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Celldömölk Város Önkormányza-
ta, valamint a Kemenesaljai Mű-
velődési Központ és Könyvtár idén 
is szervezett megemlékezést az 
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére. A műsoros ün-
nepi rendezvényre március 14-én 
került sor a Szentháromság téren.

Az emlékező rendezvény ünnepi be-
szédét Fehér László polgármestertől 
hallhatták az egybegyűltek.
„Béke, szabadság, egyetértés, a saj-
tó szabadsága, felelős minisztérium, 
közös teherviselés – néhány pont ab-
ból a követelésből, amelyet 175 évvel 
ezelőtt a pesti radikális ifjúság fogal-
mazott meg. 175 éve ünnepeljük a fi-
atalságot, a bátorságot, a hazafiságot, 
az önfeláldozást. A követelések első 
megfogalmazója az országgyűlés 
volt. Kossuth Lajos előterjesztésében 
március 4-én fogadta el az országy-
gyűlés a felirati javaslatot, amely a 
feudális viszonyok teljes megszün-
tetését és a polgári demokratikus 
rendszer kialakítását irányozta elő. 
A pesti Ellenzéki Kör megismerve 
Kossuth felirati javaslatának a szö-
vegét, javasolta annak kibővítését 
a sajtószabadság, az évenkénti or-
szággyűlés és egyéb kérések meg-
fogalmazásával. A radikálisok, a 
Pilvax ifjúsága megegyeztek, hogy 
a felirati javaslatot országos petíci-
ós mozgalommal fogják támogatni. 
Március 14-én Bécsben kitört a for-
radalom, melynek hírére azonnali 
cselekvést határoztak el, és megszü-
letett a 12 pont végleges változata. 
Másnap reggel a Pilvax-kávéházban 
az ifjú magyar értelmiségi fiatalok 
lelkesedve hallgatták, amikor Jókai 
felolvasta a 12 pontot, Petőfi pedig 
elszavalta új költeményét, a Nemze-
ti dalt, melyet aztán a pesti egyetem 

udvarán nyilvánosan is elmondott. 
Az eskü szavait a tömeg fokozódó 
lelkesedéssel visszhangozta, a je-
lenet megismétlődött az orvosi kar 
udvarán is. A pesti vásárra gyüleke-
ző nép a járókelőkkel együtt néhány 
ezer főre növekedett. Az ifjúság ezu-
tán Landerer és Heckenast nyomdá-
ja elé vonult, ahol cenzori engedély 
nélkül kinyomtatták a Nemzeti dalt 
és a 12 pontot. A Nemzeti Múzeum-
nál már tízezres tömeg gyűlt össze, 
zúgta Petőfi után az esküt: „Rabok 
tovább nem leszünk!”  Kossuth fel-
irati javaslatának és a 12 pontban 
megfogalmazott követeléseknek a 
törvénybe iktatása Pozsonyban, az 
országgyűlésen folytatódott. Lázas 
törvénykezési munkával március 
18-a és április 7-e között az országy-
gyűlés megalkotta és elfogadta az 
új, polgári demokratikus Magyar-
országot létrehozó 31 törvényt. A 
kor politikusai, közöttük Kossuth 
Lajos, Széchenyi István, Batthyány 
Lajos hazafias és polgárosító refor-
mokkal akartak változtatni a haza 
sorsán. 1848-ban az ország hatalmas 
lépést tett meg az önkényuralomtól 
a demokrácia felé. Ma sem szabad 
visszafele haladni az időben. Más 
megoldásokkal, de törekedve arra, 
hogy egy igazságos országban él-
hessünk. A nemzeti trikolór alatt, 

kokárdával a szívünk felett gondol-
junk arra, hogy nemzeti színeink 
számunkra a közös múltunkat, kö-
zös jelenünket és közös jövőnket 
jelentik.  Gondoljunk a forradalom 
lánglelkű költőjére, Petőfi Sándor-
ra és társaira. Hajtsunk fejet tetteik 
előtt! 1848. március 15-e a sorsfor-
dító pillanatot, az összefogás erejét, 
a változtatni akarást jelentette, az 
egész nemzeti szabadságküzdelem 
szimbóluma lett.” - hangzott el az 
ünnepi beszédben, melyet a Celldö-
mölki Városi Általános Iskola tanu-
lóinak verses-zenés ünnepi műsora 
követett. Az összeállítás végén Pesti 
Arnold, a városi iskola pedagógusa 
Petőfi Sándor Nemzeti dalát szaval-
ta el, a város általános és középis-
kolás diákjainak közreműködésével, 
együtt harsogva a jól ismert refrént. 
A    jelenlevő hivatalos szervek, pár-
tok, intézmények, civil szervezetek 
képviselői elhelyezték a tisztelet és 
emlékezés koszorúit az első magyar 
miniszterelnök, Batthyány Lajos és 
a szabadságharc kemenesaljai hősei 
tiszteletére állított emléktábláknál, 
majd a temetőben Virághalmi Fe-
renc és Széll József 48/49-es hősök 
sírjánál, ahol a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium diákjainak előadásában 
felcsendült a Magyarország című 
dal. »Reiner Anita

Március 15. – a nemzeti szabadságküzdelem szimbóluma

Március 15-éhez kapcsolódóan a 
magyarság színeiben pompázó ko-
kárdák feltűnése mellett ünnepsé-
gek sora tiszteleg az 1848-1849-es 
forradalom és szabadságharc hősei 
előtt. Celldömölkön, a városi ün-
nepségen túl több intézmény is 
szervezett megemlékezést saját fa-
lain belül. A Celldömölki Városi 
Általános Iskola Alsósági tagisko-
lájának diákjai a hagyományoknak 
megfelelően idén is készültek mű-

sorral, melyet a városrész ünnepi 
megemlékezésén mutattak be, fel-
idézve a 175 évvel ezelőtti márci-
us 15-i eseményeket. A Népjóléti 
Szolgálat I. számú Idősek Otthona 
lakói rendhagyó műsor közepette 
emlékezhettek meg az akkori tör-
ténelmi eseményekről. Az ott dol-
gozók, illetve gyermekeik ünnepi 
műsorral készültek az időseknek 
március 14-én, melynek keretében 
elhangzottak a nemzeti ünnephez 
kötődő dalok és versek egyaránt.          
 »Novák Fanni

Március idusára emlékeztek
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A Vas Vármegyei Közgyűlés idén 
Sárvárra  szervezte az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepi megemlékezést. A Zene 
Házában megtartott program ke-
retében kitüntetéseket is átadtak 
a vármegye érdekében végzett ki-
magasló szakmai, hivatásbeli érde-
mek, eredmények és teljesítmények 
elismeréséül. A kitüntetettek kö-
zött öt helyi kötődésű személyt is 
köszöntöttek.

„Vas Vármegye Turizmusáért-díj” ki-
tüntetésben részesült Patyi Gábor, a 
Mesteri Gyógyfürdő vezetője.

A Mesteri Gyógyfürdő nagy nép-
szerűségnek örvend, magas kihasz-
náltsággal működik. Patyi Gábor 
vezetésével az elmúlt időszakban je-
lentős fejlesztések valósultak meg, s 
egyre bővülő létszámmal működik a 
vállalkozás, a piaci környezethez iga-
zodva, a nyereséges működést szem 
előtt tartva. Ügyvezteőként elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett - a barlang-
fürdő megépítésével – abban, hogy a 
szezonális kis fürdőből egész évben 
üzemelő intézmény lett. Megújultak a 
kiszolgáló épületek, a fürdő környeze-
te. 2018-tól négycsillagos szállodával 
bővült a fürdő, a legutóbbi fejlesztés 
a szálloda új étterme volt. A szállo-
da egy épületben található a Mesteri 
fürdővel, így kényelmesen szabad 
bejárást biztosít a vendégeknek télen 
és nyáron a medencékhez. A vendé-
gek többsége belföldi, de közkedvelt 
a fürdő az osztrák és német vendégek 
körében is. Patyi Gábor kiemelkedő 
munkájának köszönhetően szerzett a 
fürdő országos ismertséget, ezáltal is 
bővítve a megye turisztikai vonzere-
jét és kínálatát.   

„Vas Vármegye Szolgálatáért Közigaz-
gatási Tagozata” elismerésben része-
sült Bagicsné Sebestyén Zsuzsanna, a 
Vas Vármegyei Kormányhivatal Cell-
dömölki Járási Hivatalának nyugal-
mazott hivatalvezető-helyettese.

Közszolgálatát 1982-ben kezdte meg 
a Kenyeri Általános Iskolában, majd 
1990-ig igazgatási előadó volt a 
Községi közös tanácsnál Ostffyasz-
szonyfán, a rendszerváltást követő-
en, folyamatosan az ostffyasszonyfai 
Polgármesteri Hivatalban. 1999-től 
2001-ig megbízott jegyzőként szol-
gált a településen. 2002- től 2012-ig 
körjegyző Ostffyasszonyfa-Csönge 
Községek Körjegyzőségénél. 2013-
tól a Vas Vármegyei Kormányhivatal 
Celldömölki Járási Hivatal hivatalve-
zető-helyettese, 2015-től osztályve-
zető is. A közigazgatás ranglétráját 
végigjárva, tudását, ismereteit folya-
matosan gyarapítva, elkötelezetten, 
magas színvonalon szolgált negyven 
évig. Szakmai munkájával, embersé-
gével munkatársként és vezetőként is 
példát mutatott kollégáinak, a hivatali 
közösségnek.
 
„Vas Vármegye Szolgálatáért Kultu-
rális Tagozata” elismerésben részesült 
Nagy Péter István rendező, színész, 
fizikai színházrendező, a Radnóti 
Színház rendezője, a Weöres Sándor 
Színház Művészeti Tanácsának tagja, 
a Színház és Filmművészeti Egyetem 
oktatója, a Soltis Lajos Színház mű-
vészeti vezetője.

A Soltis Lajos Színház színiiskolájá-
nak tanulójaként találkozott a szín-
házzal – kis gimnazistaként. Kiváló 
előmenetelt tanúsított a középisko-
lában és a színiiskolában is. Az EL-
TE-n kitűnő eredménnyel elvégezte 
a pszichológia alapszakot, s azonnal 
felvételt nyert a mester szakra. Ugyan-
akkor felvették a Nemzeti Színház 
kétéves rendezőgyakornoki képzésé-
re is. Utóbbit választotta. A képzést 
követően jelentkezett a Színház és 
Filmművészeti Egyetem fizikai szín-
ház-rendező szakára, ahol Horváth 
Csaba osztályának növendékeként 
végzett 2020-ban. Az egyetem docen-
se, Hegedűs D. Géza felkérte az egye-
tem oktatójának. Hat éve művészeti 
vezetője a  Soltis Lajos Színháznak, 
ahol számos, sikeres, fesztiváldíjas 
rendezése volt. A Szent Iván-éji álom 
című előadás máig műsoron van, de 

a Weöres Sándor Színházban is mű-
soron van két levehetetlen darabja: a 
Candide, és Az inishmore-i hadnagy.

A Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke 
egyedi döntése alapján „Vas Vármegye 
Közgyűlése Elnökének Emlékérme” 
elismerésben részesült Fazekas Péter, a 
CVSE asztalitenisz csapatának játékosa.

Hatéves korában kezdett ping-pon-
gozni a BVSC-ben, ahol tizenegy évig 
játszott. Több hazai sportklubnak is 
játékosa volt. A hazai sikerek mellett 
külföldön is megmutatta tehetségét: 
négy évet Ausztriában, egy-egy évet 
Németországban, Spanyolországban és 
Oroszországban versenyzett, de a szíve 
mindig hazahúzta. A Celldömölk csa-
patában tizenöt éve játszik, zsínórban 
tizennégy éve. Számtalan hazai és kül-
földi sportdiadala között a nyolcszo-
ros celldömölki bajnokcsapatban elért 
sikerei méltóvá teszik az elismerésre. 
Sportsikerei mellett több tisztséget 
töltött be a Magyar Asztalitenisz Szö-
vetségben, jelenleg annak fejlesztési 
igazgatója. Sportszervezőként is szá-
mos esemény köthető a nevéhez.  

A „Vas Vármegye Fiatal Vállalkozó-
ja” díjban részesült Kovács Miklós, a 
Sághegy Kft. ügyvezető igazgatója.

A Gödöllői Agrártudományi Egye-
temen végzett állattenyésztő mérnök 
nemcsak érdeklődéssel, de elkötele-
zettséggel, fejlesztési ötletekkel fordult 
a jövő felé. Élelmiszer kutatási és fej-
lesztési javaslatainak, technológiai fej-
lesztési ötleteinek köszönhető, hogy az 
általa vezetett Sághegy Kft.-n belül fő 
profillá vált mézkereskedelem mára el-
érte a nagyon jelentős évi három-négy-
ezer tonnát. Az élelmiszeripar eme 
kincse így jut el a több száz magyar 
méhésztől hazánkon kívül olasz, né-
met, francia piacokra, cukrászüzemek-
be, csokoládégyárakba. Közel húsz főt 
foglalkoztató vállalkozásának irányí-
tását szakszerűen, fejlesztési célokat 
kijelölve, nyugodtan, humánummal, 
a szükséges feltételek biztosításá-
val teszi. A kutatási eredményeknek 
és klinikai teszteknek köszönhetően 
gyógyhatású készítményeket és biomé-
zet is készítenek. A vállalkozás a méz 
mellett dió, és egy kuriózum, az éticsi-
ga feldolgozásával, forgalmazásával is 
foglalkozik.
A helyi kötődésű kitüntetetteket Fe-
hér László polgármester és Farkas 
Gábor jegyző is köszöntötte.

 »Reiner Anita

Megyei elismerések a nemzeti ünnepen
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Vitályos Eszter, a Kulturális és In-
novációs Minisztérium parlamenti 
államtitkára és Závogyán Magdolna 
kultúráért felelős államtitkár állami el-
ismeréseket adott át az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc emléknapja 
alkalmából a Pesti Vigadóban, márci-
us 14-én. Idén két celldömölki személy 
is átvehette a rangos elismerést.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári 
tagozat kitüntetésben részesült:

Dr. Lenner Tibor, az 
Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Savaria 
Egyetemi Központ 
Berzsenyi Dániel Pe-
dagógusképző Köz-
pontjának igazgatója, 
Földrajz Tanszékének 
tanszékvezető egyete-
mi docense.

Dr. Lenner Tibor celldömölki peda-
gógus családból származik, az Eötvös 
Loránd Általános Iskola elvégzése után 
a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 
érettségizett. Ezt követően a szege-
di József Attila Tudományegyetemen 
szerzett földrajz-történelem szakos kö-
zépiskolai tanári diplomát. Pályakezdő-
ként visszatért egykori alma materébe, 
ahol 1989-től 2002-ig tanított és számos 
diákot készített fel érettségi vizsgára, 
tanulmányi versenyekre, amelyeken 
tanítványai kiváló eredményeket értek 
el. 1995-ben doktorált, majd 1999-ben 
PhD tudományos fokozatot szerzett 
földrajztudományból. Kutatási területe 
a városföldrajz, a települések alaprajzi 
fejlődése, a városmorfológia. Szakmai 
útja ezt követően a szombathelyi Ber-
zsenyi Dániel Főiskolára vezetett. Az 
elmúlt két évtizedben egyetemi oktató-
ként segítette a hallgatók felkészülését 
a tanári életpályára és a tudományos 
diákköri megmérettetésekre. 2005-től 
a BDF Bolyai János Gyakorló Általá-
nos Iskola és Gimnázium igazgatója 
lett. A Gyakorló Gimnázium azokban 
az években az országos ranglisták él-
vonalában szerepelt. 2017-től tanszék-
vezető egyetemi docensi kinevezést 
kapott a földrajzi tanszékre. 2018-tól 
az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógus-
képző Központjának igazgatóhelyettese 
lett, majd egy évvel később az igazga-
tója. A BDPK az egyetem sajátos jog-
állású intézete, amely a szombathelyi 
pedagógusképzési feladatokat látja el 
a tanítóképzéstől a tanárképzésig. A 
tudás átadása mellett fontosnak tartja a 
rendszeres kutatómunkát, melyet maga 

is folyamatosan végez. Kollégájával, 
Csapó Tamással közösen dolgozták fel 
Budapest településmorfológáját, amit 
követ majd a megyei jogú városokról írt 
könyvük. Munkája mellett a Történeti 
Földrajzi Közlemények című folyóirat 
szerkesztőbizottsági tagja és a Telepü-
lésföldrajzi Tudományos Egyesület el-
nöke. Az általa vezetett földrajz tanszék 
2018-ban kapcsolódott be a Magyar-
ország Nemzeti Atlasza – Társadalom 
című kötetének előkészítő munkájába. A 
Nemzeti Atlasz 196 oldalon, 300 térkép-
pel és fényképpel segíti az érdeklődőket 
Magyarország természeti és társadalmi 
környezetének megismerésében. Ko-
rábbi szakmai munkája elismerése-
ként Gayer Gyula Emlékplakett és Pro 
Geographia Oklevél kitüntetésekben 
részesült. Dr. Lenner Tibor a több mint 
három évtizedes nagy elhivatottsággal 
végzett oktatói munkája és példaértékű 
vezetői tevékenysége elismeréseként ve-
hette át a kitüntetést. 

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári 
tagozat kitüntetésben részesült:
Németh Tibor, a Kemenesaljai Művelő-
dési Központ és Könyvtár Kresznerics 
Ferenc Könyvtárának vezetője.

Németh Tibor általános iskolai tanulmá-
nyait Ostffyasszonyfán végezte, majd a 
kőszegi Jurisich Miklós Gimnáziumban 
érettségizett. A szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Főiskola történelem-könyvtár 
szakán 1988-ban végzett. 2014-ben szer-
zett kitüntetéses informatikus-könyvtá-
ros oklevelet a Nyugat-Magyarországi 
Egyetemen. 1982. december 1-től lett a 
celldömölki Városi Könyvtár munkatár-
sa. 1985-től napjainkig módszertanos fel-
adatokat ellátva szervezi a városkörnyéki 
könyvtári ellátórendszer működtetését. 
Emellett 2005-ig olvasószolgálati, 2006. 
február 1-től pedig könyvtárvezetői fel-
adatokat lát el. Hivatásán kívül számos 
más területen is letette a névjegyét: for-
rásértékű helytörténeti tanulmányokat 
publikált; 1990-től 1996-ig részt vett az 
„Új Kemenesalja” szerkesztőbizottsá-
gának munkájában, a helyi újságot két 
hónapig felelős szerkesztőként is jegyez-
te; ötletadóként működött közre Györke 
József, Lancsics Bonifác, Németh An-

dor, Batthyány Lajos és a '48-as szabad-
ságharcosok emléktábláinak, valamint a 
Kresznerics Ferenc-díj, mint városi kul-
turális elismerés létrehozásában. Nevéhez 
fűződik a nyomtatott formában 2014-ben 
megjelent „Kemenesaljai Életrajzi Lexi-
kon” illetve annak a könyvtár honlapján 
hozzáférhető internetes változata, amely 
közel 200 jeles helyi személyiség élet-
rajzát tartalmazza. Kezdeményezője és 
fejlesztője a könyvtári honlapon folya-
matosan bővülő, jelenleg közel 40 ezer 
oldalnyi helyi vonatkozású tartalmat az 
érdeklődők rendelkezésére bocsátó „Ke-
menesaljai Digitális Könyvtár” tudástá-
rának. A „Nemzeti évfordulóink” című 
reprezentatív évkönyv számára 2008 óta 
készíti a szócikkek előkészítő válogatá-
sát és együttműködő partnere a Nemzeti 
Névtér országos szolgáltatásnak. 1985 óta 
munkaidőn kívül folyamatosan fejleszti 
a „Magyar Életrajzi Kalauz” elnevezésű 
reprezentatív nemzeti digitális névkatasz-
tert, amely jelenleg mintegy 505 ezer sze-
mély több mint négymillió adatát gazdag 
szempontrendszer alapján folyamatosan 
karbantartó és visszakereshetővé tevő 
internetes közszolgálati adattár. Az adat-
bank információs potenciáljára jellemző, 
hogy több mint 17300 egyedi születési 
helyet tart nyilván. Időben a magyar tör-
ténelem és művelődéstörténet egészére 
kiterjed, ezáltal ötvözi a klasszikusan vett 
(lezárt életpályákat tartalmazó) életrajzi 
lexikonokat és a “Ki kicsoda” típusú kor-
társi adattárak anyagát: eddigi feldolgozó 
munkája alapján sikeresen megpróbálva 
kiküszöbölni a két változat közötti át-
menetből természetes módon keletkező 
hiányokat. Térben a mindenkori Magyar-
országon születetteket, a szomszédos or-
szágokban élő magyar nemzetiségűeket, 
valamint az emigrációs személyeket is 
gyűjtőkörébe tartozónak tekinti. A „Ma-
gyar Életrajzi Kalauz” komplexitásra 
törekvő jellege és gazdag visszakeresési 
repertoárja révén nem csupán megőrzi a 
biográfiai index műfajának hagyománya-
it, hanem tovább is fejleszti szolgáltatóké-
pességét és bizonyos vonatkozásokban 
megjelentetése világpremiernek számít. 
A legteljesebb magyar biográfiai adat-
bank szolgáltatásait az évtizedek folya-
mán igénybe vette – többek között – a 
Magyar Távirati Iroda, a Nemzeti Év-
fordulók Titkársága, az Országos Szé-
chényi Könyvtár, valamint a Nemzeti 
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság. Né-
meth Tibor nagy elhivatottsággal vég-
zett szakmai és vezetői tevékenysége, 
valamint a legteljesebb magyar biográfi-
ai adatbank létrehozásában és fejlesz-
tésében vállalt szerepe elismeréseként 
vehette át a kitüntetést.   »Reiner Anita

Magas rangú állami kitüntetésben részesültek
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Tizedik alkalommal szervezte meg 
a Totál Plánt, vagyis a Független 
Filmesek Fesztiválját a Keme-
nesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár. Az eseményre február 
25-én és 26-án került sor.

A művelődési központ épületének át-
meneti bezárása miatt nem a hagyo-
mányos módon lehetett lebonyolítani 
az idei filmfesztivált, így az első na-
pon csak online voltak elérhetők a 
nevezett filmalkotások. A második 
nap programjára már a KMKK Art 
Moziban került sor, ahol a háromtagú 
zsűri (Erdélyi János Balázs Béla-dí-
jas rendező, Gönye László forgató-
könyvíró és Pálné Horváth Mária 
a KMKK igazgatója) értékelte az 
alkotásokat; oklevéllel és pénzjuta-
lommal díjazva a legjobbakat. Több 
alkotó eljött az eredményhirdetésre, 
ahol a fesztiválnyertes filmeket, il-

letve a jelenlévő filmesek munkáit 
tűzték műsorra a szervezők.
„Idén is az ország számos pontjáról, 
a legkülönbözőbb életkorú, érdeklő-
désű alkotók, sőt, alkotói műhelyek 
neveztek a fesztiválra. A 19 filmből 
álló mezőny a készítőket és a témá-
kat tekintve is rendkívül sokszínű 
volt. Az animációs kísérleti filmtől a 
hajléktalansorsokat feldolgozó doku-
mentumfilmig különböző pályamű-
vek kerültek a programba. A zsűri 
nem csupán a professzionális kivite-
lezést vette figyelembe, hanem a té-
maválasztást, a friss gondolatiságot, 
a filmes megfogalmazás eredetiségét 
is. A díjazottak szinte mindegyike 
alacsony költségvetésből, de annál 
több ötlettel, kreativitással, elkötele-
zettséggel készült alkotás volt.”-ösz-
szegzett Gönye László. A zsűrielnök 
Erdélyi János pedig kiemelte: bár 
a nevezett filmek nagyon sokféle 

igénnyel és színvonalon készültek, 
egyik alkotás sem lógott ki a me-
zőnyből, mindegyik film figyelem-
reméltó volt és megütötte a fesztivál 
minőségi mércéjét.
A fődíjat ezúttal az Aurora Kecske-
mét Filmműhely Café Marylin című 
műve nyerte. A különleges atmoszfé-
rájú kamaradarab a dráma és a thril-
ler elemeit keverve két férfi sztoriját 
bontja ki, egyetlen helyszínen, for-
dulatos, feszült történettel, kivite-
lezésében is minőségi formában. A 
szemle legjobb kisjátékfilmje Der-
csényi Fanny Laura Polaroidok című 
alkotása lett, a legjobb dokumen-
tumfilm díját pedig Bácskai Gabri-
ella Citromsziget című filmje nyerte.

»Reiner Anita

Jubileumi Totál Plán filmfesztivál 

Február utolsó hétvégéjén nyitotta 
meg kapuit néhány nap erejéig a 
méltán híres, már-már hagyomá-
nyosnak mondható Utazás Kiál-
lítás. A fővárosban megrendezett 
turisztikai seregszemlén Keme-
nesalja térsége is képviseltette ma-
gát, így a Vulkánság is rendelkezett 
kiállítóhellyel az eseményen.
Hazánk első számú turisztikai vásá-
raként tartják számon a Budapesten 
évről-évre megrendezésre kerülő 
Utazás Kiállítást, melyet immár 45. 
alkalommal szerveztek meg. A kiállí-
tás február 22-én nyitotta meg kapuit 
a Hungexpo épületében. 34 ország 
több mint 160 kiállítója vett részt a 
rendezvényen, melyek között meg-
található volt többek között Japán, 
Marokkó, Görögország, Málta és 
Etiópia standja is. Az idei évben az 
esemény díszvendégeként pedig Ma-

dagaszkárt köszönthették a kiláto-
gatók. Természetesen Magyarország 
több régiója és turisztikai célpontja 
is képviseltette magát a több na-
pot átfogó kiállításon. Kemenesalja 
is bővelkedik turisták által kedvelt 
helyszínekben, így nem maradhatott 
ki a kiállítás résztvevői közül. Térsé-
günket Tulok Gabriella a Kemenes 
Vulkánpark igazgatója, Lóránt Gá-
bor a Vulkán Gyógy- és Élményfür-
dő vezetője, valamint Gasztonyiné 
Fódi Zita a Képviselő-testület Hu-
mán Szolgáltatások Bizottságának 
elnöke képviselte. Általuk az egész 
kemenesaljai térséget megismer-
hették az érdeklődők, betekintést 
nyerve a városi és környékbeli látvá-
nyosságokba. Tapasztalataik alapján 
kevesebb volt a hazai kiállító az idei 
évben, így többen keresték fel stand-
jukat. A visszacsatolások igazán po-

zitívak voltak: az érdeklődők között 
számtalan olyan személy volt, akik 
már jártak környékünkön, de akadtak 
bőséggel olyanok is, akik ezek után 
szeretnék majd bebarangolni Keme-
nesalja rejtett szépségeit.    

»Novák Fanni

Utazás a világ körül – fővárosi kiállításon a Vulkánság

A Celldömölki Közoktatási 
Intézményfenntartó 

Társulás pályázatot hirdet a 
Celldömölki Városi Óvoda 

óvodavezetői munkakörének 
betöltésére.

További részletek: 
www.celldomolk.hu
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» KULTÚRA

Bedy Gergőt sokan ismerik Celldö-
mölkön: van aki még gyerekkorából 
az origami körnek és kiállításoknak 
köszönhetően; de sokan vannak, 
akik az alternatív rockzene világá-
ból. Az interjúban alkotásról, ze-
nélésről, meghatározó pillanatokról 
és sikerekről is beszélgettünk.

» Ha össze kellene foglalni az eddigi 
pályádat pár szóban, mit emelnél ki?
Ha helyszíneket nézek, akkor úgy jön 
ki, hogy Celldömölk, Veszprém, Bu-
dapest, egy kis kitérő az Egyesült Ál-
lamokba, megint Budapest és onnan 
vissza Cellbe. Aztán lehet szakmai 
szempontból is nézni, röviden úgy, 
hogy programozás. Ezzel kezdtem, 
aztán egy kis csapat alakult körém, 
ami folyamatosan bővült. Jelenleg tíz 
embernek a munkájáért és boldogulá-
sáért vagyok felelős. Zeneileg pedig 
úgy foglalnám össze, hogy elindul-
tam klasszikus gitáron, aztán jött a 
rock és blues zene, ami elcsábított és 
azóta sem enged.

» Már gyerekként is vonzott az origa-
mi, a zene, az informatika világa?
Az origami azt az élményanyagot 
hozta be, hogy valamivel nagyon 
sokáig elmélyülten foglalkozom, ki-
zárom a külvilágot. Zeneiskolába is 
jártam és kedves tanáraimnak kö-
szönhetően korán megtapasztaltam 
a zenei alkotás és az együtt zenélés 
örömét. Az informatika is hamar a 
látóterembe került, az elején persze 
főleg a játékok, de aztán elkezdett 
érdekelni a háttere az egésznek, so-
kat olvastam utána, kutakodtam. Itt 
jött be a könyvtár, ahova rengeteget 
jártam gyerekként önállóan is, de sok 
szép emlékem fűződik nagyapám-
hoz, Bedy Zoltánhoz és testvéréhez, 
Juliannához, akit csak Juci néniként 
ismert mindenki. Ők kezdetben rend-
szeresen vittek magukkal a könyv-
tárba, ahol csodálatosan kinyílt a 
világ. Lenyűgözött, hogy a könyvtá-
rosoktól minden kérdésemre választ, 

vagy útbaigazítást kapok és könyvek 
ezrei rejtenek titkokat, amik csak 
rám várnak.

» Hány éves korodtól foglalkozol az 
origamival?
Talán az általános iskola eleje óta. 
Minden figura egy rejtvény volt tulaj-
donképpen: a fura ábrákból a szagga-
tott és a pontozott szaggatott vonalak 
mentén hogy lesz sárkány? Miután 
az első könyvvel végeztem, irány a 
könyvtár: van-e még más ilyen könyv? 
Kiderült, hogy van. Sőt, az is, hogy lé-
tezik egy Magyar Origami Kör nevű 
szervezet, amihez aztán szüleim segít-
ségével csatlakoztam és rendszeresen 
elvittek a találkozókra is. Nagyon sok 
örömet találtam benne, ezt szerettem 
volna megosztani másokkal is. Így 
történt, hogy Édesanyám rengeteg tá-
mogatásával alapítottunk egy kicsi, de 
otthonos origami kört. Ez mind-mind 
nagyon jó emlék.

» Hogy kerültél közelebb a rockze-
néhez?  
Két nagyon élénk emlékképem van a 
kezdetekről. A középiskola elejére te-
szem, amikor a templomkertben sétál-
tam és egy kölcsönkazettát hallgattam, 
amikor elindult az Iron Maiden zene-
kar Fear of the dark című dala. Abban 
a minutumban megtorpantam és úgy 
hallgattam végig. Addig zene nem volt 
rám ilyen hatással. A másik fontos pil-
lanat pedig a közeli Sörkertben történt, 
gimnazistaként oda jártunk találkozni. 
Rockzene szólt a zenegépből, jó volt 
a társaság, más akkor nem is kellett. 
Egyik este aztán betoppantunk, már 
sötét volt, félhomály; még lehetett ci-
gizni, füst, kiömlött sör szaga. A sa-
rokba bezsúfolódva pedig a mindmáig 
létező celldömölki Hamuzákis zene-
kar játszott, rengeteg energiával és óri-
ási hangerővel. Lehetne rá mondani, 
hogy egy erős audiovizuális élmény 
volt, de akkor nem így fogalmaztam 
meg, hanem: Hűha, ez de menő! Én is 
ezt akarom csinálni!

» Mi az, ami ezeket (az origamit, a ze-
nét, az informatikát) összeköti?
Mindegyikben az alkotás a lényeg, 
semmiből csinálni valamit, ami előtte 
nem létezett. Az informatika nem úgy 
tűnik elsőre, hogy ide tartozik, de való-
jában ott is ez történik. A programozás 
nem más, mint hogy van egy problé-
ma, van egy feladvány, erre kell megol-
dást találni. Ez kreativitás nélkül nem 

megy. Illetve egy másik jellegzetesség, 
hogy bár a végeredmény van szem 
előtt, maga a munka, a folyamat az, ami 
igazán fontos; abban van az öröm nagy 
része és a fejlődés, a tanulás. Nem sza-
bad félni hibázni, sőt! Abból lesznek a 
tanulságok, a váratlan felfedezések, azt 
jelzi, hogy feszegetjük a határokat.

» Mindezek területén melyik teljesít-
ményedre emlékszel szívesen?
Talán nem is a teljesítmény, eredmény 
marad meg a legjobban, hanem a visz-
szajelzések, amikor olyan helyről kap 
az ember dicséretet, jó szándékú kriti-
kát, ahonnan nem feltétlenül számít rá. 
Hálás vagyok, mert sok ilyenben volt 
részem. A Kedveskovács nevű együt-
tesünket például egy ismert előadó 
meghívta Budapestre előzenekarnak, 
annyira tetszett neki egy szombathelyi 
koncertünk. De az is fontos, ha például 
arról hallok, hogy a Lost Boys of Ke-
menesalja formációnk Wonderful Life 
feldolgozása valakinek segített átvé-
szelni egy nehéz időszakot, vagy hogy 
a legutóbbi Oktalan Dal felvételünk 
méltó és szép emléket állított egy ked-
ves hozzátartozónknak. Örülök annak 
is, hogy a Cargo zenekarunkkal most 
már visszatérő fellépők vagyunk a ba-
latonalmádi borfesztiválon. Jó látni, 
ahogy a járókelők a zenénk hatására 
megállnak, hallgatóznak egy kicsit, 
aztán mosolyogva táncra perdülnek. 
A szakmámban nagyon szeretem, hogy 
látok embereket fejlődni és haladni előre 
a karrierjükben, amiben aktívan tudom 
őket segíteni tanácsokkal, kérdésekkel 
vagy néha csak más nézőpontokkal. Ne-
kem elég, ha a dolgok, amiket csinálok a 
saját és remélhetőleg a körülöttem lévők 
életét is gazdagabbá teszik.

» Manapság is hajtogatsz, zenélsz még 
szabadidődben?
A papírhajtogatás már annyira nem jel-
lemző, noha gyerekeknek szívesen csi-
nálok apró, egyszerű figurákat, nagyon 
tudnak neki örülni. A zene a minden-
napjaim része,  és remélem, hogy vala-
milyen formában mindig is az marad. 
A Lost Boys of Kemenesaljával most is 
dolgozunk a soron következő ötleteken 
és rengeteg van még tervben. Az olva-
sásra is szánok időt, fontos része az éle-
temnek, bőven van még tanulnivalóm.

» Mit üzennél az olvasóknak?
Kívánom, hogy leljenek örömet az 
apró dolgokban is! Ha tehetik, alkos-
sanak valamit és merjenek nyugodtan 
hibázni közben.

»Bincze Diána

Elmélyülni valamiben – interjú Bedy Gergővel
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A Roadpol éves ellenőrzési terv 
alapján a Celldömölki Ren-
dőrkapitányság februárban és 
márciusban több helyszínen köz-
lekedésbiztonsági akciókat tartott 
az illetékességi területén. Az ösz-
szehangolt ellenőrzés egyik fő cél-
ja volt azon közlekedők kiszűrése, 
akik nem használják a passzív 
biztonsági eszközöket.

A résztvevő rendőrök kiemelt fi-
gyelmet fordítottak a biztonsági 
övet, a gyermekbiztonsági rendsze-
reket és a bukósisakot nem használó 
gépjárművekkel közlekedők meg-
állítására. Ezen intézkedések célja, 
hogy visszaszorítsák a sérüléssel 
járó közlekedési balesetek számát. 
A balesetek során bekövetkezett 
sérülések fokát nagy mértékben 
befolyásolja a passzív biztonsági 

eszközök használata. Nyilván van-
nak kivételek, de több, baleseteket 
elemző vizsgálat is kimutatta, hogy 
a biztonsági övet nem használók 
esetében nagyobb valószínűséggel 
keletkezik súlyosabb sérülés egy 
közlekedési baleset megtörténtekor.
A Celldömölki Rendőrkapitányság 
célja nem a minél nagyobb meny-
nyiségben kiszabott bírság elérése, 

hanem szeretnénk az övet nem hasz-
nálókat is a saját érdekükben minél 
nagyobb számban rávenni a jogkö-
vető magatartásra. Az ilyen jellegű 
akciók sikerét az adná, ha minél 
több ellenőrzött gépjárművezető 
esetén, minél kevesebb szankciót 
kellene alkalmaznunk. A korábbi el-
lenőrzések tapasztalatai sajnos nem 
ez irányba mutatnak, mert megle-
pően sok esetben szabtak ki szank-
ciót a biztonsági öv használatának 
elmulasztása miatt a kollégáim. Van 
hová fejlődnünk! A Celldömölki 
Rendőrkapitányság a jövőben is na-
gyobb figyelmet fordít a megenge-
dett sebességet túllépők és a passzív 
biztonsági eszközök használatát el-
mulasztó közlekedők kiszűrésére.

Dr. Nagy Ákos r. alezredes,
a Celldömölki Rendőrkapitányság 

vezetője

Közlekedésbiztonsági akció a rendőrségnél

A jó idő érkeztével elég a város-
ban sétálgatni, – sőt talán nem is 
kell messzire menni –, akár a saját 
udvarunkon is ott az ibolya vissza-
fogott, szelíd formája és ékszernek 
is beillő, tavaszt ünneplő színe. Ki-
rándulás közben mezőn és erdő-
ben járva biztosan utunkba akad 
a szinte kötelező elemnek tekintett 
szeder. Ezek a növények is össze-
kötik az olvasót Gáyer Gyulával, 
az ismert botanikussal, aki 140 év-
vel ezelőtt született Kis-Czellben.

Leginkább növényeket rendszerező 
botanikusként ismerjük, aki tudomá-
nyos szempontból kimerítő művet írt 
a sisakvirágokról, hazája szedreit fel-
dolgozta és sok időt szentelt az ibo-
lyáknak is. Rá emlékezik a katolikus 
templom előtti téren a szülőháza he-
lyén álló emlékoszlop göcsörtös ágú 
fákkal szegélyezve. Őt dicséri a negy-
ven éve felállított bronz mellszobor is 
a Hunyadi utcában. Az általános is-
kola pedig 1983-tól viselte nevét. És 
akkor még nem szóltunk a Szombat-
helyen található Gáyer parkról, ahol 
mellszobor is őrzi az emlékezetét. 
Mind Celldömölkön, mind a megye-
székhelyen díszpolgárnak lenni; ez 
sem mindenkinek adatik meg.
És mi mit tudunk róla, a városunk-
ban született tudósról? Kis-Czellben 
látta meg a napvilágot 1883-ban. Itt 
a Kemenesalja szívében cseperedett 
fel: gyermekkorát a „tornyos ház-
ban” töltötte, ahol már kilencévesen 
növényeket, állatokat bemutató ké-
peskönyvet írt, rajzolt és szerkesztett 
-mindent a saját kezével. Kisebbek-
nek szóló ismeretterjesztő köteté-
be beleadott apait-anyait. Felmenői 
mindkét ágon nagyon szerették a 
kertet. Gyermekként is ezt látta maga 
körül a szépen gondozott, rendben 
tartott kertjükben. A Cellben végzett 
elemi iskola után a megyeszékhelyen 
tanult a premontrei főgimnázium-
ban. Ezután fiatalként a fővárosban 

folytatta tanulmányait. Meglepő mó-
don a magyar-latin szakon indult el, 
de egy félév után rájött, hogy a jogi 
pálya sokkal inkább az ő területe. 
Később a kolozsvári egyetemen is ta-
nult, majd 1907-ben elérte a vágyott 
célt, jogászdoktorrá avatták. Élete 
végéig bíróként, albíróként kereste 
a kenyerét, de az első világháború 
idején a katonai szolgálat őt is elszó-
lította. Arany érdemkereszttel ismer-
ték el a leszerelése után, 1918-ban. 
Szombathelyre ment törvényszéki 
bírónak, és még ezek után is maradt 
ereje és lelkesedése a vármegyei mú-
zeumnak külsős munkatársként dol-
gozni. Ugyanis Gáyer Gyula a jogi 
pálya mellett muzeológusként és bo-
tanikusként is gőzerővel tevékeny-
kedett. Több mint 150 cikk került 
ki több témában is a tollhegye alól, 
neki köszönheti a tudományos világ 
Vas vármegye modern feldolgozású 
genetikai növényföldrajzát is. Meg-
alapozta többek között a termés- és 
maggyűjteményt, és botanikai kép-
gyűjteményt is létesített.
Napjainkban Vas vármegyében a 
természeti értékek védelméért tevé-
kenykedő, kimagasló teljesítményt 
elérőknek a róla elnevezett Gáyer em-
lékplakettel ismerik el munkásságát. 
A celli születésű jeles tudós ebben a 
földben is pihen: a családi kriptában 
nyugszik, ami 2007 óta a Nemzeti 
Sírkert része. »Bincze Diána

A 140 éve született Gáyer Gyula emlékezete
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A húsvét a keresztény egyház 
egyik legfontosabb és legna-
gyobb ünnepe, ugyanakkor a 
tavasz eljövetelének köszönté-
se is. Egyházi és családi ünnep 
egyaránt, amelyhez világszerte 
számos népszokás és hagyomány 
kötődik.

Húsvét a tavaszvárás, az újjászüle-
tő természet ünnepe is, amit már-
ciusban vagy áprilisban, a Hold 
állásától függően tartanak. Az első 
niceai zsinaton, 325-ben megszab-
ták, hogy a keresztény húsvét idő-
pontja a tavaszi nap-éj egyenlőség 
utáni első holdtöltét követő vasár-
nap legyen. A negyven napig tartó 
böjt, azaz a hústól való tartózkodás 
ilyenkor ér véget, innen származik 
az ünnep magyar elnevezése is.

A húsvét az egyik legfontosabb ün-
nep a keresztények számára, ennek 
köszönhetően Magyarországon is 
számos szokás, hagyomány alakult 
ki és maradt fenn ezzel kapcso-
latban. Húsvétvasárnap inkább az 
egyházi szertartásokhoz szorosab-
ban kötődő szokások dominálnak, 
az ünnep másodnapján pedig a 
népszokásoké és a családi vendég-
ségeké a főszerep.
A kereszténység a húsvétot meg-
előző nagyhét három napján 
emlékezik meg Jézus Krisztus 
kínszenvedéséről, kereszthaláláról 
és feltámadásáról. Nagycsütör-
tök – Krisztus utolsó vacsoráját 
az Olajfák-hegyén, majd elfoga-
tását és szenvedéseinek kezdetét 
idézi. Nagycsütörtök estéjén a ha-
rangok elhallgatnak, a hagyomány 
szerint Rómába ,,mennek“, s csak 
nagyszombaton szólalnak meg 
újra. Nagypéntek – Jézus kereszt-
halálának napja, a böjt és a gyász 
ideje. E napon szokásos a keresz-
tútjárás, melynek során felidézik 
Jézus szenvedésének egyes állo-
másait. Nagyszombaton ér véget a 
negyvennapos böjt. Húsvétvasár-
nap – a feltámadás vasárnapja, a 
keresztények a feltámadt Krisztust 

ünneplik. Ehhez a naphoz tarto-
zik az ételszentelés hagyománya. 
Húsvéthétfő – a locsolkodás napja, 
melynek alapja a víz megtisztító, 
megújító, termékenységvarázsló 
erejébe vetett hit. A népszokások 
szerint a férfiak ilyenkor sorra jár-
ják a házakat és különböző versek, 
énekek kíséretében locsolják meg 
a lányokat, asszonyokat. Az ,,ön-
tözésért“ cserébe a lányok pirost 
tojást adnak a legényeknek. A hús-
véthoz számos jelkép és szimbó-
lum is kapcsolódik. A tojás az élet 
újjászületésének, termékenységé-
nek legősibb jelképe. A születés, 
a teremtés, a megújhodás szimbó-
luma. A húsvéti nyúl jelképe Né-
metországból ered, nálunk csak a 
polgárosodással, a XIX. század fo-
lyamán honosodott meg. A legenda 
szerint Ostarának, a germán isten-
nőnek volt egy színes tojásokat 
tojó madara, amelyet a gyerekek 
szórakoztatására nyúllá változta-
tott. Más verzió szerint pedig dü-
hében változtatta át a szárnyast. A 
lényeg, hogy így kapott helyet a 
különböző kultúrkörökben a furcsa 
nyuszi, amely fészket rak, és azt 
tojásokkal tölti meg.

»Reiner Anita

Jézus feltámadásának ünnepe – közeleg a húsvét

„Zene nélkül lehet élni, de nem 
érdemes - vallotta Kodály Zol-
tán. Ha végiggondoljuk, ugyanez 
vonatkozik a színházra is, hiszen 
öröm és bánat, mosoly és könny, 
álom és valóság megtestesítői, ki 
nem mondott vágyaink, meg nem 
fogalmazott érzéseink közvetítői a 
színészek, akik nap mint nap más 
bőrébe bújva ezerarcú értéket köz-
vetítenek, közösséget formálnak, 
szórakoztatnak bennünket. Az év 
egy napja az övék, amikor őket kö-
szönti a nagyvilág.

A színházi világnapot a Nemzetkö-
zi Színházi Intézet közgyűlésének 
határozata alapján 1962 óta tartják 
március 27-én, annak emlékére, 
hogy 1957-ben ezen a napon volt a 
Párizsban működő Nemzetek Szín-
házának évadnyitója. A világnap 
célja, hogy felhívja a figyelmet a 
színházművészet – és tágabb érte-
lemben a kultúra – fontosságára, 
tisztelegjen a színészek, a színházi 

dolgozók előtt, kérje a közönség 
szeretetét és támogatását.

Petőfi Sándor: Színészdal

Minden müvészetek
Fején a korona:

A mi művészetünk,
Ellen ki mondana?

Mi szép, mi szép, mi szép
A mi föladatunk!

Legyünk büszkék reá,
Hogy színészek vagyunk.

Csak árny, amit teremt
A költőképzelet;

Mi adjuk meg neki
A lelket, életet.

Mi szép, mi szép, mi szép
A mi föladatunk!

Legyünk büszkék reá,
Hogy színészek vagyunk.

Miénk a hatalom
Az emberszív felett:

Idézni egyaránt

Mosolyt vagy könnyeket.
Mi szép, mi szép, mi szép

A mi föladatunk!
Legyünk büszkék reá,

Hogy színészek vagyunk.

Apostolok vagyunk
Az erkölcs mezején.

Apostoli szavunk
Téged kiált: erény!

Mi szép, mi szép, mi szép
A mi föladatunk!

Legyünk büszkék reá,
Hogy színészek vagyunk.

De amit színpadon
A népnek hirdetünk,
Ne hazudtolja meg
A cselekedetünk.

Ha meg nem tesszük azt,
Ami föladatunk:

Akkor gyalázat ránk,
Szinészek nem vagyunk!

Mi, celldömölkiek pedig legyünk 
büszkék arra, hogy van egy Soltis 
Lajos Színházunk!

»Reiner Anita

A színházi világnap margójára
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Harmincéves korunkra elmondhat-
juk magunkról, hogy tíz évet töltöt-
tünk alvással, mire pedig nyugdíjba 
mehetünk, összesen két évtizedet 
alszunk végig. Talán erre még ilyen 
szempontból sosem gondoltunk, de 
az ajánlott napi nyolc óra alvás bi-
zony ezt jelenti.

Kár is lenne ezen az időtartamon spó-
rolni, mert egy érzékeny rendszerről 
van szó, aminek ritmusra és rendsze-
rességre van szüksége. Ennek hiányát 
megérezzük: fáradtabbak vagyunk, 
nehezen koncentrálunk, így nagyobb 
esélyünk van a balesetekre is. A me-
móriánk sem az igazi ilyenkor, és in-
gerlékenyebbek lehetünk. Ha túl sok a 
bulizás, netán beszippant a videójáték, 
vagy ha természetellenes munkarend-
ben dolgozunk, annak hosszú távon 

is meglesz a következménye. Nem is 
gondolnánk, hogy mesterséges fény –  
izzók, fénycsövek – nélkül mennyivel 
nyugodtabb lenne minden! Amikor 
már kint minden koromfekete, akkor 
meggondolandó, hogy talán a szerve-
zetünk is pihenésre, alvásra vágyik. 
Ha ezt nem tartjuk tiszteletben, ön-
magunknak ártunk, ugyanis felborul 
a bioritmusunk. Minden élőlénynek 
van bioritmusa, ami a Föld forgásá-
hoz, a napfényhez igazodik. Ennek 
fényében nem nehéz belátni, hogy az 
„azt csinálok, amit én akarok” dacos 
mottója okozhat bizony alváshiányt, 
amivel olyan betegségeket kockáz-
tatunk, melyeket az ellenségünknek 
sem kívánnánk: megnőhet a dagana-
tos betegségek rizikója, a szív-és ér-
rendszeri problémáké szintúgy, és az 
immunrendszer is legyengülhet.
A rendszeresség, vagyis, hogy min-
dennap ugyanabban az időben keljünk 
fel és feküdjünk le, igazán fontos. Sok 
múlik a hozzáállásunkon, hogy meny-
nyire gondoljuk komolyan. A lefekvés 
előtti úgynevezett mesefázisban bele 
kell simulnunk az alvás ritmusába. A 
gyerekeknél erre nagyszerű módszer, 
ha mesélnek nekik, a felnőtteknél pe-
dig egy papír alapú könyv olvasása, de 

a telefon nyomkodása, a hírek vagy a 
tévé nézése ilyenkor kerülendő.
Ha hétköznap nem is, de hétvégén 
remélhetőleg megengedhetjük ma-
gunknak, hogy ebéd után pihenjünk, 
aludjunk egy negyedórányit! Lehető-
ségeinkhez mérten ezt talán át tudjuk 
venni a szieszta szokása miatt is irigyelt 
mediterrán kultúrákból. A gyomrunk 
emésztése zavartalanabb lesz, és erővel 
tölt fel a nap hátralevő részére.
Ha többször is nehezen aludnánk el, 
álljunk meg egy pillanatra, kérdezzük 
meg magunktól, hogy mi lehet ennek 
az oka? Ha tudunk ezen változtatni, 
akkor az alvás is visszaáll a maga 
ritmusára. Ha nem találnánk az okát, 
akkor először próbálkozzunk termé-
szetes megoldásokkal. A citromfűről, 
a kamilláról mindenki tudja, hogy te-
ájuk nyugtató hatású, a macskagyökér 
segíthet az elalvásban. Szárított leven-
dulavirág apró zacskóban a párnán- 
illata megnyugtat, segít kikapcsolni és 
elaludni. De ha ezeket kipróbáltuk, és 
több hetes próbálkozás ellenére sincs 
változás, vagy egyéb alvás közbeni 
tünetek jelentkeznének, érdemes a há-
ziorvosunknál érdeklődni, vagy külön 
ezzel foglalkozó alváscentrumokhoz 
fordulni.                      »Bincze Diána

Az egészséges életmód harmadik alappillére – a rendszeres alvás

Celldömölk Város Önkormányza-
ta az Agráminisztérium 2021. évi 
pályázati felhívásának keretében a 
zártkerti besorolású földrészletek 
mezőgazdasági hasznosítását segítő 
és az infrastruktúrális háttér megte-
remtését célzó települési fejleszté-
sek támogatása programban a Ság 
hegy szíve zártkert fejlesztése elne-
vezésű projektjének megvalósításá-
ra 22.160.561 Ft  támogatást kapott. 

A program keretében a Ság hegyen 
elhelyezkedő zártkertek, kiskertek 
megközelítését szolgáló Szakály 

Dezső utca 250 méteres szakasza 
zúzottkővel, 200 méteres szakasza 
aszfalttal került felújításra. A pro-
jekt során sikerült az Önkormányzat 
tulajdonában lévő zártkerti föld-
részletek mezőgazdasági haszno-
sításának érdekében 455 tő szőlő 
oltványt, és 30 darab gyümölcsfa 
csemetét telepíteni. A létrehott fiatal 
szőlő ültetvény és gyümölcsös vé-
delmét szintén a támogatásból meg-
valósított vadkerítés biztosítja.

»Burján Szabolcs

Ság hegy szíve zártkert fejlesztése

Kérjük!
Adója 1 %-ának felajánlásával 

támogassa kórházunk, 
a Kemenesaljai Egyesített Kórház 

gyógyítást szolgáló 
eszközbeszerzését.

Adószámunk: 19245450-1-18
Köszönettel a Kemenesalja 

Kórházért Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke:

dr. Pörneczi Károly

Óvodai beíratás
Tisztelt Szülők!

 A Celldömölki Városi Óvodában 
2023. április 25-én (kedden) és 

26-án (szerdán) 
reggel 8 órától 16 óráig 

tartjuk a beiratkozást. 

A Koptik úti óvodába és a 
Vörösmarty úti tagóvodába 
jelentkező gyermekeket a 

székhelyóvodában lehet beíratni
(Koptik O. u. 10.). 

Az alsósági tagóvodába 
jelentkező gyermekeket ugyane-

zen időpontokban az alsósági 
tagóvodában (Sági u. 174.) 

lehet beíratni.
Bölcsődei beíratás

A bölcsődei beíratás időpontja 
szintén április 25–26-án lesz, 8 és 

17 óra között. 
Bölcsődei nyílt nap: április 4. 

10 órától 11:30-ig.
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Kétszáz éve született Petőfi Sán-
dor, az egyik leghíresebb magyar 
költő. Gyermek és felnőttkorunk 
legmeghatározóbb versélményeit 
köszönhetjük neki. Elég csak any-
nyit mondanunk, hogy János vitéz, 
Nemzeti dal, vagy Szeptember vé-
gén, máris felsejlik bennünk egy-
egy ismerős sor költeményeiből. 
Születésének évfordulója, vala-
mint a márciusi eseményekben ját-
szott kiemelt szerepe miatt, most 
arra a kérdésre kerestük a választ, 
hogy melyik az Önök kedvenc ver-

se Petőfi repertoár-
jából.

Novák Tamás: 
Az „Egy gondo-
lat bánt engemet” 
című versét nagyon 
kedvelem. Szépen 

mutatja be Petőfi kitartó harcias-
ságát. Én még voltam katona, így 
még könnyebben át tudom érez-
ni ennek a versnek a jelentőségét, 
mondanivalóját.

Sárközy Tibor: 
Petőfi Sándor-
ra gondolva az 
„Anyám tyúkja” jut 
először eszembe. 
Talán ez az, amit 
gyerekként első-
ként megtanultunk, 

dallamos sorai miatt. Szép gye-
rekkori emlékeket idéz fel bennem 
ez a vers, ezért is mondanám ezt a 
kedvencemnek tőle.

Novák Noel: 
Az én kedvencem a „Nemzeti dal”. 
Az iskolában, magyarórán kellett 

megtanulnunk, és 
nagyon megtetszett. 
Már kisebb korom-
ban is ismertem 
néhány versszakot, 
de most az egésszel 
meg tudtunk ismer-
kedni Nóra néni ál-

tal. Nagyon tetszett a tartalma, és 
könnyen tanulható volt.

Marák Tibor:
A „Pató Pál úr” 
című versét emel-
ném ki Petőfinek. 
Az iskolában annak 
idején üdítőnek ta-
láltam a többi mély 
hangvételű műhöz 
képest. Ezen kívül 
pedig könnyen tudtam azonosulni 
a refrénben megjelenő ’Ej, ráérünk 
arra még!’ sorral is.

»Novák Fanni

Megkérdeztük – válaszoltak

A Kemenesaljai Művelődési Köz-
pont és Könyvtár munkatársai 
nőnapi hangulatot csempésztek 
a Népjóléti Szolgálat idősellátó 
egységeibe. Március 7-én és 8-án 
vidám dallamok csendültek fel az 
intézményekben, melyekkel a höl-
gyeket köszöntötték.
A nemzetközi nőnap alkalmából 
Celldömölk számtalan intézménye 
köszöntötte a hölgyeket, megem-
lékezve róluk a jeles alkalomból. 
A művelődési központ által szer-
vezett rendezvények sorát erősíti 
évről-évre a nőnapi műsor, melyet 
minden alkalommal nagy érdek-

lődés övez. Mivel az intézmény 
épületének átmeneti bezárása miatt 
ott nem kerülhetett sor nőnapi mű-
sorra, az eseményt idén rendhagyó 
módon szervezték meg a KMKK 

munkatársai. Ez alkalommal külső 
helyszínen, a Népjóléti Szolgálat 
idősellátó intézményeiben tartottak 
nőnapi köszöntést az ott lakók, va-
lamint klubtagok számára. A három 
helyszínen megvalósult ünnepi mű-
sor keretében Hajba András énekes 
örvendeztette meg a szebbik nem 
tagjait vidám dallamokkal. Ezen 
belül felcsendültek többek között 
népszerű operettek és bordalok is, 
melyeket a közönség nagy örömmel 
fogadott. A zenés-táncos műsort 
követően a rendezvénynek otthont 
adó Népjóléti Szolgálat vezetősége 
köszöntötte a megjelent hölgyeket 
egy-egy szál virággal.           

»Novák Fanni

A város szépkorú hölgyeit köszöntötték

„Mi kell a nőnek?”-hangzik fel 
a kérdés évszázadok óta versben 
és prózában, dalban és filmben. 
A Soltis Lajos Színház is ezt a 
felvetést adta nőnapi zenés est-
jének címéül, melyre nem csak a 
szebbik nem képviselőit várták, 
március 8-án.
„Lepje meg a szívéhez közel álló 
hölgyeket színházi élménnyel nő-
nap alkalmából!” - szólt a felhívás 
az uraknak, akik éltek is a lehető-
séggel, és akár kísérőként, akár 
csak kíváncsi nézőként képviseltet-
ték magukat a programon. A nőnap 
alkalmából összeállított élőzenés 

szórakoztató műsor gazdag monda-
nivalóját a Temesi Zsolt, Gregorich 
Bence és Gregorich Márton alkotta 
trió közvetítette, melyből, ha az ép-
pen nem is derült ki, hogy mi kell 
a nőnek, de kétség nem férhet hoz-
zá, a közönség férfi és hölgy tagjai 
egyaránt jól szórakoztak a műso-
ron. A versben, prózában, zenében 
és dalban megörökített vallomások 
élőzenével és énekkel kísérve, az 
elhangzott versek nyújtotta élményt 
kiegészítve álltak össze elgon-
dolkodtató és mélyen átérezhető 
egésszé. A zenés programot köve-
tően a résztvevőket pezsgős koccin-

tásra várták a szervezők a színház 
előterébe.                   

 »Reiner Anita

Zenés est nőnap alkalmából

Fotó: Soltis Lajos Színház
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Amatőr, független és profi társula-
tok kavalkádja a Dunántúli Szín-
házi Fesztiválon

A 10. Színházi Olimpia keretében 
kerül megrendezésre április 7-e 
és július 31-e között a Dunántúli 
Színházi Fesztivál. Több mint öt-
ven színházi esemény mellett kí-
sérő koncertek, kézműves vásár, 
népi játszóház várja az érdeklődő-
ket.

A fesztivál három vasi kisváros 
tengelye mentén szerveződik: Cell-
dömölk, Vép és Vasvár. Mindhárom 
település jelentős színjátszói hagyo-
mányokkal, és a jelenben is élő, s 
alkotó színházi, színjátszói közös-
ségekkel rendelkezik. Negyven év-
vel ezelőtt Vépen kezdődtek a Falusi 
Színjátszó Találkozók, melynek fo-
lytatásaként a Vasvári Nemzetközi 
Színjátszó Fesztiválok minden 
évben fontos Kárpát-medencei ese-
ményekké váltak. A Dunántúli Szín-
házi Fesztivál szakmai bázisa a 
celldömölki Soltis Lajos Színház. A 
társulat színházművészeti tevékeny-
sége, közösségi alkotóereje ország-
szerte, és határainkon túl is ismert, 
példaértékű. 
A három bázistelepülés mel-
lett további 23 kistelepülésen 
szervezünk programokat. A 
Dunántúli Színházi Fesztiválon 
amatőr, független és hivatásos tár-
sulatok bemutatói lesznek láthatók 
több műfajban. A színház ezekben 
a napokban beköltözik az osztály-
termekbe, óvodákba, piaci terekre, 
művelődési házakba, parkokba, 

apró falvakba, s nagyszínpadokra. 
Az előadások műfaji palettájában 
minden kíváncsi néző kapaszkodót 
találhat a minket körülvevő világ 
elfogadásához, megértéséhez, ér-
tékeink megőrzéséhez, és azok 
továbbörökítéséhez. Hidat építünk 
a legkisebb falvak és a nagyvárosok 
között, az amatőrök és hivatásosok, 
a színházba rendszeresen járó néző 
és az életében először színházat látó 
között. Közelebb kerül egymáshoz 
vidék és főváros, anyaország és a 
határon túl került magyarok. 
Fókuszban a közönség és a közös-
ség. Az előadások többsége in-
gyenes, vagy jelképes összegért 
látogatható, szeretnénk, ha minél 
többen részt vennének a progra-
munkon. A Dunántúli Színházi Fesz-
tivál a közösségi aktivitásra épül, 
Celldömölkön, Vasváron, Vépen – 
és az előadást befogadó kistelepül-
éseken is. Fontos, hogy legyen mód 
a találkozásra, beszélgetésre a szín-
házi előadásokat követően. Cell-
dömölkön több „csomópontja” lesz 
a fesztiválnak: tervezünk például 
majálist, pünkösdi vigasságokat, sz-
abadtéri színházi esteket – a város 
is partner ebben –, kinyit a Soltis 
Terasz, de az idén a SLOSZT (Soltis 
Lajos Országos Színházi Találkozó) 
is az olimpia, illetve a fesztivál 
égisze alatt valósul meg Cellben. 
Ugyancsak a fesztiválprogramok-
hoz sorolódik a gyermekszínjátszó 
találkozó (WSO) vasi – vagyis celli 
– fordulója és a regionális diákszín-
játszó találkozó (RDT), valamint a 
társulat által szervezett színjátszó 
táborok.
Örömmel teszünk eleget a felkérés-
nek, hogy a 10. Színházi Olim-

pia rendezvénysorozatán belül a 
dunántúli régió kulturális eseményeit 
színesítsük. A 10. Színházi Olimpia 
és a Dunántúli Színházi Fesztivál a 
Kulturális és Innovációs Miniszté-
rium támogatásával valósul meg.

Sajtóközlemény

Válaszvadászatra fel!
Ahogy korábbi lapszámunkban 
meghirdettük, minden hónapban 
játékra hívjuk Olvasóinkat, me-
lynek keretében egy-egy íráshoz 
kapcsolódóan kérdést teszünk 
fel, amire a válasz a megjelent 
cikkek sorai közt található. A 
helyes megfejtést beküldők 
között különböző ajándékokat 
sorsolunk ki.
A megoldásokat a kemenesal-
ja.rejtveny@gmail.com e-mail 
címre várjuk, április 7-ig. 
Aki nem elektronikus úton 
szeretné beküldeni a megfejtést, 
a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár posta-
ládájába is bedobhatja.

Íme a kérdés:
Hol és mivel töltötte gyermek-

korát Gáyer Gyula?

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y «

Idősgondozást, 
felügyeletet nagy 

gyakorlattal vállalok. 
Keressenek bizalommal!

06-50/115-3210
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A Szent Benedek Katolikus Ál-
talános Iskola diákjai az elmúlt 
hetekben több sportversenyen is 
eredményesen szerepeltek.          

A II. korcsoportos leány tornászcsa-
pat a megyei diákolimpián második 
helyezést ért el, amely eredménnyel 

részt vehet a Veszprémben megren-
dezésre kerülő országos elődöntőn. 
Ugyanitt egyéni versenyben Dobos 
Luca második, Gelesits Jázmin ha-
todik helyezett lett. Ezt követően 
az iskola csapatai részt vettek a ka-
tolikus iskolák országos versenyén 
Budapesten, ahonnan két csapat is 
dobogós helyezéssel tért haza. Az I. 
és II. korcsoportban is a harmadik 
helyen végeztek a diákok. A II. kor-
csoportos csapat tagjai: Szabó Zsófi, 
Gersei Fanni, Szabó Janka, Dobos 
Luca, Gelesits Jázmin. Az I. korcso-
portos csapat tagjai: Gelesits Boróka, 
Kőhegyi Emily, Rózsa Laura, Dákai 
Mira, Kocsis Dorottya. A tornászokat 
Kóbor-Sebestyén Fanni készítette fel. 

A megyei sakk diákolimpián is szép 
eredmény született, Czupor András 
megnyerte korcsoportjának verse-
nyét. Ezzel megyénket képviselheti 
áprilisban az országos döntőn, mely-
nek az idén Szolnok ad helyet. Több 
diáknak is első versenye volt a szom-
bathelyi döntő, közülük Tóth Áron ért 
el még előkelő negyedik helyezést. 
Felkészítő tanáruk Czupor Attila volt.      

»Czuporné Hetényi Rita

Sportsikerek a Szent Benedek iskolából

Igazán jó síszezont tudhatnak ma-
guk mögött a Szent Benedek-es 
síelők. Az iskola három sínapot 
szervezett a táborok előtt a gyere-
kek számára az ausztriai Szent Co-
rona sípályára.      

A sípályára összesen 35 gyerek ju-
tott el, mindenki megtanulhatta a síe-
lés alapjait. Ezek után következtek 
a táborok. Január végén az ausztriai 
Kreischberg csodálatos hegyei várták 
a családosokat. Ebben a csodás sípa-

radicsomban mindenki megtalálhatta 
a saját szintjének megfelelő pályát.  
Február 28-tól március 3-ig pedig a 
gyerekeké volt a főszerep. Több mint 
ötven benedekes diák – 4. -8. osztályig 
- utazott a szlovéniai Roglára sítábor-
ba, mely nagyon kedvező ára miatt 
minden síelni vágyó számára elérhető 
volt. Három szinten, képzett síokta-
tó vezetésével élvezhették a síelést a 
gyerekek. Az örömüket még tovább 
fokozta, hogy igazi tél volt a szlové-
niai hegyekben: hógolyóztak, a hóban 
hempereghettek, bobozhattak, für-
dőzhettek, sportolhattak még a síelés 
mellett. Ez a pár nap minden gyermek 
számára felejthetetlen élményt nyúj-
tott, igazi vakáció volt a télben!     

»Czuporné Hetényi Rita

Sílécen a Szent Benedek iskola apraja-nagyja

Két napos gördülő sztrájkot tartott 
a Celldömölki Városi Általános 
Iskola 19 pedagógusa, mellyel a 
tantestület további 13 tagja szo-
lidarított nyilatkozat formájában. 
A sztrájkban résztvevők az alábbi 
sajtóközleményt juttatták el szer-
kesztőségünkbe: 
„Sztrájkunk egyfajta tisztelgés azok 

előtt, akik egy év elteltével is töretle-
nül kiállnak az oktatás ügye mellett. 
Fontos, hogy a társadalom minél na-
gyobb tömegéhez eljusson az üzenet: 
a sztrájkoló pedagógusok nem a kor-
mány ellen, hanem az oktatásért és 
ezen keresztül a gyermekek jövőjéért 
demonstrálnak. Sok lehetőségünk 
nem maradt a véleménynyilvání-
tásra, de kötelességünknek érezzük, 
hogy ami van, azzal éljünk!”

Sajtóközlemény



14

Új Kemenesalja »   2023. 03. 24.L A B D A R Ú G Á S «

Répcelak – Celldömölk 0-0 (0-0)
Répcelak, 100 néző Vas Megyei I. 
o. labdarúgó bajnokság 17. forduló 
2023. március 4.
Vezette: Sebesi Patrik (Ferencsák 
Barna, Kártyás Katalin).
Répcelak: Pataki – Horváth, Tóth D., 
Baranyai, Kristóf – Szűcs, Sipos, Rácz, 
Gál (Csányi 63.p.) – Tarcsay, Vargyas. 
Edző: Tóth Zsolt, De Paula Alex.
Celldömölk: Osvald – Keszei T., 
Szuh, Göntér, Keszei R. (Galovich 
63.p.) – Marsai Milán, Dobson (Hor-
váth 68.p.), Enyingi, Gorácz – Né-
meth, Berecz (Takács 75.p.). Edző: 
Takács Gábor.
Előmérkőzés: Répcelak U19 – Cell-
dömölk U19 0-2 (0-1) G.: Mórocz 
Ákos, Zsoldos Dominik.

Szarvaskend – Celldömölk 0-3 (0-2)
Szarvaskend, Vas Megyei I. o. lab-
darúgó bajnokság 18. forduló 2023. 
március 12.
Vezette: Kondor Tamás (Koronczai 
Cintia, Pungor Zoltán).
Szarvaskend: Esztergályos – Jóna, 
Nagy (Szakály 75.p.), Földes, 
Kis-Nemes – Csillag, Németh, Tom-
pa (Holtai 60.p.), Wolf – Somogyi, 
Tuboly. Edző: Kovács Kálmán.
Celldömölk: Osvald – Galovich, Gá-
bor, Göntér Marsai – Keszei T., Szuh, 
Enyingi, Dobson (Tóth 65.p.) – Né-
meth (Berecz 68.p., Gorácz 75.p.), 
Czöndör. Edző: Takács Gábor.
Góllövők: Dobson Dávid (5.p.), Né-
meth József (43.p.), Enyingi Márk 
(58.p.).
Előmérkőzés: Szarvaskend U19 – 
Celldömölk U19 0-6 (0-1) G.: Zsol-
dos Patrik 4, Tornyos (öngól), Vizi 
(öngól).

Sé Honvéd SE – Celldömölk 1-3 (0-1)
Sé, Halmosi Zoltán Vas Megyei 
Kupa 4. forduló 2023. március 14.
Vezette: Busi László (Bukits Balázs, 
Vörös Velentin).
Sé: Földi – Szalay, Séfer, Werderits 

(Romsics 46.p.), Muzsai (Pados 71.p.) 
– Halmos, Nemes, Fichtacher (Tóth 
80.p.), Kiss Máté – Kiss Márton (Far-
kas 80.p.), Nyári (Németh 58.p.).
Celldömölk: Bíró – Tóth D., Gábor, 
Enyingi, Keszei R. – Dobson (Czinder 
71.p.), Tóth Z. (Zsoldos P. 46.p.), Go-
rácz, Marsai – Keszei T. (Kiss 80.p.), 
Czöndör. Edző: Takács Gábor.
Góllövővők: Gábor Szabolcs (33.p.), 
Tóth Dávid (48.p.) Marsai Milán 
(69.p.).

Celldömölk – Király SE 2-3 (1-2)
Celldömölk, 250 néző Vas Megyei I. 
o. labdarúgó bajnokság 19. forduló 
2023. március 18.
Vezette: Mórocz Gyula (Papp János, 
Szabó Gergő).
Celldömölk: Osvald – Keszei T., Gá-
bor (Czinder 21.p.), Szuh, Keszei R. 
- Dobson, Enyingi, Gorácz, Marsai 
(Galovich 63.p.) – Németh (Göntér 
78.p.), Czöndör. Edző: Takács Gábor.
Király SE: Horváth Alex – Takács 
(Szabó 84.p.) Schimmer, Horváth And-
rás, Vígh (Nyári 89.p.) – Reseterits, 
Potyi (Kovács 89.p.), Kiss – Csákvári 
(Velekei 84.p.), Halmosi, Németh (Ró-
zsás 84.p.). Edző: Hegyi László.
Kiállítva: Szuh Ferenc (76.p.).
Góllövők: Németh József (23.p.), 
Czöndör Gergő (48.p.) illetve Csák-
vári Zsolt 2 (15, és 44.p.), Reseterits 
Bálint (19.p.).

Ha azt mondom, hogy a tavaszi első 
fordulót is beleszámítva az össze-
sen négy bajnoki meccsen szerzett a 
Celldömölk négy pontot, akkor azt hi-
szem senki nem kezd el hozsannázni 
örömében. Ha azt is hozzámondom, 
hogy az első három helyezettel és egy 
olyan csapattal játszottunk, aki for-
máját tekintve öt meccsből öt nyere-
séggel jött bele a mérkőzésbe, akkor 
ugye azért az a négy pont megszerzése 
már más megítélés alá esik. Mondjuk 
a négy pont ettől még négy pont, és 
nem kerültünk közelebb a bajnokság 
végére reményelt harmadik helyhez. 
Emlékeztetőül az első fordulóban 
Szombathelyen, a Haladás VSE-Za-
nat, - a még mindig csak az őszi első 
fordulóban Cellben játszott döntetlen-
jének két vesztett pontja miatt nem 
100%-os teljesítménnyel élen álló 
csapat - vendégeként kaptunk ki, egy 
vállalható mérkőzésen. Azt, hogy ezt 
most felhozom, nem az önmarcango-
lás okán teszem, hanem azért, mert a 
Megyei Kupa 5. fordulójában március 
29-én, szintén Szombathelyen újból 
találkozik a két együttes. A kupában 

még hat együttes van versenyben, az 
ötödik forduló három győztese mellé 
majd a folytatáshoz a szövetségnek 
valamilyen módon ki kell választania 
a vesztesek közül egyet (valószínű-
leg egy mini torna formájában), de 
legyünk optimisták és a mini tornára 
nevezzük be a Haladás-Zanatot, úgy 
is szeretnek sokat futni. Répcelakon 
nehéz meccset játszottunk, a hazaiak 
új és fiatal szerzeményét, az első fel-
nőtt meccsét játszó kapust nem tettük 
próbára, bezzeg Osvald Márkónak 
nagyot kellett nyújtóznia ahhoz, hogy 
kitenyereljen egy alapjában véve nem 
rosszul meglőtt büntetőt, ennek (is) 
köszönhetően pontot szereztünk a har-
madik helyen, teljesítménye alapján 
nem méltatlanul álló vendéglátóktól. 
A Szarvaskend ijesztően jó forma-
mutatóval állt a két csapat találkozója 
előtt, igaz, hogy az utolsó öt meccsből 
a maximális pontszámot a tabella hát-
só régióiban tanyázó együttesek ellen, 
illetve a Körmend elleni meccs jogos 
megóvásával érte el, de a győzelme-
ket nem kell megmagyarázni. A mién-
ket sem, végre megtaláltuk a góllövő 
cipőket és helyére tettük a dolgokat. 
A Király ellen a huszadik perc körül, 
két gólos hátránynál felsejlett, hogy 
felmossák velünk a padlót (a gyepet), 
de Németh József felső pipás szabad-
rúgásgólja nekik figyelmeztetőleg, 
nekünk ébresztőleg hatott és onnan 
kezdve kiegyenlítettebbé vált a játék 
képe. Egy-egy gól született még itt és 
ott (az övék megkérdőjelezhető kö-
rülmények között), akár a döntetlen 
is benne volt a meccsben, ami azért 
számunkra lett volna hízelgő, de sem-
miképpen nem igazságtalan eset, nem 
amúgy, mint az életben (általában). A 
folytatás cseppet sem lesz könnyebb, 
el kell viselni az esélyesség terhét és 
érvényesíteni a nagyobb tudást már-
cius 25-én Szentgotthárdon, majd egy 
héttel később hazai pályán a Bükkel 
szemben, el kell viselni a sűrű prog-
ramot a két meccs közötti emlegetett 
kupamérkőzés során és majd az érthe-
tetlen nagypéntek-húsvéthétfő ritmus 
két találkozóján.                      »dotto

Túl a mezőny elején

Tisztelettel tájékoztatjuk 
kedves Olvasóinkat, hogy 
lapunk következő száma 

2023. április 14-én 
jelenik meg.
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