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2022. március 25-én, pénteken a
többlépcsõs beruházás utolsó, záró-
mozzanataként átadták a vasútállomás
felújított épületét. Az avatóünnepsé-
gen részt vett Nagy Balázs, az In -
novációs és Technológiai Miniszté rium
stratégiai ügyekért felelõs helyettes ál-
lamtitkára, Virág István, a MÁV Zrt.
pályamûködtetési vezérigazgatóhe-
lyettese, Ágh Péter országgyûlési kép -
viselõ és Fehér László városvezetõ. Az
50 megújuló állomás program kereté-
ben végzett épületrekonstrukciós mun-
kálatok nyomán megújult többek kö-
zött az épület város felé nézõ homlok-
zata, a tetõszerkezet, valamint a vágá-
nyok felõli fedett peron.

Nagy Balázs avatóbeszédében kiemel-
te, hogy egy vasutasvárosban, a vasút-
állomás 150 éves évfordulóján a jelen-
legi ünnepség túlmutat egy egyszerû
épületavatáson. 
– Megtörtént a harmadik ütemben a
vasútállomás építészeti helyreállítása a
mai kor követelményeinek megfele lõ -
en annak érdekében, hogy az utazókö-
zönség és a vasúti dolgozók számára
egy modernebb, biztonságosabb és
jobb körülményeket biztosító épület-
együttes jöjjön létre. Megtörtént az új
homlokzati vakolat kialakítása, új nyí-
lászárók beépítése és a bádogos szer-
kezetek cseréje. A fõbejárat melletti
két toronyépület új fémlemezfedést
kapott. Felújították a peron tetõ szer -
kezetét és a burkolatot egyaránt. Új vil-
lámvédelmi rendszert építettek ki,
ezentúl megerõsítették és helyreállí-
tották a megsüllyedt épületrészt is a
keleti oldalon. A fejlesztésnek köszön -
hetõen a patinás állomásépület ismét
eredeti fényében fogadhatja utasait,
illetõleg az itt dolgozók munkakörül-
ményei is nagyságrendekkel jobbak
lettek – mondta avatóbeszédében
Nagy Balázs helyettes államtitkár. A to-
vábbiakban kitért még a magyarorszá-
gi vasútközlekedést érintõ sokoldalú
fejlesztésre és a további tervekre is. 
Az ünnepségen felszólalt Virág István,
a MÁV Zrt. pályamûködtetési vezér-
igazgatóhelyettese is, aki felidézte,
hogy mintegy fél éve, õsszel, a 150
éves jubileumi ünnepség kapcsán járt
legutóbb városunkban. 
– Akkor a Gyõr-Szombathely vasútvo-
nal szép kerek évfordulóját ünnepel-
tük, és õszinte öröm számomra, hogy
újból itt lehetek. A mozaikos kép kira-
kódott, a befejezõ fázis elkészült. Egy
beruházást sokféleképpen be lehet fe-

jezni, a celldömölki vasútállomás a si-
keres beruházások közé tartozik. Cell -
dömölkön soha egy percre sem feled-
keztek meg a vasutas hagyományok-
ról, a hivatástudat, a vasút szeretete,
jövõje az itt dolgozók, az itt élõk élet-
ének mindig is része volt, ezt mutatja
az is, hogy az önkormányzat is abszolút
pozitív szerepet vállalt a beruházásban
– hangsúlyozta Virág István. Megemlí -
tette még, hogy az épületfelújítások
mellett fejlõdik a MÁV gördülõ állomá-
nya is, egyre színvonalasabb IC-kocsik-
ban és motorvonatokon utazhat a kö-
zönség. Új hír, hogy a Budapesten át-
haladó közlekedési folyosó tehermen-
tesítésére szolgáló ún. V0 vasútvonal a
korábbi tervektõl eltérõen nem Komá -
romnál, hanem Gyõrnél fog becsatla-
kozni az 1-es fõvonalba. Ez azt jelenti,
hogy a Celldömölk környéki vasútvona-
lak kondíciói markánsan felértéke -
lõdnek: több helyszínen meg kell ol-
dódnia a részleges kétvágányúsítást, il-
letve a villamosítást is. 
Ágh Péter országgyûlési képviselõ a
mostani mellett felsorolta az elmúlt
idõszakban megvalósult celldömölki
fejlesztéseket is: 
– Ha 150 évvel ezelõtt nem épülnek sí-
nek, minden másképp alakult volna
Kemenesalja fõvárosában. Így ez a vá-
ros a vasútnak sok mindent köszönhet,
többek között, hogy azzá tette, ami:
egy várossá, amelynek a vasutas világ-
ban van neve, elismertsége és komoly
történelme. Hála ezért mindenkinek,
aki itt dolgozott, és itt dolgozik, hogy
saját munkájával egyrészt segíti em-

bertársai közlekedését, másrészt méltó
folytatója az elõdök szolgálatának. A
holnap vasútjának alapja az õ mai
helytállásuk. Köszönet azért minden
celldömölki vasutasnak, hogy a múlt
tradícióira alapozva õk is a jövõt építik
– hangsúlyozta beszédében a képvi -
selõ. Kifejtette továbbá azt is, hogy az
együtt munkálkodás a város érdeké-
ben már több nagyprojektet eredmé-
nyezett. A vasútállomás tekintetében
elõször a belsõ felújítás, késõbb a par-
koló kialakítása, majd a jelenlegi,
végsõ beruházás valósulhatott meg. 
Az avatóbeszédek sora Fehér László
polgármester felszólalásával folytató-
dott. A városvezetõ felidézte a 2013
óta zajló projekt ütemeit:
Kilenc évvel ezelõtt, 2013-ban szüle-
tett egy döntés, hogy az önkormányzat
a MÁV-val és a Volánnal karöltve pá-
lyázik az „Utazz és parkolj!” projektre,
amelynek köszönhetõen meg tudott
valósítani egy 200 millió forintos beru-
házást. Ebbõl az összegbõl újulhatott
meg a vasútállomás belsõ tere, illetve
az autóbusz-pályaudvar. 2017-ben a
személyautók számára sikerült kialakí-
tani egy nagyobb parkolórendszert,
majd befejezésül a jelenlegi 321 millió
forintos beruházásnak köszönhetõen a
vasútállomás épülete kívülrõl is felújí-
tásra került. Az elmúlt néhány évben
tehát mintegy 700 millió forintos beru-
házást hajtottak végre a celldömölki
közösségi közlekedés korszerûsítése
érdekében – fejtette ki beszédében
Fehér László városvezetõ. 

»LA

Megszépült Celldömölk vasútállomása
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Megújult a tankonyha és tanétterem a
Szombathelyi Mûszaki Szakképzési
Centrum Eötvös Loránd Szakképzõ Isko -
lájában. Az elkészült beruházás ünnepé-
lyes avatását március 25-én tartották. 

A Vas Megyei Szakképzési Centrum
„Turizmus-vendéglátás ágazati képzõ -
központ infrastrukturális és szakmai
felkészítése az új szakképzési struktú-
rára Vas megyében” címû projekt kere-
tében megvalósult tankonyha és tanét-
terem fejlesztés átadó ünnepsége a
11. A osztályosok összeállításával vette
kezdetét, akik az étkezésrõl, és az éte-
lek elkészítésérõl szóló bölcs idézete-
ket osztottak meg a jelenlevõkkel. A
rendezvény mûsoros része egy gitár-
produkcióval folytatódott Vörös Va -
lentin elõadásában, majd Márton Va -
nessza és Takács Szabolcs 11.-es diá-
kok szavalták el József Attila: Kínálgató
címû versét. A beszédek sorában el -
sõként Fehér László polgármester szólt,
aki ünnepi köszöntõjében a városban
jelentõs szerepet betöltõ szakmunkás-
képzés múltjáról beszélt, megemlítve a
jelent is, melyben nagy szerepe van a
különbözõ szakmák gyakorlati helyszí-
neit biztosító tanmûhe lyeknek a piac
kihívásainak megfele lõen. A városve -
zetõ kiemelte a We walka és a Jufa
Hotel szerepét a pék-cukrász, illetve
turizmus-vendéglátás szakok terén.
Szentgyörgyvári Róbert, a Vas Megyei
Szakképzési Centrum kancellárja ünne-
pi gondolatai közt elmondta, hogy két
évvel ezelõtt írták alá a szerzõdést az
innovációs támogatási központtal,
mely be kilenc szakképzési centrum ke-
rült bele. A szerzõdés egyik eleme,
amely egy másik pályázatnak is köz-
ponti célja; az ágazati képzõ központ
létrehozása, elsõsorban a gazdasági
igényeket kiszolgáló képzésekre vonat-
kozóan. Így jutottak el oda, hogy a
vendéglátás-turizmus képzést támo-
gassák. A Vas Megyei Szakképzési
Centrum 266 millió forintot nyert el,
melybõl kétszázmillió került eszközbe-
szerzésre és infrastrukturális fejlesztés-
re. Ezt az összeget öt intézmény között
osztották fel, figyelembe véve az isko-
lák állapotát és tanulólétszámát. Ez
alapján a celli intézmény 13 millió fo-
rintot kapott a tankonyha és tanétte-
rem eszközfejlesztésére, felújítására. 
Soós Andrea igazgató ünnepi beszédét
múltidézéssel kezdte, melynek kereté-
ben  kitért az iskolában 2007-ben in-
dult pék-cukrász képzésre, amikor még
csak a melegítõkonyha állt rendelke-
zésre gyakorlati helyszínként. A szak-

képzési hozzájárulásnak köszönhetõen
aztán bõvülhetett az eszközpark, 2012
óta pedig tanmûhelyben folyhat a gya-
korlati képzés. 2015-ben újabb mér -
föld kõként vendéglátó képzéssel bõ -
vült a paletta, 2018-ban a tankonyha
legfontosabb eszközei kerültek beszer-
zésre. 2020-ban a szakképzési rendszer
átszervezésével és a képzési tartalmak
megváltozásával szükségessé vált a
tankonyha átalakítása, további eszköz-
beszerzés, valamint egy megfelelõen
felszerelt vendégtér kialakítása. Így a
mostani pályázat keretében megújul-
hatott a tankonyha padlózata, falbur-
kolata, a vendégtérbe új asztalok, szé-
kek, tálalószekrények kerültek, meg-
újultak a tanulópadok és székek is.
Ágh Péter országgyûlési képviselõ be-
szédében kiemelte, hogy ebben a tér-

ségben a turizmus-vendéglátás mindig
is meghatározó szerepet töltött be, és
a turisztika területén kimagasló értéke-
ket, jó eredményeket tudott felmutatni
Észak-Vas megye. „Sajnos az utóbbi
idõben a járvány és a háború minden-
hol megakasztja a települések fontos
erõforrásának számító turizmust, de
bízzunk abban, hogy visszatérnek a
boldog békeidõk” – fejezte ki reményét
a képviselõ. Az ünnepélyes szalagátvá-
gás után Rettegi Attila, a Vas Megyei
Szak képzési Centrum fõigazgatója
mon dott pohárköszöntõt, aki kiemelte,
hogy a gyakorlati oktatás helyszínéül
szolgáló, külcsínében megújult tan-
konyha és tanétterem a belbecsre, va-
gyis az elvégzett munkára is ösztönzõ -
leg hat.

»REINER ANITA

Megújult tankonyha és tanétterem

2022. március 22-én, a városháza
házasságkötõ termében a városveze-
tés vendégül látta a városunkban el-
szállásolt ukrajnai háború elõl elmene-
kült embereket. Közülük a Vasvirág
Hotelben 36, a kolostorban pedig 5
ember került elhelyezésre. A zömében
nõkbõl és gyermekekbõl álló csoport-
nak üdítõvel és egy kis harapnivalóval
is kedveskedtek. Miután megtekint-
hettek egy kisfilmet Celldömölkrõl, az
ügyeik rendezésében is segítettek.

Bízunk benne, hogy a szomszédunk-
ban dúló háborús helyzet minél elõbb
megoldódik.

Vendégül látták a menekülteket
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Programok a jubileum jegyében
Idén nyáron lesz ötven éve, hogy 1972.
augusztus 18-án átadták a Kemenes -
aljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
épületét a város és térsége nagyközön-
sége számára. Az ez évi rendezvények
többségét meghatározza a nem min-
dennapi évforduló, és a hagyományos
programoknak is bõven lesznek a jubi-
leumra utaló elemei. Az erre vonatkozó
tervekrõl nyilatkozott Pálné Horváth
Mária, a KMKK igazgatója.

Az ötvenéves jubileumra készülõ intéz-
mény ebben az évben a már hagyo-
mányos rendezvények keretében való-
sít meg olyan programelemeket, ame-
lyek utalnak az elmúlt fél évszázadra;
illetve az év folyamán megrendezésre
kerülnek olyan kulturális események,
amelyeknek szintén az a célja, hogy
megjelenítsék az elmúlt ötven évet, és
megfogalmazzák az intézmény jövõ -
képét az elkövetkezõ évtizedekre. Elsõ
tavaszköszöntõ nagyrendezvényünk az
április 22. és 24. között zajló Tulipán -
fesztivál, melynek kiállítása a tájegy-
séghez kötõdõ népi alkotókat és ipar -
mûvészeket köszönti, akiknek a mun-
kássága segítette az intézmény szak-
mai tevékenységét a néphagyomá-
nyok, népszokások, helyi népmûvészeti
értékek õrzése által. Külön köszöntjük
ezzel a kiállítással a fafaragó és díszítõ -
mûvész szakkört, akik a mûvelõdési
központ nyitása óta mûködnek, így
ugyancsak ötvenévesek. A megalakulá-
sának szintén ötvenéves évfordulóját
ünneplõ Kemenesalja Néptánccsoport a
Sághegyi Szüreti Napok keretében ter-
vezi jubileumi mûsorát. 
A Móritz-galérián megrendezésre kerü lõ

kiállítások között Celldömölkhöz, illetve
a Kemenesaljához kötõdõ mûvé szeket
hívunk meg életmûvük, alkotásaik be-
mutatására. Év elején a Mun kácsy-díjas
Móritz Sándor képeibõl összeállított vá-
logatással nyitott a kiállítások sora, jelen-
leg pedig Zongor Lász ló grafikusmûvész
alkotásaival találkozhat a látogatóközön-
ség. A továbbiakban még Zongor Gábor
és Göcsei József festõmûvészek is kiállí-
tanak majd a jubileumi év folyamán, és
készül az intézmény elmúlt öt évtizedes
történetét bemutató interaktív kiállítás
is. A város nagyrendezvényein minden
alkalommal fellépnek az intézményben
mû ködõ mûvészeti csoportok, ezenkívül
hazahívjuk a Celldömölkrõl elszármazott,
de innét indult énekeseket, táncosokat,
akik szintén fellépõi lesznek szervezett
programjainknak. Az ötven év méltó
megünneplésére születésnapi gálamû -
sort is tervezünk, melyre természetesen
hívjuk és várjuk mindazokat, akik az el-
telt évtizedek során a mûvelõdési köz-
pontban dolgoztak.
Közönségtalálkozókat is szervezünk
cell dömölki filmes szakemberekkel,
akik a KMKK Art Mozi nyitása óta aktív
részesei, szakértõi, segítõi, vendégei
voltak a mozis programoknak. Az onli-
ne lehetõségeket kihasználva hirdetjük
meg a jubileumot megjelenítõ kulturá-
lis akciókat, vetélkedõket, kvízeket. A
helyi médiákkal együttmûködve a múl-
tidézés mellett tervezünk közös felada-
tokat, célokat is megvalósítani.

*
Az ötvenéves KMKK Kresznerics Ferenc
Könyvtárának jubileumi eseményeirõl
Németh Tibor könyvtárvezetõ nyújtott
tájékoztatást.

A könyvtár tekintetében az õsz lesz a
meghatározó a jubileumi események
kapcsán. Szeptemberben várható a
könyvtárosok és olvasók baráti találko-
zója elnevezésû program, melynek ke-
retében valamennyi munkatársat meg-
keresünk, aki az elmúlt fél évszázad-
ban dolgozott a könyvtárban, valamint
azokat az olvasókat, akik 1972 -tõl vé-
gigkísérték a bibliotéka öt évtizedét,
vagy hosszabb ideig rendszeres hasz-
nálói voltak. Egy kötetlen, jó hangulatú
beszélgetést tervezünk az emlékek fel-
idézésével és fõhajtással mindazok
elõtt, akik már nem lehetnek köztünk.
Októberben „Fókuszban a könyvtártör-
ténet” címmel mini konferenciát szer-
vezünk a celldömölki könyvtár történe-
tének különbözõ idõszakairól és mind-
azokról az országosan is jeles könyvtá-
ros személyiségekrõl (Györke József,
Szente Ferenc, Ughy Jenõ), akik tele -
pülésünkrõl származtak. 
A jubileumi rendezvények kísérõjeként
fotó- és dokumentum kamara kiállításo-
kat állítunk össze. A honlapunkon talál-
ható „Kemenesaljai Digitális Könyv -
tárban” tematikus összeállítást készí-
tünk a könyvtár történetével kapcsola-
tos publikációkból. Hagyományos ren-
dezvényeinket (pl. Országos Könyvtári
Napok, Magyar Tudomány Hónapja) a
jeles jubileumhoz kapcsolódó tematiká-
val fogjuk megszervezni. A programok
mellett pedig talán a legfontosabb: az
eddigiekhez hasonlóan igyekszünk
olyan színvonalú szolgáltatást nyújtani
minden személyes vagy online haszná-
lónknak, amely méltó könyvtáros elõ -
deink örökségéhez.

»REINER ANITA

Kellemes dallamokkal nyitotta meg a
tavaszi idõszakot a Savaria Rézfúvós
Együttes. A „Kemenesaljai Szimfónia
30 tételben” program keretén belül
megvalósuló koncertet március 26-án,
rendezték meg a Kiss Péter emlékére
kialakított parkban.

A Savaria Rézfúvós Együttes neve nem
lehet ismeretlen a zenét kedvelõ kö-
zönség számára. Már a tavalyi év fo-
lyamán is találkozhatott velük a
nagyérdemû a „Kemenesaljai Szim -
fónia 30 tételben” nevezetû program
keretein belül. Az együttes a Savaria
Szimfonikus Zenekar hivatalos berkei-
ben alakult, elsõ koncertjüket pedig
1976-ban mutatták bee. Természe te -
sen, a tagok azóta cseré lõdtek, azon-

ban a „Savaria” hangzás, illetve a
minõségi zenélésre való törekvés máig
prioritást élvez munkájuk során. Egyedi
hangzásviláguk még a zenéhez nem
értõ személyeknek is feltûnhet. Ze -
néjükben a múlt hagyományát szeret-
nék ötvözni a jelen, illetve jövõ muzsi-
kájával. Re pertoárjuk széles skálát fog
át, hiszen a reneszánsz kortól kezdve,
egészen a napjainkban nagy népszerû -
ségnek ör vendõ könnyûzenéig találha-
tóak mû vek elõadásaik sorában.

Nemcsak hazánkban, de Európa na-
gyobb városai ban is koncerteztek már,
így a hat tagú zenekar az egyik leg-
meghatározóbb rézfúvós együttesként
foglal helyet a magyar zenei életben.
Je lenlegi koncertjük az elmúlt évben
megkezdett „Kemenesaljai Szimfónia
30 Tételben” koncertsorozat keretében
valósult meg. Celldömölk Város Ön -
kormányzata 7,5 millió forintnyi támo-
gatást nyert ennek megszervezésére.
Ez alkalommal már a 15. koncertet szá -
mlálták a programban, mely a kö -
vetkezõ idõszakban folytatódik majd. A
Kiss Péter-parkba kilátogatók kellemes
és ismerõs dallamok kíséretében kö-
szönthették a mindenki számára ked-
ves tavaszi idõszakot.

»NOVÁK FANNI

Ismét felcsendült a Kemenesaljai szimfónia
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92 éves korában elhunyt a gimnázium
elsõ végzõs osztályában érettségizett,
Amerikába kitelepült Varga Imre, aki
bár évtizedekkel ezelõtt messzi honba
szakadt, de sosem feledkezett meg
szülõhazájáról. Hazalátogatásai alkal-
mával rendszeresen részt vett a Ke -
menesaljai Baráti Kör rendezvényein,
nagy összegû tõkével alapítványt léte-
sített, melyet a kör Varga-Szita Alapít -
vány néven mûködtet. Az alapítvány
lehetõvé teszi, hogy évrõl-évre arra ér-
demes, Celldömölkön érettségizett fia-
talokat ösztöndíjjal támogassanak.

Varga Imre 1930-ban született a közeli
Vásárosmiskén. Az 1946-ban alapított
Celldömölki Állami Gimnázium elsõ
osztályában érettségizett, a kitüntetés-
sel elvégzett középiskola után 1954-
ben kõ olajmérnöki diplomát szerzett a
miskolci egyetemen. 
Ezt követõen mérnökként dolgozott
Budapesten, a Bányászati Aknamélyítõ
Vállalat központi irodájában. Esti egyete-
mi hallgatóként a gépészmérnöki má-
soddiplomát igyekezett megszerezni, ta-
nulmányait azonban nem tudta befejez-
ni, mert kitört az 1956. októberi magyar
felkelés. Hazája iránti erõs szenvedély-
lyel és büszkeséggel tevékenyen vett

részt a felkelésben. Munkahelyén a
Forradalmi Munkástanács elnökévé vá-
lasztották. 1956 késõ õszén élete leg-
nehezebb döntésével szembesült,
kényszerbõl Magyarországról Ausz tri -
ába menekült, ahol a sors akaratából
Bécsben találkozott egykori egyetemi
társaival. A Soproni Egyetem és a To -
rontói Egye tem Bányamérnöki Karai
között fenntartott kapcsolat révén
Montrealon keresztül Torontóba kelt
útra, ahova 1957 elején érkezett. Olaj -
fúró munkásként, majd rajzolóként he-
lyezkedett el. A Texaco Canada Limited
kõolajmér nö keként közel 30 évig dol-
gozott egyre sokrétûbb és egyre na-
gyobb fele lõsséggel járó mûszaki, üze-
meltetési, üzleti vállalkozási és vezetõi
szerepekben. 
1990 és 1993 között különleges meg-
bízást kapott: egy nemzetközi bizottság
tagjaként vett részt a magyar bányá-
szati, kõolaj- és földgáztörvények és
rendeletek felülvizsgálatában, kor sze -
rûsítésében és szövegezésében. E
munkájáért Magyarország Kormányától
megkapta a Magyar Ér dem rend tiszti-
keresztjét, melynek viselését Kanada
Kormánya engedélyezte. 1994 és 2010
között kõolajmérnöki tanácsadóként
dolgozott különbözõ helyi és nemzet-

közi projekteken. Hosszú és elismert
szakmai pályafutás után 80 évesen vo-
nult nyugdíjba.
Magas szintû szakmai munkája mellett
szívügyének tartotta a kanadai ma-
gyarság összefogását, az 56-os magyar
forradalmi emlékek ápolását. Fontos
magyar történelmi évfordulókhoz és az
1956-os magyar felkeléshez kapcsoló-
dó közvetlen tapasztalataihoz kapcso-
lódóan számos magyar közösségi kul-
turális eseményre hívták meg elõadni. 
Büszke volt fogadott hazájára, Kana -
dára, de szívében õrizte szülõföldjét,
Magyarországot, valamint szûkebb ha-
záját, Kemenesalját is. 
Segítõkészsége nyilvánult meg többek
között abban, hogy a Kemenesaljai
Baráti Kör tagjaként 1995-ben egykori
osztálytársával, Szita Jenõvel félmillió
forintos tõkével ösztöndíjat alapított,
amelybõl minden évben arra érdemes
celldömölki diákok egyetemi, fõiskolai
tanulmányait támogatják a Kemenes -
aljai Baráti Kör döntése alapján. Cell -
dömölk Város Önkormányzata 2008-
ban hivatalos elismerésben részesítet-
te Varga Imrét az ösztöndíjalap létre-
hozásához való hozzájárulásáért.
Nyugodjék békében! 

»REINER ANITA

In memoriam Varga Imre
1930. május 12. (Vásárosmiske) – 2022. január 15. (Calgary, Alberta)

Ismételten megrendezték a nagy nép -
szerûségnek örvendõ VulcanRun verse-
nyét. Az elõzõ évekhez hasonlóan a
Ság hegy adott otthont a megmérette-
tésnek március 19-én, szombaton.

Talán már nevezhetjük hagyományos-
nak is azt a sporteseményt, melyet a
Ság hegyen szerveznek meg a kalandot
és sportot kedvelõ emberek számára
évrõl évre. A VulcanRun futóversenyt
szervezõ Honvéd Ezüst Nyíl Sport -
egyesület, valamint Lendvai Gá bor szer -
vezõ folyamatosan azon dolgozik, hogy
mindig új és új kihívással várhassa a
sportolni vágyókat. A szervezõk a  Ság
hegy festõi szépségû környezetébe invi-
tálják meg a kalandvágyó sportolókat,
akik a hegy vadregényes tájain méret-
tethetik meg magukat. Ez alkalommal a
szokásostól eltérõen az akadályfutó he-
lyett terepfutó verseny került megtar-
tásra, azonban a ver senyzõk most is

különbözõ futamokban indulhattak, így
mindenki a hozzá leginkább illõt vá-
laszthatta. Az esemény kezdetén Fehér
László polgármester és Lendvai Gábor
szervezõ köszöntötte a megjelenteket,
és indította el a verseny folyamatát. A
résztvevõk a Vul kánparktól indulva a
Ság hegyen keresztül 7, valamint 14
km-nyi távot tettek meg. A felnõttek

kategóriáján kívül a gyermekek is rajt-
hoz állhattak, akik mindannyian díjazás-
ban részesültek. Az idei évben kutyás
futamot is szerveztek, így a versenyzõk
házi kedvenceiket is hû társul választ-
hatták a kilométerek lerovásához.
Az elemekkel, illetve egymással küzdõ
versenyzõk kategóriánkénti díjazásban
részesültek és az eredményhirdetés
keretén belül abszolút nõi és férfi
gyõztest is hirdettek. A verseny izgal-
mainak átélése után lehetõségük volt
a résztvevõknek a felfrissülésre: a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület forralt borral és teával várta
a sportolókat a verseny teljes ideje
alatt. Ezen kívül pedig a szervezõk az
energiapótlás érdekében szénhidrátdús
ételekkel kínálták a távot teljesítõket.
A résztvevõk biztonsága érdekében pe-
dig a Kemenesaljai Mentésügyi Egye -
sület szakemberei is jelen voltak a
helyszínen.                        »NOVÁK FANNI

Terepfutó verseny a Ság vadregényes tájain
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A celldömölki születésû énekesnõ-
dalszerzõ Kiss Flóra, már régóta foglalko-
zik zenéléssel. Pályája legutóbbi sikerét
’A Dal 2022’ mûsorban érte el: zeneka-
rával másodikként zártak a népszerû te-
hetségkutatón, melynek keretén belül a
legjobb hazai slágert választja meg a
nagyérdemû, illetve a  szakma nagyjait
képviselõ zsûri. Flórát pályája indulásá-
ról, átélt élményeirõl, valamint pályafu-
tása csomópontjairól kérdeztük.
»Mikor és hogyan kerültél közel a ze-
néhez?
–  A családban édesapám volt az, aki
legtöbb zenét mutatta nekem már egé-
szen kiskoromtól. Amikor a nagyszüle-
imhez vidékre utaztunk, zenét hall -
gattunk a kocsiban, otthon reggel zené-
vel ébresztettek hétvégente, és kedv -
telésbõl, amikor csak tehettük, szólt va-
lamilyen lemez. Az összes albumot fej -
bõl tudom, ami gyerekkoromban meg-
szólalt nálunk. Ahogy nõttem, úgy ido-
multam ehhez az örökséghez zeneileg. 
»Az interneten található, rólad szóló
névjegy alapján autodidakta módon
kezdtél zenét tanulni. Volt olyan példa-
képed, aki miatt belevágtál ebbe?
–  Õszintén szólva, nem. Már az elején
sem egy-egy kiemelkedõ hang vagy
személyiség érdekelt, kiemelve a zenei
környezetébõl azt, akit hallok, hanem
a komplett zenei megfejtések, egész
dalok, hangulatok. A jazz mûfajában
hallottam elõször olyan éneklési kifeje-
zésmódokat, amit külön ki tudnék
emelni nagy hatásként. Ott sem egy
konkrét embert említenék, hanem azt
a finomságot és aprólékos eszköztárat,
frazírokat, a dinamika széles skáláját,
amik az igazán fontos szereplõi ennek
a mûfajnak. Ez lenyûgözött az elsõ
perctõl. Persze az tény, hogy idõvel,
lettek nagy kedvenceim, mint például
Chet Baker, vagy Anita O’Day. De nem
mondanám, hogy miattuk kezdtem el
ezt csinálni. Azt hiszem, a cselekvés
eufóriája és ösztönös õszintesége miatt
kezdtem el.”
»Ki vagy mi indított el igazán a pályá-
don?
–  Azt hiszem, az alapkõ letétele emel-
lett a hivatás mellett az volt, amikor a
Kõbányai Zenei Stúdióba jelentkeztem.
A második jelentõs téglája ennek a
„várnak”, hogy elsõre felvettek. A har-
madik pedig az iskolában való jelenlé-
tem és az ottani kapcsolataim, tanára-
immal való zenélés. Ezek voltak, amik
egyre biztosabbá tettek abban, hogy
ez egy olyan közeg és lét, ahová való

vagyok, ami nekem egyértelmûen jó.
»Milyen csomópontokat emelnél ki a
pályafutásodból, melyek nagy hatással
voltak rád?
–  „Az aktivitásom nagyon korán
elkezdõdött a szakmában, és háborgó
óceánoknak tûnõ mély vizekbe dobtak
legtöbbször a tanáraim. Ezért nagyon
hálás vagyok, mert most tényleg nehe-
zen tudok olyan zenei helyzetbe kerül-
ni, amitõl zavarba jövök. Fekete Kovács
Kornél, Póka Egon, Tóth János Rudolf,
Balázs Elemér nagyon nagy találkozá-
sok voltak az életemben, és sok új
lehetõséget nyitottak elõttem. A velük
való munkát mindig meg szoktam em-
líteni ilyenkor, mert fiatalon és tapasz-
talatlanul is megkaptam tõlük a bizal-
mat. Ez, azt hiszem, egy olyan típusú
széllel bélelt önbizalommal rendelkezõ
fiatalnak, aki akkor voltam, nagyon sok
megerõsítést ad.
»Mikor és hogyan alakult a zenekarotok?
–  „2019-ben csatlakoztam a Subicz Gá -
bor vezette Subtoneshoz, ami akkor
már egy kész zenekar volt, az ország
legprofibb jazz zenészeivel és Jónás
Verával kiegészülve. Gabival már több-
ször játszottunk együtt korábban a
Modern Art Orchestraval, amikor egy
pár évig rendszeres vendége voltam
annak a zenekarnak. Ugyanebben az
évben közösen dolgoztunk a „Curtiz”
címû film fõcímdalán, Gabi pedig az
egész film zenéjén. Ez a közös munka
volt talán, ami miatt elhívott engem
második szólistának a zenekarába. Ha
korábban történik ez velem, biztos lett
volna bennem szorongás, hogy egy,
már jól mûködõ csapatba kerüljek. Hi -
szen ott újra akklimatizálódni kell, szé-
pen lassan feloldódni, ezek kimerítõ
lelki és szakmai folyamatok a magam-
fajta érzékenységû embernek. De ek-
korra magam mögött volt már pár
ilyen folyamat, ezért szorongás helyett
inkább lelkes voltam és kíváncsi.
Örültem a feladatnak.
»Hogyan jutottatok arra a döntésre,
hogy elindultok ’A Dal 2022’ mûsor ban?
–  Gabi tartja a kezében a zenekar
jövõjét, õ a zenekarvezetõ, és minden

ilyen döntés meghozatala valójában õt
terheli. Ez tényleg teher, hiszen néha
úgy kell döntéseket hozni, hogy a
nagy, közös jó lebeg a szem elõtt, nem
az egyéni benyomások, emiatt ez sze-
rintem nagyon nagy felelõsség. A vé-
gén mégis mindannyian rábólintot-
tunk, mert nagyon szerettük volna a
zenekart jól pozícionálni azok felé,
akikhez még nem jutottunk el. A meg-
jelenés volt a célunk, és az, hogy ha
már 3 embert találunk a TV képernyõk
elõtt, akik számára az ismeretlen ség -
kbõl érkezünk, és tetszik nekik a ze-
nénk, már profitáltunk az egészbõl.
»Milyen érzések vannak benned azok
után, hogy másodikként végeztetek a
versenyben?
–  Nagyon büszke vagyok magunkra,
mert végig teljesen önazonosan, nem
belecsúszva a versengésbe, csak tettük
a dolgunkat, amiért mentünk. A zené-
lés élményéért, hogy megmutathassuk
másoknak azt amit csinálunk, és fõ -
ként, hogy megmutathassuk mennyire
szeretjük, és élvezzük azt. Muszáj meg-
említenem, hogy én személy szerint
nagyon hálás vagyok a mûsor készí tõi -
nek, külön kiemelve Mezõ Misit, Fe -
renczi Gyurit és Do rozsmai Pétert, hogy
az élõ zenéért, és a minõségi zenei ér-
tékekért ilyen módon álltak ki, igazi
minõség születhetett hétrõl hétre min-
den adásban. Csodás volt a mezõny,
rengeteg is merõssel és igényes pro-
dukciókkal. 
Pozitív élményünk, hogy egy olyan
kaliberû rétegzenének tartott produk-
ció, mint a miénk, idáig eljuthat.
Hatalmas élményt jelentett az is szá-
momra, hogy noha a műsor ideje alatt
egy nagyon nehéz magánéleti válságot
éltem meg, a zenekarunk összetartó
ereje, valamint az alkotás öröme ki tu-
dott zökkenteni ebből.
»Mi inspirál igazán a zenélés során?
– A jelenlét, a figyelem, az akciók és
reakciók, a nagy közös hangulat, és a
hangokba préselt személyiségjegyek.
Ezekrõl valójában nem lehet beszélni,
csak meghallgatni.
»Mit üzennél azoknak a tehetséges fi-
ataloknak, akik félnek elindulni a zenei
pályán?
–  Úgy gondolom, hogy akinek ez az út-
ja, képes lesz a félelmeit, a gátlásait
levetkőzni, és mindent megtenni an-
nak érdekében, hogy tehetsége kitelje-
sedjen. Valami ilyesmit nevezek én fa-
natizmusnak.”

»NOVÁK FANNI

„A cselekvés eufóriája és ösztönös õszintesége vezérelt” 
Út a gyerekkori szerelemtõl A Dal színpadáig
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Csaknem évtizedes múltra tekint vissza
a marosvásárhelyi Maros Mûvész -
együttes és a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár kulturális kapcso-
lata. Ennek ékes bizonyítékaként évrõl
évre ellátogatnak városunkba, hogy
egy-egy újabb táncszínházi elõadá -
sukkal megörvendeztessék a celli gye-
rekközönséget.

Március 21-én délelõtt a felsõtagozatos
általános iskolásokat, valamint a kö-
zépiskolásokat várta a Maros Mûvész -
együttes „Ábel” címû új táncszínházi
elõadásával. A Tamási Áron mûve alap-
ján színre vitt táncjáték az erdõpász -
torként a Hargitára kerülõ eszes szé-
kely fiú alakját kimondottan a tánc
nyelvén formálja meg. Annak a csíki
székely fiúnak a figuráját, amely Ta -

mási Áron Ábel trilógiájában született
meg számunkra. Ábel személye fõleg a
tánc eszközeivel jelenik meg a nézõk
elõtt, de elkerülhetetlen a verbális
megjelenítés is, így újra meg újra
elõkerülnek Ábel fõ gondolatai az igaz-
ságról, a székely létrõl, a lélek tisztasá-
gáról, arról, hogy miért vagyunk a vilá-
gon.… Egyre fontosabb kérdések kerül-

nek elõ, melyek kapcsán Ábel rámutat
a lényegre, miszerint csak megtisztul-
va, szabad és tiszta lélekkel tudunk vá-
laszolni életünk alapkérdéseire. A gon-
dolatkör végkifejlete szerint: „Tisztán
az Isten lelkével válaszol minden fel-
tett kérdésre... mert... az emberek fé-
nyes világa után az Isten tiszta világá-
ba vágyik az ember.” A darabban
Tamási-szövegrészletek hangzanak el a
táncosok szájából, és a mû hangulatát
ez esetben nem annyira a humor, ha-
nem inkább a székely nyelvbõl és gon-
dolkodásmódból áradó derû jellemzi. 
Délután az általános iskolák alsó tago-
zatosai tekinthették meg Szép Palkó
történetét. A székely népmese zené-
vel, tánccal, látványos és érdekes jel-
mezekkel és díszlettel elevenedett
meg a színpadon. A Benedek Elek tol-
lából származó közismert és kedvelt,
örökzöld mese egy szegény legény,
Palkó életútjáról szól, aki érvényesülé-

sét keresi a nagyvilágban. Kalandos út-
ja során óriásokkal, ördögökkel találko-
zik, eljut a király palotájába is inasnak,
ahol a királylánnyal megszeretik egy-
mást. Ez nem tetszik a királynak, és
meg akarja leckéztetni Szép Palkót,
különbözõ próbatételek elé állítva. A
királykisasszony furfangja és Palkó
ügyessége jól kiegészíti egymást, így
minden nehézség ellenére túljárnak az
öreg király és királyné eszén. Persze
nem büntetés nélkül, hisz a királyné
átka miatt elfelejtik egymást. Ez az
átok pedig addig tart, amíg a király és
felesége meg nem hal. Ekkor a szerel-
mespár egymásra talál és átveszik az
uralmat az országban egy hetedhét or-
szágra szóló hatalmas lakodalom, mu-
latság kíséretében, és mint a legtöbb
mesében, itt is a jó gyõzedelmeskedik.
A Maros Mûvészegyüttes mesejátéká-
ban a történetet táncban mesélik el a
szereplõk, a fõszereplõknek viszont
pró zai szerepük is van. A zene tökéle-
tesen kiegészíti a tartalmat és a moz-
gásanyagot, így válik egységes egész-
szé a produkció.                 »REINER ANITA

Ábel és Szép Palkó a tánc nyelvén

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

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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Ismételten Állásbörzét tartottak Celldö -
mölkön. A munkakeresés elõtt állók
március 24-én tekinthették meg a cé-
gek kitelepüléseit a Kemenesaljai Mû -
velõdési Központban.

Az élet egyik legfontosabb alkotóele-
me a megfelelõ munkahely kiválasztá-
sa, hiszen otthonunk után ezen a he-
lyen töltjük a legtöbb idõt. Pszichénkre
is nagy hatással van a megfelelõ állás
választása, hiszen kutatások alapján a
munkahely okozta stressz egyre nö -
vek võ tendenciát mutat manapság. Az
ideális munkára, valamint munkahelyi
környezetre való rátalálást azonban
számtalan tényezõ nehezíti mostan-
ság. Ezt a helyzetet igyekszik meg-
könnyíteni a Változó Világért Alapít -
vány, hiszen idõrõl idõre megszervezik
a nagy népszerûségnek örvendõ állás-

börzéjüket több megye városában is.
Mottójuk alapján szeretnének segíteni
a térségben található cégeknek a
megfelelõ munkaerõt, az állást keresõ
személyeknek pedig az ideális munka-
helyet megtalálni. Az Alapítvány már
több éve szervezi meg városunkban is
a börzét, melyet sajnos a járványhely-
zet miatt el kellett halasztaniuk az
elõzõ években, de idén ismételten si-
került ennek megrendezése.
Az Állásbörze keretén belül ez alka-
lommal 11 cég képviselõi települtek ki,
azonban a kínált állások száma meg-
haladta a 100-at is. Az érdeklõdõk szé-
les körben szerezhettek információt az
egyes állásokról, illetve a munkakörrel
járó bérezésrõl, juttatásokról. Nemcsak
munkanélküliek látogatták meg a bör-
zét, hanem a munkahelyváltáson gon-
dolkodók is. Széles összehasonlítási te-

rep volt ez számukra, melyet az Ala -
pítvány projektvezetõje, Németh Zsolt
külön ki is emelt. A tervek szerint a
jövõben folytatják az Állásbörzék sorát,
és még többször szeretnék majd
Celldömölkre elhozni a rendezvényt,
ezzel segítve a cégeket, illetve a mun-
kavállalókat egyaránt.

»NOVÁK FANNI

Állásbörze Celldömölkön

Esztergályos Jenõ, a volt Apáczai Kiadó
alapítója és tulajdonosa egy festmény-
nyel ajándékozta meg a Szent Be -
nedek Katolikus Általános Iskolát.   Fa -
ragó Miklós festõmûvész „Engedjé tek
hozzám a kisdedeket!” címû mûvének
hivatalos átadására  és megáldására
március 23-án került sor.

Az alkotást Faragó Miklós festõmûvész
2010-ben készítette az Apáczai Kiadó
megrendelésére. Most a kiadó alapítója
és tulajdonosa, Esztergályos Jenõ úgy
határozott, hogy a festményt odaaján-
dékozza a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskolának. Az átadó ünnepség
a kép leleplezésével kezdõdött, majd
az iskola diákja, Gaál Júlia szavalta el
Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket! cí -
mû versét, és az alsótagozatosok éne-
keltek. Németh Zoltán plébános Szent
Máté evangéliumából olvasott fel egy
részletet, ezt követõen dr. Székely Já -
nos megyéspüspök egy rövid prédiká-
ció kíséretében megáldotta a képet.
Igehirdetésében arra hívta fel a figyel-
met, hogy a gyermekek szívéhez van
legközelebb az Isten országa, és ne-
künk felnõtteknek is gyermekszívet kell
kialakítani magunkban, amely nyitott
minden jóra, és ámulattal nézi a vilá-
got. Jézust a gyerekekkel ábrázoló kép
kapcsán pedig a püspök arra világított
rá, hogy a Szent Benedek iskolában a

gyerekek legfõbb tanítója maga Jézus,
legfõbb tárgy pedig a hit, remény és
szeretet tantárgya. A közös imádság
után az adományozó Eszter gályos Jenõ
osztotta meg gondolatait a jelenle -
võkkel, aki hangsúlyozta, hogy az isko-
lába belépõk számára ez a festmény
hûen tükrözi az intézmény eszmeisé-
gét, szellemiségét. Az iskola új ékét az
átadó nevében Esztergályos Jenõ, az
átvevõ nevében pedig Czupor Attila
igazgató leplezte le, aki hálás köszöne-

tét fejezte ki az adományért, a kép üze-
netértékét kiemelve, miszerint: „En -
gedjétek hozzám jönni a kisgyermeke -
ket, mert ilyeneké az Isten országa.”
Az ünnepi rendezvény folytatásaként
az iskola irodalmi színpadának tagjai
adtak elõ egy meserészletet, mely a
feltétel nélküli szeretetre irányítja a fi-
gyelmet. Zárásként pedig egy közös
éneklést követõen az iskola pedagógu-
sainak elõadásában csendült fel egy
szép dal.                            »REINER ANITA

„Engedjétek hozzám a kisdedeket!”
Festményt kapott az iskola

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. 
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Hivatalosan is beiktatták az új lelkészt
Tavaly december óta új lelkipásztora
van a celldömölki református gyüleke-
zetnek. Major Lehel hivatalos beiktatá-
sára március 12-én került sor ünnepi
istentisztelet keretében.

A hálaadó istentisztelet beiktató igehir-
detését Steinbach József, a Dunántúli
Református Egyházkerület püspöke vé-
gezte, aki Pál apostolt idézte, hangsú-
lyozva, hogy fontos megmaradnunk az
Úrban, az Isten-hitünkben és a közössé-
gi hitünkben, hiszen Isten szere te tétõl
semmi nem választhat el bennünket, és
amikor fogytán az erõnk, jó megtapasz-
talni a kegyelmet, amire támaszkodha-
tunk. A celldömölki lelkészi szolgálatba
Szabadi István, az Õrségi Református
Egyházmegye esperese iktatta be Major
Lehelt, a beiktatás kezdõigéjével beve-
zetve a szertartást, miszerint: „Aki szol-
gál, engem kövessen!”. Az egyházköz-
ség pecsétjének, és a templom kulcsá-
nak átadása után az immár hivatalosan
is beiktatott lelkipásztort Isten egy-egy
igéjével köszöntötték paptársai áldást
kérve itteni pasztorációs tevékenységé-

re. A hivatalába frissen beiktatott lelkész
igehirdetését Lukács azon evangéliuma
köré építette fel, mely így szól: „Ne félj,
te kicsiny nyáj, mert tetszett a ti Atyá -
toknak, hogy néktek adja az országot!”.

Major Lehelt Ágh Péter ország gyûlési
képviselõ és Fehér László polgármester
is köszöntötte celldömölki szolgálatába
történõ beiktatása alkalmából.

»REINER ANITA
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Az idei évben a Benedek Sí Klub szer-
vezett tábort az iskola diákjai, valamint
a vállalkozó szellemû szülõk részére. A
résztvevõk igazi téli hangulatban ér-
keztek a síterepre. Szinte mindennap
volt hóesés, de szikrázó napsütésben is
volt részük a táborozóknak. Két kezdõ

és két haladó csoportban, oktatók ve-
zetésével zajlott naponta a síelés.
Esténként pedig egyéb szabadidõs
programok tették színesebbé az itt töl-
tött négy napot. Ezek között volt
fürdõzés, sportolás a hotel sportcsarno-
kában, illetve egyik délután a bobozást

is kipróbálhatták a gyerekek. A harma-
dik napon már a kezdõ síelõk is bizton-
ságosan közlekedtek a meredekebb
lejtõkön is. Hosszú kihagyás után iga-
zán felemelõ érzés volt mindenkinek,
hogy újra élvezhették e szép sportág
örömeit.

Sítábor Szlovéniában

Kerti tevékenykedés és áprilisi tréfa
Lassan ideért a tavasz is, március 20-án
már meteorológiailag is megérkezett.
Mire az Olvasók kezébe kerül az új lap-
számban ez a cikk, már benne vagyunk
a böjtben, egyre közelebb a húsvéthoz.

Akinek van kiskertje, az tudja, hogy a
hóvirágok ideje után már mindenfelé vi-
rít az ibolya, a krókusz, a tavaszka, és
már virágzó nárciszokat is látni. Az
aranyesõ erõteljes színe igazi ékszere
annak a helynek, ahova ültették. Végre
itt a ragyogó idõ, feléled a természet! 
Az elõkészítõ munkálatok ideje is el -
kezdõdött: a fák ágainak metszése, a ve-
teményezés és a lemosó permetezés. A
metszéshez nem feltétlenül kell mester-
embernek, szakképzett kertésznek lenni.
Elég ha a metszés szabályait betartva, a
részletekre figyelve metsszük meg a
kerti gyümölcsfákat és -bokrokat. A ba-
rackfák ágait másképpen kell metszeni,
mint a meggyfáét: míg a barackfa eseté-
ben a friss vesszõket kell még a virág
nyílása elõtt levágni, addig a meggyfá-
nak a régi ágaiból kell metszeni. 
Ilyenkor már hét ágra ragyog a nap,
nagyszerû az idõ az udvaron és a kert-
ben tevékenykedésre. A tavasz eddig
meglehetõsen száraz volt, a kutakban
csak nagyon mélyen van víz. Az eddig
elvetett magokat öntözni kell, hogy
meginduljon a kikelés és a növekedés.
Mire ez a cikk megjelenik, reméljük,
addig az esõ is ideér, és jut a növé-
nyeknek abból is. A lemosó permete-

zést a kéregtisztítás és a tavalyról ott
maradt, már tönkrement, összeaszaló-
dott gyümölcsdarabkák leszedése után
szabad csak elkezdeni. Ezek az úgyneve-
zett gyümölcsmúmiák melegágyai le-
hetnek egy következõ fertõzésnek, csak
óvatosan velük!
A védekezõ permetek között aszerint,
hogy mi ellen szeretnénk megvédeni a
növényeinket, válogathatunk a ként, a
rezet és az olajat tartalmazók között.
Aki idegenkedik a vegyi permet -
szerektõl, vagy kifejezetten szereti a
biokertészkedést, az otthon is készíthet
a diófa levelébõl lemosó permetet.
A tápanyag utánpótlása a talajba leg-
alább olyan fontos, mint a metszés vagy
a permetezés. Mûtrágyával vagy szer-
ves trágyával, netán komposztot hasz-
nálva is megtehetjük ezt. Vásá rolhatunk
tápoldatokat is, és a külön bözõ növény-
fajok igényeihez szabhatjuk.
Evezzünk más vizekre, és ejtsünk szót az
ilyenkor szokásos népi hagyományokról!
Elsején van a bolondozás, a tréfálkozás,
a viccelõdés napja, ami nemcsak kis ha-
zánkban hagyomány, hanem más euró-
pai országokban is. A tréfálkozás kap-
csolatban állhat a furcsa, kiszámíthatat-
lan áprilisi idõjárással. Magyarországon
kedves szokás az iskolákban fordított
napot tartani: színt vihet a hétköznapok-
ba, hangulatot varázsol az osztályba, él-
ményt adhat mind a tanárnak, mind a
diáknak. Aranyosi Ervin azt írja az Április
elsõ napjára címû versében: „Ám ne

csak egy napig nevess, /váljon inkább
szokássá, /és a mai kis tréfákért,
/szívedbõl megbocsássá’!”
Ezen a napon, vagy április elsõ hetén
szokás volt a paraszti világban a méhe-
ket tartóknak a méhek elsõ kiereszté-
se. Szerencsés idõnek tartották, mert
úgy gondolták, hogy így az amúgy is
szorgalmas méhek még inkább azok
lesznek. A hónap hatodik napjáról az az
idõjárási megfigyelés maradt fenn,
hogyha ilyenkor esik az esõ, az rossz
jel, mert azt ígéri, hogy szûk esztendõ
várható. 12-én az állatok ólainak és a
lakásnak a takarítása is szokássá vált. A
tavaszi nagytakarítás fogalma ott van
minden nõ szótárában, és valószínûleg
benne van a mai magyar lányok, asz-
szonyok tavaszi programjai között.
Ilyenkor érdemes mindent átnézni, át-
válogatni, a nem kívánatos, nem hasz-
nálatos dolgokat kiselejtezni. Abban
mindannyian megegyezhetünk, hogy
nem egyszerû eldönteni, hogy mit ér-
demes kidobni, mit kellene megtartani.
Hiszen kötõdünk a ruháinkhoz, a tár-
gyainkhoz. A ruhák válogatásánál cél -
szerû feltenni magunknak azt a kér-
dést: felvettem-e az elmúlt két évben.
Ha ennyi idõ alatt egyszer sem hord-
tuk, akkor valószínûleg nem is fogjuk.
Ezzel a tippel zárom soraimat, és kívá-
nok kellemes kertben tevékenykedést,
szorgoskodásra való idõjárást és haté-
kony nagytakarítást!

»BINCZE DIÁNA
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Celldömölk – Haladás VSE-Zanati SE 0-1
(0-1)
Celldömölk, 100 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 19. forduló 2022.
március 19.
Vezette: Bagoly Gábor (Nagy Barnabás,
Bánkövi Péter).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh,
Göntér, Horváth (Gorácz 84. p.) – Gábor
(Tóth 64. p.), Marsai Máté, Keszei R.,-
Marsai Milán, Piri, Keszei T. Edzõ:
Kovács Balázs. 
Haladás VSE-Zanati SE: Luisser – Nagy,
Varga, Baumgartner, Péter – Pap (Like -
recz 91. p.), Ferencz (Perger 14. p.),
Szõts, Simon (Iván 80. p.) – Szenczi B.
(Edelényi 92. p.), Németh G. (Németh
E. 46. p.). Edzõ: Szenczi Imre.
Góllövõk: Szenczi Bence (43. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Haladás
VSE – Zanati SE U19 0-4 (0-1).
Rábapaty – Celldömölk 1-2 (0-0)
Rábapaty, 120 nézõ Vas megyei labda-
rúgó bajnokság 20. forduló 2022. már-
cius 27.
Vezette: Rácz Péter (Erõs Botond, Szi -
ber Tamás).
Rábapaty: Viczmándi – Könczöl, Kovács,
Tóth (Németh 78. p.), Varga – Piros, Il -
lés, Horváth, Csonka – Dugovics, Vajda.
Edzõ: Nagy Dániel. 
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh,
Gábor (Göntér 46. p.), Horváth (Szabó
R. 46. p.) – Enyingi (Szabó K. 75. p.),
Marsai Máté, Keszei R. – Marsai Milán,
Piri (Gorácz 59. p.), Keszei T. (Tóth 76.
p.). Edzõ: Kovács Balázs. 
Góllövõk: Vajda Mátyás (56. p.), illetve
Marsai Máté (52. p.) és Szabó Kristóf
(91. p.).
Elõmérkõzés: Rábapaty U19 - Celldö -
mölk U19 3-2 (2-2). G.: Fenyõ Krisztián,
Horváth Adrián.
Mindkét soros ellenfelünk elsõdleges
szándéka a legalább egy pont megszer-
zése volt. Egyikõjüknek sem sikerült, az
egyik csapat öröme ennek ellenére
majdnem kidöntötte a néhány éve
épült öltözõnk szendvicspanel falait, a
másiknak meg az orra emiatt árkot hú-

zott a pályán a meghatározhatatlan ár-
nyalatú kékre festett öltözõépületbe
menve a lefújást követõen (bezzeg a
celli csatakiáltást az öltözõben lehet,
hogy még a szomszédos faluban, a
festõi Jákfán is hallották). Egyik reakci-
ón sem lehet csodálkozni. Az már így a
szezon kétharmadánál kijelenthetõ,
hogy a bajnokság meglepetéscsapata a
Haladás VSE-Zanati SE. Két éve még
Zanati KSE néven a megye II. osztály ki-
lencedik helyén végeztek, tavaly meg-
nyerték a másodosztály eme csoportját,
már szerényen megjelenítve a megye-
székhely patinás egyesületének nevét
is Zanati KSE – Haladás VSE konstelláci-
óban. Idén a megyei I-ben már újabb
név és egyben hangsúlyváltáson estek
át, gondolom nem lepõdnek meg a két
évvel ezelõtti csapatból hírmondó sem
maradt. A pályára lépõk átlagéletkora
21 év körül mozog, jó szellemben játs-
szák a focit, nem tudom mi a hosszú tá-
vú szándék, ha együtt tartják õket, ak-
kor néhány éven belül lehet egy NB III-
as csapata a megyeszékhelynek. A
mérkõzés egyébként inkább döntetlen
színezetû volt a sok celli hiányzó elle-
nére, vagy éppen miatta, de ez ma már
felesleges polémia, a pontokat kiosztot-
ták, a szombathelyiek felzárkóztak a
vezetõ négyes mögé ötödiknek, szá-
molni kell velük a dobogóért folyó küz-
delemben. Rábapaty, két rúgott gól
nélküli meccs, két vereségét követõen
egyértelmû volt, ha nem állítjuk meg a
lejtõre került szekeret, akkor nagyon
távolra kerül a dobogó bármely foka,
ennek okán tapintható volt a feszült-
ség, némi türelmetlenség és ok nélküli
kishitüség. A korrektség okán
kijelenthetõ, hogy a mérkõzés összké-
pének inkább a döntetlen eredmény
felelt volna meg, hogy mégsem az lett
az eredmény, az viszont annak
köszönhetõ, hogy a rábapatyiak ma-
gukban elfogadták ezt az 56. percben
kialakult állapotot, a celliek viszont
nem (hol máshol találhattuk volna meg
a góllövõ cipõket, ha nem Rábapatyon).

A megszerzett három ponttal ott ma-
radtunk az élbolyban most éppen a
harmadik helyet elfoglalva, de olyan
szoros a verseny, hogy fordulóról fordu-
lóra lifteznek a csapatok az elsõ négy
hely valamelyikén. Ha azt mondom a
következõ két meccsen kiesés ellen
küzdõ csapatot fogadunk elõször április
2-án 17.00-kor a Ko lozs vár utcában,
majd egy héttel késõbb idegenbe egy
ilyen csapathoz látogatunk, akkor azt
gondolhatnák, hogy nyugalmasabb,
pontokban gazdag idõ szak következik,
de ha azt is felfedem, hogy az érkezõ
együttes a Szentgott hárd lesz, ahova
megyünk az pedig a Körmend lesz, rög-
tön árnyaltabb a kép és jelzi egyben,
hogy egy cseppet sem lehet lazítani,
sorsdöntõ idõszakot élünk.

»DOTTO

A megtalált góllövõ cipõk
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
98-as benzin is kapható!

Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Új üzlet nyílt 2022. március 16-án 
Celldömölkön a Sági út 57. alatt.

(Pennytõl 150 m-re a Fõ úton.)
Tel:+3670/572-42-62

Nyitvatartás: hétfő–péntek 9–17, szombat 9–12.
Akvarisztikához: díszhalak, teknõsök és hozzá felszerelések.

Kerti tóhoz: tófólia, geotextília, koi pontyok, haltápok, 
mocsári növények, tavirózsák...

Medencékhez: vízfertõtlenitõk, algagátlók, szûrõk és 
hozzá szûrőanyagok, gégecsövek...

Virág: cserepes virágok, muskátlik, akasztós virágok.
Egy cseppnyi természet a városban. 

Nézzen be hozzánk, érdemes! 
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! 

Bagicsék




