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Egy hónappal ezelõtt érkezett meg a
celldömölki mentõállomásra a maga-
sabb mentésügyi készültséget biztosító
esetkocsi. Akkor még arról számoltunk
be, hogy a rajta szolgáló személyzet
toborzása folyamatban van. Május el-
sején reggel 7 órakor megfelelõ sze-
mélyzettel és felszereltséggel szolgá-
latba állhatott a speciális mentõautó.

Az esetkocsi használatba vételének
reggelén Köcse Tamás megyei vezetõ
mentõtiszt tett jelentést dr. Rosta Má -
ténak, az OMSZ Nyugat-Dunántúli Ré -
giójának megbízott regionális igazgató-

helyettesének, miszerint a mentõautó
kivonulásra készen áll. Az eseményen
részt vett Ágh Péter országgyûlési
képviselõ is, aki örömét fejezte ki,
hogy a Celldömölk és Kemenesalja biz-
tonságos betegellátásához hozzájáruló
esetkocsi végre elindulhat, hiszen a
szolgálatra hivatott megfelelõ felszere-
lések és személyzet egyaránt rendel-
kezésre állnak. A képviselõ köszönetét
fejezte ki a mentõszolgálat munkatár-
sainak és mindazoknak, akik részt vet-
tek a hosszú elõkészítõ folyamat ered-
ményes megvalósulásában.
Mint azt Köcse Tamás megyei vezetõ
mentõtiszt elmondta, innentõl kezdve
Vas megyében összesen nyolc emelt
szintû egység fog szolgálni a teljesebb
körû és hatékony betegellátás érdeké-
ben. „Ez a kocsi hiánypótló, hiszen
nem csupán a celldömölki járás, ha-
nem akár még a Veszprém megyével
határos területek – ahova eddig Sár vár -
ról, Répcelakról kellett segítséget hívni
– ellátásában is fog tudni szolgálni” –
emelte ki a mentõtiszt.
Egyelõre reggel 7-tõl este 19 óráig tel-
jesít szolgálatot a Celldömölki Men -
tõállomás esetkocsija, de Fehér László
polgármester elmondta, hogy lesznek
még tárgyalások az Országos Mentõ -
szolgálattal, illetve Ágh Péter képvi -

selõvel a 24 órás készenlét feltételei-
nek megteremtésérõl. Ehhez szükség
lesz a mentõállomás épületének bõ -
vítéséhez, átalakításához. 
Az esetkocsi szolgálatba állásának ese-
ményén részt vett Karádi Mihály önkor-
mányzati képviselõ, bizottsági elnök is,
aki évtizedekig mentõsként szolgálóként
örömét fejezte ki, hogy hosszú évek vá-
rakozásának eredményeként Celldömöl -
kön is rendelkezésre állhat a speciális
felszereltségû mentõgép jármû.

Az aktív használatba lépõ mentõ egység
elsõ szolgálatot teljesítõ orvosa dr. Rosta
Máté, az OMSZ Nyugat-Du nántúli
Régiójának megbízott regionális igazga-
tóhelyettese volt, aki tájékoztatásul el-
mondta, hogy az ún. ALS szintû men -
tõautó abban különbözik a klasszikustól,
hogy kiterjesztettebb gyógy szeres, illet-
ve helyszíni életmen tõ beavatkozásokra
alkalmas. „A há   ro m fõs személyzettel ki-
vonuló mentõau tóban adottak az akár
emelt szintû légút biztosításhoz, lélegez-
tetéshez, a különbözõ szívritmuszava-
rokkal össze függõ keringésmegállások

hathatós kezeléséhez szükséges eszkö-
zök, valamint a gyógyszeres illetve
elektromos terápiához is alkalmas kellé-
kek szintén rendelkezésre állnak az infú-
ziós pumpák mellett. A
mentõszolgálatnál jelenleg ezek a legki-
emeltebb mentõautók a légimentésen
kívül. Ami lehetséges a hospitális ellá-
tásban, azt mindent el tudunk követni a
betegek gyógyítása érdekében” – nyilat-
kozta dr. Rosta Máté.

»REINER ANITA

Szolgálatba állt az esetkocsi
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Majálist szerveztek a ligetben. Kicsik és
nagyok egyaránt a munkát és az utolsó
tavaszi hónap elsõ napját ünnepelték
színes programok kíséretében.

Május 1-jének elõzményei egészen a
brit ipari forradalomig nyúlnak vissza.
Ekkor fogalmazta meg Robert Owen,
gyártulajdonos a munkások követelé-
sét, mely tartalmazta már ekkor a 8
órás munkaidõ bevezetését a 10–16
órás helyett. A szöveg a következõ –

ma már sokkal inkább egy népszerû
sláger által ismertté tett – mondatot
tartalmazta: „nyolc óra munka, nyolc
óra rekreáció, nyolc óra pihenés”. Ezek
után több tüntetés és sztrájk is kibon-
takozott a követelések érvényre jutta-

tása végett. A munkások ünnepe a
kezdeti eseményeket követõen alakul-
hatott ki, amit a legtöbb országban hi-
vatalos állami szabadnapként tartanak
számon. A legtöbb helyen – ahogy ha-
zánkban is – május elsõ napján tartják

az ünnepségeket, azonban Kanada és
az USA kivételként szolgálnak, hiszen
ott a munka napja szeptember 1-jére
esik. Magyarországon országszerte ün-
nepségeket szerveznek, majális címszó
alatt. Azonban nemcsak a munkát élte-
tik ezen a napon, hanem a talán leg-
melegebbnek ígérkezõ tavaszi hónapot
is. Beszédes is lehet ez számunkra, ha
csak magunk elé képzeljük Szinyei
Merse Pál gyönyörû tavaszi színekben
pompázó Majális címû képét. 
Celldömölkön évek óta a ligetben szer-
veznek majálist a város lakossága szá-
mára, mely idén sem volt másképpen. A
legkisebbeket egész nap szabadtéri játé-
kok várták, illetve a délután folyamán
lézerharc és virtuális valóság sátor is ki-
települt a helyszínre. A kulturális progra-
mok sorát ifjabb Kuckár József majd
Geiger Nikoletta dalai nyitották meg.
Késõbb Hajba András és a Girls! Csak
csajok formáció szórakoztatta a közönsé-
get, õket pedig az X-faktorban felfede-
zett Mata Ricsi követte a fel lépõk sorá-
ban, aki ezzel a jó hangulatú este záró-
produkcióját is megadta. 

»NOVÁK FANNI

„Itt van május 1-je…

Tánc-házat szervezett a mûvelõdési
központ Szenior Örömtánccsoportja a
tánc világnapja alkalmából. A táncos
foglalkozásra a nyugdíjas korosztályt
várták, április 29-én. 

Éppen negyven évvel ezelõtt, 1982-ben
a Nemzetközi Tánctanács megalkotta a
Tánc Világnapját, melyet minden évben
április 29-én ünnepelnek. Világszerte
ezen a napon hívják fel a figyelmet a
Föld több országában a tánc fontossá-
gára, hangsúlyozva, hogy az emberi
kultúra kiemelkedõen fontos része.
Ennek ellenére támogatottsága hiá-
nyos, holott a táncmûvészet rengeteg
értéket biztosít egy nemzetnek és fel-
becsülhetetlen értékekkel vértezi fel. 

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban mûködõ mûvészeti cso-
portok között több, különféle táncne-
meket mûvelõ csapat található, korosz-
tálytól és érdeklõdési körtõl függõen.
Így az óvodásoktól a nyugdíjasokig
mindenki találhat kedvére való moz-
gásformát. A gyerekeknek szóló hip-
hop tánc, a mazsorett, a rocky és a
néptánc hosszú ideje népszerû az in-
tézményben, a csoportok jelenleg is
várnak jelentkezõket soraikba.
Az idõsebb korosztályt célozza meg a
Szenior Örömtánc, melynek azért van
különösen nagy jelentõsége, mert a
könnyed mozgás és öröm mellett az
agyat is tornáztatja. Javítja a memóriát,
az orientációt, ugyanakkor semmilyen

táncos elõképzettséget nem igényel. A
derûs hangulatú, teljesítmény kény -
szertõl mentes örömtánc órák oldani
tudják az idõs emberek élethelyzetébõl
adódó esetleges elmagányosodást és
erõsítik szociális kapcsolataikat. 
A tánc világnapja alkalmából szerve-
zett táncház keretében régi és új tago-
kat, kezdõket és újrakezdõket egyaránt
várt a Szenior Örömtánccsoport, mely-
nek résztvevõi hamar bebizonyították
azokat a táncról szóló igazságokat, mi-
szerint: A tánc pozitívan hat testre és
lélekre egyaránt. A táncolás öröme
kortalan, oldja a feszültséget, életener-
giát ad, kiegyensúlyozottá, boldoggá
tesz.

»REINER ANITA

Tánc az öröm jegyében
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Az Interreg V-A Ausztria – Magyar or szág
Együttmûködési Program 2014–2020 tá-
mogatásával megvalósuló WomEn-Puls
projekt keretében május 4-én   Zala
Megye Önkormányzata projektet nép -
sze rûsítõ roadshow-t szervezett Celldö -
mölkön. A rendezvény keretében elõ -
adásokat hallgathattak az érdeklõdõk,
és egyéb interaktív programokon vehet-
tek részt.

A Járási Hivatalban megrendezett prog-
ram kezdetén Horváth Melinda, a házi -
gazda intézmény vezetõje mondott
köszöntõt, majd Vinhoffer Judit, az IM-
RO-DDKK Környezetvédelmi Nonprofit
Kft. projektmenedzsere mutatta be a
WomEn-Puls projektet és ismertette an-
nak eredményeit. A projekt képzési ta-
pasztalatairól Csalló Andrea, a Szám-
Pont Kft. ügyvezetõje számolt be, majd
a tényadatok után már érdekes és kéz-
zelfoghatóbb témák kerültek elõ.

„Érzékenyítés, erõszakmentes kommu-
nikáció eszközei a munkahelyen” cím-
mel tartott elõadást Tóth Szilvia, a
Szám-Pont Kft. trénere. A napjainkban
egyre aktuálisabb munka és magánélet
lehetséges összehangolásáról dr. Ha lász
Gabriella orvos-közgazdász, szociális
menedzser beszélt a közszférában dol-
gozó nõkre vonatkoztatva. Egy másik
nagyon idõszerû témáról, a ki égésrõl,
mint a hétköznapjainkat fe nyegetõ
csendes gyilkosról beszélt Boros Mónika
szociológus, szakpszichológus.
Az EU által támogatott projekt a közszfé-
rában foglalkoztatott nõk munka erõ-
piaci és esélyegyenlõségi helyzetének
javítását célozza meg, a tréningprogram
fejlesztése és végrehajtása révén, illetve
a vezetõk és döntéshozók szemléletfor-
málása által, továbbá határon átnyúló
intézményi együtt mû ködési hálózat ki-
alakításán keresztül. A projektterületen a
nõi foglalkoztatottak aránya jelentõsen

magasabb a közszférában, korosztályuk
és speciális élethelyzetük következtében
szembesülhetnek különbözõ munkahelyi
problémákkal. 
A jelen projekt keretében közös tré-
ningprogram kerül kidolgozásra és
megvalósításra, kiegészülve különbözõ
célcsoport specifikus érzékenyítõ-és
szemléletformáló tevékenységekkel.
Ennek eredményeként a közszférában
foglalkoztatott nõk munkaerõ-piaci és
esélyegyenlõségi helyzetének javítása
valósulhat meg.
A roadshow keretében az elõadások
mellett interaktív információs pultoknál
lehetõség nyílt többféle szolgáltatás
igénybevételére, úgymint: személyi-
ségteszt elkészíttetése, tanácsadás a ki-
égés ellen, office-jóga alapjainak elsa-
játítása, stressz- és alvásterápia, illetve
képzési tanácsadás, vércukor- és vér-
nyomásmérés, testösszetétel elemzés. 

»REINER ANITA

A WomEn-Puls projekt roadshow-ja Celldömölkön

2022 évi tavaszi közgyûlését május 7-
én tartotta a Kemenesaljai Baráti Kör
tagsága. A rendezvény keretében
egye bek mellett középiskolás diákok
elismerésére is sor került.

A járványhelyzet miatt két éven ke-
resztül nem rendezte meg hagyomá-
nyos tavaszi és õszi közgyûlését a
Kemenesaljai Baráti Kör, így még na-
gyobb volt a viszontlátás öröme a tag-
társak között. A rendezvény kezdetén
Szelestey László elnök köszöntötte a
megjelent tagságot, majd a jelenlevõk
egyperces csenddel adóztak a két év
alatt elhunytak emlékének. Bende Zsó -
ka Berzsenyi Dániel: A reggel címû ver-
sét szavalta el, a késõbbiekben pedig
még egy Berzsenyi vers is elhangzott
Nagy Eszter Noémi tolmácsolásában,
aki a Búcsúzás Kemenesaljától címû
költeményt közvetítette a jelen le -
võknek. 
A baráti kör minden évben kiírja a két
egykori gimnáziumi tanárlegenda,
Jónás Márton és Szente Imre nevével
fémjelzett pályázatot középiskolás diá-
kok számára, melyet idén három tárgy-
ban: az irodalom, képzõmû vészet és
egyéb kategóriában hirdettek meg.
Mint azt Pálné Horváth Mária alelnök
ismertette, 22 pályamunka érkezett a

felhívásra, a díjazottak a köz gyûlés ke-
retében vehették át elismeréseiket
Fehér László polgármestertõl és
Szelestey László elnöktõl. A díjak, jutal-
mak átadása után a városvezetõ szólt a
baráti köri tagokhoz, és számolt be az
utóbbi egy-két évben lezajlott és folya-
matban levõ, Celldömölköt érintõ fej -
lesztésekrõl, beruházásokról. 

Képzõmûvészet kategória
I. Garai Nóra 12. A (Celldömölki Ber zse -
nyi Dániel Gimnázium)
II. Mesterházy Gréta 10. A (Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium)
III. Somogyi Petra 11. B (Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium)
Különdíj:
Treiber Máté 11. A (Vas Megyei SZC
Eötvös Loránd Szakképzõ Iskola)
Sághegyi Fanni 10. B (Celldömölki Ber -
zsenyi Dániel Gimnázium)
Egerszegi Luca 12. A (Celldömölki Ber -
zsenyi Dániel Gimnázium)
Kiemelt különdíj:
Molnár Szofi 9. B (Celldömölki Bezsenyi
Dániel Gimnázium)

Irodalom kategória
I. Horváth Jázmin 10. B (Celldömölki
Ber zsenyi Dániel Gimnázium)
II. Révfi Dalma 11. A (Celldömölki Ber -

zsenyi Dániel Gimnázium)
III. Marton Dorka 9. C (Celldömölki Ber -
zsenyi Dániel Gimnázium)
Különdíj:
Sághegyi Fanni 10. B (Celldömölki Ber -
zsenyi Dániel Gimnázium)
Marton Vanessza 11. A (Vas Megyei SZC
Eöt vös Loránd Szakképzõ Iskola) 

Egyéb kategória: 
Lenner András és Takács Ábel – közös
munka (Celldömölki Ber zsenyi Dániel
Gimnázium 12. B)
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimná -
zium „Túrázó tücskök csapata”
A pályamunkát készítette: Szakonyi Kí -
ra Kata és Biczó Dominika (10. B)
Mándli Gréta 10. A (Celldömölki Ber -
zsenyi Dániel Gimnázium)

„Az év diákja”
Lenner András (Celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium)
Veiczer Boglárka (Vas Megyei SZC Eöt -
vös Loránd Szakképzõ Iskola)

„Az év sportolója”
Péter Márk (Celldömölki Berzsenyi Dá -
niel Gimnázium
Horváth Kevin (Vas Megyei SZC Eötvös
Loránd Szakképzõ Iskola) 

»REINER ANITA

A baráti kör tavaszi közgyûlése
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Minden év tavaszán elérkezik a végzõs
középiskolások életében a búcsúzás
ideje. A ballagási ünnepségek sorát a
Vas Megyei Szakképzési Centrum Eöt -
vös Loránd Szakképzõ Iskola tanulói
kezdték, akik április 29-én búcsúztak
középiskolás éveiktõl. 

Az utolsó osztályfõnöki órával és a
hosszú csengõszóval, ami utoljára szó-
lalt meg a végzõsök számára, kezdetét
vette a Vas megyei Szakképzési Cent -
rum Eötvös Loránd Szakképzõ Iskola
2021/2022-es tanévének ballagási ün-
nepélye. 
A diákok még egyszer végigsétálva a
folyosón, szimbolikusan elbúcsúztak di-
ákéletük helyszíneitõl, majd miután

felsorakoztak, Ladányi Gábor: „Búcsú
iskolámtól” címû versét tolmácsolta
Vörös Valentin végzõs diák. 
A vers elhangzása után Fehér László
polgármester mondta el ünnepi gon-
dolatait, és kívánt sok sikert, szép
eredményeket a komoly megmérette-
tések elõtt álló végzõs ballagók számá-
ra. Az iskola diáksága zenével és pró-
zában is elköszönt az intézményt el-
hagyni készülõ tanulótársaktól. Benkõ

Mátyás 2/10. C osztályos diák elõ -
adásában a Pál utcai fiúk musicalbõl a
Mi vagyunk a Grund címû dal hangzott
el, majd a még maradók nevében
Tamás Alexandra 11. évfolyamos tanu-
ló búcsúzott a végzõsöktõl. 
A ballagók nevében Sebesi Emõke 12.
A osztályos osztotta meg gondolatait a
jelenlevõkkel, majd az intézmény ha-
gyományait követve a végzõs évfolya-
mok évszámmal ellátott szalagot kö-
töttek az iskolai zászlóra, és adták át az
õket követõ évfolyamok képviselõinek.
Ünnepi beszéddel búcsúzott a végzõs
diákoktól Soós Andrea igazgató, aki el-
mondta, hogy a 2021/22-es tanévben
három osztály 41 diákja vesz búcsút az
alma matertõl. A 3/11. B szakképzõ is-

kolai tanulói a cukrász szakmát válasz-
tották, a 3/11. C osztályt két szakma
képviseli: az ipari gépészek és az asz-
talosok, a 12. A technikumi osztály pe-
dig az informatika és ügyvitel szak-
irányban tanuló diákok közössége. Az
igazgatói beszéd elhangzása után a
ballagási ünnepség a végzõs tanulók
jutalmazásával ért véget.

»REINER ANITA

Ballagás a szakképzõben…
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A szakképzõsök után a gimnázium
végzõsei is megtartották ballagási ün-
nepélyüket. A Celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium tanulói szintén ápri-
lis 29-én vettek búcsút alma ma te -
rüktõl, tanáraiktól és diáktársaiktól. 

A Berzsenyi Dániel Gimnázium ballagá-
si ünnepélye egy szép hagyománynak
eleget téve a névadó költõ iskola elõtt
álló szobrának megkoszorúzásával vet-
te kezdetét, valamint Biczó Karina 12.
A osztályos tanuló szavalta el a
Búcsúzás Kemenes-Aljától címû, híres
Berzsenyi verset. 

Az alsóbb évfolyamok nevében Szabó
Márton 11. A osztályos tanuló búcsúz-
tatta a végzõsöket, majd útravalóul a
„Kezdjetek el élni, hogy legyen mit
mesélni....” kezdetû dal hangzott el
Bajner Panna, 10. B és Kiniczky Márton
11. A osztályos tanulók elõadásában.
Irodalmi mûsor keretében nagy íróink-
nak, költõinknek az ifjúság számára
írott életigazságait tolmácsolta a vég -

zõsök számára versrészletek és idéze-
tek formájában Badics Zsófia és Jeczó
Lúcia 10. A osztályos tanuló. A hosszú
útra induló végzõsök nevében Berta
Dorotea 12. A-s diák kért szót, ünnepi
beszédében pedig Sipos Tibor igazgató
bocsátotta útjukra a ballagókat, és kö-
szönt el tõlük az iskola egész kollektí-
vája nevében. Az iskolazászló berzse-
nyis diákok nemzedékeit köti össze. Egy

jelkép, közös nevezõ, ami az egykori ta-
nulók üzenetét közvetíti a mai fiatalok-
nak. A több évtizedes szép tradíciónak
megfele lõen a 12. évfolyamosok átad-
ták az iskolazászlót a 11. évfolyamosok
számára. 
A történelmi egyházak képviselõi:
Németh Zoltán katolikus plébános, Rác
Dénes evangélikus és Major Lehel refor-
mátus lelkész áldással fejezték ki jókí-
vánságaikat a nagy próbatételek elõtt
álló maturandusok számára. Mivel az
érettsé gizõk számára ezennel véget ért
a tanév, a részükre szóló iskolai elisme-
rések, jutalmak átadása is a ballagás ke-
retében történt. Díjazásban részesültek,
akik a négy év alatt kiemel kedõ tanul-
mányi eredményt, verseny, mûvészeti,
vagy sport eredményt értek el, illetve a
közösségi munka terén nyújtottak kima-
gaslót. Az iskola által adott elismerése-
ken kívül két diákot az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület nevében Marics
Sándorné elnök is megjutalmazott.
A ballagási ünnepség utolsó mozzana-
taként a végzõs osztályok a „Mi va-
gyunk a Grund!” címû dallal búcsúztak
diáktársaiktól, tanáraiktól, iskolájuktól.

»REINER ANITA

…és a gimnáziumban



8

Új Kemenesalja  »  2022. 05. 13.V É G Z Õ S Ö K   «



9

Új Kemenesalja  »  2022. 05. 13. »  V É G Z Õ S Ö K



10

Új Kemenesalja  »  2022. 05. 13.V É G Z Õ S Ö K   «

Horgászversenyen mérettethették meg
magukat a horgászat szerelmesei. A
Lokomotív Horgász Egyesület tagjai
számára hirdetett találkozót május 1-
jén, vasárnap. 

A Lokomotív Horgász Egyesület hagyo-
mányosan megszervezi éves szinten
többször is, az ez évben elõször meg-
tartott horgászversenyét. Ez alkalom-
mal a verseny kiírása csak az egyesület
tagjainak szólt, akik szép számmal vet-
tek részt a megmérettetésen. Összesen
25 versenyzõ indult a 3 órás horgásza-
ton, akik közül 19-en a felnõtt, 6-an pe-
dig az ifjúsági kategóriában szerepel-

tek. A résztvevõk már a megújult tavi
környezetben versenyezhettek egy-
mással, hiszen egy átfogó program ke-
retében nemrégiben újulhatott meg a
Téglagyári tavat körülölelõ partszakasz.
Az összesített adatok alapján a kifogott
halak között a következõ fajták voltak:
ponty, kárász, dévérkeszeg, compó, bo-
dorka, illetve törpeharcsa. A felnõtt ka-
tegóriában elsõ helyezett lett Bakonyi
József, aki a legnagyobb kifogott halért
járó díjat is megkaphatta egy 4180

grammos pontyért. Második helyezett
Dezsõ Gábor, harmadik pedig Borsodi
Róbert lett. Az ifjúsági kategóriában dí-
jazásban részesült Balhási Áron, Né -
meth Bence, valamint Csõre Nó  ra. 
A versenyfelelõs Nyoszoli Gábor kiemel-
te, hogy egyesületük további alkalmakat
is szervez az elkövetkezendõ idõ szak -
ban, melyek közül az elsõ május 29-én
várható, méghozzá a gyermek horgász-
verseny keretein belül.

»NOVÁK FANNI

Horgászverseny Celldömölkön

A Magyar Éremgyûjtõk Egye -
sü lete Celldömölki Cso portja
„Ki mit gyûjt” cserenapot szer -
vez 2022. május 15-én (vasár-
nap) 8.00 órától 13.00 óráig, a
Ke menesaljai Mûve lõdési Köz -
pont és Könyvtár elõcsarno -
kában.

Cserenap
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„E fát a 2021-ben született gyermekek
számára ültette Celldömölk Város Ön -
kormányzata.” 

Ezt a feliratot tartalmazó táblát helyez-
tek el azon a kis tulipánfán, amit május
4-én ültetett el Fehér László polgár-
mester, Far kas Gábor jegyzõ a Nép -
jóléti Szolgálat és a Védõnõi Szolgálat
vezetõivel közösen az elmúlt évben
született 103 celldömölki kisgyermek,
55 kisfiú és 48 kislány tiszteletére. A
hetedik magnólia ültetésére az idén

végre újra az ünnepeltek és szüleik
részvételével került sor.
– Kedves gyermekek! Boldoggá tesz,
hogy köszönthettünk benneteket és
szüleiteket személyesen is, és átadhat-
tuk kis ajándékainkat, az emléklapot
számotokra. Mi ezzel a fával jelképe-
sen ünneplünk benneteket celldömöl-
kiként, városunk kis lakóiként. Sok sze-
retetet, vidám gyermekéveket kívánok
nektek, minden jót családjaitoknak –
köszöntötte az elmúlt évben született
gyermekeket és szüleiket a város -
vezetõ.

»ÚK

Születés fája 
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Celldömölk – Egyházasrádóc 2-0 (1-0)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 26. forduló 2022. áp-
rilis 30.
Vezette: Mórocz Gyula (Ferencsák Bar -
na, Sodics Ádám).
Celldömölk: Osvald – Horváth (Tóth 61.
p.), Gábor, Göntér (Szuh 46. p.), Ga -
lovich – Szabó K. (Keszei R. 54. p.), Go -
rácz, Marsai Máté, Marsai Milán – Ke -
szei T., Szabó R. Edzõ: Kovács Balázs. 
Egyházasrádóc: Gáspár – Krajczár, Var -
ga, Szendrõdi, Németh – Kenesei (Zi -
mo nyi 78. p.), Mészáros, Molnár L.,
Molnár I. – Molnár G., Bányik (Fejes 61.
p.). Edzõ: Simon Attila. 
Góllövõ: Szabó Roland 2 (12. és 79. p.). 
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Egyhá -
zasrádóc U19 3-0.
A vendégcsapat nem állt ki, így játék
nélkül megállapított eredmény.
Király SE - Celldömölk 1-0 (0-0)
Szombathely, 50 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 27. forduló 2022.
május 7.
Vezette: Sebesi Patrik (Tóth Csaba, Do -
bos Dominik). 
Király SE: Horváth – Takács, Schimmer,
Kiss, Vígh – Auer, Szalay, Reseterits,
Né meth G. (Kondákor 77.p.) – Németh
D., Kudron (Vargyas 64.p.). Edzõ: Hegyi
László. 
Celldömölk: Osvald – Galovics, Szuh,
Gá  bor, Keszei R. (Szabó K. 89. p.) – Hor -
váth, Enyingi, Marsai Máté, Gorácz

(Tóth 79. p.) – Keszei T., Szabó R. Edzõ:
Kovács Balázs.
Góllövõ: Németh Dominik (83. p.).
A lényeg, van egy nem túl jó játékkal
lehozott meccs, mely ennek ellenére
három ponttal gazdagít, aztán van egy
erõn felüli teljesítménnyel lehozott
meccs, amiért nem adnak pontot. Nos
ilyen játék a foci, avagy ilyen az élet, a
teljesítményért nem jár automatikusan
elismerés, igaz, sokszor nem automati-
kusan sem. Az Egyházasrádóc idén egy-
re kilátástalanabb küzdelmet folytat a
kiesése ellen, mondjuk a mutatott játé-
ka okán ez nem meglepõ. Az inkább az
volt, hogy a celli csapat nem pörgött fel
a kellõ hõfokra, góljait nem is kidolgo-
zott helyzetekbõl érte el, az elsõ egy
pontrúgásból esett, a második, pedig
egy már az ifiben is tiltott módon a
szélsõ védõ középre bepasszolt labdájá-
nak elcsípésébõl. Mielõtt elfelejteném,
Szabó Roland teljesítménye ettõl füg-
getlenül megsüvege lendõ, pontokat ért
és így egy pont hátránnyal mehettünk
Szombathelyre a dobogón egy hellyel, a
második helyen elõttünk álló Király ott-
honába. Ebbõl könnyen lekövet kez -
tethetõ, hogy nem akármilyen tétje volt
a találkozónak, gyõzelem esetén meg -
elõztük volna õket, a döntetlen azt je-
lentette volna, hogy a hátralévõ három
meccs nagy versenyfutásban telt volna
el a két csapat között, a vereség viszont
azt jelenti, hogy a hátralévõ három for-

dulóban figyelnünk kell hátrafelé, ne-
hogy az egyszer már leszakított Vép
utolérjen minket. A vereség azért is fá-
jó, mert az egyébként hadra fogható já-
tékosok számában tovább csökkent csa-
pat, úgy en bloc átérezte a lehetõséget
és a felelõsséget és nagyot küzdött, a
sok jó teljesítmény mellett engedtessék
kiemelnem három játékost Enyingi
Márkot, Marsai Mátét és Szuh Ferencet.
Akkor nézzünk egy kis esélylatolgatást
erre a bizonyos elõttünk álló három for-
dulóra, nagy meglepetés lenne, ha a
Sárvár az utolsó elõtti fordulóban hazai
pályán játszva nem bajnokként fejezné
be a meccset, miként a Király második
helye is immáron realitás, bár az utolsó
elõtti fordulóban lesz még egy Vép-
Király meccs, amire érdemes lesz majd
nekünk is figyelni, kérdés mi is lesz
majd nekünk ott a jó eredmény. A jó
eredmény persze az lesz, ha május 14-
én, a nem igazán érthetõen este 7 óra-
kor kezdõdõ Kõszeg elleni hazai mecs-
csen, utána pedig egy héttel késõbb
Jánosházán nemcsak jó játékkal, hanem
eredményes játékkal rukkolunk elõ.
Nem lesz sétagalopp egyik eset sem,
mindkét ellenfelünk a kiesés ellen küzd,
ugyanis olyan sûrû a tabella vége, hogy
hiába áll jelenleg a 10. helyen a Kõszeg
és 11-en a Jánosháza, nagyon kell igye-
kezniük, hogy ezeket a bent maradást
érõ pozíciókat meg is tartsák a bajnok-
ság végére is, ehhez az út, pedig rajtunk
keresztül vezethet számukra. Nem fog,
mert érmet akarunk.

»DOTTO

Ilyen játék a foci

A „Kemenesaljai Szimfónia 30 tétel-
ben” címû több alkalmas programsoro-
zat soron következõ állomása a filmze-
néket elevenítette meg az érdeklõdõk
elõtt. Április 30-án a Mirage Salon
Quartett tagjainak elõadásában csen-
dültek fel kellemes dalok a mûvelõdési
központ teraszán. 

A magyar film napját 2018 óta ünnepel-
jük április 30-án annak emlékére, hogy
1901-ben ezen a napon mutatták be az
elsõ hazai gyártású filmet. Az esemény-
hez kapcsolódóan az önkormányzat szer-

vezésében megvalósuló térzene prog-
ram keretében is a filmzenék elevened-
tek meg a mûvelõdési központ teraszán.
A Mirage Salon Quartett „Egy kis édes
félhomályban...” címû, magyar filmze -
nékbõl összeállított legújabb mûsorának
lehettek részesei a film és zene, illetve
filmzene kedvelõk. 
A klasszikus és jól ismert magyar filmek
kedvelt dallamai csendültek fel a négy-
tagú együttes elõadásában. A teljesség
igénye nélkül megelevenedtek az „Én és
a kisöcsém”, a „Csinibaba”, az „Ördög -
szekér”, az „Egy csók és más semmi”, a

„Hyppolit a lakáj”, a „Csókos asszony”
címû filmek fülbemászó dallamai, me-
lyek dúdolásra, illetve éneklésre késztet-
ték a közönség soraiban ülõket is. 
Bejcziné Németh Tünde zongorán, Lipi
Tamás basszusgitáron, Csanádi Szilvia és
Dombi Rajmund pedig hegedûn mûkö -
dött közre a mûvek megszólaltatásában,
melyhez társult a zeneileg megidézett
filmek tartalmának ismertetése is, még
közelebb hozva a hallgatósághoz az
örökbecsû magyar mozik felejthetetlen
és utánozhatatlan világát.

»REINER ANITA

„Egy kis édes félhomályban...” – a teraszon
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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

TETŐFA
GERENDA, DESZKA,

CSERÉPLÉC KÉSZLETRŐL
KOMPLETT TETŐ ANYAGÁRA 

KÉRJE EGYEDI AJÁNLATUNKAT!
LEGJOBB AJÁNLATAINK

BRAMAC LÉC 2M-ES: 
290 FT/FM (580 FT/DB)
2,5X10X200CM DESZKA:

110 000 FT/M3 (550 FT/DB)
2,5X15X200CM DESZKA:

150 000 FT/M3 (1125 FT/DB)
SZÉLDESZKA, DESZKAVÉG
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.

KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
Ajánlataink a készlet erejéig érvényesek.

EUTR: AB2491726 techn. azonosító
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