves,
ami kétféle módon is készülhetett. Az
egyik az aszalt gyümölcsökbõl (legin-
kább szilvából) készült sûrû leves, a má-
sik a korpából és vízbõl készült, néhány
napig erjedni hagyott, majd behabart,
vajjal ízesített, levesbetéttel feldobott
étel. A mai ember asztalán is könnyen

elképzelhetõ az édeskés íze miatt a gyü-
mölcsleves, az erjesztett cibere már fur-
csábbnak tûnhet. A diós és a mákos
tészta, a mácsik is hagyományos böjti
étel, ezeket akár a böjttõl függetlenül
manapság is fõzzük.
Voltak, akik a szokásosnál is szigorúb-
ban vették a böjtöt, és a 40 nap alatt
naponta csak egyszer ettek. Ezt negy-
venelésnek nevezték.
Következzenek a böjti játékok! A fiata-
loknak ebben az idõben is szükségük
volt mozgásra, közösségi élményre.
Habár a bálok és vigasságok ideje a
farsanggal már lejárt, de a böjti játé-
kokkal alkalmuk volt együtt játszani:
hintázni, labdázni, köcsögöt dobálni. A
köcsög dobálása csak óvatosan, ne-
hogy leessen és darabokra törjön! A lá-
nyoknak egyféle tánc volt megenge-
dett: a karikázó. Ilyenkor összefogóz-
kodtak, közben egyszólamú énekeket
énekeltek és tánclépésekkel jártak kör-
be, körbe, karikába. 
A végére hagytam talán a legkevésbé
ismert fogalmat, a böjti szelet. A pa-
raszti világ embere is megfigyelte,
hogy a hazai viszonyok között a termé-
szetben a böjt ideje alatt erõsebb sze-
lek fújnak, mint ami az év egyéb
idõszakában jellemzõ. Mindannyian ta-
pasztalhatjuk, hogy ez mind a mai na-
pig így van! Sík Sándor Ejhaj, hóvirág
címû versével zárom soraimat:

„Ejhaj, hóvirág!
Lesz még egyszer jóvilág,
Február ha fáj is.
Bárhogy bõg a bõjti szél,
Mégis benne jõdögél
S mézzel jõ a május.”

»BINCZE DIÁNA

Böjti népszokásainkról, 
avagy böjti ételekrõl, játékokról és szelekrõl
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A nemzeti ünnephez szorosan kapcso-
lódó kiállítás nyílt a Kemenesaljai Mû -
velõdési Központ és Könyvtárban. A
magyar szabadságharc katonai és poli-
tikai vezetõinek portréit ábrázoló mi -
niatûr grafikák március 11-étõl április
15-ig tekinthetõk meg az intézmény
galériáján.

A Celldömölkrõl elszármazott alkotók
sorában találhatjuk a néhai Zongor
László grafikusmûvészt, aki gyermek-
éveit Alsóságon töltötte, majd Cellben
érettségizett. Gyerekkora óta rajzolt és
festett, majd a késõbbiekben rátalált
sajátos technikájára és kifejezés mód-
jára, a tussal készített miniatûr grafiká-
ra. Témaválasztásában többnyire a ma-
gyar történelem meghatározó szemé-
lyiségeinek portréit dolgozta fel. Leg je -
lentõsebb összefüggõ anyaga több,
mint háromszáz, elsõsorban katonatisz -
tekrõl készített portré az 1848/49-es
szabadságharc idõszakából. A hiteles
portrékat az adott személy katonai, po-
litikai vagy egyéb közéleti tevékenysé-
gére utaló keretbe foglalja, mellyel se-
gíti a nézõt a személy történelmi sze-
repének megítélésében. A katonatisz-
tek esetében többnyire a legjellem -

zõbb harci esemény helyszínét, kora-
beli térképét jeleníti meg. A „civilek”
esetében pedig a korabeli postai bé -
lyegzõ lenyomatban jelzi a meghatáro-
zó, sorsdöntõ idõpontokat. Ezáltal a mi-
niatúrák nem csupán esztétikai él-
ményt jelentenek, hanem a mûvész
jelentõs kutatásait felhasználva mélyí-
tik el a kor történelmének ismeretét is.
A néhai grafikusmûvész emlékkiállításá-
nak megnyitóján köszöntõt mondott
Fehér László polgármester, aki megem-
lékezett Zongor László édesapjáról, Zon -
gor Ferencrõl, az alsósági iskola egykori

igazgatójáról, kiemelve jelen tõs helytör-
téneti munkásságát. Az alkotó miniatûr
grafikáit pedig öccse, dr. Zongor Gábor
ajánlotta a megjelentek figyelmébe, aki
bátyja munkásságát méltatva elmondta,
a komoly kutatómunkát igénylõ tusraj-
zok egy-egy jeles személyiségnek állíta-
nak emléket, egy páratlan történelmi
arcképcsarnokot létrehozva. 
A kiállításmegnyitón szabadságharcos
dalokat énekelt Kéri Adrienn, a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola pe-
dagógusa. 

»REINER ANITA

Szabadságharcos portrékból nyílt kiállítás
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Borsón álmodott álmok

Helyszíni tudósítás

A Borsón álmodott álmok címû Ho -
rizont Galériában bemutatott kiállítás
kurátoraként igen nehéz helyzetben
vagyok, amikor nekem kell bemutat-
nom Celldömölk város lakóinak a tárla-
tot. Így kérem nézze el nekem a ked-
ves olvasó, hogy elsõsorban nem fel-
tétlenül a személyes élményeimet osz-
tom meg, hanem törekedni fogok az
objektív helyszíni tudósításra.

Ennek ellenére rögtön a projekt szemé-
lyes érintettségével kezdeném. A kiál-
lítás apropójául egy véletlen szolgált.
Mivel egy balesetnek köszönhetõen
hosszabb idõre ágyhoz voltam kötve és
testvérem javaslatára, az elejétõl a vé-
géig végignéztem a Szomszédok kulti-
kus teleregény epizódjait. Ami kapcsán
két dologra figyeltem fel. Egyrészt,
hogy a forgatások alkalmával a stáb-
nak önkéntelenül sikerült dokumentál-
nia a magyarországi utcai nyomhagyá-
sok széleskörû elterjedését. Illetve a
különleges kerámiákra, amik hol Szik -
szay Etus karakterének díszletként,
máskor pedig különbözõ jelentek de-
korációjaként szerepeltek. Viszonylag
rövid utánajárás után tisztázódott,
hogy a televízió képernyõjén 1987-
1999 között látható kerámiáknak Szi-
lágyi Mária volt az alkotója. Vala mint
az is, hogy a kerámiák Celldömölk vá-
rosának a mûvelõdési házában némán
várják látogatókat. A budapesti tárlat
célja pedig az volt, hogy az alkotásokat
és azok készítõjét, a nosztalgia hangu-
latát távolról is elkerülve, új kontextust
teremtve mutassa be.
A projekt három új megközelítéssel
szolgált. Ez a tagolás alapvetõen szere-
pet játszott a galéria térbeli felosztásá-
nál. Így a beszámolómban, a tárlatve-
zetésekhez hasonlóan, ezeken keresz-
tül ismertetném a budapesti kiállítást,
az olvasónak. A téma kapcsán az elsõ
új szempont a Reprezentáció a televí-
zió készülékén keresztül címet kapta.
Ami sorra vette azokat a megközelítési
aspektusokat amit a Szomszédok címû
telenovella szituációjából fakadt. Tehát,
hogy a sorozat készítõi a kerámiákon
keresztül, az adott korral kapcsolatban
olyan dolgokat kívántak megfogalmaz-
ni amit csak a mozgóképek által te-
remtett atmoszféra révén lehetséges.
Ezt illusztrálva a galéria terét részlege-
sen felosztó paraván egyik szegmense
a Szomszédok azon jeleneteinek a kép-
kockái szerepeltek, ahol Szilágyi Mária

kerámiáit használták, a már említett
beszédes módon, díszletként.
A másik lényeges szempont az volt,
hogy a folklórban lakozó tradíciók mi-
lyen szerepet töltenek be Szilágyi Mária
életében és mûvészetében. A népha-
gyományokkal kapcsolatos ér dek lõdése
gyermekkorától fontos volt. Amellett
tagja volt a Baktay Ervin személye köré
épült spirituális és orientalista társaság-
nak, ahol a folklór iránti tudásvágyát és
elkötelezettségét tovább kamatoztatta.
Mûvészetében elõ szeretettel foglalko-
zott a természettel valamint balladák-
ban megörökített történetekkel. A szé-
gyenbe esett leány Európa-szerte köz-
kedvelt tragikus történet, a magyar
folklórterületen is a legelterjedtebb bal-
ladai tárgyak közé tartozik. Egy ilyen el-
beszélés jelenik meg a Homlódi Zsu -
zsanna szomorú története címû fali ke-
rámia képén. Ugyanakkor alkotásai té-
máiként beszivárgott érdekes régi hie-
delmek, mûve lõdéstörténeti adalékok
nem mindig egyértelmûen felismer -
hetõek, sokszor asszociációk segítségé-
vel váltak láthatóvá.
Végezetül pedig egy új szemléletet
hoztak a mûvésznõ életével és mun-
kásságával kapcsolatos feljegyzéseim.
Melyek a kiállításhoz vezetõ úton szü-
lettek és a már meglévõ információk
kiegészítésül szolgáltak. A már említett
sorozat befejeztével a kerámiák elke-
rültek Celldömölkre, ahol valódi kon-
textusuknak megfelelõen láthatták az
érdeklõdök. Azonban a gyûjteményé
alakult életmû nem élvezhette sokáig
a vidéki kulturális intézmények zavar-
talan nyugalmát. A mûvelõdési köz-
pont átépítése miatt ismét dobozba
kerültek. Erre utal a kiállítási tér elren-
dezési elve, ami egy elképzelt raktárat
szimbolizált. A gondatlan tárolásnak
köszönhetõen számos alkotás meg-
semmisült, elkallódott vagy csak rész-
ben illetve fotón marad fent. Ennek ál-
lít emléket egy elmosódott fotó alap-
ján rekonstruált (Azték) Király szobra. 

A kerámiáknak az értõ, szakszerû hely-
reállítását 2015-ben fejezte be Németh
Katalin restaurátor. Aki nagy segítsé-
gemre volt a projektben és akinek nem
csak én, hanem a kerámiák is hálával
tartoznak.
Szilágyi Mária kanonizált életrajzából
egy nehéz és hányattatott sorsú mû -
vész élete rajzolódott ki számomra.
Ennek ellenére a kiállítás kutatása köz-
ben kiderült, hogy egy boldog és sze-
retetteljes élet volt az övé tele külön-
leges élethelyzetekkel, élményekkel. A
szakmájában kortársai elismerték és
különösképpen nem volt nehéz sorsa.
Szilágyi Mária egy eltökélt, szép és
erõs személyiségû nõ volt aki egy ki -
sérletezõ, termékeny életmûvet ha-
gyott maga után. A Mûcsarnokban ren-
dezett kiállításának a brosurájába
Pogány Ó. Gábor azt írta róla: „Szilágyi
Mária öntudatosan, emelt fõvel mûveli
szakmáját, azt is tudhatja már, hogy
amit csinál, nem sorolható az idõleges
teljesitmények közé.” A korszak promi-
nens személyének a szavai a mû -
vésznõ halálát követõen, az elmúlt kö-
zel ötven év történéseinek az össze-
függésében, új értelmet nyerve, igazo-
lódtak csak be ténylegesen.

»KOVÁCS KRISTÓF (SAJNOS GERGELY), 
HELYSZÍNELÕ

SZILÁGYI MÁRIA KIÁLLÍTÁSA A HORIZONT GALÉRIÁBAN 2021. 12. 15–2022. 01. 26. FOTÓ: BÍRÓ DÁVID

Tisztelt Szülõk! 
Értesítjük az érintett szülõket, hogy
a 2022/23. gondozási-nevelési évre
történõ bölcsõdei beiratkozásokra
az alábbi idõpontokban kerül sor:
2022. április 26-án 8-12 óráig,
2022. április 27-én 8-17 óráig.
A beíratás helye: 9500 Celldömölk,
Vasvári Pál u. 17. /tel.: 06 70 456
6513
Nyílt nap: 2022. április 6-án 10 órá-
tól 11 óra 30-ig.

»NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT BÖLCSÕDÉJE
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Mivel a járványhelyzet miatt nem került
meghirdetésre felnõtt színházbérlet a
2021/22-es évadra, a mûvelõdési köz-
pont egy-egy szóló darabbal örvendez-
teti meg színházkedvelõ közönségét. A
nõnap közeledtével, március 5-én a Lili
bárónõ címû operettet tûzte mûsorra a
Pesti Mûvész Színház társulata. 

A Lili bárónõ Huszka Jenõ egyik leg -
népszerûbb, legismertebb, legtöbbet
játszott operettje, a magyar színházak
állandó repertoárdarabja. 
Az elszegényedett, eladósodott Illés -
házy gróf eladja családi kastélyát az új-
gazdag, nemesi címét pénzért vásárló
Malomszeghy bárónak. A távozni ké -

szülõ grófot a kastély új tulajdonosai
komornyiknak nézik, és Illésházy bele-
megy a játékba, mivel elsõ látásra
elbûvöli Lili, Malomszeghy báró lánya.
Így két legyet üt egy csapásra: egy-
részt megszerezheti Lilit, másrészt a
saját birtokán maradhat. Aztán, ahogy
annak lenni kell, Illésházy és Lili egy-
másba szeretnek, azonban ez nem tet-
szik sem Lili udvarlójának, Frédinek;
sem Illésházy régi szerelmének, Claris -
se-nak, aki még mindig szerelmes a
grófba. Ezért elhiteti Lilivel, hogy a gróf
neki is csapja a szelet, és bosszúból azt
is felfedi a bárókisasszony elõtt, hogy a
komornyiknak hitt illetõ a kastély elõzõ
ura. Illésházynak távoznia kell a birtok-

ról, Lili pedig elhatározza, hogy hozzá-
megy Frédihez. De az igaz szerelem
végül legyõzi az ármányt és minden
egyéb akadályt, a párok egymásra ta-
lálnak: Illésházy szerelmet vall Lilinek
és viszonzásra talál, Clarisse pedig
Frédi oldalán köt ki. 
A Huszka Jenõ nagyszerû slágereivel
dúsított két felvonásos operett fényét
emelte az élõzenét játszó zenekar, így
talán nem meglepõ, hogy a klasszikus
operett dallamokkal, ismert melódiák-
kal tele tûzdelt kedves történet adta
színházi élmény fergeteges tapsvihart
váltott ki a teltházas publikum tagjai-
ból. 

»REINER ANITA

„Gyere, csókolj meg szaporán, tubicám!…” 
Porondon a Lili bárónõ 

A farsangi idõszakot búcsúztató vidám
mulatozások sorában kiemelt helyet
foglal el a farsanghétfõn zajló asszony-
farsang. A Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban több, mint két
évtizedes hagyományra tekint vissza a
farsangfarki asszonyparty rendezvénye.

Az általában másfél hónapos farsangi
szezon bálozós, mulatozós idõszakának
végét jelzi a néphagyományban far-
sangfarka elnevezéssel illetett három
nap, mely a nagyböjt kezdete elõtti
vasárnapot, hétfõt, és keddet foglalja
magába. 

Ezek a felszabadult mókázás igazi nap-
jai, amikor a legzajosabbak a mulatsá-
gok. Ezen napok régi szokása az „asz-
szonyfarsang”, melyet mindig farsang -
hétfõn, azaz a húshagyó kedd, és ham-
vazószerda elõtti hétfõn rendeznek. A
hagyomány szerint ilyenkor a lányok,
asszonyok férfiruhába bújtak, férfi
módra mulattak egész nap. A mûve -
lõdési központban ha nem is íly mó-
don, de mindenesetre a férfinépet ki-
zárva évrõl-évre összegyûlnek a lá-
nyok, asszonyok, hogy egy jót szóra-
kozzanak, és énekelve-táncolva vidám
hangulatban búcsúztassák el a telet. 

A program kezdetén Pálné Horváth
Mária, a szervezõ intézmény igazga -
tónõje köszöntötte a csaknem ötven
fõt számláló hölgykoszorú tagjait, majd
a rendezvény mûsoros részeként a
mûvelõdési központban mûködõ Se -
nior Örömtánc Csoport táncosai léptek
színre bemutatójukkal, hogy megör-
vendeztessék hölgytársaikat.
Az estébe nyúló folytatás a zene és a
tánc, az eszem-iszom, tombolasorso-
lás, és felhõtlen jókedv mentén zajlott,
a talpalávalót most is, mint minden
évben Pap Zoltán zenész szolgáltatta.

»REINER ANITA

Farsangbúcsúztató asszonyparty

A Soltis Lajos Színház fennállásának 30.
évfordulója alkalmából 2010-ben már
készült egy film a színházról, melyet
2020-ban egy újabb követett. A társu-
lat legutóbbi tíz esztendejét összefog-
laló „Soltis 40” címû film zártkörû be-
mutatójára február 21-én került sor a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Art mozijában.

A Soltis Lajos Színház jogelõdjeként
mûködött Sitkei Színkör 1980 februárjá-
ban jött létre, így a színház 2020-ban ju-
bileumi programsorozattal ünnepelte a
négy évtizedes évfordulót, melynek
kapcsán szöveges és képes könyv, vala-
mint film is készült a teátrumról.
Premierjét azévben meg is tartották,

most pedig zártkörû vetítés keretében
került közönség elé a színház 42. szüle-
tésnapjának közvetlen közelében. A
filmvetítés elõtt Nagy Gábor igazgató
köszöntötte a megjelenteket, aki el-
mondta: „Ez a film az utókornak készült,
azért, hogy nyomot hagyjunk magunk
után. A filmben megszólalók ugyan
semmi újat nem mondtak, de mégis
annyi új dolgot fedeztem fel benne, hi-
szen biztos, hogy a hétköznapjainkban
is elhangzottak ezek, de idõvel el felej -
tõdtek... Több egyetemet, fõis kolát vég-
zett színész, színésznõ kollégánk is van
a társulatnál, akik elmondták a filmben:
nem az a lényeg, hogy egyetemen
vagy fõiskolán képzik ki õket, hiszen ná-
lunk olyan ismert és kitûnõ rendezõkkel

volt szerencséjük együtt dolgozni, ami
felért egy egyetemi kurzussal.” 
A színjátszást mûvelõk és a Soltis szín-
házhoz valamilyen szállal kötõdõ meg-
szólalók interjúiból felépített film egy-
fajta, generációkon átívelõ fejlõdés -
történet és értékteremtõ lenyomat,
mely a „színházcsinálók” által megte-
remtett értékek megõrzésére hivatott
maradandót alkotva. A Soltis színházban
megélt élmények, a jó elõ adásokat lét-
rehozó közösségi munka, a „valahova jó
tartozni” érzése minden interjúalanyban
mély nyomot hagyott, mindezek mel-
lett pedig ahogy Nagy Gábor fogalma-
zott, a soltisos színházi közeg egy nagy
család, az egyéni kisközösségek össze-
tartó pillére. A vetítést követõen a szín-
ház társulata közös beszélgetésre és ün-
neplésre invitálta a közönséget. 

»REINER ANITA

„Soltis 40” film az utókornak
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Új sportolási lehetõség nyílt a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola di-
ákjai elõtt. E tanévtõl kezdve a fallab-
dát is választhatják iskolájukban, mint
szakkör.

A fallabda, vagy nemzetközileg ismert
nevén squash, egy kifejezetten erre a
célra kialakított teremben játszható
sportág, mely a világon már közel 200

éve jelen van. Magyarországi elterje-
dését tekintve azonban nem beszélhe-
tünk ilyen hosszú idõszakról, hiszen
csak az elmúlt 20-25 évben vált is-
mertté hazánkban. A Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola legújabb
épületében helyet kaphatott egy fal-
labda terem, melyet az idei évtõl kezd-
ve a diákok ki is használhatnak, hiszen
szakkör keretében elmélyülhetnek a
sportág rejtelmeiben. Czupor Attila, az
iskola igazgatója elmondta, hogy az
évek folyamán különbözõ táborokban
figyelhették meg, milyen örömet is tud
okozni ez a játékos sport a gyermekek
számára, ezért is tartották kiemelkedõ
lehetõségnek azt, hogy az iskolában is
létesíthettek egy fallabda termet. A
gyermekeket jelenleg heti egy alka-
lommal a szombathelyi Öntöde Sport -
klub edzõje és játékosa, Nagy Ferenc
trenírozza, de a jövõben az igényekhez
mérten ennek az óraszámnak a meg-
növelését is megfontolják majd. 
A fallabda, mint sport számtalan elõnyt
rejt magában. Nagy Ferenc edzõ kie-
melte, hogy játék közben a mentális,
valamint fizikai képességek együttesen

vannak jelen, a gyermekek és fel -
nõttek egyaránt fejleszthetik ezeket. A
pozitívumok sorát erõsíti a sport kis
szer igénye, valamint az idõjárási vi-
szonyoktól való függetlensége. Ha -
zánkban a tömeges elterjedésének
csu pán az erre a célra kialakított ter-
mek hiánya szab gátat, ugyanakkor na-
gyon jó lehetõség lehet kicsiknek és
nagyoknak egyaránt egy új, még ke-
vésbé népszerû sportágat megismerni,
és alapjait elsajátítani. A diákok edzõje
továbbá hozzátette azt is, hogy remé-
nyei szerint a jövõben a celldömölki
gyerekek is olyan szintre juthatnak
majd a sportágban, hogy akár országos
versenyeken is megmérettethessék
majd magukat. 
A pálya bérlése, illetve használata
külsõsök számára is nyitott lehetõség,
mely által Celldömölk lakossága is be-
lekóstolhat a fallabda rejtelmeibe. Az
iskola vezetése, illetve a jelenlegi edzõ
reményei szerint a város lakosai is egy
kiváló sportolási, és kikapcsolódási
lehetõséget fedeznek majd fel a sport-
ág megismerése közben.

»NOVÁK FANNI

Új sportolási lehetõség a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában

A beporzók napját ünnepelték a
Kemenes Vulkánparkban. A programot
március 5-én, szombaton rendezték
meg az érdeklõdõk számára.

Március, a tavasz elsõ hónapja. A ter-
mészet éledezik, és ezzel együtt szí-
vünkbe is melegség költözik. Az elsõ
napsugarak által elõtûnnek a virágok, a
fák rügyezni kezdenek, az emberek pe-
dig napról napra boldogabbak lesznek.
Nagyon sokan csodálkoznak rá ilyenkor

a természet adta csodákra, az életre,
melyet a környezetünk teremt. Apró
élõlényekre, melyeknek bár termetük
parányi, mégis nagyon fontosak lehet-
nek számunkra. Ilyenek a beporzók is,
amelyek közül Európa területén fõként
a lepkéket, bogarakat, méheket, le-
gyeket, molylepkéket, valamint dara-
zsakat tartjuk számon. A beporzás pe-
dig nem más, mint egy folyamat, mely
által a nyitvatermõk magkezdeményé-
re, illetve a zárvatermõk bibéjére vi-
rágpor kerül, ezzel pedig elõsegítik a
növények szaporodását. Ugyanakkor az
utóbbi idõben az ezt a tevékenységet
ellátó élõlények száma drasztikusan
csökkent, mondhatni a kihalás szélére
kerültek kontinens-szerte. Ezért is tart-
ják kiemelten fontos ügynek a védel-
müket, melyre a beporzók napjával,
évrõl évre fel is hívják a figyelmet. A
természetvédelmi jeles napok sorát
2018-tól erõsíti ez az alkalom, melyet
kihasználva a Kemenes Vulkánpark
mun katársai is programokkal várják a
kilátogatókat. Az idei évben is olyan
kreatív programokat igyekeztek szer-

vezni, melyek által a résztvevõk meg-
mozgathatták fantáziájukat, és az ott
készült alkotásokkal hozzájárulhattak
beporzóink fennmaradásához. Készül -
tek többek között rovarhotelek, gyer-
tyák méhviaszból, valamint virágcsere-
pek díszítésére is sor került. A foglalko-
záson kicsik és nagyok egyaránt részt
vettek ezáltal apró, de mégis óriási lé-
péseket téve élõ környezetünk meg-
óvása érdekében. 

»NOVÁK FANNI

Beporzók a kihalás szélén

Óvodai beíratás
A Celldömölki Városi Óvodában
2022. április 26-án kedden és 27-én
szerdán, reggel 8 órától 16 óráig
tartják a beiratkozást. A Koptik úti
Óvodába és a Vörösmarty úti Tag -
óvodába jelentkezõ gyermekeket a
székhelyóvodában, az Alsósági Tag -
óvo dába jelentkezõ gyermekeket
ugyanezen az idõpontban az Alsó-
sági Tagóvodában lehet beíratni. 

Kérjük!
Adója 1%-ának felajánlásával tá-
mogassa kórházunk, a Kemenesaljai
Egyesített Kórház gyógyítást szolgá-
ló eszközbeszerzését.
Adószámunk: 19245450-1-18
Köszönettel a Kemenesaljai Egye -
sített Kórházért Alapítvány Kuratóri -
umának elnöke:

»DR. PÖRNECZI KÁROLY

NB I.
PTE PEAC II. – CVSE-SWIETELSKY FU-
TURE FM II. 6 : 8
Baranyai Domonkos 3, Iván Bertold
2, Nyírõ József 1, Baranyai Domon -
kos – Iván Bertold, Nyírõ József –
Gõgös Martin párosok.
Mivel csapatunk legerõsebb játéko-
sának, Kriston Dánielnek extra ligá-
ban kellett játszania, így csökkent
eséllyel álltunk asztalhoz, ám az
óriási küzdõszellem meghozta gyü-
mölcsét, és roppant értékes gyõzel -
met sikerült elérni.

Bajnoki fordulók
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Celldömölk – Lukácsháza 4-1 (2-0)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 17. forduló 2022.
március 5.
Vezette: Kondor Tamás (Sziber Tamás,
Gersei Tamás).
Celldömölk: Osvald – Galovich (Keszei
R. 46. p.), Gábor, Göntér, Horváth –
Enyingi (Szabó 89. p.) – Keszei T.,
Marsai Máté (Szuh 68. p.), Marsai
Milán – Szabó R., Piri (Tóth 74. p.).
Edzõ: Kovács Balázs. 
Schott Lukácsháza: Bán – Vörös, Gug csó,
Gombás, Szentkúti (Lévai 89. p.) – Bol -
fán, Lengyel, Osztrosits, Takács – Né -
meth, Kondics. Edzõ: Mitterstiller Csaba.
Góllövõk: Keszei Tamás (26. p.), Piri
Balázs (30. p.), Szabó Roland (63. p.)
és Szuh Ferenc (86.  p.), illetve Vörös
Bálint (61. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Lukács -
háza U19 2-2 (1-1) G.: Márkus Károly,
Bárdossy Bence.
Sárvár – Celldömölk 2-0 (1-0)
Sárvár, 80 nézõ Vas megyei labdarúgó
bajnokság 18. forduló 2022. március 12.
Vezette: Vass István (Németh András,
Pungor Zoltán).
Sárvár: Viganó – Szabó, Horváth, Kovács
Bálint, Kovács Bence – Tokaji, Potyi,
Szemes (Vass 88. p.), Illés (Tóth 79.
p.)– Csákvári (Fülöp 88. p.), Ódor
(Czöndör 58. p). Edzõ: Haraszti Zsolt. 
Celldömölk: Osvald – Galovich (Horváth
76. p.), Göntér, Szuh (Gábor 84. p.),
Keszei R. – Enyingi, Marsai Máté – Piri -
Szabó R. Marsai Milán (Szabó K. 62. p.),
Keszei T.(Tóth 68. p.). Edzõ: Kovács
Balázs. 
Góllövõk: Tokaji Dávid (45.p.) és Potyi
Gábor (71. p.).
Elõmérkõzés: Sárvár U19 - Celldömölk
U19 8-1 (5-1). G.: Imre Kevin. 
Az idõjárás javuló, az eredményesség
romló tendenciát mutatott az elmúlt
két hétben, aminek persze egymáshoz,
így direktben nincs kimutatható korre-
lációja. Így szokott lenni februárról
márciusra, és sajnos így szokott lenni,
ha a szomszédvár csapatával találko-
zunk. De kezdjük még akkor, amikor
hûvösebb, mondhatni hideg volt és

nyertünk a Lukácsháza ellen. Igazából
egyértelmû meccs volt, futásmennyi-
ségben, a helyzetek kidolgozásban és
értékesítésben ellenfelünk fölé nõt -
tünk, a megszerzett három ponttal, pe-
dig a tabella élén maradtunk. Aztán
jött a csalóka napsütés és a Sárvár elle-
ni mérkõzés, kikaptunk, ennyi objektív
üzemmódban, jöjjön a szubjektív álla-
potrajz. Nem tudni pontosan mi okból,
de jelenleg a foci Sárváron úgy tûnik
nem a közönségért, a szurkolókért van,
hanem „csak” úgy önmagáért. Van az
élõfüves pálya, köré kiépítve az NB III-
ból itt maradt infrastruktúra, fedett
nézõtérrel, hangosítással, eredmény -
jel zõ vel és van a mûfüves pálya, a
sporttelep ellentétes oldalán, szurkolói
szempontból pusztai körülmények kö-
zött. Értem én, hogy az azon való já-
tékkal meglehet zavarni azokat a me-
gyei csapatokat, akik kevesebbet ját-
szanak mûfüvön, hogy ez a közeg job-
ban fekszik a hazai csapat stílusának, a
hátul járatom a labdát, aztán meglódí-
tom egy gyors lábúnak, na, de mégis,
uraim. Az senkit nem érdekel, zavar,
hogy egy bajnokaspiráns csapat mér -
kõ zését a védõhálón kívülrõl a füves,

most éppen nem sáros talajon állva
kell nézni, mindenféle azonnali mecs-
csinformáció nélkül. Igaz, néhány nap
múlva az érdeklõdõk valamelyik orgá-
numban biztos megtudják, kivel is ját-
szott csapatuk, kik is szerepeltek a csa-
patokban, kik is lõtték a gólokat. Az
eredményt mondjuk fogják tudni, ha
éppen nem néznek félre, mert a bü -
fébõl nem fognak elkésni, mert nincs
büfé. Hova lett az ezres nézõszámú
Sárvár–Cell meccsek hangulata, hova
tûnt el a megyei bajnokság varázsa. A
vereséggel helyet cseréltünk legyõ -
zõnkkel a tabella élén, a Haladás VSE–
Zanati SE elleni március 19-én öt óra-
kor kezdõdõ Kolozsvár utcai meccset
tehát a második helyen kezdjük és
nem lesz egyszerû legalább ott is befe-
jezni, mert a bajnokság meglepetés-
csapata látogat hozzánk, nem melles-
leg tavasszal a három meccsbõl hár-
mat húztak be és egészen felértek a
vezetõ négyes mögé. 
Az idegenbeli folytatásra egy héttel
késõbb már a nyári idõszámításban
(na, kíváncsi leszek arra a nyárra) már-
cius 27-én négy órától kerül sor
Rábapatyon, a frissen megtépázott ide-
genbeli nimbuszunkat rögtön lehet új-
raépíteni.

»DOTTO

Helycsere a tabella élén
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Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

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

TETŐFÁT
FA-GYULA

FATELEPRŐL!
FENYŐ TETŐFA, GERENDA

CSERÉPLÉC, DESZKA, PALLÓ 
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.

RÉTEGELT LEMEZ, FAROSTLEMEZ, 
BÚTORLAPOK MÉRETRE SZABVA IS.

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBEN IS LEADHATJA

(SÁGI U. 47.)
SZÉLDESZKA (APRÍTVA IS), DESZKAVÉG

FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

EUTR: AB2491726 techn. azonosító



AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
98-as benzin is kapható!

Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!


