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Jézus  Krisztus  feltámadott  a  halálból.
Azóta ünnep minden vasárnap:  Jézus
feltámadásának  ünnepe.  Kezdetben
mintegy  500  tanúja  ünnepelte  Õt,
majd  Jeruzsálemben  3000,  napjaink-
ban már milliók.
Nemcsak ünneplik, hanem imádják Õt,
akik valamilyen módon meggyõzõdtek
arról,  hogy  Õ  él.  Pedig  halott  volt.  A
Római  Birodalom  átok-keresztfájáról
élettelenül vették le a holttestét. Elõtte
a  gonosz  bûnösök  gyalázták,  szidal-
mazták,  gúnyolták,  megkorbácsolták
és  megfeszítették  a  bûntelen  Urat.
Jézus pedig ezt mondta: „Atyám! Bo -
csásd  meg  nekik,  mert  nem  tudják,
hogy mit cselekszenek.” 
A bûnösök valóban nem voltak tisztá-
ban a ténnyel, hogy a menny és föld
Urát támadták meg. Nem tudták, hogy
az  Õ  egyetlen,  tökéletes  áldozatának
bekövetkeztétõl függ az emberiség sor-
sa! Ezért került a kezükbe. Né melyek –
felületesen szemlélve – azt hitték, hogy
szerencsétlenség törte derékba e jóra-
való Mester életútját… Nem. 
Isten embermentõ terve valósult meg.
Isten az embert a bûn büntetése alól
csak az ítélet magára vállalásával tudta
kimenteni. „Ha a búzaszem nem esik a
földbe, és nem hal meg, egymaga ma-
rad; de ha meghal, sokszoros termést
hoz.” Isten Fia ezért lett Emberfia: mert
Jézus  volt  egyedül  képes  rá,  hogy
egyetlen  igaz  emberként  kárhozatos
halált  haljon  a  bûnös  emberek  meg-

mentéséért. Sikerült Neki a megváltás! 
Húsvétvasárnap azért volt üres a sírja,
mert dicsõségesen feltámadott. Az em-
ber  üdvössége  ezzel  igazolást  nyert.
Csak azok fognak elkárhozni bûneik mi-
att, akik nem fogadják el Jézus Krisz tus
kegyelmét.  Isten  gyermekei  pedig
örökké élnek! Ha nem vállalta volna ér-

tünk a halált, akkor ez nem így lenne! 
Ebben  a  világban  sajnos  a  háborús
övezetig sem kell elmenni azért, hogy
az emberi gonoszság démonizált dühe
zaklassa fel  kedélyünket.  Ember  em-
bernek  farkasa.  Békétlenség  van  há-
zastársak,  családok,  lakótársak,  nép-
csoportok, pártok, nemzetek és társa-
dalmi rétegek között. Talán még soha
nem volt ekkora szükség a Feltámadott
Megváltó  Úr  békéltetõ  szeretetére,
mint most! 

Örömteli tapasztalat, hogy szavára ma
is gadarai megszállottak, ördöngõs pa-
ráznák és önzõ harácsolók új emberré
lesznek és élnek! 
Tehát  a  csodákért  sem  kell  messze
menni,  mert  ha  egy  bûnös  ember
megtér a közelünkben, az a lehetetlen-
ség lehetségessé válása: Jézus cselek-
vésének bizonyítéka! 
Mi sem igazolja jobban Jézus Krisztus
feltámadását, mint az, hogy ma is hitre
jutnak emberek az Õ igéje hatására! 
Jézus hirdette Isten országa evangéliu-
mát,  betegeket  gyógyított,  vakokat
tett látóvá, süketeket hallóvá, és hogy
mennyire nem semmisült  meg a ke-
reszthalállal, azt tökéletesen bizonyítja,
hogy  gyülekezetében  ezek  a  csodák
folytatódtak tovább az Õ Nevében, az
apostoloknak  adott  felhatalmazása
szerint! 
Sõt, Jézus a feltámadása után kiszélesí-
tette munkaterületét a Szentföldrõl az
egész  Földre!  Sok  milliárd  emberbõl
százezrek  és  milliók  találkoznak  ma
Jézus Krisztussal, lélekben és igazság-
ban. A testi érzékelésnél sokkal valósá-
gosabban, igaz hittel tapasztalják Szent
Személyének  jelenlétét  és  boldogan
tanúsítják  velem  együtt:  Õ  él!  Milli  -
árdok elõtt nyitott a lehetõség, hogy
errõl a tényrõl õk is meggyõzõdjenek
és  húsvétkor  és  vasárnap  a  Feltá  -
madott Urat tiszteljék, akié a dicsõség
örökké!
Boldog húsvéti ünneplést kívánok sze-
retettel a kedves olvasóknak!

»MAJOR LEHEL

REFORMÁTUS LELKÉSZ

Harmadnapon

Nyílt napot tartottak a Népjóléti Szol -
gálat bölcsõdéjében. Az érdeklõdõ szü -
lõk szerdán tekinthették meg az intéz-
mény életét és mûködését gyermeke-
ikkel együtt. 

A celldömölki Népjóléti Szolgálat részle-
geként  mûködõ  bölcsõde  dolgozói
Brunszvik Teréz gondolatával határozzák
meg  hitvallásukat,  mely  a  követ  kezõ:
„Gyermekekkel foglalkozni minden bi-
zonnyal a leghatalmasabb munka, ami
földünkön osztályrészünkül jutott, de sa-
ját  tökéletességünket  is  ez  mozdítja
elõ.” Az intézmény a gyermekek neve-
lését, napközbeni ellátását 20 hetes kor-
tól 3 éves korig vállalja. A gyermekek a
Törpike, Micimackó, Pu mukli és Vuk cso-
port keretein belül fedezhetnek fel egy
új világot és kilépve szüleik óvó karjai
közül megismerkedhetnek kortársaikkal
is. Fejlõdésüket minden csoportban 2-2

szakképzett gondozónõ végzi. A kis gyer -
meknevelõi munka keretében minden
gondozónõ nek  5-6  gyermek  ellátását
kell elvégeznie, így még koncentráltab-
ban tudnak fókuszálni egy-egy bölcsõ -
désre. A most megszervezett nyílt nap
már 4. éve mûködik, azonban a pandé-
mia miatt kialakult helyzet miatt 2 év ki-
hagyás után most tudták csak újra meg-
szervezni.
A  gyermekek  nevelése  folyamán  az
egészséges életmód nagyon fontos ré-
szét  képezi  az  intézmény  szakmai
programjának.  Ennek  keretén  belül
számtalan  foglalkozást  szerveznek  a
kisgyermekek  számára.  Az  itt  töltött
évek alatt az ismertebb ünnepekkel is
megismerkedhetnek a bölcsõdébe já-
rók,  valamint  életkoruknak  meg  fe -
lelõen fejlesztik õket gondozónõik. Az
intézmény pontos napirenddel dolgo-
zik , ezzel is hozzájárulva a gyermekek

életében az állandóság felállításához.
Saját konyhát mûködtetnek, ahol a di-
étás étrendet igénylõ gyerekeket is el
tudják látni. Jelenleg a rendes bölcsõde
48 kisgyermek befogadására képes, a
nemrégiben átadott minibölcsõde pe-
dig-melyet egy bõvítési pályázat kere-
tében  hoztak  létre-  plusz  7  gyermek
elhelyezését tudja biztosítani.  A nyílt
napon nagy számmal vettek részt a vá-
rosban,  illetve  vonzáskörzetében  élõ
kisgyermekes szülõk. A bölcsõdei be-
iratkozásra április 26-án és 27-én lesz
alkalom, az intézmény épületében. A
most beiratkozó kisgyermekek hivata-
losan szeptember 1-jétõl kerülhetnek
be a  bölcsõdébe az  óvodába  készülõ
gyermekek helyére. A szülõk által vé-
gig  kísérhetõ  beszoktatás  1  hetes
idõintervallumra rövidült  a vírushely-
zetre való tekintettel, melyet egy csa-
ládlátogatás  elõz  meg.  Ezt  követõen
kezdetét  veszi  a  kisgyermeknevelõk
munkája a bölcsõde falain belül. 

»NOVÁK FANNI

Nyílt nap a városi bölcsõdében
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Megérkezett a várva várt esetkocsi a
Celldömölki Mentõállomásra. Bár a raj-
ta szolgáló magasan képzett személy-
zet toborzása még folyamatban van, a
mentõautó hivatalos átadása április el-
sején megtörtént.

Az  esetkocsi  átadóján  részt  vett  Ágh
Péter országgyûlési képviselõ is, aki elsõ
hozzászólóként  elmondta:  az  Em  beri
Erõforrások Minisztériuma egy 180 mil-
lió forintos átcsoportosítást végez annak
érdekében,  hogy  Celldömölkön  a  rég
várt esetkocsi üzembe helyezése meg-
valósuljon, felszerelve a legkor szerûbb
életmentõ eszközökkel, hogy a város-

ban illetve környékén a mentés gyorsan
és  szakszerûen  történhessen.  Mind  -
ehhez meg kell teremteni azt a hátte-
ret,  akár  a  személyi  állomány,  akár  a
technikai felszereltség vonatkozásában,
mely a szükséges feltételeket biztosíta-
ni  tudja.  Fehér  László  polgármester  is
nagy elõ relépésként jellemezte az eset-
kocsi  szolgálat  biztosította  magasabb
szintû egészségügyi készültséget, ami
most elérhetõ lett Celldömölk számára.
„Min dig is voltak új mentõautók, történ-
tek  is  felszerelésbeli  fejlesztések  a
minõségi ellátás érdekében, de ennek
az új helyzetnek különösen örülünk, hi-
szen lesz egy komoly színvonalú szol-
gáltatás  24  órás  rendszerben  a  közel
harmincezer lakosú járás településeinek
lakói  számára”  –  mondta  el  a  város  -
vezetõ, aki kitért arra is, hogy tervben
van a mentõ állomás felújítása, mely az
ott szolgálatot teljesítõ mentõ dolgozók
számára teremthet korsze rûbb munka-
körülményeket.

Köcse Tamás megyei vezetõ mentõtiszt
az Országos Mentõszolgálat fejlesztési
programjának  lépéseként  városunkba
érkezett új mentõautó kapcsán örömét
fejezte ki, kiemelve, hogy az emelt szin -

tû mentési egység egy nagy mi nõségi
lépést jelent, hiszen a helyszíni sürgõs -
ségi ellátás egyik legmagasabb szintjét
képviseli:  a  mentõtiszti  szolgálat  és  a
teljes felszerelés minden szükséges tu-
dást, eszközt és mûszert tartalmaz majd
az életmentéshez. 
Az esetkocsi Celldömölk, a kemenesaljai
települések, de akár a térséghez tartozó
Veszprém  megyei,  vagy  Gyõr-Moson-
Sopron megyei területek ellátásában is
részt tud venni. Köcse Tamás tájékozta-
tása szerint a kiemelt felszerelés, mint
például multifunkciós defibrillátor-moni-
tor, léle gez tetõ gép, infúziós pumpák ha-
marosan  megérkeznek,  ezenkívül  az
alapfelszerelési csomagba tartozó eszkö-
zök, úgymint légúti lélegeztetõ táska, a
keringést támogató táska, illetve a trau-
ma táska is természetesen rendelkezés-
re állnak. A magasan kvalifikált személy-
zet  toborzása  folyamatban  van,  ezért
várhatóan május-június környékén indul
meg a kiemelkedõ készültséget biztosító
esetkocsi-szolgálat városunkban.

»REINER ANITA

Megérkezett az esetkocsi Celldömölkre
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2022.  április  3-án,  9  szavazókörben,
összesen 8275 celldömölki választópol-
gárok válaszolhatott a népszavazáson
feltett  4  kérdésre,  és  szavazhatott
egyéni országgyûlési képviselõjelöltre,
illetve pártlistára. Ezen felül 88 fõ kért
átjelentkezést Celldömölkre, azaz nem
celldömölki lakosként kívánt városunk-
ban szavazni.

A népszavazáson 5886 celldömölki vá-
lasztópolgár, azaz a jogosultak 71,13 %
vette át a kérdéseket tartalmazó sza-
vazólapot. A szavazólapok alapján Cell -
dömölkön  a  következõ  eredmények
születtek:

1. kérdés
Támogatja-e  Ön,  hogy  kiskorú  gyer-
mekeknek köznevelési intézményben
a szülõ hozzájárulása nélkül szexuális
irányultságokat bemutató foglalkozást
tartsanak?

2. kérdés
Támogatja-e  Ön,  hogy  kiskorú  gyer-
mekek számára nemi átalakító kezelé-
seket népszerûsítsenek?

3. kérdés
Támogatja-e  Ön,  hogy  kiskorú  gyer-
mekeknek  fejlõdésüket  befolyásoló
szexuális médiatartalmakat korlátozás
nélkül mutassanak be?

4. kérdés
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermek-
eknek a nem megváltoztatását bemuta-
tó médiatartalmakat jelenítsenek meg?

*
A választáson picivel többen, 6007-en
kívántak szavazni, ami a választásra jo-
gosultak 72,59%-át jelentette. A legak-
tívabb az izsákfai városrész lakossága
volt, ebben a szavazókörben a részvé-
teli arány 79,44% volt.
Az egyéni jelöltekre helyben összesen
5944 érvényes szavazatot adtak le, a
következõk szerint:

A listákra Celldömölkön leadott  5933
érvényes szavazat a következõk szerint
oszlott meg a pártok között:

A választás rendkívüli esemény nélkül
zajlott  le  városunkban.  Ugyan  a
legnépszerûbb  közösségi  oldalon  tá-
madás érte a szavazatszámláló bizott-
ságokat atekintetben, hogy a bizottsá-
gok tagjai megkérdezik a választópol-
gárokat,  hogy  kérik-e  a  népszavazás
szavazólapját. A részvételi arányokból
azonban  megállapítható,  hogy  a  vá-
lasztókat nem beszélték le a népszava-
záson való részvételrõl, a félreértésre
vélhetõen a népszavazás és a választás
együttes lebonyolításából eredõ speci-
ális  eljárási  szabályok  adhattak  okot.
Celldömölkön  a  szavazatszámláló  bi-
zottság és a helyi választási iroda tagjai
is  mindent  megtettek  a  választás
zökkenõmentes és törvényes lebonyo-
lítása érdekében.

Népszavazás, választás Celldömölkön

Érvé-
nyes

Igen
Igen
%

Nem
Nem

%
Érvény-
telen

4424 293 6,62 4131 93,38 1440

Érvé-
nyes

Igen
Igen
%

Nem
Nem

%
Érvény-
telen

4368 163 3,73 4205 96,27 1496

Érvé-
nyes

Igen
Igen
%

Nem
Nem

%
Érvény-
telen

4373 151 3,45 4222 96,55 1491

Ágh Péter 3800

Hencz Kornél 1570

Horváth Sándor 46

Giczy József 382

Rutkai Zoltán 38

Zakota Tamás 108

Demokratikus  Koalíció  –  Jobbik  Magyarországért  Mozgalom  –
Momentum Mozgalom – Magyar Szocialista Párt – LMP – Magyarország
Zöld Pártja – Párbeszéd Magyarországért Párt

1656

Normális Élet Pártja 60

Magyar Kétfarkú Kutya Párt 132

Megoldás Mozgalom 39

Mi Hazánk Mozgalom 390

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt 3656

Érvé-
nyes

Igen
Igen
%

Nem
Nem

%
Érvény-
telen

4366 169 3,87 4197 96,13 1498
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A  politika  iránt  mindig  is  érdeklõ  dõ -
ként, lokálpatriótaként elkötelezetten
készültem a kampányra és indultam az
országgyûlési választásokon. Ezt a ke-
rületet a 106-ból a 103. legnehezeb-
ben nyerhetõ kerületként tartották szá-
mon.  Így  tudatában  voltam  annak,
hogy  kemény küzdelem vár rám, kö-
zel sem egyforma feltételekkel. Vé gig
következetesen figyeltem a tisztessé-
ges kampányolásra. Az ellenzék prog-
ramja jól felépített és szakmai szem-
pontból  is  képviselhetõ  és  vállalható
volt,  azonban  kicsit   megkésett  így
kommunikálása, megismertetése nem
volt hatékony. Ez az eredményeinken
is látszik. Az elõzetes közvéleményku-
tatások eredményei után döbbenetes
volt látni az ekkora mértékû vereséget.
Be kell látni, hogy nem lehet a 12 év
alatt felépített rendszert ilyen rövid idõ
alatt megtörni és az emberek gondol-
kodásmódját megváltoztatni. Az össze-
fogás, több párt támogatása megerõ -
sítõleg  hatott  a  tevékenységemre.

Hosszú és tevékeny kampányidõszakon
vagyok túl. A tapasztalataim alapján és
a tanulságok levonása után továbbra is
azon leszek, hogy a térség lakóit tevé-
kenyen segíthessem. A fórumokon, kö-
tetlen  beszélgetések  alkalmával  is
szembesültem szûkebb hazám problé-
máival.  Megtapasztaltam, hogy sokan

vagyunk, akik szeretnénk a változást. Ez
már elkezdõdött, az eredményektõl füg-
getlenül. A közös munkánk nem ért, és
nem is érhet véget. A választókerület-
ben a már kialakult helyi ellenzéki cso-
portokkal  továbbra  is  figyelni  fogjuk,
hogy mikor és hol kell segítenünk és ki-
állnunk a lakók érdekeiért.  Sokan tá-
mogatták az ellenzéki összefogást, õket
továbbra is erõsíteni kell abban, hogy
helyes  úton  haladunk.  Hi  szek  benne,
hogy hiteles és kitartó munkával ez a
tábor tovább növelhetõ. 
Az elkötelezett támogatóinkkal együtt
meg  kell  teremtenünk  a  lehetõségét
annak, hogy a változás bekövetkezhes-
sen. Tovább kell erõsítenünk az egysé-
get és az összetartást! Észak-Vas megye
kezdõ jelöltjeként a megszerzett 13 026
szavazat  nem keserít el. A voksok mö-
gött álló emberek hittek bennem, bizal-
muk ösztönzõleg hat további munkám-
ra.  Nem  szabad  csüggednünk,  hisz  a
2026-os kampány már elkezdõdött.

Celldömölk harmadszor újraválasztott
képviselõje lapunknak elmondta: 

„Kö szönet a Celldömölkön élõk támo-
gatásáért,  köszönet  minden szavaza-
tért a választópolgároknak! Hálás va-
gyok  az  itt  tevékenykedõ  aktivisták-
nak, szimpatizánsoknak és szavazóköri
delegáltaknak! Együtt nagyszerû ered-
ményt értünk el. Celldömölkön egyéni-
ben 63,93%-ot, míg listán 61,62%-ot
kapott  a  politikai  közösségünk.  Az
Észak-Vas megyét lefedõ választókerü-
letünkben a négy évvel ezelõttinél is
jobb  eredményt  tudtunk  elérni,  min-
den eddiginél többen tiszteltek meg a
voksukkal.  Megtisztelõ  ez  a  bizalom,
amely arra int, hogy továbbra is alázat-
tal  szolgáljam  térségünket.  Fantasz  -
tikus ez a vidék, csodás adottságokkal,
amely tudjuk jól – és a választás után
erre rá is  kell  mutatni  –,  pártpolitikai
hozzátartozástól függetlenül összeköt
mindannyiunkat. Nagyszerû emberek
élnek itt,  akikért  kitüntetés dolgozni.
Továbbra is közös célunk, hogy lépésrõl
lépésre, a lehetõségek figyelembevé-
telével még elõrébb mozdítsuk Észak-
Vas megyét és Celldömölköt.”

Választás 2022 – Hencz Kornél képviselõjelölt értékelése

Ágh Péter: Nagyszerû emberek élnek itt, akikért kitüntetés dolgozni!
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Ukrán menekültek a Vasvirág Hotelben

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár csoportkohéziót erõsítõ pályá-
zati programjának egyik állomásaként az
intézményben mûködõ Nyugdíjas Vas -
utas Klub tagjai hallgathattak meg egy
elõadást a demenciáról. Az idõsebb kor-
osztályt veszélyeztetõ betegséggel kap-
csolatos információkkal április 6-án gaz-
dagodhattak a részt vevõk.

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár csoportkohéziót erõsítõ ren-
dezvénysorozatának keretében többfé-
le program megvalósítására nyújt le -
hetõséget egy pályázat. Az intézmény
munkatársai  csapatépítõ  tréningen
vesz nek részt annak érdekében, hogy

a szakmai tevékenységük során meg-
tapasztalt társadalmi problémákat és a
gazdasági élet negatív hatásait köny-
nyebben fel tudják dolgozni, és haté-
konyan tudjanak reagálni a környezeti
változásokra. 
A mûvelõdési központban dolgozókon
túl az intézményben mûkö dõ csopor-
tok is aktív résztvevõi a pályázatnak,
hiszen tevékenységük által õk is meg-
határozó  tényezõi  a  civil  arculatnak.
Mint azt Pálné Horváth Má ria igazgató
elmondta, céljuk a közös identitástuda-
tot, kohéziót erõsíteni. Ennek érdeké-
ben  a  különbözõ  szakterületeket
képviselõ elõadók meghívására kerül
sor. Az elsõ ilyen alkalom vendégei a

Senior Öröm tánccsoport tag jai voltak,
akiknek Benkõ Lilla szociálgerontológus
tartott  elõ  adást,  ezúttal  pedig  a
Nyugdíjas Vasutas Klub tagjai voltak a
célcsoport, õk a korunk népbetegségé-
nek  számító  demenciáról  hallhattak
hasznos információkat, meg elõ zõ taná-
csokat  az  elõadó  Benkõ  Lillától.  Az
elõadás kapcsán elhangzott, hogy mit
tehetnek a szépkorúak annak érdeké-
ben,  hogy  az  esetlegesen  fenye  getõ
szellemi  leépülés  kialakulásának  ve-
szélyét csökkentsék, akár helyes élet-
mód  gyakorlásával,  akár  minél  több
közösségi programban való aktív rész-
vétellel. 

»REINER ANITA

Február végén Oroszország megtámad-
ta Ukrajnát. Az ország keleti felébõl ez-
rével, százezrével kezdtek menekülni.
Magyarországon, ezen belül Celldö möl -
kön is felkészültek a menekültek foga-
dására: felmérték, hány fõt tudnak el-
szállásolni a bencés kolostor, az általá-
nos iskola, illetve a Vasvirág Hotel te-
rületén. Az önkormányzat és intézmé-
nyei,  elsõsorban a konyhával rendel -
kezõ óvoda és Népjóléti Szolgálat gon-
doskodik  a  déli  melegétkeztetésrõl.
Söptei  Józsefnével,  a  város  alpolgár-
mester-asszonyával beszélgettünk.

– Az orosz–ukrán háború kitörése után
Ukrajna keleti  felébõl, a bombázások
elõl az ország nyugati részébe mene-
kültek,  fõként  anyák  és  gyermekeik.
Munkács  –  miután  több  menekültet
már nem tudott befogadni – testvérvá-
rosaihoz fordult segítségért. Celldömölk
Város Önkormányzata elsõként sietett
a bajba jutottak segítségére: március-
ban az Ukrajnából menekülõk közül 35-
en Celldömölkön, a Vasvirág Hotelben
nyertek befogadást, mivel itt állt azon-
nal rendelkezésre minden, ami az el-
helyezésükhöz szükséges volt.(Késõbb
a  Kolostor  zarándokszállása  is  alkal-
massá lett téve menekültek fogadásá-
ra) Néhányan közülük már tovább in-
dultak Ausztria és Németország irányá-
ba, de a legtöbben a háború után visz-
sza szeretnének térni hazájukba. Több -
ségük  Kijevbõl  illetve  annak  kör  nyé -
kérõl  érkezett,  egy  több  generációs
csa lád pedig Bucsáról, a nemrég nyil-
vánosságra  került  tömegmészárlás
helyszínérõl.  Megrendítõ  volt  látni,
hogy  élték  meg  az  itt  tartózkodók,

amikor a híradásokban bemutatták az
ott készült felvételeket.
»Ki mindenki segített abban, hogy a me-
nekülteknek ne kelljen nélkülözniük?
– Az önkormányzat azonnal megszer-
vezte a Munkácsról érkezõ 35 fõ ide-
szállítását és a folyamatos ebéd bizto-
sítását  a Városi  Óvoda és a Népjóléti
Szolgálat konyhájáról. Hálás köszönet a
sok  finom  ételért  és  süteményért.
Gyors és hathatós segítséget nyújtott a
Magyar Karitász megyei és helyi cso-
portja, a helyi zöldség és gyümölcsfor-
galmazó  vállalkozók  friss  zöldséggel,
gyümölccsel, a vendéglátásban dolgo-
zók pizzával, magánszemélyek, a Vá -
rosi Óvoda, a Népjóléti Szolgálat és a
Kemenesaljai  Mûvelõdési  Központ  és
Könyvtár dolgozói pénzadományokkal,
élelmiszerrel, az étkeztetéshez szüksé-
ges  alapanyagokkal  (hússal,  húsvéti
sonkával), több tepsi házi sütemény-
nyel, tisztálkodó szerekkel, ruhával se-
gítettek. Köszönik továbbá dr. Kovács
Zoltán segítségét, aki idejutásukról és
egészségügyi  ellátásukról  gondosko-
dott/gondoskodik,  hálával  tartoznak
Mikulyák  László  atyának,  aki  nehéz
helyzetükben lelki támogatást nyújtott

számukra. Köszönik, hogy a Celldö möl -
ki Járási Kormányhivatal közbenjárásá-
val és segítségével gyorsan és hatéko-
nyan tudták rendezni az itt tartózkodá-
sukhoz szükséges dokumentumokat. A
reggeli és vacsora biztosításában nagy
segítséget nyújtott a Halker Kft. Bala -
ton boglár szombathelyi depója, vala-
mint  a  Kanizsa  Hús  2000  Húsipari  és
Kereskedelmi Kft. A Kormány intézke-
déseinek köszönhetõen áprilistól a Vas
Megyei Védelmi Bizottság a szállás biz-
tosításán  kívül  a  napi  háromszori
étkezésrõl is gondoskodik.
»Úgy tudom, szolgáltatással is segítet-
ték a menekülteket…
–Vas  megyében  híre  ment  a  Celldö  -
mölki Önkormányzat menekülteket be-
fogadó  szándékának,  így  segítséget
kaptunk a Vas Megyei Iparkamarától is.
Április 9-én délelõtt a Vas Megyei Ipar -
kamara gyógypedikûr csoportja jött el
hozzájuk, akik gyógypedikûrösi szolgál-
tatásukat ingyen biztosították felnõttek
és gyermekek számára egyaránt. 
»Hogyan várják a húsvétot?
– Húsvéthoz közeledvén a pénzadomá-
nyoknak köszönhetõen a gyermekek-
nek húsvéti ajándékot tudtunk készíte-
ni és vásárolni. Jólesõ érzés volt látni
és  tapasztalni,  hogy  a  városban  egy
emberként összefogva vállalkozók és
magánszemélyek az itt tartózkodó me-
nekültek segítségére siettek Ezúton tol-
mácsolom az ukrán menekültek köny-
nyes  szemmel  elmondott  köszönetét
és háláját a város, a város lakói számá-
ra, hogy szeretõ hozzáállásukkal, baráti
befogadásukkal  igyekeznek  segíteni
nehéz helyzetükön. 

»LA

Csoportkohéziót erõsítõ programok a KMKK-ban

uk_22_06  2022. 04. 12.  17:38  Page 7



8

Új Kemenesalja  »  2022. 04. 15.M Û  V E L Õ D É S   «

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár,  valamint  a  Kemenesaljai
Berzsenyi Asztaltársaság minden évben
szervez  rendezvényt  a  Magyar
Költészet  Napjához  kapcsolódóan.  Az
április 8-i program meghívott elõadója
dr. Korzenszky Richárd bencés szerze-
tes, nyugalmazott tihanyi perjel volt.

A rendezvény kezdetén Pálné Horváth
Mária, a KMKK igazgatója köszöntötte
az  elõadót,  és  a  közönség  soraiban
ülõket,  majd  dr.  Korzenszky  Richárd
bencés szerzetes, nyugalmazott tihanyi
perjel kezdett bele a költészet zegzu-
gos  világába  elkalauzoló  elõadásába,
mely a „Miért olvassunk verseket?” cí-
met  viselte.  Az  atya  e  gondolatkör
sokrétû megválaszolására építette fel
mondanivalóját,  melynek  hallgatása
közben mindenki megtalálhatta a szí-
véhez,  lelkéhez  legközelebb  álló  vá-
laszt. Az irodalomtörténet során többek
között Kányádi Sándor is fogalmazott
meg  olyan  örök  érvényû  kijelentést,
miszerint:  „A  vers  az,  amit  mondani
kell.” Ezen alapigazság mentén halad-
va dr. Korzenszky Richárd többféle as-
pektusból közelítette meg a vers, a köl-
tészet  rendíthetetlen  erejét,  és  éle  -
tünkre  gyakorolt  hatását.  A  vers  ki-
mondja  a  kimondhatatlant,  részévé
tesz egy közösségnek. Egybe fogja azt,

ami szétesik, és szembesít önmagunk-
kal. Nem rímekbe szedett történet, hi-
szen  minden  versnek  egzisztenciális
gyökerei vannak. Nem érteni, hanem
érezni  kell,  és  hagyni,  hogy  hasson
ránk. A vers segít értelmezni az embert
és a világot, átmossa az érzésvilágun-
kat. Tisztítja a gondolkodásunkat, kie-
mel az idõbõl. Felszínre hozza a tudat-
talant, a mély emberi megtapasztalá-
sok  sûrítménye.  Szép  és  igaz,  mert
nem összedobált szavak halmaza, ha-
nem egy szép struktúrájú kijelentésso-
rozat – hangzott el a poézis sokrétû vi-
lágát körbejáró elõadás során, melynek
keretében a bencés szerzetes konkrét
példákkal és versidézetekkel is alátá-
masztotta mondandóját a magyar iro-

dalom  gyöngyszemeibõl  válogatva.
Ezek egyike Babits Mihály: Húsvét elõtt
címû költeménye volt,  melynek  egy-
részt címe adja aktualitását napjaink-
ban,  másrészt  sokatmondó  sorai  is
nem mostanában voltak idõszerûbbek:
„Ó  béke!  béke!  legyen  béke  már!
Legyen vége már!”            »REINER ANITA

„Miért olvassunk verseket?”

A  „Kemenesaljai  Szimfónia  30  tétel-
ben” címû programsorozat újabb állo-
másaként a közelgõ költészet napjához
illeszkedõ  rendezvényre  került  sor  a
Népjóléti  Szolgálat  1.  számú  Idõsek
Klubjában. A „Zeneverselõk” április 8-
án mutatkoztak be közönségüknek.

A  „Kemenesaljai  Szimfónia  30  tétel-
ben” soron következõ állomása a Ma -
gyar  Költészet  Napjához  kapcsolódva
ezúttal a versek világába kalauzolta el
a Népjóléti Szolgálat 1. számú Idõsek
Klubjának tagjait. A rendezvény elején
Kuruczné Falusi Tünde klubvezetõ kö-
szöntötte a fellépõ zenekart, és a meg-
jelent  klubtagokat,  majd  az  önkor-
mányzat részérõl Szalai-Ziembicki Dóra
oktatási és közmûvelõdési szakreferens
mondott  bevezetõt  a  program  elé,
megemlékezve  a  Magyar  Költészet
Napjáról, melyet hazánkban 1964 óta
április 11-én, József Attila születésnap-
ján ünneplünk.

A poézis ünnepéhez kötõdõen szebb-
nél szebb megzenésített versek hang-
zottak el az irodalom gazdag kincsestá-
rából a „Zeneverselõk” együttes, azaz:
Bejcziné Németh Tünde, Bejczi Károly,
Gregorich Zsófia, Gregorich Domonkos

és Lakatné Molnár Adél elõadásában,
akik  a  többi  között  természetesen
József Attila költészetét preferálták a
hangszereiken megszólaltatott versek
kavalkádjában. 

»REINER ANITA

Zeneverselõktõl zenekedvelõknek
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A tavaszi népszokásokhoz tartoznak a
nagyheti-húsvéti ünnepek. Virágvasár -
napon a keresztények – felekezettõl füg-
getlenül – Jézus bevonulását ünneplik
Jeruzsálembe. A hagyományos magyar
kultúrában ez az ünnep is erõsen
kötõdött a természethez, a mezõ -
gazdasági munkálatokhoz. Ekkor tartot-
ták a kiszehajtást, amikor is tréfás, böjtöt
búcsúztató dalokat énekelve egy nõi ru-
hákba öltöztetett szalmabábut körbevit-
tek a faluban, majd elégették vagy vízbe
dobták. Ezen a napon szentelték a bar-
kát, amirõl azt tartották, hogy megvédi
tulajdonosa házát a tûztõl és a viharok-
tól. A veteményesbe tûzött barkaágtól
várták a termés növekedését. 

Egy 15–16. századi hagyomány szerint
nagycsütörtökön a harangok elnémul-
nak, Rómába mennek. Ez az utolsó va-
csora napja, a gyász ideje, a harangok
is Rómába mennek gyászolni Krisztust.
Ezen a napon szokás volt spenótot, friss
csalánt fõzni. Nagypénteken Jézus ke-
reszthalálára emlékezünk. Ilyenkor
szoktak passiójátékot, misztériumjáté-
kot és körmenetet tartani. Nagy szom -
batról mondják, hogy újra megszólal-
nak a harangok. Ilyenkor szokták meg-
szentelni a tüzet és a vizet is.
Húsvétvasárnapon az egyházi szertar-
tásokhoz jobban kapcsolódó hiedelmek
és szokások vannak túlsúlyban. A
délelõtti misére kosárban vitték a meg -
szentelendõ ételeket: bárányhúst, kalá-
csot, tojást, sonkát, tormát és bort. Úgy

tartották, hogy ezeket közösen kell
megenni, hogy majd az élet nehezebb
idõszakaiban is emlékezzenek rá, kivel
is fogyasztották el az áldott ételt.
Húsvéthétfõn a népszokásokon van a
hangsúly: a locsolkodáson, a tojásfesté-
sen, a hímes tojás ajándékozásán. A lo-
csolkodás szokása napjainkban is él.
Manapság inkább kölnivel mennek lo-
csolkodni a fiúk, férfiak. Bejelentés nél-
kül érkeznek a csinosan felöltözött lá-
nyokhoz, asszonyokhoz, akik hímes to-
jással, süteménnyel, egy kis itallal,
pénzzel köszönik meg az elhervadás
elleni védelmet és a locsolóverset. 
A tojásfestés mint népszokás a XXI. szá-
zadig fenn tudott maradni a kelet-euró-
pai térségben. Különbözõ technikákkal
lehet díszíteni, kezdve a természetes
anyagokkal színezéstõl a viaszos, karco-
lós vagy a patkolós módszerekig. Már a
minden háztartásban megtalálható vö-
röshagyma héjával való összefõzés is
szép színt adhat a tojásnak. Szalonna -
bõrrel fényesre lehet csiszolni. A viaszos
módszerhez is csak egy fogpiszkálóra és
olvadt viaszra van szükség. A fogpiszká-
lóval felvitt viasszal mintákat festhetünk
a tojásra. Ezután lehet színezni a tojást.
Ha ezzel készen vagyunk, felmelegítjük,
hogy a viasz leolvadjon róla, és az eddig
eltakart területeken elõbújik a minta,
ahol nem érte festék a tojáshéjat. A ma-
gyar mintákra jellemzõ, hogy geometri-
kusak. A díszítés gyakran tulipános, ró-
zsás, fenyõágas, almás. A vésés techni-
kája sem bonyolult. A már befestett to-

jásba kell belekarcolni, vésni a mintát. A
megkarcolt részek árnyalata a karcolás
erõsségétõl, a karcolt vonalak
mélységétõl függ. A tojáspatkolás már
igazi mûvészet, azt hagyjuk a mester-
emberekre!
A magyar népi kultúrában húsvét hétfõn
is élt – leginkább a lányok között – az a
hagyomány, hogy a barátságuk megpe-
csételése, megerõsítése céljából az
egyik komatálat küldött a másiknak.
Húsvéti ételeket, egy kis italt vittek át
személyesen vagy küldtek át valakivel.
A Dunántúlon énekkel is kísérték ezt a
szép gesztust. Ha mi már nem is éltet-
jük ezt a szokást, de valószínûleg sokan
ismerjük: Komatálat hoztam, meg is
aranyoztam, ha nem tetszik komának,
küldje vissza komának!
A megajándékozott kivett egy húsvéti
tojást a tálból, és kettõt tett a helyébe,
úgy küldte vissza. Egyes vidékeken ez-
zel jelezte, hogy elfogadja az örök ba-
rátságot, más vidékeken azzal, hogy
egy egész tálat küldött helyette.
Éltessük emlékezetünkben ezeket a ha-
gyományokat, legalább onnét ne hagy-
juk kikopni õket! Ezekkel a gondolatok-
kal kívánok áldott húsvétot minden
Olvasónak!

»BINCZE DIÁNA IBOLYA

Nagyheti és húsvéti szokásaink

Tavaszi Workshop címmel hirdetett
ren dezvényt a Kemenesaljai Mûvelõ -
dési Központba Némethné Berki Ve -
ronika. Az érdeklõdõk gyöngyfû zésen,
illetve ásványgyöngyözésen vehettek
részt április 9-én, szombaton.

Az ásványok Földünk belsejében is elõ -
forduló természetes anyagok. Rende -
zett szerkezetük viszonylag állandó, így
kristályos vagy amorf formában kelet-
kezhetnek. Jótékony hatásait már régó-
ta ismerik és elismerik, azonban
ahányféle ásvány, annyi különbözõ im-
pulzus lehetséges. Némelyik lelkünkre
van hatással, de vannak olyanok is,
melyek testünkre és egészségünkre

gyakorolhatnak pozitív befolyást.
Megjelenési formájuk sokféle lehet, így
hordhatjuk ékszerként, de akár ottho-
nunk díszei is lehetnek. Némethné
Berki Veronika immáron 6 éve foglal-
kozik ásványokkal. Kezdetben csak sa-
ját szabadidejét töltötte ki az ásványok
tanulmányozása, illetve készítése,
azon ban késõbb úgy gondolta, szeret-
né ezt másoknak is átadni. Azóta
számtalan rendezvényen volt lehetõ -
sége az érdeklõdõknek belekóstolni az
ásvány-, és gyöngyfûzés rejtelmeibe.
Ez alkalommal, idén elõször szervezték
meg workshopjukat, a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központban szombaton,
ahol a résztvevõk karkötõket, kulcstar-

tókat, fülbevalókat valamint könyv -
jelzõket készíthettek. A gyöngyfûzéssel
a kreativitást szeretnék elõmozdítani,
minden korosztály körében. Foglal -
kozásaikon elõszeretettel vesz részt a
fiatalabb, illetve idõsebb korosztály
egyaránt. Az ásványgyöngyözés rejt
magában egyfajta pluszt is, hiszen
ezek megszólítják készítõiket, a gazdá-
juk érezheti majd energiájukat, és
segítõ hatásukat. 
A workshopon most is szép számmal
jelentek meg a kreatív gondolkodás
szerelmesei. A szervezõ reméli, hogy
még több emberrel megismertetheti
majd ezt a fajta tevékenységet, így a
késõbbiekben is lesz alkalma az ér -
deklõdõknek belelátni a gyöngyfûzés
és ásványgyöngyözés misztériumába.

»NOVÁK FANNI

Tavaszi Gyöngyfûzõ Workshop

uk_22_06  2022. 04. 12.  17:38  Page 9



10

Új Kemenesalja  »  2022. 04. 15.V E G Y E S   «

Sokszínû program a fõszezonban is a Kemenes Vulkán Parkban
Megkezdte  a  fõszezont  a  Kemenes
Vulkán Park, a húsvéti hosszú hétvégén
is várják a látogatókat. A Vulkánház in-
teraktív kiállításán a vulkánokkal, a Ság -
hegyi Múzeumban és a túrákon a Ság -
gal ismerkedhetnek a látogatók.

Április eleje óta keddtõl vasárnapig tar-
tó nyitvatartással délelõtt tíz órától es-
te hatig mûködik a Vulkánpark. Az in-
tézmény igazgatója  szerint  mindenki
megtalálhatja azt az idõpontot, amikor
meg tudja látogatni az intézményt.
–  Remélem,  a  2013-as  nyitás  óta  az
épülettõl  elõször  idegenkedõ  celldö-
mölkiek  is  el  tudnak  vonatkoztatni  a
korábbi  érzéseiktõl,  és  kíváncsiak  a
Vulkánházra.  Higgyék  el  nem fognak
csalódni, szuper érdekes a vulkánok vi-
lága,  amit  magas  színvonalon  muta-
tunk meg a kiállításban, érdekes esz-
közökkel, rengeteg információval vár-
juk a látogatókat – veti fel Tulok Ga b -
riella.  –  Természetesen  húsvétkor  is
nyitva leszünk, sõt pénteken délután
három órától  túrát is  vezetünk a Ság
hegyre. A túrák egyébként havi rend-

szerességgel ismétlõdnek majd, érde-
mes az idõpontok miatt figyelni a hon-
lapunkat és a Facebook-oldalunkat.
A vulkánok világán kívül számos más
rendezvényt is kínáltak az elõzõ évben,
folyamatosan kitekintve a bennünket
körülvevõ környezetre. Foglalkozások,
elõadások,  versenyek,  szórakoztató
programok váltották egymást, amiket
javarészt a Négy évszak a Ság lábánál
projekt keretében valósítottak meg. A
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01797 azo-
nosítószámú projekt hamarosan véget
ér, de a sokszínû programokat a továb-
biakban is tervezik.
Mint  az  intézményvezetõ  elmondta,
bíznak benne, hogy hamarosan elké-
szül  a  legújabb  fejlesztésük,  amirõl
most csak annyit árult el, hogy a víz-
hez és a naphoz is köze van, és remé-
lik, hogy örömet okoznak majd a láto-
gatóknak vele.
Május  7-én,  szombaton  egy  érdekes
rendezvényre invitálják a celldömölki-
eket: a Bakonyi Csillagászati Egyesület
és a Gothard Jenõ Csillagászati  Egye -
sület útjára engedi az Ûrbatyu III. szon-

dát, hogy megostromolják a közeli vi -
lágûrt. Délelõtt kilenc órára várják az
érdeklõdõket, hogy számoljanak velük
együtt vissza, és a Ság hegy kráterébõl
felengedjék az ûrbatyut, aminek útján
és visszatértét a Vulkánparknál kísér-
hetik nyomon.
Az intézmény idén is meghirdeti a gye-
rekeknek szóló táborokat, három tur-
nusra várják a jelentkezõket, június 27–
július 1. között, július 11–15. között és
augusztus 8–12 között, a részletekkel
hamarosan jelentkeznek.
Az intézményvezetõ arról is beszámolt,
hogy  két  további  projektjük  is  be  -
fejezõdött,  a  TOP-7.1.1-16-H-ERFA-
2021-00838  azonosítószámú  projekt
során  a  Vulkánpark  elõtti  pihenõszi  -
geteket, a napvitorlák oszlopait újítot-
ták meg, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-
02097 azonosítószámú projektben pe-
dig képzéseket szerveztek. Fontosnak
tartják azt is, hogy az ismeretek átadá-
sán kívül õk is újabb ismeretekkel gaz-
dagodjanak,  így  az  önképzésen  kívül
szervezett képzéseken is részt vesznek.

»ÚK
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A Vöröskereszt-fiókegyesület tevékenysége a háború utolsó éveiben
Jelen  írás  legyen  tisztelgés  a  celldö-
mölki Vöröskereszt-fiókegyesület egy-
kori tagjai, aktivistái, vezetõi, valamint
az egyesült munkáját bármely módon
segítõ és támogató helyi és környék-
beli személyek és szervezetek emléke
elõtt, mert mindnyájan emberek tud-
tak maradni a háború által elõidézett
embertelenségben.

A celldömölki Vöröskereszt-fiókegyesü-
let elnökének, Hollósi Rupert dömölki
apátnak  a  gyengélkedése  miatt  dr.
Pletnits Ferenc alelnök elnöklete alatt
1918.  03.  07-én  tartott  éves  rendes
közgyûlésen  az  egyesület  1917.  évi
tevékenységérõl  felvett  jegyzõkönyv
szerint 1917-ben a dr. Király János or-
vos vezetése alatt álló 40 ágyas Vörös -
kereszt kórházban 186 katonát ápoltak
és  élelmeztek.  A  dukai  Takách  Már  -
tonné vezetése  alatt  mûködõ  vasúti
üdítõállomáson 50124 átvonuló kato-
nát láttak el. Az özv. Szõgyény-Marich
Ferencné grófnõ  és  Deutsch  Gyuláné
által  felállított  népkonyha  mûködte  -
tésére 5582 koronát, 96 nélkülözõ sze-
gény gyermek cipõvel történõ ellátásá-
ra 2627 koronát gyûjtöttek, segélyezé-
sekre és egyéb jótékony célokra pedig
összesen 18759 koronát fordítottak. A
közgyûlésen részleges tisztújítást is tar-
tottak,  melynek  keretében  egyebek
között Dráveczky Árpád állomásfõnököt
is újraválasztották az egyesület választ-
mányának tagjai közé. A több éve tartó
áldozatos, önfeláldozó munkában tör -
ténõ kimerültségnek tudható be, hogy
a közgyûlésen többen lemondtak vá-
lasztott tisztségükrõl, illetve önkéntes
ápolónõi  megbízatásukról.  A  közgyû  -
lést  követõen  az  ismeretlen  idõ  -
pontban  újból  megnyílt  celldömölki
népkonyha részére befolyt adományo-

kat felsoroló közleményét a népkony-
ha vezetõje az alábbiakkal zárta: „Fenti
adományokért a Népkonyha nevében
fogadják köszönetemet, egyben kérem
a  nagyon  tisztelt  közönséget,  hogy
pénzbeli adományokat Somogyi Aladár
tb. fõszolgabíró kezeihez juttatni, ter-
mészetbeli  adományokat  pedig  az
apátsági épületben lévõ népkonyhába
naponkint 9 órától 11 óráig beküldeni
szíveskedjenek.” 
Czelldömölk, 1918. május hó 8.
özv. Szõgyény-Marich Ferencné szül.

Gorcey grófnõ. 

A következõ hónapokban még folya-
matosan jelentek meg sajtóközlemé-
nyek  a  népkonyhának  szóló  adomá-
nyokról, majd 1918. 08. 25. után ezek
teljesen  megszûntek,  és  a  Vörös  -
kereszt-fiókegyesület  részére  szóló
egyéb  címen  érkezõ  adományok  is
egyre gyérültek, végül az 1918. 12. 14-
én  tartott  választmányi  ülésen  az
egész  tisztikar  kivétel  nélkül  lemon-
dott. „Részünkrõl ezen üdvös és hasz-
nos intézmény megszûnése csak aggo-
dalmat okoz szívünkben, mert széles -
körû jótékony hatása igen sok esetben
áldás volt a társadalomra.” – zárta tájé-
koztatóját a helyi lap tudósítója.
A tisztikar lemondásának elfogadása, és
új  tisztikar  megválasztása a  köz gyûlés
hatáskörébe tartozott, melyre 1919. 01.
15-én  került  sor.  Ennek  keretében  az
egyesület  1918.  évi  tevékenységének
ismertetését megelõzõen a közgyû lésen
elnöklõ dr. Pletnits Ferenc röviden felvá-
zolta az elvesztett háborút köve tõen ki-
alakult új gazdasági és politikai helyze-
tet, majd a kö vetkezõk szerint folytatta:
„Igen tisztelt közgyûlés! Mély gyász érte
egyesületünket az elmúlt évben. Elvesz -
tettük szeretett jó elnökünket nagyságos
és fõtisztelendõ Hollósi Rupert dömölki
apát urat, elvesztettük egyesületünk fe-
lejthetetlen orvosát dr. Király János tb.
fõorvos urat. Mindketten pótolhatatlan
ûrt hagytak maguk után. Mun kában és
szorgalomban egyaránt nagyok voltak.
Egyforma  lelkesedéssel  igyekeztek
egye sületünk  érdekeit  elõ  mozdítani.
Legnagyobbak  és  legjobbak  voltak  õk
közöttünk. Áldott legyen emlékük.”
Az egyesület a 40 ágyas vöröskeresz-
tes kórház mûködését dr. Király János
halálát  követõen  orvos  hiányában
kénytelen  volt  beszüntetni.  A  vasúti
üdítõ állomás folyamatos mûködteté -
sével az év folyamán 53775 sebesült
katonát láttak el, a hadba vonult kato-
nák  családtagjainak  megsegítésére

5478,31 korona összeget fordítottak. A
népkonyha üzemelése során naponta
átlagosan 190 ebédet szolgáltattak ki,
nagyrészt ingyen. Az elnök – a legna-
gyobb  adományozókat  név  szerint  is
megemlítve  –  köszönetét  fejezte  ki
mind azoknak, akik az egyesület mun-
káját  akár  adományaikkal,  akár  bár-
mely más módon segítették. Végül a
következõkkel  zárta  beszámolóját:
„Nem  mulaszthatom  el  most,  mikor
utoljára van erre módom, hálás köszö-
netet ne mondjak egyesületünk min-
den  tagjának,  de  különösen  õmél  -
tósága özv. Szõgyény-Marich Ferencné,
dukai  Takách  Mártonné,  Balassa  Je  -
nõné, Deutsch Gyuláné úrnõknek, Bi -
sitzky  Ödön,  Göttmann  Bódog,
Dráveczky  Árpád és Kemenesi  József
uraknak, valamint egyesületünk összes
fiatal  hölgy  tagjainak,  azon  odaadó
buzgóságukért, mellyel fogadalmuk és
nemes  hivatásuknak  megfelelõleg,
egyesületünknek  nemes  céljait  elõ  -
mozdítani, hõseink szenvedéseit eny-
híteni iparkodtak, és engem az egye-
sület érdekében munkámban támogat-
ni kegyesek voltak.”
Az elnöki beszámolót követõen meg-
választották az egyesület új választmá-
nyát, mely a lemondott tisztikar helyé-
be  elnöknek:  Lingl  Valerián perjelt,
elnöknõnek: Ányos Lászlónét, alelnök-
nek: M.  Somogyi  Aladárt,  alelnöknõ -
nek: Balassa  Jenõnét,  pénztárosnak:
Simon Józsefet választotta meg.
Az egyesület további mûködésrõl nem
sikerült  adatokat  felkutatni.  A  köz  -
gyûlést következõ zavaros idõszak gaz-
dasági  és  társadalmi  viszonyai  nem
kedveztek a széleskörû társadalmi ösz-
szefogásra, együttérzésre, önzetlen se-
gítségnyújtásra és támogatásra alapo-
zott  vöröskeresztes  tevékenységnek,
mert egyes esetekben már a korábbi
támogatók is támogatásra szorultak.

»FEHÉR TAMÁS
Pályázati felhívás
Celldömölk Város Önkormány -
zata  pályázati  felhívást  tesz
közzé a Celldömölk Város köz-
igazgatási területén helyi, au-
tóbusszal végzett, menetrend
szerinti személyszállítási szol-
gáltatás ellátására. 
A felhívás elérhetõ Celldö mölk
Város honlapján.
http://www.celldomolk.hu/al
oldal.php?mod=cikk&id=1077

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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2019  óta  minden  tavasszal  húsvéti
díszbe öltözik a Szentháromság tér né-
hány  fája.  Az  óvodások  és  iskolások
idén  is  kilátogattak  a  térre  a  tavaszt
köszönteni, és kifújt tojásokkal díszíteni
fel a tér fáit.

Az önkormányzat három évvel ezelõtt
a Szentháromság tér négy fáját jelölte
ki, hogy a húsvét közeledtével az ün-

nep egyik legfõbb szimbólumával, ki-
fújt  tojásokkal  legyenek  feldíszítve,
amihez idén is hozzájárultak a Városi
Óvoda kis óvodásai kiegészülve a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola al-
sótagozatos diákjaival. A hagyományos

húsvéti dekorációk között egyik legna-
gyobb kedvenc a tojásfa, mely ünnepi
hangulatot varázsol az otthonokba, és

az elmúlt évek hagyományainak meg -
felelõen Celldömölk fõterére is. A han-
gulatos díszítõelem ismét üde színfolt-
ként  hirdeti  a  városközpontban  a  ta-
vasz legnagyobb ünnepének, húsvét-
nak a közeledtét. A térre kilátogató kis-
gyerekeket és nevelõiket Fehér László
polgármester is köszöntötte a közelgõ
húsvéti ünnepet idézõ gondolatokkal.
A köztéri fákat tojásfává varázsoló óvo-
dások húsvéti verssel is készültek a kü-
szöbön álló ünnep köszöntésére, miköz-
ben egyre több színes kifújt tojással gaz-
dagodtak a fák és bokrok lombkoronái. 

»REINER ANITA

Tojásfák köszöntik a húsvétot

Március  utolsó  hétvégéjén  Eszter  -
gomba  látogatott  a  Liszt  Ferenc
Vegyeskar  Dr.  Török  Csaba  teológus
atya, esztergomi plébániai kormányzó
meghívására. 

A több, mint fél évszázados kórus veze-
tését Süle  Ferenc halála  után  Nagy
Béláné vette át,  aki folytatva a meg-
kezdett hagyományokat vezeti tovább
a kórust. Szombaton nap közben érkez-
tek  meg  a  celliek  Esztergomba,  ahol
azonnal kipróbálták az épület csodála-
tos akusztikáját a látogatók legnagyobb
örömére. Késõbb a Bazilika rejtett titka-
it ismerhették meg a kórustagok Csaba
atya hathatós közremû ködésével, majd
egy hangulatos történelmi sétát tettek
a Bazilika környékén. A lenyugvó Nap
fényében a Vár hegyrõl csodálatos kilá-
tás  nyílt  a  Duna-kanyarra,  illetve  a
Mária Valéri híd túloldalán elterülõ Pár -
kányra. A Vár hegyrõl lesétálva a macs-
kaköves szûk utcákon barangolva a cso-
port megtekintette a Vízivárost a török
korból  fennmaradt  épületegyüttessel
(Vep rech-torony, reneszánsz vízgép, ró-
zsakert), majd a langyos tavaszi alkony-
ban sétát tettek a Duna-parton, míg el-

érték úti céljukat, a Prímás palotát, ahol
Magyarország  leggazdagabb  egyházi
gyûjteménye  mûködik  a  Keresz  tény
Múzeumban.  A  gyûjtemény  világvi-
szonylatban  is  jelentõs:  a  vatikáni  és
müncheni  után a világ harmadik leg-
gazdagabb  keresztény  múzeumának
tartják. A hétvége megkoronázásaként
a  vasárnap  délelõtti  szentmise  zenei
szolgálatát  látta  el  a  kórus  a  Bazi  li -
kában, vagy hivatalos nevén a Nagy -
boldogasszony és Szent Adal bert-fõ szé -
kesegyházban. A kereken 100 méteres
belmagassággal rendel kezõ monumen-
tális  csarnokban  gyö  nyö rûen  szólalt
meg többek között Bár dos Lajos: Missa
Tertia, J. S. Bach: A fényes Isten arcot,
vagy Marco Frisina: Anima Christi címû
mûve. A szentmise után egy jó hangu-
latban  elköltött  ebéd,  majd  szabad-
program várta a kórustagokat, akik egy
kellemes séta és fagyizás után búcsút
vettek  a  várostól,  reménykedve  a
mielõbbi viszontlátásban. 
A kórussal legközelebb április 23-án és
24-én  lehet  találkozni  Celldömölkön,
amikor  is  megrendezésre kerül  váro-
sunkban a hagyományos kórustalálko-
zó a híres zeneszerzõ és kórusvezetõ,

Bárdos Lajos tiszteletére. A házigazda
Liszt Ferenc Vegyeskar mellett idén is
több vendég kórus mûsorát hallgathat-
ják meg a zeneszeretõ érdeklõdõk. Az
esemény idén a megszokottól eltérõen
már szombat délután kezdetét  veszi,
17 órakor Süle Ferenc emlékére kiállí-
tás  nyílik  a  KMKK-ban.  Vasárnap  10
órakor ünnepi szentmisével veszi kez-
detét a program a Kegytemplomban,
majd 15 órától a házigazda és a meg-
hívott  kórusok  önálló  mûsorára  kerül
sor a Mûvelõdési Központban. 

»CSSZ

A Bazilikában énekeltek a celliek

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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Celldömölk – Szentgotthárd 3-2 (2-1)
Celldömölk, 50 nézõ Vas megyei labda-
rúgó bajnokság 21. forduló 2022. ápr. 2.
Vezette: Kondor  Tamás  (Szabó  Chris  -
topher, Pesz Alexandra).
Celldömölk: Osvald  –  Galovich,  Gábor
(Szuh 79. p.), Göntér, Keszei R. – Enyin gi,
Marsai Máté – Szabó R., Piri (Keszei T. 57.
p.), Tóth (Gorácz 85. p.), Szabó K. (Marsai
Milán 46. p.). Edzõ: Kovács Balázs.
Szentgotthárd: Kapui – Gécsek, Dan csecz,
Fábián (Korpics 88. p.), Báger (Holecz 89.
p.) – Sipos (Laczó 64. p.), Sulics, Nagy,
Gyécsek  –  Komáromi,  Nyári  (Papp  84.
p.). Edzõ: Robert Kercmar. 
Góllövõk: Tóth Dávid (17.p.), Piri Balázs
(19. p.),  Gorácz Máté (86. p.),  illetve
Ko máromi Ákos (32. p.), Gyécsek Ger -
gely (64. p.). 
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Szent -
gotthárd  U19  3-0  (0-0).  G.: Horváth
Adrián (2), Zsoldos Dominik.
Körmend – Celldömölk 2-1 (2-1)
Körmend, Vas megyei labdarúgó baj-
nokság 22. forduló 2022. április 9.
Vezette: Talabér Norbert (Tóth Csaba,
Sodics Ádám). 
Körmend: Balogh – Lakosi, Buti, Karva -
lics, Köntés – Sály (Bita 93. p.), László,
Horváth, Sipos – Zsoldos, Osvald. Edzõ:
Kurucz Ádám. 
Celldömölk: Osvald  –  Horváth,  Szuh,
Gön tér  (Gábor  32.  p.),  Keszei  R.  –
Enyingi, Marsai Máté, Gorácz, Tóth (Ke -
szei T. 60. p.) – Marsai Milán, Szabó R.
Edzõ: Kovács Balázs. 
Góllövõk: Karvalics Barnabás (24. p.) és
Sály Péter (35. p.), illetve Marsai Milán
(33. p.).
Elõmérkõzés: Körmend  U19  -  Celldö  -
mölk U19 1-2 (0-1). G.: Fenyõ Krisztián,
Horváth Adrián.
Az elveszett remény kéthetén vagyunk
túl,  a  két  –  leírni  is  furcsa  érzés,  de
most mégis a – kiesés ellen küzdõ pat-
inás csapat elleni felemás szerepléssel
elvesztettük reményünket az õszi elsõ -
ség megtartására. Legalábbis saját sor-
sunk  jobbra  fordítása  kikerült  a  ke  -
zünkbõl,  mások  játéka  dönti  el  majd
helyettünk legjobb akaratunk ellenére
sorsunkat: visszatudunk-e kapaszkodni,
vagy lemaradunk. Hogy hova és hon-
nan, hát persze, hogy a dobogóról van

szó, ami azért a tavalyi bajnokság nyol-
cadik helye után még a harmadik fo-
kán is elõrelépést jelentene, csak nem
akkorát, amekkorát akár tudtunk is vol-
na lépni. A körmendi vereséggel 17, a
dobogó valamelyik fokán töltött fordu-
ló  után  vagyunk  kénytelenek  lelépni
róla, kitudja meddig. Féltem a bajnok-
ság  februári  kezdésétõl,  de  azt  azért
nem gondoltam, hogy még áprilisban
is nemcsak az aktuális ellenféllel kell
megküzdeni,  hanem  az  idõjárás  ele-
meivel is. A Szentgotthárd elleni hazai
meccset például, amikor már a husza-
dik percre megnyertük, sok nézõ (jó,
azért nem tömegek) úgy döntött, hogy
a  fagyoskodást  kicsit  feloldja  valami
melegebb helyen (nincs messze a pá-
lyától). A baj csak az volt, hogy nem-
csak õk gondolták úgy, hogy megvan
nyerve  a  találkozó,  hanem  a  pályán
lévõ egyik csapat is, míg a másik min-
den mindegy alapon buldog szívósság-
gal próbálkozott. Ezt a hozzáállást vé-
gül  is  (átmeneti)  siker  koronázta,  a
második  félidõ  huszadik  percére  ki  -
egyenlítõdött a számszaki eredmény.
Sõt, a lélektani elõny, a flow is ott volt
náluk, de a celliek viszont nemcsak a
meccs  elején,  hanem  a  végén  is  jól
énekeltek (hát még az öltözõben) és

feltámadva  az  enerváltságból,  egy
Gorácz féle, a becserélését követõ elsõ
labda érintésbõl, félmagas, jól eltalált
lövéssel kiénekeltük a szájukból az egy
pontot  is.  Körmenden  a  meccsnapon
17 mm esõ esett, az idõnként viharos
szél  mellett,  ami nagyon jó  dolog az
aszály  szempontjából,  csak  nem  egy
olyan  stadionból  való  bejelentkezés
esetében, ahol a közvetítés a szabad
ég alól történhet, így a technika védel-
me érdekében a tévéfelvétel elmaradt,
amiért az azután estleg érdeklõdõ ol-
vasóinktól elnézést kérek. A csapat pe-
dig a vereségért kérhet, aminek a kö-
vetkezményeit  a  cikk  elsõ  soraiban
már  ecseteltem.  Jöhet  az  erõltetett
folytatás, hiszen a szövetség fordulót
tûzött  ki  Nagypéntekre  (április  15.
17.00), Húsvét vasárnapra (április 17.
17.00)  majd  a  már  a  szokott  ritmus
szerint április 24 én 17.00-ra. Sorrend -
ben  a  kiesés  ellen  küzdõ  Vasvárt  fo-
gadjuk, majd a közép mezõnyhöz tarto-
zó szeszélyesen szereplõ Bükhöz láto-
gatunk (a legutóbbi három fordulóban
verték a Szent gotthárdot és a Körmen -
det, majd kikaptak a Vasvártól), végül
ahhoz a Véphez látogatunk, akik talán
a legnagyobb ellenfelünk a dobogóra
való  visszatérésben.  Csak  nem  kell
éveket várnunk, hogy sorsunk jobbra
forduljon.

»DOTTO

Az elveszett remény

H Csapat M GY D V GK P

1. Sárvár 22 16 4 2 50 52

2. Vép 22 15 3 4 33 48

3. Király SE 22 14 6 2 49 48

4. Celldömölk 22 15 2 5 29 47

5. Táplán 22 14 1 7 -8 43

6. Haladás VSE-Zanat 22 13 2 7 33 41

7. Bük 22 9 4 9 2 31

8. Répcelak 22 8 5 9 -10 29

9. Rábapaty 22 6 6 10 -7 24

10. Jánosháza 22 6 4 12 -17 22

11. Szentgotthárd 22 5 4 13 -25 19

12. Vasvár 22 5 4 13 -33 19

13. Kõszeg 22 4 7 11 -12 19

14. Körmend 22 4 7 11 -18 19

15. Lukácsháza 22 5 3 14 -37 18

16. Egyházasrádóc 22 3 6 13 -29 15
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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

Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

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

TETŐFÁT
A FA-GYULA
FATELEPRŐL!

FENYŐ TETŐFA, GERENDA,
CSERÉPLÉC, DESZKA, PALLÓ 

FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.
RÉTEGELT LEMEZ, FAROSTLEMEZ, 

BÚTORLAPOK. SZABÁST VÁLLALUNK!
RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT CELLI 

ÜZLETÜNKBEN IS LEADHATJA (SÁGI U. 47.)
SZÉLDESZKA, DESZKAVÉG 

FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

EUTR: AB2491726 techn. azonosító
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