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» K Ö Z É L E T

Celldömölk Város Önkormány-
zata, a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár, valamint a 
Kresznerics Ferenc Könyvtár a ha-
gyományoknak megfelelően idén 
is szervezett városi ünnepséget a 
magyar kultúra napja alkalmából. 
A díjátadóval és kulturális prog-
ramelemmel tarkított rendezvény 
január 23-án zajlott a Városháza 
nagytermében.

Januárban, a Himnusz papírra veté-
sének évfordulója körül minden év-
ben megemlékeznek városunkban is 
a magyar kultúra napjáról. Az efféle 
ünnepségek sorában az idei évi kü-
lönlegesnek mondható, hiszen több 
szempontból is az évfordulók esz-

tendőjében járunk. Pontosan két év-
századdal ezelőtt, január 1-jén jött 
világra hazánk egyik leghíresebb 
költője Petőfi Sándor. Szintén kétszáz 
éve, 1823. január 20-án született Ma-
dách Imre, akinek a magyar drámai-
rodalom kiemelkedő művét: Az ember 
tragédiáját köszönhetjük. Ugyancsak 
bicentenáriumát ünnepeljük annak, 
hogy 1823. január 22-én tisztázta le 
szatmári magányában Kölcsey Ferenc 
Csekén a Himnusz kéziratát.  Mint 
ismeretes, a magyarság himnuszának 
születésnapja 34 esztendeje, 1989 óta 
a magyar kultúra hivatalos ünnepe. 
A jeles nap előtt tisztelgő rendezvény 
kezdetén felvételről csendültek fel 
nemzeti ódánk hangjai Erkel Ferenc 
eredeti kottája alapján a Budapesti Fil-
harmóniai Társaság Zenekarának és a 
Magyar Állami Operaház kórusának 
előadásában.
Ezt követően Fehér László polgármes-
ter köszöntötte az egybegyűlteket, és 
mondta el ünnepi gondolatait, kiemel-
ve Celldömölk élénk kulturális életét, 
sokrétű kulturálódási lehetőségeit.
Celldömölk Város Önkormányzata 
a városi könyvtár kezdeményezésére 
2008-ban „Kresznerics Ferenc Díj”-at 

alapított a könyvtárügy, a könyvter-
jesztés, a nyelvészet, a magyar kul-
túra és külföldi megismertetése, az 
oktatás, az egyházi élet és a tudomány 
területén maradandót alkotók részére. 
2023-ban egyfajta mini jubileumként 
immár 15. alkalommal részesültek 
elismerésben a helyi kultúra letétemé-
nyesei. Az idei évben hárman vehették 
át a díjat Fehér László polgármestertől, 
Söptei Józsefné és Dr. Kovács Zoltán 
alpolgármesterektől és Farkas Gábor 
jegyzőtől. Skriba Zsoltné Szabó An-
namária, dr. Györéné Losonc Andrea, 
és dr. Györe Géza
A díjátadó ünnepélyes pillanatai 
után a magyar líra gyöngyszemeiből 
válogatott versformansz elevenedett 
meg a közönség előtt. A Petőfi-év-
fordulóhoz kapcsolódóan mi más 
lehetett volna a Soltis Lajos Színház 
művészei által életre hívott műsor 
tartalma, mint Petőfi Sándor versei-
nek felvillantása. A „Nekem a Petőfi 
mondta” címmel összeállított vers-
formansz szikrája Temesi Zsolt fe-
jéből pattant ki, aki színésztársaival 
megvalósítva az előadást kétségkí-
vül mindenki szívében lángra lob-
bantotta a „magyarnak lenni: büszke 
gyönyörűség” érzését.
 »Reiner Anita

Kitüntetések a magyar kultúra napja alkalmából

A celldömölki könyvtár névadója, 
Kresznerics Ferenc 1832. január 18-
án hunyt el Alsóságon. Halálának 
évfordulóján, 2015 óta Celldömölk 
Város Önkormányzata, valamint a 
Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár szervezésében tartanak 
rövid megemlékezést az alsósági te-
metőben levő sírhelyénél.  
Kresznerics Ferenc esperes-plébános, 
tanár, akadémikus, szótáríró 1812-től 
kezdődően két évtizedet szolgált halálá-
ig Alsóság plébánosaként. Sírhelye is a 
városrész temetőjében található, ahol az 
idei évfordulón is lerótták kegyeletüket 
az önkormányzat, a részönkormány-
zat, az egyházközség, a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár, va-
lamint az előző évek Kresznerics -díja-
sainak képviseletében.  
A Nemzeti Sírkert részévé nyilvání-
tott Kresznerics-sírnál ezúttal Lőcsei 
Péter gimnáziumi tanár, kutató mon-
dott emlékező beszédet. Kresznerics 
munkásságának alapos ismerőjeként 
osztotta meg gondolatait a tudós pap 
sokoldalúságáról és gazdag életpá-
lyájáról a kutató szemszögén keresz-

tül. Orsos Zoltán alsósági katolikus 
plébános Kresznerics szerénységét, 
műveltségét és elhivatottságát állítot-
ta példaként az emlékezők elé, és ál-
dotta meg egykori elődje síremlékét. 
Bár Kresznerics Ferencet a Magyar 
Tudományos Akadémia 1831-ben 
tiszteletbeli tagjának választotta, 
szótárát pedig akadémiai jutalommal 
tüntette ki; kultúrtörténészek szerint 
életműve nem nyerte el a jelentősé-
gének megfelelő megbecsülést. Ezért 
is fontos, hogy Celldömölk és Alsó-
ság méltó módon gondozza a neves 
tudós-plébános emlékét, elismerve 
tudományos munkásságát anyanyel-
vünk elkötelezett ápolásában. 
A beszédek elhangzása után elhe-
lyezésre kerültek az emlékezés és 
tisztelet koszorúi Celldömölk Város 
Önkormányzata, az Alsóság-Izsák-
fai Részönkormányzat, az Alsósági 
Római Katolikus Egyházközség, a 
Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár, valamint az előző évek 
során Kresznerics-díjjal kitüntetettek 
csoportja nevében.

»Reiner Anita

Kresznerics Ferenc emléke előtt tisztelegtek
Bár az ársapka lett a 2022. év szava, 
az energiaválság szót is sokat hall-
hattuk, nem csak a közéletben, de az 
otthonokban is.
Az energiarendszer átalakításában 
a megújuló energiák között hang-
súlyos szerepet kap a nap energiája. 
Ám jó lenne, ha a napenergia-ter-
melés kérdése nem politikai fegyver 
lenne, hanem a klímavédelmet 
szolgálná. Hiszen a Nap energiája 
kimeríthetetlen. Hőt és fényt ad 
Földünknek. Már az ősember is 
a Napot figyelve tájékozódott, és 
már az ókorban is úgy építkez-
tek, hogy minél nagyobb területen 
érje a házakat a Nap. Óránként 
több napenergia éri a Földet, mint 
amennyi a bolygónk lakosságának 
éves energiaellátásához szükséges. 
Használjuk ki. És használjuk ki azt, 
hogy ránk milyen hatással van a 
Nap. Nem csak D-vitamint képez a 
szervezetünkben, de a kedvünk is 
jobb, ha ránk süt a nap. Hamarosan 
itt a tavasz, krízismentes szép napo-
kat mindenkinek!        »rozi

Energiáink
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A magyar kultúra napja alkalmából 
idén hárman részesültek kitüntetés-
ben: dr. Györéné Losonc Andrea, 
Skriba Zsoltné, és dr. Györe Géza.

Skriba Zsoltné Sza-
bó Annamária Jusz-
tina a celldömölki 
g im náz iumban 
érettségizett, ahol 
Karádiné Pup Ilona 
tanárnő személye 
nagy hatással volt 
későbbi pályavá-

lasztására. A Pécsi Tanárképző Főiskolán 
szerezte meg tanári diplomáját földrajz – 
rajz szakon. Nagy István és Dénes Lajos 
Szilveszter szakkörei, Katonáné Erdély 
Györgyi művésztanár támogatása nagy-
ban segítette szakmai fejlődését. Tanítási 
gyakorlatát már az Alsósági Tagiskolában 
végezte, ahol 41 éve rajz- , földrajz tanár és 
osztályfőnök. Tudását a Pécsi Janus Pan-
nonius Egyetem művészeti tanszékén, va-
lamint a Győri Vizuális Műhely szakmai 
továbbképzésein frissítette. Mesterdip-
lomát is szerzett. Folyamatosan kereste 
a lehetőségeket szakmai, módszertani 
kultúrájának folyamatos gazdagítására, 
az új ismeretek, technikák elsajátítására, a 
tanultak továbbadására. Pályafutása alatt 
már a harmadik generációt tanítja a rajz-
művészet szépségeire. Az iskola arculatát 
meghatározó dekorációk nagy részét a 
rajzszakkörös tanulókkal együtt készítet-
ték. Számos általa felkészített diák sze-
repelt eredményesen országos, megyei 
művészettörténet versenyeken, rajzverse-
nyeken, rajzpályázatokon. A rajz munka-
közösséggel együtt szervezte a kistérségi 
rajzversenyt, melynek évtizedeken át az 
Alsósági Tagiskola volt a házigazdája. 
Az alsósági intézmény mellett tanított a 
Celldömölki Városi Általános Iskolában, 
óraadóként a Szent Benedek Katolikus 
Általános Iskolában, valamint a Celldö-
mölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. 
A járási, később kistérségi rajz munkakö-
zösséggel először tagként, majd vezető-
ként évfolyamonkénti rajz feladatsorokat 
dolgoztak ki, melyek alapként szolgáltak 
az oktató-nevelő munkában. A fiatal kol-
légákat mindig segíti, szakmai kérdések-
ben bizalommal fordulnak hozzá.
Celldömölk Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kifejezve megbe-
csülését és elismerve a rajzművészet 
területén végzett kiemelkedő szakmai 
munkáját, valamint az alsósági település-
rész kulturális életében végzett kimagasló 
tevékenységét, Kresznerics Ferenc – díjat 
adományozott részére.

Dr. Györéné Lo-
sonc Andrea a 
vajdasági Magyar-
kanizsán született. 
Szabadkán érett-
ségizett, majd az 
Újvidéki Bölcsé-
szettudományi Kar 
Magyar Nyelv- és 

Irodalom Tanszékén szerzett középis-
kolai magyar nyelv- és irodalom szakos 
tanári oklevelet. A Veszprémi Egye-
temen tanult, és tette le szakvizsgáját 
pedagógiai terapeuta szakon. Később 
a Kaposvári Egyetem Pedagógiai 
Kar Könyvtártudományi Tanszékén 
Fejlesztő biblioterapeuta képesítést 
szerzett. 1990-től az Újvidéki Rádió 
magyar szerkesztőségében újságíró-
ként és lektorként dolgozott, később 
szülővárosában a városi könyvtárban 
helyezkedett el. 1992-ben, a délszláv 
háború okozta helyzet miatt költözött 
Magyarországra.  Pedagógusi pályáját 
a horvátzsidányi ÁMK általános is-
kolájában kezdte,  Peresznyén horvát 
nyelvet és éneket tanított. 1993 végén 
költözött Celldömölkre. 1995 február-
jától a Gáyer Gyula Általános Iskolá-
ban kezdte, majd az alsósági Berzsenyi 
Lénárd Általános Iskolában folytat-
ta a tanítást. 1996-tól a Celldömölki 
Berzsenyi Dániel Gimnázium ma-
gyartanára és könyvtárosa volt. 2010–
2016-ig a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár közművelődési 
munkatársaként dolgozott, 2016-tól 
a Csöglei Általános Iskola magyar 
nyelv- és irodalom tanára. 1995-től 
alkalmanként már publikált az Új Ke-
menesalja hasábjain. 2007-től 2022-ig 
az újság felelős szerkesztőjeként tevé-
kenykedett. Alapító tagja volt a Dukai 
Takács Judit Játékszín Alapítványnak. 
A terápiás szakirányokat felhasználva 
szabadidős foglalkozásokat szervezett 
kiscsoportos közösségeknek, valamint 
iskolán kívüli, felzárkóztatást segítő 
táborok, foglalkozások lebonyolítását 
végezte. Az igényesebb kultúra iránt 
érdeklődőknek irodalmi műveket fel-
dolgozó olvasóklubot, art filmeket 
elemző filmklubot vezetett.
Celldömölk Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kifejezve megbe-
csülését és elismerve az iskolán kívüli 
képességfejlesztésben és tehetséggon-
dozásban, Kemenesalja kulturális 
életében és az Új Kemenesalja újság 
felelős szerkesztőjeként végzett kima-
gasló tevékenységét, Kresznerics Fe-
renc – díjat adományozott részére.

Dr. Györe Géza pe-
dagógus családban 
született a Vajda-
ságban. Gimnázi-
umba Szabadkán 
járt. Az Újvidéki 
Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kar 
Magyar nyelv-iro-

dalom és Hungarológia Tanszéken szer-
zett könyvtárosi oklevelet. A Pannon 
Egyetem Nyelvtudományi Doktori Isko-
lájában 2010-ben szerezte doktori címét. 
1979-től dolgozott könyvtárosként, majd 
vezetőként a bácstopolyai városi könyv-
tárban. 1990-től a Népkönyvtár Bács-
topolya néven önállósodott intézmény 
igazgatója volt 1992-ig, amikor a jugo-
szláviai háborúk okozta helyzet miatt 
Magyarországra költözött. Itt először a 
horvátzsidányi ÁMK keretében működő 
általános iskolában tanított horvát nyel-
vet és vezette a Peresznyei Klubkönyv-
tárat. 1993-ban költözött Celldömölkre 
és helyezkedett el a Kresznerics Ferenc 
Könyvtárban olvasószolgálatos könyv-
tárosként. Ő végezte az integrált elekt-
ronikus könyvtári rendszer tesztelését 
és ezen belül a helyismereti gyűjtemény 
állományának digitális feldolgozását. 
Az Új Kemenesalja helyi lap szerkesz-
tőbizottságának tagja volt 1998-ig. Nagy 
számban születtek könyvismertető és 
könyvtárral kapcsolatos írása is. 1998 
és 2001 között a Pauz–Westermann Ki-
adóban dolgozott tördelőszerkesztőként. 
2001-től a Veszprémi – később Pannon 
– Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Pedagógiai és Pszichológiai Intézetében 
Pápán, majd Veszprémben kezdett dol-
gozni. 2012-től egyetemi adjunktusként 
folytatta oktatói tevékenységét. 2020-tól 
az Egyetem Modern Filológiai és Tár-
sadalomtudományi Kar Digitális Mód-
szertani Intézetében kezdett dolgozni és 
2021-ben egyetemi docenssé nevezték 
ki. Eddig 92 tudományos munkája jelent 
meg, ebből hét könyv. Publicisztikai írá-
sai kb. hatszáz kéziratoldalt tesznek ki. 
Több mint tíz éven keresztül volt az Új 
Kemenesalja tördelőszerkesztője, részt 
vett a „Kemenesaljai ki kicsoda” kötet 
írásában, összeállításában és tördelését 
is ő végezte, ahogy más – Celldömölk-
höz kötődő – kötetek nyomdai előkészí-
tése is nevéhez fűződik.
Celldömölk Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kifejezve megbecsü-
lését és elismerve a könyvtárismereti és 
a digitális pedagógia területén végzett tu-
dományos, az Új Kemenesalja újság tör-
delő-szerkesztőjeként végzett kimagasló 
tevékenységét, Kresznerics Ferenc – díjat 
adományozott részére.

Az idei év Kresznerics Ferenc-díjasai
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Celldömölk országgyűlési képvi-
selője az új esztendő kapcsán osz-
totta meg lapunkkal évértékelő 
gondolatait.

Ágh Péter családjával, miután letette az 
államtitkári esküt a Sándor Palotában. 
Az Építési és Közlekedési Minisztérium-
ban az állami beruházások társadalmi 

koordinációjáért felel a képviselő.

Évértékelőjében a 2022 áprilisában 
zajlott országgyűlési választásokra 
visszautalva a voksolás kapcsán alá-
húzta: soha akkora felhatalmazást 
nem kapott még a további munkára, 
mint a tavalyi választásokon, ami-
kor harmadszor is győzedelmeske-
dett. A bizalmat, ahogy eddig, úgy 
a jövőben is munkával kívánja meg-
hálálni Ágh Péter, aki korábban nem 
kisebb célt tűzött maga elé, mint, 
hogy lépésről-lépésre jót és mara-
dandót alkothasson Észak-Vas érde-
kében, a kormánnyal és a helyiekkel 
közösen. A politikus kiemelte: kö-
szönettel tartozik a választópolgá-
roknak, hiszen Celldömölkön 3800 
szavazatot kapott. Egyéniben ez 
63,93%-os támogatást jelent, míg a 
pártja 61,61%-ot kapott.
Úgy fogalmazott: 2022 kapcsán 
különösen hálásak lehetünk a cell-
dömölkieknek, hiszen nem várt 
nehézségek közepette kellett helyt-
állniuk a háború és az elhibázott 
szankciós politika miatt. „Közös 
bizodalmunk, hogy az új esztendő 
elhozza a békét, amely megadja a 
lehetőséget a további építkezés-
re” – mondta el a képviselő, aki 
kiemelte: érdemes számba venni, 
hogy a korábbi évek előkészítő 
munkája, lobbija, kormányzattal 
való együttműködése révén milyen 
lépéseket lehetett tenni.

Régi várakozás teljesült azzal, hogy 
a képviselő kezdeményezésére, Ma-
gyarország Kormányának támo-
gatásával megújult a főút 4,4 km 
hosszan. A fejlesztés zárására Ágh 
Péter Celldömölkre hívta Lázár Já-
nos minisztert, aki a templom és a 
városhatár közötti út irányába ígérte 
a folytatást. A főút felújítása milli-
árdos állami beruházás volt, mely 
beleillik azon beruházások sorába, 
amelyek szebbé tették a városképet. 
Ilyen volt korábban például a gim-
názium, a kolostor, vagy éppen a 
járási hivatal felújítása, amelyekért 
a képviselő lobbizott. Ugyanebbe a 
sorba illeszthető a vasútállomás fel-
újítása is, ami tavasszal fejeződött 
be. Ágh Péter még emlékeztetett: 
2022-ben átadhattuk a tó körüli fej-
lesztéseket, a kerékpáros pihenőhe-
lyet, a szakképző tankonyháját és 
tanéttermét. A Belügyminisztérium 
pályázati támogatásából kerülhetett 
sor útfelújításra a Dózsa György ut-
cában és a Hegyalja utcában. Szép 
dolog, hogy létrejöhetett a sajátos 
nevelési igényű gyermekek számá-
ra kialakított új óvoda. A képviselő 
megköszönte Majthényi László me-
gyei elnök és a megyei önkormány-
zat partnerségét is, hiszen a város 
érdekében az általuk gondozott 
TOP pályázatokból is jutott Cell-
dömölknek. Sorolta: a celli ipar-
területre 318, a Dr. Szomraky utca 
fejlesztésére 311, az önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsíté-
sére 173, az Alsósági Óvodára 349, 
konyhafejlesztésre 200, a Vulkántól 
Vulkánig turisztikai projektre pedig 
362 millió Ft jött. Mindezek révén 
összesen 1,7 milliárd Ft érkezik az 
önkormányzathoz.
Mindezek kedvező hírek, ugyan-
akkor tudjuk jól, sok még a feladat, 
ezért keressük mindig mindenki-
vel az együttműködés lehetőségét 
Celldömölk érdekében. A városért 
való munkában ösztönözhet min-
ket Horváth Eleknek, a település 
első országgyűlési képviselőjének 
az emléke is, akinek tavaly volt 
születésének a 200. évforduló-
ja. Köszönöm a város lakóinak 
a partnerséget, a megyei és helyi 
önkormányzati képviselők elkö-
telezettségét és polgármester úr, 
járási hivatalvezető asszony, in-
tézményvezetők, egyházi elöljárók 
és mindazok munkáját, akikkel 
együtt építhettük Celldömölköt.

Jó látni azt is, hogy az itt élők a 
városért mindig tenni akarnak és 
azt, hogy mennyire szeretik az ott-
hont adó településüket. Köszönet 
a civileknek, civil szervezeteknek 
ezért! Büszkék lehetünk azokra a 
celldömölkiekre is, akik helyi, me-
gyei, vagy országos kitüntetésben 
részesültek.
Mindig megtiszteltetés, ha a város-
ból érkezőket köszönthetem a Parla-
mentben. Továbbra is arra biztatom 
Önöket, hogy látogatócsoportok 
keretében keressék fel az Országhá-
zat, amelynek szervezésében szíve-
sen közreműködök kollégáimmal.
Ágh Péter emlékeztetett: 2022-ben 
ismét folyósították a 13. havi nyug-
díjat, és visszatérítették a szemé-
lyi jövedelemadót – utóbbi 1376 
főt érintett Celldömölkön összesen 
több, mint 612 milliós értékben.
A korábbi évek lépésről lépésre 
történő építkezésére a lehetőséget 
a nyugodt körülmények között zaj-
ló munka adta. A szomszédunkban 
dúló küzdelem azonban új helyzetet 
teremtett és a járványnál is nagyobb 
gazdasági kihívást adott az egész 
világnak. Megtapasztalhattuk a 
régi igazságot: a béke épít, a hábo-
rú rombol. A veszélyek korát éljük. 
Ezért különösen fontos, hogy meg-
őrizzük az összefogásunkat. 2023 
legyen egészségben gazdag, adjon 
mindannyiuknak boldog pillanato-
kat és hozza el végre a békét! – zárta 
gondolatait Ágh Péter, Celldömölk 
országgyűlési képviselője.

Ágh Péter: kitüntetés Celldömölkért dolgozni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy 
az 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve 
végzett pedagógusok diploma-
átvételük évfordulója alkalmá-
ból díszoklevelet igényelhetnek 
egykori iskolájukban. 

Kérjük, hogy akik nem szemé-
lyesen, vagy a volt munkahe-
lyükön keresztül igénylik meg 
az oklevelet, illetve az önkor-
mányzatnál szeretnék ünne-
pélyes keretek között átvenni, 
2023. február 28-ig jelezzék azt 
Szalai-Ziembicki Dóra oktatási 
és közművelődési szakreferens-
nél telefonos (95/777-809) vagy 
elektronikus (ziembicki.dora@
celldomolk.hu) elérhetőségen.

Felhívás
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A farsang elen-
gedhetetlen része 
a hagyományos 
szalagos fánk sü-
tése. Marton Pál-
né hat unokája a 
bizonyíték arra, 
hogy az alábbi 
recepttel nem lő-

hetnek mellé! Készítsék el Önök is 
ezt az édességet, mely kísérője lehet 
az örömteli családi pillanatoknak!
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1 ek. por-
cukor szitálva, 2 tojássárgája, 1 egész 
élesztő fele, 5 dkg olvasztott ráma, cit-
romhéj ízlés szerint, 1 ek. sütőrum, 3, 5 
dl tej, 1 tk. kristálycukor.
Mérjük ki a lisztet, majd szitáljuk bele 
a porcukrot és reszeljük bele a citrom-

héjat. A tojássárgáját felverve adjuk 
hozzá a száraz hozzávalókhoz, ezek 
után jöhet a sütőrum. A kristálycukrot 
keverjük el meleg tejben, majd mor-
zsoljuk bele az élesztőt. Ezt követően 
a felfuttatott élesztőt is öntsük az ed-
digi hozzávalókhoz. Keverjük össze, 
majd kezdjük el dagasztani a tésztán-
kat. Dagasztás közben fokozatosan 
adjuk hozzá a nem túl meleg, olvasz-
tott rámát. Egy közepesen lágy tészta 
állagát kell elérnünk. Ha túl lágynak 
érezzük, adjunk még hozzá némi lisz-
tet. Egyenletes meleg helyen kelesszük 
a készülő fánkot. Ha megkelt, tegyük 
nyújtódeszkára, szaggassuk ki, és a 
kiszaggatott tésztát kelesszük még öt 
percig! A bő, forró olajban kisült fán-
kokat szórjuk meg bőségesen vaníliás 
porcukorral, később pedig tálaljuk egy 
finom házi lekvárral! »Novák Fanni

Erzsi néni fánkja

Mint tudjuk, a farsang mozgó ün-
nep: kezdete változatlan, minden 
évben január 6-án, vízkereszt nap-
ján kezdődik, a vége viszont válto-
zó. 2023-ban február 23-ra esik.

A farsang az év legszínesebb, legmó-
kásabb időszaka, új színt és élményt 
hoz a szürke téli hétköznapokba. Így 
volt ez a régmúltban is, talán mégin-
kább, mint manapság. A régi világ-
ban hagyományosan ilyenkor volt 
lehetősége a fiataloknak az ismerke-
désre, a párválasztásra, az esküvőkre. 
Ilyenkor szokás szerint többet és bő-
ségesebben esznek az emberek, szí-
vesen főznek és sütnek mindenféle 

húst és fánkot. Még nem találkoztam 
olyannal, aki ne evett volna szíve-
sen fánkot: fenntartásai, félelmei le-
hettek a zsír és a cukor mennyisége 
miatt, de az ízének és a gyermekkori 
emlékeknek hála mindenki rajong 
érte. Kedves versek, rigmusok jut-
nak eszünkbe ilyenkor: Gazdag Erzsi 
jól ismert verse, A bohóc köszöntője 
című, amit mindenki ismer, aki járt 
óvodába: „Jancsi bohóc a nevem, 
cintányér a tenyerem...” Vagy az a 
verse, aminek a dallama is ott a fü-
lünkben: „Itt a farsang áll a bál, ke-
ringőzik a kanál...”
A farsang utolsó három napja ezeknek 
a táncos mulatságoknak, vigadalmak-
nak az ideje. Ezt az időszakot farsang 
farkának is nevezzük, mely az alakos-
kodás, az álarcosbál ideje volt. Vas 
megyében területenként változóan 
több hagyomány is élt: bolondlako-
dalom, amikor rönköt is húztak, vagy 
a rozmaringszedés szokása. Hagyo-
mányőrzés céljából egyes helyeken 
manapság is szerveznek ilyeneket.
A celldömölki járásba tartozó Kenye-
riben az 1900-as évek századfordu-

lóján gyűjtötték azt a szokást, hogy 
húshagyókedden, a nagyböjt előtti 
utolsó napon a fiatal legények táncos 
mulatságot szerveztek. A közösen 
összedobott pénzükből kibéreltek egy 
úgynevezett „tiszta szobát”, ahonnan 
kipakolták a bútorokat, ezek helyé-
re a mulatsághoz szükséges lócákat 
és asztalokat vittek. A fiatal fiúk ott-
honról felvizezett pálinkát hoztak a 
vigasságba, majd a lányokért mentek. 
Ők édesanyjukkal együtt mentek a 
mulatságba, és fánkkal járultak hoz-
zá a hangulathoz. Az élőzene akkor 
sem hiányozhatott egy igazi táncos 
mulatságból: zenészt hívtak, és citera-
szóra ropták. Az esti harangszóval ért 
véget a szórakozás, de a nagyobbak 
a kocsmában akár még folytathatták 
is. A kenyeri farsangi szokások közé 
tartozik, hogy állítólag az asszonyok 
fánkkal dobálták egymást, mert úgy 
tartották, ez segít nekik, hogy sok li-
bájuk és csirkéjük legyen. Működik-e 
vagy sem, mindenki döntse el maga, 
de én inkább megenném azt a fánkot, 
melyhez egy receptet is mellékelünk...
 »Bincze Diána

Vízkereszttől a farsang farkáig – hagyományok nyomában

A tavaly ötvenéves jubileumát 
ünneplő Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár ötven kérdésből 
álló kvízjátékra hívta a kedves 
Olvasókat. Két lapszámban tettünk 
közzé 25-25 kérdést. A játékra 14 
megfejtés érkezett be, a megfejtők 

közül a három legeredményesebb 
válaszoló részesül díjazásban: Nagy 
Balázs, Búzás Etelka, Hajdú Ibolya.
Nyereményük ajándék belépőjegy a 
Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár rendezvényeire 5000,-. 
forint értékben.

Minden megfejtőnek köszönjük a 
játékban való részvételt, a nyerte-
seknek pedig gratulálunk! A nye-
reményeket postai úton juttatjuk el 
az érintetteknek.

Válaszvadászatra fel!
Ettől a lapszámtól kezdődően új 

játékra hívjuk Olvasóinkat!
Minden hónapban egy-egy íráshoz 
kapcsolódóan kérdést teszünk fel, 
melyre a válasz a megjelent cikkek 
sorai közt található. A helyes meg-
fejtést beküldők között különböző 
ajándékokat sorsolunk ki.
A megoldásokat a kemenesalja.
rejtveny@gmail.com e-mail címre 
várjuk, február 24-ig. Aki nem 
elektronikus úton szeretné bekül-
deni a megfejtést, a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár 
postaládájába is bedobhatja.

Íme az első kérdés:
Milyen érdekes farsangi szokás 

élt a közeli Kenyeriben?
A feladványok visszaküldőinek 
személyes adatait a vonatkozó 
adatvédelmi jogszabályok fi-
gyelembe vételével kezeljük.50 év – 50 kérdés kvíz eredményhirdetés
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» ALKOTÓMŰVÉSZET

A celldömölki születésű Kálmán Szil-
via a fa felhasználásának új látásmód-
jával,  unikumnak számító és időtálló 
termékeket alkot nap mint nap. A Silk-
wood design alapítójával készült in-
terjúban szakmájáról, megálmodott 
termékeiről is mesélt lapunknak.

»Kérem, meséljen kicsit az életútjáról, 
celldömölki gyökereiről és szakmájáról!
K.Sz.: Celldömölk a szülővárosom, itt is 
cseperedtem fel. Nagyon szerencsés gye-
rekkorom volt, kellemes környezetben, 
értelmiségi szülők gyermekeként nő-
hettem fel, akik egészséges értékrendek 
alapján neveltek fel nővéremmel együtt. 
Nagyon sok mindenben kipróbálhattam 
magamat, ami által már korán kiderült, 
hogy a sporton kívül az irodalom és al-
kotás érdekelt a legjobban. Mindig épí-
tő közegben voltam, remek tanárokkal, 
osztálytársakkal, barátokkal. 9-10 éves 
koromban volt szerencsém találkozni az 
első mentorommal, aki meglátta ben-
nem a kreatív szikrát és bevezetett az 
alkotás varázslatos világába. Szilágyi 
Mária keramikus-művésznő volt az, aki-
nek hatására már kiskorom óta kerestem 
magamban azt a képességet, amivel én 
is valami pluszt tudok adni másoknak 
és azzal örömet okozni. Annak elle-
nére, hogy kisvárosban nőttem fel, na-
gyon jó rajztanárok vettek a szárnyaik 
alá.  Személyiségük és tanításuk szintén 
meghatározó volt. Mindig hálával gon-
dolok Esztergályos Jenőre, Dénes Lajos 
Szilveszterre és Venczellák Andrásra. 
A gimnázium elvégzése után Herendre 
kerültem, ahol terveimmel ellentétben 
nem a formázást, hanem a porcelánfes-
tés csodáját láthattam és tanulhattam. 
Az itt kapott tudást később, mint se-
lyemfestő is kamatoztattam kiegészítve 
a ruhatervezéssel. Édesanyámtól tanul-

tam meg szabni, varrni, kézimunkázni. 
Ez az egyik leghasznosabb tudás, amit 
gyerekként magamba szívtam és a mai 
napig használom.

»Hogyan lett Önből „táska-művész”?
K. Sz.: Nem nevezném magam művész-
nek. Én csak kitaláltam egy különleges-
séget, amit sok gyakorlással és kitartó 
munkával megalkottam. Persze, ennek 
az útnak is van története, ami úgy kez-
dődött, hogy az akkori társaságom egyik 
tagja fával dolgozott. Ki ne imádná a fa 
illatát? Ahogy annak idején az agyag 
illata, belépve a műhelybe, a fa illata 
ragadott magával. Kezdetben ékszerek 
készítésén keresztül sajátítottam el a fa-
megmunkálás alapjait, majd szakmai 
videókon és sok gyakorláson keresztül 
bővítettem a tudásom. Míg az ékszerek 
készítésével voltam elfoglalva, azon gon-
dolkodtam, hogy tudnám ezt a termé-
szet alkotta egyediséget, utánozhatatlan 
fa mintázatot jobban megmutatni és a 
hozzám közelebb álló divatvilágba hoz-
ni; hordhatóvá, mindennapivá tenni. Az 
ékszerek túl kicsik voltak ahhoz, hogy 
ezeket a gyönyörű rajzolatokat kiadják, 
ezért mikor megálmodtam a fatáskát, 
mindent feladva csak a megvalósítására 
összpontosítottam. Így varrtam a gomb-
hoz kabátot.

»Miért választotta ezt a pályát?
K.Sz.: Mindig is arra vágytam, hogy ráta-
láljak arra a pályára, ami napi szinten okoz 
örömet, elégedettséget és sikerélményt ad, 
miközben kemény kihívások elé is állít. 
Úgy gondolom, mivel áldásként kaptam 
kreativitást és hozzá némi kézügyességet, 
kár lett volna elpocsékolni.

»Mikor és milyen céllal alapította cégét?
K.Sz.: A Silkwood design márka 2016-
ban született Woody design néven, majd 
2017-ben már a jelenlegi, finomabb, nőie-
sebb átnevezéssel vált ismertté. A márka-
névben szereplő 'selyem' szó azt a légies 
könnyedséget hivatott kifejezni, amivé a 
masszív faanyag a finom megmunkálás 
után válik, valamint a nevem is elbújik 
benne. Célom pedig az volt, hogy a fa 
felhasználásának új látásmódját elfogad-
tassam másokkal és bizonyítsam, hogy 
állati eredetű anyagok felhasználása nél-
kül is lehet minőségi, időtálló táskákat, 
pénztárcákat létrehozni.

»Honnan ered az egyedi táska ötlete?
K. Sz.: Az internet tele van inspiráció-
val. Én is keresgéltem, és bár találtam is 
fából készült táskákat, inkább néztek ki 

doboznak, ládikának, mint csinos kie-
gészítőnek. Ami jellemzőbb volt, hogy a 
fát csak dekorációs elemként használták 
fel. Mivel az ékszerek is tömör fa helyett 
furnér lemezek rétegelésével készültek, 
úgy gondoltam,  ez nagyobb tervezői 
szabadságot és lehetőséget ad arra, hogy 
ki tudjam alakítani a táska főbb elemeit.

»Mi is pontosan a fatáska, hogyan ké-
szülnek a termékek?
K.Sz.: A táskák anyaga milliméternél 
is vékonyabb minőségi falemezek, fur-
nérok rétegeléséből áll össze, ezzel az 
eljárással a faanyag erősebb, mégis ru-
galmas marad. Ezeknek az anyagoknak 
széles a palettája, a közismertebb dión, 
cseresznyén, bükkön, juharon át a trópu-
si fafajtákig, mint például az ében, zebrá-
nó, wenge. Ezek mind kemény fák, nem 
dolgozom fenyővel és más puha fával. Az 
elkészült faelemeket erős textilréteg köti 
össze és alakítja táskává. A munkafolya-
matokat egyedül végzem, a tervezéstől a 
kivitelezésen át az értékesítésig.

»Ön álmodta meg hazánkban először a 
fatáskákat, mely már önmagában is nagy 
elismerésnek örvend. Van esetleg más 
olyan elismerése, melyre büszke, és amit 
szívesen megosztana az olvasókkal?
K.Sz.: Az elismerés mindig jólesik, 
köszönöm. Az igazi megmérettetés a 
közönség ítélete egy új termék láttán, 
mert én hiába hiszek magamban vagy 
a termékemben, ha az nem nyer elfo-
gadást. Az első megjelenéseimet a tás-
káimmal nagyobb érdeklődés fogadta, 
mint amit remélni mertem, és ez nagy 
erőt adott a folytatáshoz. Természete-
sen nekem is voltak hullámhegyek és 
völgyek, amikkel meg kellett birkóz-
nom és makacsul menni tovább, ami-
nek aztán 2022-ben már látható volt az 
eredménye. Februárban bemutatásra 
kerültek a táskáim a Párizsi Magyar 
Intézetben, ami azért is volt számom-
ra visszaigazolás, mert bekerültem a 
hat kiválasztott alkotó közé. Majd több 
interjú is készült velem, de a legizgal-
masabb az volt, mikor a Duna Tele-
vízió „Divat és Dizájn” című műsora 
forgatott műhelyemben. A siker ráadás 
az elvégzett munka után, és visszaem-
lékezni rá egy nehezebb időszakban, 
lendülettel, erővel tölt fel. A közönség 
visszajelzése a legnagyobb elismerés.

»Milyen további tervei vannak?
K.Sz.: Szeretnék létrehozni egy manufak-
túrát és megjelenni más országok piacán.

»Novák Fanni

„Aki nem jön sehonnan, sehova sem megy.” - interjú Kálmán Szilviával
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Egészséges életmód, kiegyensú-
lyozott táplálkozás… Gyakran 
jönnek szembe velünk ezek a di-
vatos szavak, kifejezések, talán 
már annyira, hogy fel sem tűnik, 
mit üzennek. Pedig érdemes lenne 
megállni egy pillanatra, és elgon-
dolkodni: mennyire élek egészséges 
életmódot, mennyire táplálkozok 
helyesen? Ha erre csak negatív 
hozzáállás szülte legyintéssel vála-
szolunk, azzal nem megy előrébb a 
világ. Egészségesen élni – de mit is 
jelent ez a mindennapokban?

Öt-hat alapelvet kell a mindennapja-
ink részévé tenni, hogy egy idő után 
már fel se tűnjön, már megterhelő se 
legyen. Fontossági sorrendbe nem 
állítanám őket, de az egészséges 
táplálkozással kezdeném. Miért is? 

Talán mert ehhez nagy akaraterő és 
tudatosság, tervezés kell. Az elmúlt 
egy évszázadban a táplálkozási szo-
kások megváltoztak. Elmondhatjuk, 
hogy napjainkban a napi ötszörös 
étkezést tartják optimálisnak a szak-
értők. A három fő és a két köztes 
étkezés sokak számára – munka-
helytől, az oda való bejárástól és 
életviteltől is függően – csak távoli 
ideál. Talán még az alapvető 1,5-2 
liter napi folyadékfogyasztás sem 
megoldott mindenkinek a rohanó 
hétköznapokban. Mindenesetre tő-
lünk telhetően érdemes a kiegyen-
súlyozott táplálkozásra törekedni.  
Vigyázni kell, hogy a szükséges 
tápanyagokból se túl sokat, se túl 
keveset ne vigyünk be. Könnyen 
megtörténik, hogy az édességeket 
és a süteményeket túladagoljuk, 
így túl sok cukrot, lisztet és telített 
zsírsavat (olajat, margarint, zsírt) 
viszünk be szervezetünkbe. A sok 
só használatát is vissza kell fog-
nunk, ha egészségesen szeretnénk 
táplálkozni. Figyelnünk kell, hogy 
megfelelő mennyiségű rostot és te-
lítetlen zsírsavat is fogyasszunk. A 
teljes kiőrlésű kenyér, a zöldség és a 
gyümölcs rostban gazdagok, a telí-
tetlen zsírsav pedig megoldható egy 
kis hal és olívaolaj fogyasztásával. 
Ezek omega-3-zsírsavat tartalmaz-
nak, ami áldásos a szívnek, javítja a 
koleszterinszintet, jó a memóriának 
és még lehetne sorolni. Halat nem-

csak ünnepnapokon kellene ennünk, 
hanem hetente legalább két-három 
alkalommal. Ha a megfizethetetlen-
ség ürügyével hárítjuk el az ötletet, 
de amúgy nyitottak lennénk, akkor 
érdemes a konzervek között is né-
zelődni, nem csak rántott halban 
gondolkodni.
Az állati eredetű táplálékot érde-
mes csökkenteni, főleg a vörös hús 
mennyiségét. Azt ki lehet váltani 
alacsonyabb zsírtartalmú szárnya-
sokkal, vagy még jobb, ha babból, 
lencséből, csicseriborsóból készült 
fasírttal, krémmel, pástétommal. 
Ezeket otthon is elkészíthetjük, 
nagy tapasztalat és sok idő sem 
szükséges hozzá. Kevés zsírt tartal-
maznak, de gazdagok proteinben, 
rostban, kalciumban, káliumban 
és vitaminokban. Az ember élete 
folyamán körülbelül százezerszer 
étkezik. Az étel, az evés egyfajta 
gyors örömforrás is, tehát valahol 
érthető, ha akár egy esős napon, egy 
fáradt nap után csokoládét vagy sü-
teményt kívánunk. De mivel tudatos 
lények vagyunk, ha akarjuk, meg-
oldható, hogy azt az örömöt akár 
egy finom friss gyümölcs jelentse. 
Nassolás helyett az aszalt gyümölcs 
vagy olajos magvak, dió, mandula, 
tökmag is nagyszerűek lehetnek. A 
következő számban az egészséges 
életmód második alappillérével vá-
rom Önöket! 

»Bincze Diána

Éljünk egészségesen! -az egészséges életmód alapelvei I. rész

Bár átmenetileg zárva tart a Keme-
nes Vulkán Park, programokat szer-
veznek a városban élők számára. 
Áprilisban nyitnak, és új intézmény-
egységgel is bővülnek.

Februárban és márciusban a Népjó-
léti Szolgálat idősekkel foglalkozó 
szervezeteiben tartanak előadásokat 

a Vulkánpark munkatársai, akik kö-
szönik, hogy szeretetteljes fogadó-
készségre találtak az intézményben. 
Az Idősek Klubjában és a két Idősek 
Otthonában szerveződő programok 
központi témája a Ság hegy. A négy 
előadásos sorozatban Barsy Rita a 
vulkánokról, a Ságról mint öt és fél 
millió éves tűzhányóról tart előadá-
sokat. Horváth Balázs az 1975-ben 
védettséget kapott Sághegyi Tájvé-
delmi Körzetről, elsősorban annak 
madárvilágáról tart bemutatót. Őri 
Tamás Eötvös Lorándra, a tudós 
1891-es Ság hegyi méréseire em-
lékezik, és ásványokat visz a hall-
gatóság elé. Tulok Gabriella a múlt 
század elején ötven éven át folyó 
bányászattal, valamint a Ság szőlé-
szetével-borászatával ismerteti meg 
a közönséget.
Szélesebb körben is nyitnak a cell-
dömölkiek felé, hiszen március 11-

én a városközpontban a beporzók 
napja rendezvényére invitálják a 
városban élőket. A természetvédel-
mi jeles nappal kapcsolatban a ko-
rábbi években is tartottak programot 
a Vulkánparkban, most a Dr. Géfin 
téren várnak mindenkit, egyebek 
között arra, hogy közösen rovarho-
telt készítsenek.
Várhatóan április 1-jén nyit újra ki 
a Vulkánpark, tudtuk meg az in-
tézmény igazgatójától, jelenleg az 
épületben karbantartások zajlanak. 
Tulok Gabriella azt is elmondta, 
hogy az önkormányzat által felújí-
tott Szakály-pincét a Vulkánpark 
üzemelteti majd, várhatóan április 
közepén nyitnak. A Szív Pince új 
turisztikai célpont lehet helyieknek 
és a városunkba érkező turistáknak, 
ahol borkóstolókat és más rendez-
vényeket is terveznek tartani.

»ÚK

Időseknek a Ságról
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Mint ismeretes, a tavaly októ-
berben begyűrűző energiaválság 
miatti önkormányzati megszorító 
intézkedések értelmében Celldö-
mölk Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete elrendelte a 
Kemenesaljai Művelődési Köz-
pont és Könyvtár épületének be-
zárását 2022. november 15-től 
2023 tavaszáig. Hogy a szakmai 
munka ne sérüljön, és az intéz-
ményt használók ne maradjanak 
programok és olvasnivaló nélkül, 
átmeneti megoldásként különbö-
ző helyszíneken folytatta/folytatja 
tevékenységét a KMKK. A ki-
alakult helyzet kezeléséről Pálné 
Horváth Mária igazgató nyilatko-
zott lapunknak.

»Az épület bezárása óta hogyan ala-
kult a kultúrház élete?
Kényszerű bezárásunk ellenére 
természetesen folytattuk, és a to-
vábbiakban is folytatjuk a szak-
mai munkát. November közepétől 
először a dr. Géfin téri Közösségi 
Szolgáltatóházban kaptunk helyet, 
de az ott is megmutatkozott kedve-
zőtlen energiafogyasztási helyzet 
miatt onnan is el kellett jönnünk. 
Januártól a Városháza első emele-
tén biztosítottak számunkra három 
irodahelyiséget, így a jól bejáratott 
programszervező és műsorirodát, a 
közösségkoordinációs szolgálatot, 
folyóirat-olvasót, valamint informá-
ciós pontot továbbra is működtetni 
tudjuk, így közönségünk ezután is 
felkereshet bennünket személyesen.

»A kényszer szülte helyzetet hogy 
sikerül kezelni a mindennapokban?
Az elmúlt hetek az intézmény 2023. 
évi költségvetésének megtervezésé-
ről szóltak, ahogy az önkormányzat, 
úgy a művelődési központ költség-
vetésében is meghatározó és el-
sődleges szempont a takarékosság. 
Feladatunk a nehéz gazdasági kö-

rülmények túlélése, és olyan megol-
dások keresése, amelyek biztosítani 
tudják, hogy a szakmai munka ne 
sérüljön.

»A nehéz körülmények ellenére milyen 
programok megrendezése várható?
Tervezzük már az idei évi progra-
mokat, és arra törekszünk, hogy 
ha szerényebben is, de megvaló-
sulhassanak a város megszokott 
nagyrendezvényei. Az évfordu-
lókról, nemzeti ünnepeinkről való 
méltó megemlékezéseket, és a vá-
ros kulturális arculatát meghatáro-
zó rendezvényeket természetesen 
idén is megszervezzük. A farsangi 
időszakban a Népjóléti Szolgálat 
szakembereivel közösen kézműves 
foglalkozást, fánksütést szervezünk 
a Horváth Elek utcai közösségi te-
remben, és megvalósulhat a több, 
mint húszéves múltra visszatekintő 
hagyományos és népszerű farsang-
farki asszonyparty is, melynek he-
lyet biztosít a Városháza. Február 
végén megrendezésre kerül idén 
tízéves jubileumát ünnepelve a To-
tál Plán, azaz a független filmesek 
fesztiválja is. Mivel ebben az átme-
neti időszakban színházi előadást 
nem tudunk lebonyolítani, a szín-
házbarátoknak hiánypótlásképpen 
buszt indítunk a Veszprémi Petőfi 
Színház Petőfifjú -Anyám az álmok 
nem hazudnak- című ősbemuta-
tó-musicaljére. A Petőfi-emlékév-
hez kapcsolódó helyi programokat a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatá-
sával valósítjuk meg. Nagyszabású 
projektet indítottunk el minden kor-
osztályt megszólítva Celldömölkön 
és a Kemenesalján, hogy a nagy 
költő munkásságának méltóképpen 
hangsúlyt adjunk. Irodalmi pályáza-
tot írtunk ki vers, novella, és tanul-
mányírás kategóriákban általános és 
középiskolás diákok részére. Ezen-
kívül rajzpályázatot is hirdettünk 
„Petőfi színei”  címmel óvodásoktól 
a középiskolásokig bezárólag. Szin-
tén Petőfihez kapcsolódóan vers-
mondó versenyt is meghirdettünk. 
A március 15-i ünnepséget is termé-
szetesen Petőfi szellemében valósít-
juk meg. Hamarosan itt a tavasz, így 
már javában folynak az áprilisi Tuli-
pánfesztivál előkészületi, program-
tervezési munkálatai. Folyamatosan 
keressük azokat a pályázati lehető-

ségeket, amelyek kihasználásával 
megtudjuk teremteni a hagyomá-
nyos, jól bejáratott rendezvényeink 
pénzügyi feltételeit.      

»Az intézmény csoportjait hogyan 
sikerül működtetni?
Klubjaink, szakköreink, művészeti 
csoportjaink a város különböző társ-
intézményeiben, illetve a Városhá-
zán tarthatják meg foglalkozásaikat 
a visszaköltözésünkig. A helyszínek 
biztosításában ezúton is szeretném 
megköszönni mindenki segítségét.

»A könyvtár tekintetében milyenek 
a tapasztalatok?  
Ez az időszak minden évben különö-
sen mozgalmas a könyvtár életében, 
gondoljunk csak a felsőoktatásban 
tanulók vizsgaidőszakára, az előre-
hozott érettségit tevő középiskolá-
sokra, vagy a nyolcadik osztályosok 
középiskolai felvételijére. A decem-
beri, januári és februári hónapokban 
a könyvtári szolgáltatásokat ezek a 
fiatalok, és a többi korosztály is még 
fokozottabban veszi igénybe, mint 
máskor. Ilyenkor általában amúgy is 
nagyobb mértékű a kölcsönzés, és a 
hírlapolvasó kedv is megnövekszik. 
Lehetőségeinkhez mérten termé-
szetesen az átmeneti helyünkön is 
igyekszünk minden kérést teljesíte-
ni, legyen az helyi könyvtári, vagy 
akár könyvtárközi kölcsönzés. 

»Milyenek az intézmény kilátásai a 
jövőre nézve?
A lakosságnak elsősorban azért 
hiányozhatnak a művelődési köz-
pont programjai, mert nagyon so-
kan vannak, akiknek a hosszú, téli 
bezártságban az intézmény szol-
gáltatásai, rendezvényei jelentik a 
közösségbe járást, a lelki és szel-
lemi feltöltődést és a kikapcsoló-
dási lehetőséget. Örülünk, hogy az 
emberek részéről érezzük, hogy hi-
ányzik életükből az intézményünk. 
Mi pedig igyekszünk, hogy a szol-
gáltatások terén maximálisan ki-
szolgáljuk az igényeket „vándor” 
életmódunk ellenére is, és nagyon 
készülünk vissza a művelődési köz-
pont épületébe. Bízom abban, hogy 
az önkormányzattal, és az energeti-
kai szakemberekkel közösen sikerül 
olyan műszaki, technikai megoldást 
találnunk, hogy a KMKK működ-
tethető legyen a következő fűtési 
szezonban anélkül, hogy ismételten 
bezárásra kényszerülnénk.

»Reiner Anita

Helyzetjelentés a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtárból
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A mesterséges intelligenciával kap-
csolatos „törvényjavaslatot” fo-
gadtak el  a Celldömölki Berzsenyi 
Dániel Gimnázium „országgyűlé-
si képviselői” az Országházban. 
Ügyesen érveltek, vitáztak, ha 
kellett kompromisszumot kötöt-
tek és győztek. A nem mindennapi 
eseményről szóló élménybeszámo-
lót Révfi Dalma diáktollából ol-
vashatjuk.

Iskolánk diákjainak válogatott cso-
portja vett részt a Parlamentben ren-
dezett idei első Demokráciajátékon 
Tóthné Bali Krisztina tanárnő irányí-
tásával január 26-án. A korai kelés 
ellenére mindannyian nagyon vártuk, 
hogy három másik – két budapesti és 
egy székesfehérvári - iskolával közö-
sen modellezhessük az országgyűlés 
munkájának, vagyis a törvényho-
zásnak a menetét. Húsz főből álló 
"frakciónk" a Tavaszi Megújulás 
Szövetség (kitalált) párt nevében 
nyújtott be egy fiktív törvényjavas-

latot a mesterséges intelligenciák jo-
gaival kapcsolatban. Örültünk neki, 
hogy dr. Lennerné dr. Patkó Ildikó 
tanárnő, Sipos Tibor igazgató úr és 
még tíz diáktársunk is elkísért ben-
nünket. A Demokráciajáték a Fel-
sőházi Ülésteremben zajlott, amit 
általában különböző rendezvények 
lebonyolítására használnak.
Előzetes felkészülésünk során meg-
ismerkedtünk ezzel a témával, ala-
posan átvizsgáltuk, hol sebezhető 
a törvényjavaslat. A másik három 
frakcióhoz hasonlóan módosító-
kat is adtunk be, melyekről tudtuk, 
hogy a bizottsági üléseken tárgyal-
juk majd meg.
Mivel egy felettébb megosztó té-
máról van szó, számítottunk rá, 
hogy a többi frakció lendületes tá-
madással fog indítani. A Parlament 
monumentalitása miatt többen ki-
csit megszeppentek közülünk, de 
a frakcióvezetők – Szabó Tamás és 
Révfi Dalma - magabiztosan mu-
tattak irányt a csapatnak. Ellenfele-
ink érveire frappáns ellenérvekkel 
kontráztunk, kételyeiket próbáltuk 
meggyőzően eloszlatni. A bizott-
sági ülésekre négy ötfős csoportra 
oszolva igyekeztünk érdekeinket 
érvényesíteni.
Az ebédszünetben aztán szóba ele-
gyedtek egymással a különböző 
pártok képviselői, és megköttetett 
néhány kompromisszum. A legna-
gyobb vita a Törvényalkotási Bi-
zottságban zajlott, ahol a frakciók 

legjobbjai véglegesítették a módo-
sítókat. Legnagyobb örömünkre a 
saját módosító javaslataink közül 
mind a hármat sikerült beilleszteni a 
törvényjavaslatba, míg ellenfeleink 
ezt nem mondhatták el magukról.
A törvényhozási folyamat végén az 
egész országgyűlés szavazott arról, 
hogy elfogadjuk-e a törvényjavas-
latot. Feszült utolsó pillanatok és 
a többi párt felől érkező ellenté-
tes kijelentések után végül 54%-os 
egyetértéssel az országgyűlés meg-
szavazta pártunk törvényjavaslatát, 
vagyis a Tavaszi Megújulás Szö-
vetség és vele együtt a Celldömölki 
Berzsenyi Dániel Gimnázium fényes 
sikert aratott.
A nap lezárásaként először sajtó-
tájékoztatót tartottunk, majd meg-
tekinthettük a Szent Koronát és a 
koronázási jelképeket is. Vonatunk 
meglehetősen későn ért haza, de 
mind úgy gondoltuk, megérte; izgal-
mas és tanulságos élményben volt 
részünk, ráadásul győztesekként 
hagytuk el a Parlamentet.

Révfi Dalma
12.A osztályos tanuló

A mesterséges intelligenciával 
rendelkező szoftverek alapvető jogairól

A 2023. január 23-án startolt egy-
hetes pedagógussztrájhoz csatlako-
zott a Celldömölki Városi Általános 
Iskola csaknem húsz pedagógusa 
is. A sztrájkban résztvevő tanárok 
csapata az alábbi közleményt jut-
tatta el Szerkesztőségünkbe:

Mi, a Celldömölki Városi Általános Is-
kola 19 pedagógusa azért sztrájkoltunk, 
mert felháborít minket, hogy
»a közoktatást nem nemzeti, hanem 
uniós hatáskörnek tartják, ha a béreink-
ről van szó;
»a bennünket is érintő munkáltatói jo-
got háborús vészhelyzetre hivatkozva, 
éjszakai rendelettel 15 napra visszame-
nőleg módosítják;

»az oktatási tárcát egy ahhoz nem értő 
belügyminiszter vezeti (ezt saját maga 
állította);
»nem történik átgondolt, szakmailag 
egyeztetett lépés a versenyképes okta-
tás kialakítására;
»nem szabadon választott, jó minőségű 
tankönyvekből taníthatunk;
»nem látjuk biztosítottnak, hogy gyer-
mekeinket, unokáinkat, tanítványainkat 
öt-tíz év múlva is megfelelő szakképe-
sítésű tanárok fogják oktatni;
»ingyen helyettesítjük a hiányzó kollé-
gánkat, kivéve, ha sztrájkol;
»heti 22-26 óra a kötelező óraszám, így 
akár heti négy, havi húsz órával többet 
dolgozunk a minimális óraszámnál;
»a pedagógus „életpálya” legfőbb 

eredménye a tantestületen belüli bérfe-
szültség kialakulása lesz;
»a kormány célja nem a probléma 
megoldása, hanem az annak hangot 
adók szankcionálása.

 Kátyúban a közoktatás és 
a pedagógusok

Kátyúban a közoktatás és a pedagógusok
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A farsang ünnepköréhez számtalan 
hagyományt társítanak a világ or-
szágai, így a magyarság is. Minden 
korosztálynak más és más jelképezi 
az igazi farsangi hangulatot. A leg-
kisebbek örömmel bújnak ilyenkor 
vidám maskarákba, a felnőttek pedig 
bálokkal, mulatságokkal búcsúztat-
ják a telet. Hagyományosan ebben 
az időszakban a finom falatoké a 
főszerep, hiszen ezt követően veszi 
majd kezdetét a böjti időszak. Ahogy 
a mondás tartja: „ahány ház, annyi 
szokás”, mely különösen érvényes a 
farsangi időszakra.

Mely farsangi hagyományt követi 
Ön és családja?

Molnárné Fésüs 
Linda: 
Ilyenkor a hagyomá-
nyos farsangi mulat-
ságra beöltöztetjük 
gyermekeinket, ezen 
kívül pedig a fánk 
sütése elmaradhatat-
lan része ennek az 
időszaknak nálunk. 

A tavalyi évben először volt kiszebáb 
égetés a faluban, ahol élünk. Ezt a 
programot a gyerekek kifejezetten él-
vezték, így remélhetőleg ez is egy ha-
gyománnyá válhat családunk körében.

Bertháné Szalay 
Erzsébet: 
Ha farsang, akkor 
egyértelműen a ha-
gyományos, minden-
ki által ismert fánk 
készítését emelném 
ki. Ezt a finomságot 
évközben is nagyon 
sokszor megsütöm, 
természetesen ilyen-

kor még inkább. Unokáimmal közösen 
készítjük, ha nálunk vannak, hiszen sze-
retnek segíteni ebben. A tésztagyúrást 
kifejezetten élvezik, ha kell ötször is át-
gyúrjuk a készülő fánk tésztáját, a még 
jobb eredményért.

Szép József: 
Utoljára gyermekkoromban voltam 
jelmezbálon, azóta sajnos ilyenen 
nem vettem részt. Személy szerint 
nekem nagyon tetszik az, amit a so-

kácok Mohácson 
csinálnak ilyenkor, 
azaz a busójárás. A 
messze földön hí-
res népszokás sok 
látogatót vonz, és 
véleményem szerint 
nagyszerű lenne, ha 
Kemenesaljának is 
lenne hasonló ha-
gyománya majd va-
lamikor. Ezen biztosan részt vennék.

Novák Mónika:
A családommal 
mindig az ünnep-
nek megfelelő dí-
szítést választunk 
otthonunkban, ami-
vel megalapozhat-
juk a hangulatot, 
nincs ez másképp 
farsangkor sem. 
Fontos része ennek 

az időszaknak az iskolai jelmezbál 
is, melyre együtt készülünk és ötlete-
lünk kisfiam jelmezére vonatkozóan, 
hogy a számára legmegfelelőbb és 
természetesen a legötletesebb jel-
mezt tudjuk kiválasztani.

»Novák Fanni

Megkérdeztük – válaszoltak

Egy 2020-ban el-
fogadott törvény 
értelmében energia-
kereskedő cégeknek, 
így  a CYEB-nek 
is kötelező minden 
évben energiahaté-
konysági projekteket 
felmutatni. Ennek 

a kötelezettségnek lakossági ingyenes 
LED-csere programmal tesz eleget a 
vállalat. A program most városunk-
ban is elérhető. A részletekről a projekt 
helyi felelősét, Hencz Kornél alpolgár-
mestert kérdeztük.

-Miért ajánlja a programot városunk 
lakosságának?
Most az energiaválság idején min-
denkinek sokat jelenthet, hogy ha  
háztartásának kiadásából  lefaraghat 
egy környezetkímélő megoldással. 
Egy példán keresztül szeretném kéz-
zelfoghatóbbá tenni a lehetőséget. 
Ha egy háztartás 5 db hagyományos 
izzót LED-re cserél közel 20.000 
ft-ot spórolhat meg vele évente. Ez-
zel párhuzamosan figyelembe kell 
vennünk a LED-ek élettartamát is. 

Hagyományos izzónál ez 1000 óra, 
LED-nél 5000-15000 óra is lehet. 
Nagy öröm számunkra, hogy sok 
nagyváros mellett, kisvárosként si-
került bekerülnünk a programba. A 
Miskolcon, Győrött, Szombathelyen 
induló program felkeltette az érdek-
lődésemet, tájékozódtam, kapcsola-
tot kerestem, hogy kisebb városként 
milyen módon tudnánk csatlakozni, 
ehhez a kizárólag a lakosság részére 
szóló, energiamegtakarítást biztosító 
projekthez. Szeretnénk, ha minél töb-
ben kihasználnák a lehetőséget és így 
közreműködésünknek köszönhetően 
több háztartás spórolhatna és válhatna 
környezetkímélőbbé.

-Hogyan lehet jelent-
kezni a programra?
A ledcsere.hu olda-
lon a Jelentkezés”-re 
kattintva regisztrálhat 
az a lakos akinek a 
nevén van a villany-
számla és celldömölki 
lakcímkártyával ren-
delkezik. Személyes 
adatok megadásával és 

néhány dokumentum feltöltése után a 
rendszer az éves fogyasztás és az ott-
honban található izzók száma alapján 
automatikusan kiszámolja, hogy hány 
ingyenes  LED-re jogosult az adott ház-
tartás. FONTOS! A regisztráció utolsó 
oldalán átvételi pontnak Celldömölköt 
kell megjelölni.

-Meddig lehet regisztrálni?
A programra február 28-ig lehet je-
lentkezni.  Az elbírálást követően 
e-mail-ben értesítik az érintetteket az 
átvétel pontos idejéről és helyszínéről. 
Természetesen, ha bármi kérdésük, 
problémájuk adódna a regisztrációval 
kapcsolatosan, az önkormányzat ille-
tékes munkatársaival együtt szívesen 
segítünk a megoldásban!

»Reiner Anita

LED-csere program városunkban
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Celldömölk Város Önkormányzata az 
Integrált Településfejlesztési Stratégiá-
ban rögzített városi szövetbe ágyazott 
szegregátum területén a lakófunkciók 
korszerűsítését megerősítését, a közös-
ségi rendeltetési egységek kialakítását, 
illetve az akcióterület közlekedési fel-
tételeinek fejlesztését valósította meg 
a Leromlott városi területek rehabilitá-
ciója Celldömölkön című TOP-4.3.1-
15-VS1-2016-00001 azonosítószámú 
projekt keretében.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Celldömölk, Horváth Elek utcai szo-
ciális bérlakások infrastrukturális fej-
lesztése időszerűvé vált mivel azok a 
leromlott állapotuk miatt már nem töl-
tötték be a kívánt funkciót. A magas 
színvonalon felújított és berendezett 
szociális bérlakások komfortfokozata 
megfelel napjaink elvárásainak. Az 

épületek új megjelenésükkel pozi-
tív irányba befolyásolják a városrész 
egészének imázsát. A területen új 
közösségi térként jött létre az eszkö-
zökkel felszerelt foglakoztató, és az 
ahhoz kapcsolódó gyerekjátékokkal, 
valamint kerti pavilonnal kialakított 
udvar, illetve a kiskert. A helyben el-
érhető közösségi terek alkalmazásá-
val a szociális problémák leküzdése, 
valamint a társadalmi kohézió erősí-
tése is hatékonyabbá válnak. 
A szegregátum megközelítése és az 
országos közút hálózattal történő 
összeköttetése az útburkolat felújí-
tásával került megoldásra, amellyel 
egyidejűleg a csapadékvíz össze-
gyűjtésére alkalmas infrastruktúra is 
kiépítésre került. A városrészben élők 
közbiztonságának erősítését szolgál-
ja a kihágások, illetve a bűnelkövetés 

észlelése, megakadályozása, vagy a 
már bekövetkezett bűncselekmény 
körülményeinek és elkövetőjének 
felderítése terén alkalmazható térfi-
gyelő rendszer. 
A fejlesztés a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program 
Leromlott városi területek rehabilitá-
ciója TOP-4.3.1-15 számú pályázati 
felhívásra benyújtott kérelem alapján 
megítélt az Európai Unió, valamint a 
Magyar Állam társfinanszírozásában 
biztosított 513 millió forint felhasz-
nálásával valósult meg.

Szociális városrehabilitációs program
Celldömölkön a Horváth Elek utcában

Zajlanak a szakmai tanulmányi ver-
senyek elődöntői

Már javában zajlanak a Szakma Ki-
váló Tanulója Verseny és az Orszá-
gos Szakmai Tanulmányi Verseny 
előválogatói. Vas vármegyében, a 
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara szervezésében, 29 szakmában 
279 diák méreti meg tudását ezekben 
a napokban.
A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara 2008 óta rendezi meg a 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt 
(SZKTV), kibővítve az Országos 
Szakmai Tanulmányi Versennyel 
(OSZTV). A versenyek országos 
döntőjére Budapesten, az évente 
megrendezésre kerülő Szakma Sztár 
Fesztiválon kerül sor.
A versenyek célkitűzése többek kö-
zött, hogy növelje a szakmák társa-
dalmi elismertségét és vonzerejét. 
Az új szakképzési rendszer beve-
zetése óta nőtt a szakképzésben ta-
nuló diákok száma. Egyre többen 
látják a szakmatanulásban a jövőt, 
a munkaerőpiaci elhelyezkedési le-
hetőségeket és a biztos megélhetést. 

Ugyanakkor az új rendszer a motivált 
diákok számára, a korszerű szakmai 
tudás mellett, a továbbtanulás lehető-
ségét is biztosítja.
Az a versenyző tanuló, aki a szakmai 
verseny valamely versenytevékeny-
sége esetében eléri a megszerezhető 
pontok legalább 60%-át, mentesül 
az adott versenytevékenységnek 
megfelelő vizsgatevékenység le-
tétele alól. Ha e versenyző minde-
gyik versenytevékenység esetében 
eléri az adott versenytevékenysé-
gen megszerezhető pontok legalább 
60%-át, akkor mentesül a szakmai 
vizsga letétele alól. További fontos 
információ, hogy Országos Szak-
mai Tanulmányi Versenyen elért 
eredménye alapján a szakmai vizsga 
egésze (minden része) alól felmen-
tést kapott jelentkező a szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 
többletpontra jogosult.
Sok sikert kívánunk minden részt-
vevő tanulónak. Bízunk benne, hogy 
minél több Vas vármegyei diáknak 
drukkolhatunk majd az országos 
döntő keretében is!
Vas vármegyében a versenyben érin-
tett szakmák:
• Asztalos, • Autóelektronikai mű-
szerész, • Automatikai technikus 
autóipar szakmairány, gyártástech-
nika szakmairány, • Autószerelő, • 
Cukrász, • Elektronikai technikus, 
• Faipari technikus, • Festő, mázo-
ló, tapétázó, • Fodrász, • Gépgyár-

tás-technológiai technikus, • Gépi 
és CNC forgácsoló, • Gépjárműme-
chatronikai technikus gyártás szak-
mairány, szerviz szakmairány, • 
Hegesztő, • Informatikai rendszer- és 
alkalmazás - üzemeltető technikus, • 
Ipar 4.0, • Irodai titkár, • Karosszéri-
alakatos, • Kereskedelmi értékesítő, 
• Kozmetikus technikus, • Kőműves, 
• Logisztikai technikus Logisztika 
és szállítmányozás szakmairány, • 
Mechatronikai technikus, • Műsza-
ki informatikus, • Pincér-vendégtéri 
szakember, • Szakács, • Szerszám- és 
készülékgyártó, • Szoftverfejlesztő 
és - tesztelő, • Vendéglátásszervező, 
• Villanyszerelő Épületvillamosság 
szakmairány, Villamos készülék és 
berendezés szakmairány

További információ: Horváth Eszter 
kommunikációs munkatárs  
+36 20 250 3346

Sajtóközlemény

Tisztelettel tájékoztatjuk 
kedves Olvasóinkat, 

hogy lapunk 
következő száma 

2023. március 3-án 
jelenik meg.
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Az ötödik helyről folytatja február 
25-én a Celldömölk a tavaszi pont-
vadászatot, öt ponttal lemaradva a 
harmadik helyen álló Véptől és hét 
pont előnnyel a hatodik helyen álló 
Rábapatytól.
 A cél változatlan a dobogó valame-
lyik fokának megszerzése, ez persze 
figyelemmel a Haladás-Zanat és a Ki-
rály SE őszi szereplésének realitásá-
ra, a harmadik fokát jelentheti annak 
a bizonyos képzeletbeli dobogónak. 
Mindig izgalmas kérdés egy-egy 
szünetet követően, hogy milyen ke-
rettel vág neki egy-egy csapat a foly-
tatásnak. Az tudható a megyei napilap 
sportrovatából, hogy az előbb említett 
két éllovas csapat kerete szinte sem-
mit nem változott, ha mégis, akkor in-
kább erősödött (pl. a Cellben is anno 
játszó és népszerű Potyi Gábor a Ki-
rályba igazolt, immáron a tavalyi me-
gyei bajnok Sárvárból harmadikként) 
és mindkét csapat a bajnoki cím meg-
szerzését tűzte ki maga elé, sőt adott 
esetben az NB III-tól sem riadnának 
vissza, legalábbis nyilatkozat szinten. 
Nos, rátérve városi csapatunknál a téli 
szünetben történtekre, mindenképpen 
váratlan fordulat sikeredzőnk Kovács 

Balázs távozása, nem olyan rég a 
Söpte elleni mérkőzésen volt az, hogy 
századszor ült a celli kispadon, végül 
105 meccsből 75 győzelemmel adta át 
a stafétabotot Takács Gábornak. 
Azt gondolom magam is, és úgy gon-
dolom a szakosztály is, köszönettel 
tartozik edzői teljesítményének. Azt 
a bizonyos stafétabotot átvevő Ta-
kács Gábor néhány mérkőzés erejé-
ig, mint játékos szerepelt már a celli 
csapatban, most az ajkai utánpótlás-
ban edzőként maradva látja el itt is 
feladatát. Legutóbb felnőtt csapatnál 
a 20/21-es évadban dolgozott az NB 
III. Nyugati csoportjában, jelesül (ak-
kor is) a második félévre vett át egy 
csapatot, a kiesés rémétől fenyegetett 
Pápai Perutz FC személyében. A kül-
detés sikerült a csapat bent maradt, a 
szakosztály ugyanakkor más edzővel 
vágott neki a következő szezonnak, ez 
olyan magyaros, nem? Most mi is a 
küldetés? Hát, lehet a harmadik hely, 
lehet az, hogy jó meccseket játszunk 
az élboly csapataival is, és lehet az, 
hogy minél több helyi kötődésű fia-
tal épüljön be a csapatba, vagy akár 
mindhárom egyszerre. Február 14-éig 
tart az átigazolási időszak, így bizo-
nyosan most csak azt jelenthetjük 
ki, hogy a remélt sikerekből Marsai 

Máté biztosan nem veszi ki a részét, 
alapemberünk ugyanis tavasszal az 
osztrák ligában csillogtatja majd tu-
dását. Új igazolásról nincs hír, az 
viszont mindenképpen erősítést je-
lenthet majd, hogy a tartós maródiak 
közül többen felépültek, pl. Kovács 
Zalán és Dobson Dávid. 
A tavaszi menetrendből látszik, hogy 
a Kolozsvár utcában igazán ritkán 
lesz mérkőzés, öt hazai találkozó mel-
lett tíz idegenbeli fellépésre kerül sor, 
a helyi tévé stábbal igyekszünk majd 
ezeket azért felvételről hazahozni 
minden érdeklődő számára. 
Rögtön igazi rangadóval indul febru-
ár 25-én a meccs sorozat, akár a baj-
nokság végkifejletére is hatással bíró 
találkozóval, hiszen az éllovas Hala-
dás-Zanat őszi menetelésében egyet-
len pontvesztés volt, a nyitóforduló 
celldömölki döntetlenje okán. Ha ők, 
ha mi, ha újra döntetlen mértékadó 
lesz a folytatásra. Az őszi meccs hat 
gólt hozott, papírforma szerint most 
is sok gólra lehet számítani, ugyanis 
az eddig legtöbb találatot jegyző öt 
focistából négy ebben a két csapat-
ban játszik, köztük Czöndör Gergő 13 
góllal a holtversenyes második helyen 
áll az aranycipőért zajló versenyben.

»dotto

Mégiscsak lett tavasz
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TAVASZI SORSOLÁS:
EXTRALIGA
03.10. 17:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
Honvéd Szondi SE
03.18. 11:00
Floratom Szeged AC 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő
03.31. 17:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
Soltvadkerti TE
04.15. 16:00
Győri elektromos VSK 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő
04.14. 17:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
AQVITAL Csákvár TC
04.29. 16:00
PTE PEAC Kalo Méh 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő
04.28. 17:00 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
Hügiéne Bt Komló
05.12. 17:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
DVTK SE
05.27. 11:00
MTE 1904-Hoffer 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő

NB I NYUGATI CSOPORT
03.11. 11:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
Honvéd Szondi SE II.
03.18. 11:00
Turris SE Sopron 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő
04.01. 11:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
Tatai AC
04.15. 11:00
Győri Elektromos VSK II. 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő
04.22. 11:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
Dunaújvárosi ASE
04.29. 11:00 
PTE PEAC Kalo Méh II. 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő
05.13. 11:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
Pénzügyőr SE
06.03. 11:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
Dunaújvárosi Egyetem Diák SE
06.11. 16:00
SH-ITB Budaörs 2i SC 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő

NB II ÉSZAK-NYUGATI CSOPORT
03.11. 11:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 

Turris SE Sopron II.
03.18. 10:00
Szombathelyi AK-SI 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő
04.01. 11:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
Hévíz Sportkör
04.15. 11:00
Zsámbéki SBE
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő
04.16. 11:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
Bányász SK Ajka
04.29. 11:00
EVO ASE Zalaegerszeg 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő
04.30. 11:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
Esztergomi ASE
05.13. 11:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
Tatai AC II.
05.27. 11:00
SH-ITB Budaörs 2i SC II. 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő

NB III NYUGAT-DUNÁNTÚLI 
RÉGIÓ
03.11. 10:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő V. 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő IV.
03.18. 10:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő IV. 
EVO ASE Zalaegerszeg II.
03.18. 10:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő V. 
Győri Atlétikai Club
04.01. 10:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő IV. 
Győri Atlétikai Club
04.01. 10:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő V. 
SZAK SI II.
04.15. 10:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő IV. 
Gyenesdiási ASE
04.15. 10:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő V. 
Nagycenki SE
04.16. 11:00
Győri Elektromos VSE III. 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő IV.
04.17. 10:00
Bányász SK Ajka II. 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő V.
- a CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
IV. csapata szabadnapos
04.29. 10:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő V. 
Turris SE Sopron III.
04.30. 11:00
Turris SE Sopron III. 

CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő IV.
04.30. 10:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő V. 
Győri Elektromos VSE III.
05.13. 10:00 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő IV. 
Nagycenki SE
05.13. 10:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő V. 
EVO ASE Zalaegerszeg II.
05.27. 16:00
PÉKA SE Pápa 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő IV.
05.28. 11:00
Gyenesdiási ASE 
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő V.
06.03. 10:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő IV. 
SZAK SI II.
- a CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 
V. csapata szabadnapos
06.10. 10:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő IV. 
Bányász SK Ajka II.
06.10. 10:00
CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő V. 
PÉKA SE Pápa

A mérkőzések időpontjai változhat-
nak!                            »Csuka László

CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő asztalitenisz-szakosztály

S P O R T «
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