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Lakások eladók!

Celldömölkön, Sági u. 43. (II. ütem) és Szalóky u. 5. sz. 
alatt lakások eladók. Várható átadás: 2013. június 30. 
Érdeklôdni: 06 70 /317–4194, 06 95/422–493 telefon-
számokon. 
További információk a www.kiniczky.hu/aktualis menü–
pont alatt találhatók.
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Most, hogy megérkeztek az alkotá-
sok, végiggondoltam, mikor és milyen 
körülmények között találkoztam elô-
ször Munkácsyval… Általános iskolás 
voltam, és rendszeresen jártam szer-
bet tanulni a barátnôm édesanyjához, 
aki szerb ajkú volt. Magyar férfihez 
ment feleségül, egy nagypolgári ház-
ban laktak. Ez a ház számomra mindig 
a titkok, csodák és felfedezések háza 
volt… Hatalmas kerttel, tele ismerôs, és 
még több ismeretlen növénnyel. Maga 
az épület tele titkos zegzugokkal. És 
az egyik szobában a falon függött az 
Ásító inas reprodukciója. Gyakran rá-
feledkeztem erre a képre. Persze, csak 
reprodukció volt, de a mûvészet nagy-
sága még így is képes hatni – lega-
lább a megismertetés szintjén – vala-
melyest. A késôbbiek folyamán – már 
egyetemistaként eljutottam Debre-
cenbe, a Nyári Egyetemre. Kihasznál-
va az ott töltött idôt, természetesen 
a Déri Múzeumba is ellátogattam. Ez 
valamikor a 90-es évek elején volt, 
„csak” a Krisztus-trilógia harmadik 
darabja, az Ecce Homo volt látható. 
Lenyûgözött. Végigjárva a múzeum 
termeit, megismerkedve a cívis lét 
hétköz- és ünnepnapjaival, bejárva 
a képzômûvészeti alkotások termeit, 
egyszer csak, a különtermet a többitôl 
üvegajtóval elválasztva, majd ezt az 
akadályt is leküzdve feltárult a Lát-
vány. AZ Ecce Homo teljes valójában 
– a hatalmas, a monumentális, a Mû. 
A Golgotáról csak egy tanulmány, már 
akkoriban magántulajdonban volt, de 
az Ecce Homo egymagában is képes 
volt hatni. Csak álltam a hatalmas al-
kotás elôtt, és hagytam, hogy áradjon 
bennem az érzés, amit kiváltott. Ezu-
tán még egyszer találkoztam Vele: a 
Magyar Nemzeti Galériában – olyan 
festményekbôl álló kiállítás látha-
tó, amelyek másként hatnak, mint a 
Krisztus-trilógia darabjai. Ott található 
például a Párizsi Szalon aranyérmét 
elnyert Siralomház, a Milton, vagy a 
Köpülô asszony. 
És most, egészen közelrôl ez a negyedik 
találkozásom Munkácsyval, de nemcsak 
vele, hanem egy páratlan tudású mû-
vészettörténésszel, Dr. Bakó Zsuzsanná-
val is, aki élete nagy részét a Munká-
csy-életmûnek szentelte. Hosszú ideig 
ô volt a Magyar Nemzeti Galéria 19-20. 
századi gyûjtemények fôosztályának 
vezetôje. Vele beszélgettem a festô 
életútjáról, Pákh Imrével való találkozá-
sáról, a jelenlegi kiállítás rendezôelvérôl 
és a közelgô Munkácsy-évrôl. 

»Miért választotta éppen Munkácsyt?
– Benne van ebben egyrészt a mûvész 
iránti tiszteletem, mert hihetetlen tehet-
séges, fantasztikus energiákkal megál-
dott és tényleg különleges életúttal bíró 
mûvészrôl van szó. Aztán azért, mert 
Munkácsy valahogy mindig is kiemelke-
dett a sorból a tennivalók tekintetében 
is. A közönség mindig is fokozott figye-
lemmel fordul a Munkácsy-opus felé. 
Igazán remek festôink vannak: Székely 
Bertalan, Benczúr Gyula, Lotz Károly, de 
egyik sem kap akkora figyelmet a közön-
ségtôl, mint Munkácsy. 
»Hogyan és mikor találkozott a Munká-
csy Alapítvánnyal?
– Pákh Imre úrral akkor ismerkedtem 
meg, amikor 2005-ben megcsináltuk a 
Munkácsy a nagyvilágban címû kiállítást 
a Magyar Nemzeti Galériában, amelynek 
én voltam a rendezôje. A kiállítás ötlete 
onnan jött, hogy Pákh Imre úr bement 
Bereczky Loránd, akkori fôigazgatóhoz, 
és jelezte, hogy a tulajdonában van 25 
Munkácsy-festmény (akkor még any-
nyi volt), és szívesen ideadná kiállítás-
ra, amennyiben látunk benne fantáziát. 
Innen datálódik tulajdonképpen a mi is-
meretségünk, és ezt követôen rendsze-
resen mindig történt valami: a 2005-ös 
kiállítás után Pákh Imre úr a vidéki mú-
zeumok rendelkezésére bocsátotta a ké-
peket, és vándorkiállítások formájában 
több helyen is megfordult ez az anyag. 
Állandó kapcsolatban voltunk, állandó 
tervei vannak: most például, mivel jövô-
re Munkácsy-év lesz, lassan összeállnak 
a tervek: Pákh úr Munkácsy-monográfi-
át szeretne, könyvbemutatót, több ki-
állítást. Egy dokumentumfilm is készül, 
melynek forgatókönyvírója és a szak-
értôje is én vagyok, most, az év vége 
felé lesz a bemutatója, de játékfilm, sôt 
balett is készül. Úgy tudom, hogy a bal-
ettet, melynek koreográfusa Pártay Lilla, 
októberben mutatják be az Operában. 
Egy minden igényt kielégítô Munká-
csy-évet tervezünk, hiszen a felsorolta-
kon kívül még egy tudományos konfe-
renciára is készülünk, melyre a szakma 
nagyjait várjuk. 
»Milyen rendezôi elv érvényesült a je-
lenlegi kiállítás kapcsán?
– Amikor szóba került a celldömölki kiál-
lítás, azért azt tudni kell, hogy viszonylag 
rövid idô állt rendelkezésünkre. A gyûj-
teménynek voltaképpen ez a java, mert 
szalonképekbôl, portrékból és tájképek-
bôl áll, és ez a húsz alkotás reprezentatív 
mintául szolgál. Elég kevés az a képmeny-
nyiség, ami a korai népi életkép-szakaszt 

képviseli, de abból is van itt néhány. Örö-
mömre szolgált, hogy van lehetôségünk 
teremfeliratokat is kitenni, mert sokkal 
több információt közölnek, mintha csak 
maguk a képek lennének kiállítva. Az 
ismereteket kiegészítendô rendeztük be 
az oktató célú termet, melyben néhány 
nagyon ismert kép reprodukciója és az 
ezeket magyarázó feliratok találhatók. 
Ezáltal egyrészt teljessé válik az életmû, 
másrészt pedig filmek vetítése is folyik, 
egyik a Krisztus-trilógiát mutatja be, a 
másik pedig egy 45 perces életrajzi vo-
natkozású dokumentumfilm. 

»Elárulná, mi volt a legnagyobb élménye 
Munkácsyval kapcsolatosan?
– Talán ami fontos nekem is és a pub-
likumnak is, hogy menet közben fo-
lyamatosan kerülnek elô képek. Pákh 
Imre folyamatosan vásárol. Huszonöt-
tel kezdte 2004-ben, és ma már majd-
nem ötven Munkácsy-festmény van a 
birtokában. A 2005-ös kiállítás alatt 
került elô az Ásító inas. Ez lappangó 
kép volt, és nagyon örültünk, hogy be-
mutathattuk a nézôknek. A Pákh-gyûj-
temény megjelenése volt tulajdonkép-
pen nagy élmény számomra, mert a 
Munkácsy-életmû olyan, hogy a korai 
szakaszban, az elsô tíz évben készült 
alkotások, a népi életképek itt vannak 
Magyarországon: a Magyar Nemzeti 
Galériában, Békéscsabán, Debrecen-
ben, Szegeden, de nem láthatók a 80-
as években készült mûvek: a szalon-
képek, a csodálatosnál csodálatosabb 
tájképek, arcképek. Ezeknek jelentôs 
része még ma is lappang. Amikor ezek 
felbukkantak, akkor vált teljessé a 
Munkácsy-életmû, hiszen olyan alko-
tások ezek, amelyeket korábban csak 
reprodukciókból és feltételezésekbôl 
ismertünk csupán.. Az, hogy ezeket 
megismertem, ez volt számomra a 
legnagyobb élmény.        »losoncz andrea

Találkozásaim Munkácsy Mihállyal
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„Törj ki a hétköznapokból!”
Vulkántúra és ûrséta a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpontban
A Kemenes Vulkánpark részeként a 
tavalyi év során átadták a Sághegyi 
Múzeumot és a kráterhez vezetô geo-
lógiai tanösvényt. A projekt a látoga-
tóközpont átadásával vált teljessé, 
mely április 22-tôl várja az érdeklôdô-
ket. Az 1000 négyzetméter alapte-
rületû, 5 szintes épületbe érkezôk 
multimédiás eszközökön keresztül is-
merhetik meg a vulkánok mûködését 
és azok történetét.  

Modern, attraktív és egyedülálló. Így 
lehetne összefoglalni a 11 bemutató-
térrel rendelkezô Kemenes Vulkánpark 
Látogatóközpontot. Celldömölk Város 
Önkormányzata 2009-ben nyert uniós 
forrásból támogatást a Ság hegyen ki-
alakított Kemenes Vulkánpark létreho-
zására. A projektet az önkormányzat 
az Ôrségi Nemzeti Park Igazgatósággal 
konzorciumban valósította meg, amely 
több elembôl álló objektumokat tartal-
maz. Része a Sághegyi Múzeum és a 
kráterhez vezetô geológiai tanösvény, 
valamint az újonnan átadott Látogató-
központ. A folyamat fôbb állomásait 
Fehér László polgármester, a vulkán-
ház Felfedezôtermében tartott sajtó-
tájékoztatón idézte fel, emlékeztetve 
arra is, hogy a vulkánpark elôkészü-
letei már az ezredfordulón kezdôdtek. 
„Amikor 2002-ben elôször választottak 
polgármesterré, végiggondoltam, mi 
mindent szeretnék városunk érdeké-

ben tenni. A mindenkori képviselô-tes-
tülettel számos dolgot sikerült megva-
lósítani, melyek a fejlôdést szolgálták. 
Így például a városközpont rekonst-
rukcióját, az intézményeink, közöttük 
iskoláink felújítását, a mozi kialakí-
tását, a városháza építését. A város-
megújítás azonban nem csak a szebb 
környezet megalkotásáról szólt. Olyan 
beruházásokat kívántunk megvalósíta-
ni, amelyek hosszú távon határozzák 
meg Celldömölk jövôjét. Ezért kerestük 

a kitörési pontot, mellyel az idegenfor-
galom terén tehetünk elôrelépést. Ide-
genforgalmunk fejlesztését három pil-
lérre alapoztuk: a Ság hegy vonzására, 
a vallási életen alapuló egyházi turiz-
musra, valamint a fürdôturizmusra.” A 
város elsô pályázata nem járt sikerrel; a 
másodjára benyújtott barnamezôs pá-
lyázat azonban nyert, így megkezdôd-
hetett az egykori katonai objektum 
lebontása és egy teljesen egyedülálló 
turisztikai központ tervezése. „Nem 
adtuk fel: egy másként gondolt elkép-
zeléssel újra pályáztunk és nyertünk. 
2010-ben írtuk alá a Nyugat-dunántúli 
Regionális Operatív Program keretében 
mára megvalósult projekt támogatási 
szerzôdését” – fogalmazott a polgár-
mester. Az új létesítményrôl szólva el-
mondta, remélhetôleg rövid idôn belül 
közismert és elismert lesz a hazai és 
nemzetközi idegenforgalom résztvevôi 
elôtt. Egyúttal köszönetet mondott Kiss 
Péternek, Celldömölk Város díszpolgá-
rának, aki mindvégig támogatta a pro-
jekt megvalósulását. 
A Kemenes Vulkánpark jelentôs Euró-
pai Uniós támogatással készülhetett el: 
az 535 milliós összköltségvetésû be-
ruházást közel 85 százalékban az unió 
finanszírozta. Az intézmény igazgató-
ja, Grünwald Stefánia elmondta, hogy 
munkatársaival maguk is most fedezik 
fel az épületet, mely minden bizonnyal 
a celldömölki attrakciók részeként egy 
kitörési pont lesz. 

ünnepélyes pillanatok az átadón

a verne-kabin tartalmazza a legtöbb interaktív elemet
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„Maga az épület és a beltartalom is 
olyan egyedi, mely valószínûleg az 
egész Dunántúlon párját ritkítja. El-
sôsorban azokat a földrajz és geológia 
iránt érdeklôdô diákokat és felnôtteket 
várjuk, akiket érdekel a vulkanizmus 
témája. A kiállítás öt szinten, 1000 
négyzetméteren mutatja be a vulká-
ni tevékenységet. A legkorszerûbb 
számítástechnikai eszközök, érintôké-
pernyôs számítógépek, projektorok és 
tabletek segítségével válhatnak az ér-
deklôdôk az interaktív kiállítás része-
seivé.” A vulkánház szezonális nyitva 
tartással, áprilistól októberig, a hét hat 
napján, keddtôl vasárnapig várja az 
érdeklôdôket. A látogatóközpont ápri-
lis 19-i ünnepélyes megnyitóján jelen 
volt Földes László, aki az épület külön-
leges formáját megálmodta. „Valóban 
egy olyan építészeti jelet akartunk 
lerakni, ami látszik és nem olyat, ami 
elbújik, szégyenlôsködik. Nem szokvá-
nyos feladat egy Vulkánpark Látoga-
tóközpontnak építészeti keretet adni, 
hiszen az épület funkciója megle-
hetôsen különleges. Azt gondoltuk, ha 
lerakunk egy vasbetontornyot és abba 
„gyufásdobozként” illesztjük a kiállító-
tereket, akkor egy olyan extravagáns 
épületet tudunk létrehozni, amely 
arányban van a vulkáni mûködéssel” 
– fogalmazott az Ybl-díjas építész, aki 
arra a kérdésre, hogy milyen vissz-
hangot vált ki az épület, így válaszolt: 
„Teljesen végletesek a visszajelzések. 
Hallottam olyat is, hogy elképesztô, 
borzalmas, mások szerint szenzációs, 
hogy végre van egy ilyen épület az 
országban. Úgy gondolom, azzal, hogy 
a mûfaji határokat feszegetjük elkerül-
hetetlen, hogy ennyire polarizált véle-
mények legyenek. Ha csináltunk volna 
egy közepesen unalmas, közhelyszerû 
épületet, akkor az minden bizonnyal 
nem váltana ki nagy meghökkenést és 
elismerést, de egyben azt is jelentené, 
hogy Celldömölk kihagyott egy nagy 
lehetôséget, amit az élet elé rakott. 
Én hiszek abban, hogy egy izgalmas 
épület nagyobb látogatottságot tud 
Celldömölkre generálni.” 
Az akadálymentesített, technikailag 
is zöld gondolkodású, talajhô-kollek-
torokkal hûtött, fûtött épület maga 
is a vulkáni tevékenységet, a mag-
ma alulról fölfelé törekvô mozgását 
modellálja. Az interaktív élményeket 
ígérô, a mai kor gyermekének digitá-
lis technikával ismeretanyagot átadó 
kiállítási anyagot dr. Karátson Dávid 
vulkanológus, az ELTE tanszékvezetô 
egyetemi docense és társai találták ki. 
A megnyitó közönségét is ô kalauzolta 

végig a Felfedezôteremtôl elindulva, a 
Tûzhányótermen át egészen a legfelsô 
szintig, ahol a Ság hegy, a maga ötmil-
lió éves természeti értékével tárul a 
vendégek szemei elé. „A látogatóköz-
pontnak a vulkánban rejlô kettôsséget: 
a vadságot és a szépséget együtt kell 
fölmutatnia” – mondja dr. Karátson Dá-
vid vulkanológus. „A kiállítás az egész 
vulkanológiát felöleli, nem csak a Ság 
hegyrôl és annak környezetérôl, nem 
csak a magyarországi vulkánokról, 
hanem a Föld tûzhányóiról, általános 
mûködésükrôl is számot ad. Természe-
tesen ez nem tanóra, itt semmi sem 
kötelezô. Igyekeztünk minden szinten 
olyan információt nyújtani, ami önma-
gában is megállja a helyét. Különbözô 
multimédiás eszközökön keresztül 
hozzuk testközelbe az információkat, 
vannak kézbe vehetô makettek, lá-
vafelszínek, és vannak olyan számí-
tógépes animációk, amelyek a haladó 
tudomány oldaláról mutatnak be je-
lenségeket.” 
A Kemenes Vulkánpark Látogatóköz-
pont hivatalos átadását a jelképes 
szalagátvágás erôsítette meg. Kovács 
Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés elnö-
ke, Fehér László polgármester, Söptei 
Józsefné alpolgármester és Erdélyi 
Antal, az alsósági részönkormányzat 
vezetôje közösen nyitották meg a ki-
állítóterekhez vezetô utat a közönség 
elôtt. Az avatóünnepségén közremû-
ködött az Ádám Jenô Zeneiskola, va-
lamint Ipsics Péter és Ipsicsné Nagy 
Erzsébet, akik tûztáncukkal alkalom-
hoz illô hangulatot varázsoltak a vul-
kánházba. Az épületet a történelmi 
egyházak képviselôi, dr. Koltai Jenô 
katolikus esperes plébános, Kerekes 
Csaba evangélikus és Németh Tamás 
református lelkészek áldották meg. Az 
ünnepélyes kulcsátadást követôen a 
jelenlévôk a Föld mélyén zajló folya-
matoktól kezdve, a Naprendszer távoli 
bolygóin át felfedezhették a vulkánok 
erejét. A látogatók soraiban feltûnt 
Nagy Balázs geográfus is, aki szakma-
ilag is végignézte a kiállítási anyagot: 
„Én olyan fejjel próbálok gondolkodni, 
hogy ha eljön ide egy iskolás csoport, 
akkor mit fog itt csinálni. Megvannak 
azok a terek és azok a helyek, ahol le 
lehet ôket kötni, és meg lehet velük 
ismertetni a vulkánosságot. Azt gon-
dolom, hogy a szerepét nagyon jól be 
fogja tölteni, persze össze kell kötni a 
Ság hegy felfedezésével, mert mégis-
csak ez az egész épület apropója.” A 
vulkánház önmagában is kuriózumnak 
számít, nemcsak a látványa, hanem a 
rendeltetése is eltér a megszokottól. 

Enged tapintani, játszani és felfedezni. 
Van itt mini földrengésszimulátor, vul-
kanológusruha, lávafolyam, és gejzír-
kitörést imitáló modell. A virtuális 
ûrsétáról és vulkántúráról pedig még 
nem is beszéltünk…    

  »vajda zsuzsa

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a kedves érdeklôdô-
ket, hogy a Kemenes Vulkánpark 
Látogatóközpont április 23 és októ-
ber 31. között keddtôl vasárnapig 
10.00–18.00 óráig várja látogató-
it. A belépôdíj felnôttek számára 
1500, diákok, nyugdíjasok számára 
1200, a családi belépô (2 felnôtt és 
korlátlan számú gyermek esetén) 
3500 forint. Gyermekek 6 éves 
korig ingyenesen látogathatják az 
intézményt. További információ 
az intézmény honlapján található: 
www.kemenesvulkanpark.hu. 
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Házias ízek a Kráter Húsfeldolgozó mintaboltjában
„Harminc deka tepertôt kérek.” „Egy 
szál kolbász lesz”. Gyakran hangza-
nak el ezek és ehhez hasonló monda-
tok a Kráter Húsfeldolgozó üzletében, 
mely minôségi magyar termékekkel 
csábítja be vendégeit a piactéri üz-
letébe. Németh Györgyné Gizike sü-
rög-forog a kis üzletben, a vásárlók 
egymásnak adják a kilincset. Néhány 
szabad percet kihasználva a családi 
vállalkozás történetérôl kérdezem a 
boltvezetôt. Még az elsô kérdés vé-
gére sem jutunk, máris sorban állnak 
a vevôk. Gizike közben készségesen 
idézi fel a kezdeteket:
– Húsfeldolgozó és kereskedô végzett-
séggel rendelkezik a férjem, aki az 
1970-es évek végén nyitott egy hús-
boltot Celldömölkön, mely 1988-ig a 
Kossuth utcában üzemelt. Az elsô ta-
lálkozásunk is erre az idôre tehetô, az 
üzlet révén ismerkedtünk meg – meséli 
mosolyogva. - Aztán 1988-ban átment 
egy sárvári üzletbe, mely késôbb saját 
tulajdonába került. A húsiparban töl-
tött évek során felmerült az ötlet, hogy 
házilag is készíthetnénk hústerméke-
ket. Bele is vágtunk: a családi házunk 
udvarán alakítottunk ki egy telepet, 
ahol folyamatos bôvítés mellett egyre 
jobban szélesítettük termékeink körét. 
Idôközben az idôsebb fiam, Norbert is 
kitanulta ezt a szakmát, így még inkább 
értelmét láttuk a befektetésnek. Mára 
már ô is, és a másik fiam, Levente is 
bekapcsolódott a munkába, így valóban 
családi vállalkozássá nôtte ki magát a 
húsfeldolgozás.
»Mikor nyílt meg a piactéri üzlet?
– A húsfeldolgozást 1995-ben kezdtük, 
a celli üzletet csak késôbb, 2004 szep-
temberében nyitottuk meg. Ezt meg-
elôzôen a sárvári húsboltunkban illetve 

mozgóboltból piactéren árultuk a ter-
mékeinket. A sárvári boltunk a mai na-
pig üzemel, mellette a mozgó húsbolt-
tal a környezô falvakat járjuk, a vidéki 
emberekhez juttatjuk el választékunkat. 
»Milyen termékeket kereshetnek az üz-
letbe betérôk?
– A termékek körét igyekszünk folyama-
tosan bôvíteni. Jelenleg ami megtalál-
ható nálunk: füstölt húsok, kolbászok, 
hurkák, kenômájas, fôtt szalonnák, zsír, 
tepertô, sültek. Helyben fogyasztásra is 
van lehetôség, minden nap kapható sült 
kolbász és hurka, a csütörtöki napokon 
pedig sült hússal és csirkehússal bôvül 
a melegen tartó pult. A mozgóboltban 
a sertés mellett marhahúst is árusítunk.
»A füstölt oldalas és a sült kolbász utánoz-
hatatlan párosa már messzirôl megcsapja 
az orrunkat. Milyen recept alapján készül-
nek a finomabbnál finomabb húsfélék?
– A férjem egyedileg dolgozta ki azokat 
a recepteket, amelyek alapján hagyo-
mányos eljárással, adalékanyag hozzá-
adása nélkül készítjük el termékeinket. 
Csak jó minôségû, a magyar termelôk 

által tenyésztett sertés- és marhahúst 
vásárolunk fel. Disznóvágással nem fog-
lalkozunk, csak az alapanyagok feldol-
gozása történik háztájon. Annak érdeké-
ben, hogy az üzlet polcait folyamatosan 
tudjuk utántölteni, szinte mindennapos 
munka zajlik otthon. 
»Milyen fázisokból áll a húsfeldolgozás?
– Ez egy nagyon összetett munkafolya-
mat. Kezdve a zsírsütéstôl, a pácoláson át 
a füstölésig, minden részlet külön figyel-
met igényel. Fontos számunkra, hogy 
minôségi eljárások mellett, odafigyelés-
sel készített hústermékek kerüljenek ki a 
kezünk közül.
»Hogyan látja a magyar termékek piaci 
helyzetét?
– Mindig is úgy gondoltuk, hogy van 
igény a minôségi, tradicionális recep-
tek és eljárások mellett odafigyeléssel 
elkészített disznóhúsra. Ennek ellenére 
sajnos azt kell, hogy mondjuk, a magyar 
húsipar egyre inkább válsághelyzet-
be kerül. A hazai húsosok mindinkább 
versenyhátrányban vannak az import 
termékekkel szemben. A boltok polcain 
ragadnak a magyar termékek a sokkal 
olcsóbbá váló külföldi hústermék miatt. 
A magyar termékek nemzetközi piacon 
történô hírverését segítik azok a progra-
mok, melyek bemutatkozási lehetôséget 
adnak a hazai termelôknek. Egy ilyen 
rendezvény volt a Berlini Nagykövetség-
re szervezett, Vas megye bemutatko-
zását célzó befektetés-ösztönzô fórum, 
ahol saját termékeinket is felvonultattuk. 
»Milyen fejlesztési terveik vannak a jö-
vôre vonatkozóan?
– Ahhoz, hogy a termékeink körét bô-
víteni tudjuk, elsôsorban eszközfej-
lesztésre és telephelybôvítésre lenne 
szükség, mely pályázati forrás függô. 
Keressük azokat a lehetôségeket, mely-
lyel megvalósíthatnánk az elképzelt fej-
lesztéseket.      »vajda zsuzsa
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Évtizedek óta Isten és az emberek szolgálatában
Dr. Koltai Jenô alsósági katolikus espe-
res-plébános mindennapi hitéleti gya-
korlatával nyitottságot, közvetlensé-
get és szeretetet sugároz a hívei felé. 
Az egyházi szolgálat mellett kiemel-
kedô jelentôségû helytörténeti kuta-
tómunkát folytat: elsôsorban egykori 
hivatali elôdjének, Kresznerics Ferenc 
akadémikus emlékének ápolásával 
szerzett elévülhetetlen érdemeket. 
Hitéleti tevékenysége, tudományos 
munkássága elismeréseként március 
15-én a Vas Megyei Közgyûlés kitün-
tetésben részesítette. 

»Milyen indíttatásból határozott úgy, hogy 
a papi hivatásnak szenteli az életét?
– A szüleim 1939-ben esküdtek, ekkor fo-
gadalmat tettek, ha gyermekük születik, 
és az elsô fiú lesz, az Úristennek szentelik. 
Házasságkötésük ötödik évében, 1944-
ben születtem meg. Gyermekkorom óta 
papnak készültem, négyéves koromtól 
ministráltam szülôvárosomban, Szom-
bathelyen a domonkos templomban, 
majd a Székesegyházban. A Gyôri Bencés 
Gimnáziumban érettségiztem 1962-ben, 
majd a budapesti Hittudományi Akadé-
miára kerültem. 1967-ben szenteltek 
pappá, két évvel késôbb pedig biblikum-
ból, szentírástudományból doktoráltam. 
»Milyen út vezette Celldömölkre?
– Két évig Dél-Zalában káplánként szol-
gáltam, majd 1970-tôl 1975-ig Szom-
bathelyen püspöki levéltáros, könyvtáros 
és szertartó voltam. 1975-ben kerültem 
Kemenesaljára plébánosként, 2006 óta 
vagyok kerületi esperes. Négy település: 
Alsóság, Izsákfa, Boba és Nemeskocs tar-
tozik hozzám. 
»Hitéleti tevékenységében Isten melyik 
Igéje vezérli?
– Papi hivatásom lényegét a 103. zsoltár 
utolsó négy sora fogalmazza meg, mely 
így hangzik: „Mindéltemig énekelek az 
Úrnak, Istenem zengem, míg vagyok. 
Legyen elôtte kedves énekem: én az Úr-
ban vigadozom.” Úgy gondolom, ha az 
ember valóban örömét leli abban, amit 
csinál, akkor az hivatás lesz számára és 
nem teher. Én igyekszem mindig öröm-
mel szolgálni Istent és az embereket.
»A hitéleti tevékenység mellett jelentôs 
helytörténeti kutatómunkát is folytat. 
Mikor kezdett el Kresznerics munkássá-
gával foglalkozni?
– Püspöki könyvtáros voltam, amikor azt 
a feladatot kaptuk, hogy katalogizáljuk 
újra a könyveket. Ekkor került elôször a 
kezembe Kresznerics Ferenc nagyszótá-
ra. Meglepett a címoldala, ahol alsósági 
esperesként szerepelt a neve, ez felkel-

tette az érdeklôdésemet, és hathatósab-
ban kezdtem el foglalkozni munkássá-
gával. Ezután folyamatosan kapcsolatba 
kerültem életmûvével. 1979-ben, amikor 
már Izsákfán voltam plébános, azzal a 
kéréssel keresett meg egy fiatalok alkot-
ta csoport, hogy a Celldömölk városavató 
ünnepségét követô helytörténeti vetél-
kedôn Kresznerics munkásságát bemu-
tatnám-e. Nekem szánták ezt a megtisz-
telô feladatot, amit szívesen elvállaltam. 
Három év múlva, 1982-ben Kresznerics 
halálának 150. évfordulóján egy nagy tu-
dományos gyûlés volt a járási tanácson, 
ahol „Kresznerics a nyelvész és matema-
tikus zseni” címmel tartottam elôadást. A 
referátumokra való készülés még inkább 
arra sarkallt, hogy elmélyedjek a kutató-
munkában és a helytörténeti írásokban. 
Az ünnepi ülés után került fel az alsósági 
plébániára Kresznerics emléktáblája. Úgy 
gondoltam, ha már jelképesen a „szé-
kébe kerültem”, illik minél többet tud-
nom róla. A celldömölki városi könyvtár 
1993-ban, mûködésének 40. évfordulója 
alkalmából vette fel a tudós pap nevét. 
Az akkori könyvtárigazgató, dr. Bellérné 
Horváth Cecília felkért, hogy méltassam 
az egykori alsósági esperes életútját az 
avatóünnepségen. Ebben az évben indult 
el a máig élô Kresznerics Ferenc anya-
nyelvi verseny is, melynek a kezdetektôl 
bíráló bizottsági tagja vagyok. 
»Milyen további tervei vannak?
– Mindig is foglalkoztatott a romtemplom 
ügye. 2012-ben a Nagyboldogasszony 
napi ünnepi szentmise után avatták fel 
Lancsics Bonifác bencés szerzetes emlék-
tábláját az Árpád-kori romtemplomnál, 
mely arra emlékeztet, hogy a „Boldo-
gasszony Anyánk” kezdetû Mária-ének 
szerzôje e templom romjai alatt alussza 
örök álmát. Lancsics Bonifác azon dolgo-
zott, hogy Dömölk egykori Mária-kegy-
hely jellegét valamilyen formában fel-
újítsa. Minden bizonnyal Kresznerics, 
amikor idekerült (19. század), tudott 
róla, hogy itt élt Lancsics Bonifác. Habár 
a celldömölki kegytemplom ebben az 

idôben már állt, de bizonyos, hogy Kresz-
nerics a romtemplomnál is megfordult, 
és többször misézett ott. Az épületben 
ötapszisú szentély van, feljegyzésekbôl 
tudjuk, hogy kiknek a képeit ábrázolták 
valaha a freskók. A freskók közül ma már 
csak egynek a maradványa maradt meg, 
melyen két angyalfej látszik. Úgy gon-
dolom, nagyobb figyelmet kellene fordí-
tani a romtemplom környékére, és na-
gyobb becsben kellene tartani a dömölki 
mûemléket, mely egyidôs a 13. századi 
jáki templommal. De nemcsak erre a 
szentélyre érdemes felfigyelni. Szintén 
román stílusban épült a Vadászülés (más 
források szerint Vadasülés) temploma, 
mely valamikor Boba és Nemeskocs lakó-
inak szolgált istenházául. Ma már csak a 
gödre van meg, a két település között fél-
úton a mezôben. Évente négyszer (kará-
csonykor, húsvétkor, úrnapján és minden-
szentekkor) tartottak itt istentiszteletet, 
feljegyzésekbôl tudjuk, hogy Kresznerics 
is misézett itt, aki végrendeletében meg-
hagyta, hogy halála után ennek a temp-
lomnak a kriptájában temessék el. Az 
akarata végül nem teljesedett be, mert 
1831–32-ben kolerajárvány dühöngött. 
Halála napján is – 1832. január 18. – min-
den falu karanténban volt, így az alsósági 
temetôben helyezték végsô nyugalomra.
»Fel lehetne-e tárni a vadasülési temp-
lom romjait?
– Az alapok feltárása nem lenne lehetet-
len. A helytörténeti kutatások alátámaszt-
ják, hogy az 1950-es években a bobaiak 
a templom anyagából építették meg há-
zaikat. Az épület feltárása két szempont-
ból is fontos lenne. Egyrészt csodálatos 
kánoni vizitációk, jegyzôkönyvek (1698 
– Kazó-féle; 1713 – Scacchi-féle; 1780 – 
Szily-féle) számolnak be a templomról, 
másrészt Vas megyében nagyon kevés 
tiszta román stílusú templomról tudunk, 
pedig környékünkön tíz kilométeren belül 
valaha kettô is volt. 
»Kutatási eredményei elismeréseként 
nem elôször vehetett át rangos díjat. Ho-
gyan fogadta a március 15-i kitüntetést?
– Olyan polihisztor nincs, aki egyedül 
minden tudás birtokában lenne. Az ered-
ményeim elérésében nagy szerepet 
játszik a Honismereti Munkaközösség, a 
Kemenesaljai Baráti Kör és a Kresznerics 
Ferenc Könyvtár is, hiszen az egymás 
közötti véleménycsere indította el azt a 
folyamatot, melyben én csupán egy fo-
gaskerék vagyok. Teológiai tanulmánya-
im szellemi megtalpalást adtak munkás-
ságomhoz, az én kötelességem az, hogy 
a megszerzett ismereteket a jövôben is 
kamatoztassam.       »vajda zsuzsa
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Sikerek a Városi Általános Iskolában

A tanórákon túl szakkörök, tehetség-
gondozó foglalkozások és egyéni fel-
készítések keretében, teljes erôbe-
dobással készültek a Városi Általános 
Iskola diákjai – tanáraik irányításával 
– az egyre komolyabb, nagyobb tu-
dást kívánó iskolai, megyei és orszá-
gos versenyekre. 
Az eredmények elismerésre méltóak: A 
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 
fordulóján 3. helyezést szerzett Szabó 
Tamás, Remport Donát, Tarczi Zsolt, Hor-
vát Ákos 6. osztályos tanulók csapata. 
A felkészülésben Küllei Katalin és Ber-
zsenyi Lilla segítette a diákokat. Német 
Béla tanár úr diákjai a Hefele CEO me-
gyei számítástechnika versenyen mutat-
ták meg tudásukat. Egyéniben Dummel 
Damján 8. osztályos tanuló 2. helyezést 
ért el. Csapatban a megyei 4. helyre si-
került kerülni a Dummel Damján, Bódi 
Szabolcs, Novák Fanni Mónika alkotta 
csapatnak. Matematika tantárgyból há-
romféle versenyen is összemérhették 
tudásukat a városi iskola diákjai a me-
gyében tanuló társaikkal. A Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny megyei fordulóján 
84 fô 8 osztályos diák vett részt. Balhási 
Zalán a 12. megyei díjazott helyet érte 
el. Felkészítô tanára: dr. Pörneczi Károly-
né. Bakonyi Bertalan 5. osztályos tanuló 
csoportjában 152-en versenyeztek, ô a 
17. megyei díjazott helyen végzett. Fel-
készítô tanára: Balhási Istvánné. A Varga 
Tamás Matematika Versenyre az iskolai 
eredmények alapján negyvenhat 8. osz-
tályos tanuló kapott meghívást. Közülük 
Dummel Damján megyei 7., Balhási Za-
lán megyei 9. helyezett lett. Felkészítô 
tanáruk: dr Pörneczi Károlyné. Bali Ben-
jamin a megyei 11. helyet érte el. Ôt 

Pálné Horváth Katalin tanárnô segítette 
a felkészülésben. A Nemzetközi Kenguru 
Matematikaverseny is igen népszerû a 
tanulók körében. A megyei eredmények 
itt is elôkelôek. A 8. osztályos Balhási 
Zalán 5., Dummel Damján 6. helyezett. 
Felkészítô tanáruk: dr. Pörneczi Károly-
né. Horváth Ákos 6. osztályos tanuló 10. 
helyezett. Felkészítô tanára: Szilvágyiné 
Laczi Éva. A Hevesy György Kémia Ver-
seny megyei fordulóján az iskolai forduló 
kiváló eredménye után 3 nyolcadikos ta-
nuló vehetett részt. Dr. Pörneczi Károlyné 
tanítványai szépen helyt álltak. Dummel 
Damján az 5., Balhási Zalán a 8. helye-
zett lett a 19 meghívott versenyzô közül. 
A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny-
re Hartmanné Fekete Ildikó tanárnô ké-
szítette a diákokat. A megyei szóbeli ver-
senyen Keresztes Míra 5., Gulyás Anett 
7. helyezett lett. Az országos írásbeli 
fordulón Gulyás Anett a 6. helyezést érte 
el, így részt vehet az országos szóbeli 
fordulón is. A történelemverseny megyei 
fordulóján középmezônyben végeztek 
Horváth Zoltán tanár úr tanítványai: Gu-
lyás Anett és Balhási Zalán 8. osztályos 
tanulók. A sportolók a diákolimpia úszás 
versenyszámaiban mérhették össze 
felkészültségüket. A fiúk közül legered-
ményesebb Kovács Balázs tanuló volt. 
1. helyet szerzett 50 m gyors- és 50 m 
mellúszásban, 2. helyezett 100 m gyors- 
és 100 m mellúszásban. Kovács Ádám 1. 
helyezett a 100 m mellúszásban, 3. he-
lyezett a 100 m gyorsúszásban. Fekete 
Csongor 2. a 100 m gyorson, Vass Péter 
pedig 3. helyezett 100 m pillangón. Ló-
nai Kristóf egy 4. és egy 6. helyet szerzett 
50 m mell- és 100 m gyorsúszásban. A 
lányok is kitettek magukért. Lónai Lili 1. 

helyezett lett 100 m gyorsúszásban, 2. 
helyezett 100 m háton. Németh Réka 
1. helyezett 100 m háton, 2. helyezett 
100 m gyorson. Hérincs Fruzsina egy 2. 
és egy 3. helyet szerzett 100 m gyors- és 
100 m hátúszásban. Fekete Luca is szer-
zett egy 4. és 7. helyet 50 m hátúszás-
ban és 50 m gyorson. A 4 x 50 m-es fiú 
gyorsváltó megyei 1. lett. A csapat tag-
jai: Fekete Csongor, Kovács Ádám, Ko-
vács Bálint, Vass Péter. Az úszók edzôje: 
Izápy Gergely. A kötélugró versenyzôket 
idén is Gaálné Nagy Erika készítette fel a 
megyei megmérettetésre. Huszár Gréta 
2., Szabó Kristóf 3., Marton Fanni 4., De-
utsch Máté 4., Deutsch Nóra 9. helyezést 
ért el. Legutóbb a K&H Vigyázz, Kész, 
Pénz! pénzügyi vetélkedô regionális kö-
zépdöntôjében jeleskedtek az iskola ta-
nulói. A Zalaegerszegen megrendezésre 
kerülô versenyre a régióból öt csapatot 
hívtak meg, az elôzetes feladatok telje-
sítése után. Az akadályt sikeresen vették 
a celli diákok. Számos feladaton keresztül 
bizonyították talpraesettségüket és kiváló 
pénzügyi felkészültségüket. A regionális 
verseny elsô helyét szerezte meg a Végh 
Vanda, Szakács Rebeka, Szabó Tamás, 
Tarczi Zsolt és Remport Donát alkotta 6. 
a osztályos csapat Az országos döntôbe 
jutottak, ahol májusban a 8 régió leg-
jobb csapataival mérhetik össze tudásu-
kat. Horváth Györgyi tanárnô segítette 
a diákokat a felkészülésben. Fontosnak 
tartja, hogy a gyerekek megtanulják a 
pénzzel való felelôs gazdálkodást, és a 
bank által a versenyzôknek és iskolájuk-
nak felajánlott jutalom is nagyon vonzó. 
Gratulálunk valamennyi sikeres diáknak 
és felkészítôiknek! Várjuk a további szép 
eredményeket!

A gyarapodó tudás és  a siker záloga: a felkészítés és a tanulói szorgalom

gazdálkodási ismeretekben jutott tovább a csapat
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Fiatal tehetségek seregszemléje a mûvelôdési központban
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és 
Könyvtár idén is várta azokat a 10 és 22 
év közötti fiatalokat, akik elég ambíciót, 
önbizalmat és tehetséget éreznek ma-
gukban ahhoz, hogy mindezt közönség és 
zsûri elôtt is bizonyítsák. A Kemenesaljai 
Ifjú Tehetségek Mûvészeti Fesztiválja áp-
rilis 19-én, harmadik alkalommal adott 
teret a mûvészet bármely területét ked-
velô vagy mûvelô diákok bemutatkozá-
sának. A „Diák-Szín-Tér”-ként ismertté 
vált rendezvény a városban és környékén 
élô kreatív fiataloknak kínált lehetôséget 
közönség elôtt bemutatni produkcióikat. 
Jelentkezhettek vers- és prózamondók, 
színjátszók, a komolyzene mûvelôi, a 
folklórt kedvelô és a mozgásmûvészet 
szerelmesei. A fesztivál kiváló lehetôsé-
get biztosított arra, hogy a város lakossá-
ga megismerje azokat a tanulókat, akik 
rendszeresen végeznek mûvészi tevé-
kenységet és más rendezvényeken is fel-
lépnek. Az idei évben 27 mûsorszámban 
közel 200 lelkes fiatal állt színpadra, hogy 
gyermeki énjétôl néhány percre megsza-
badulva, bebizonyítsa a benne rejlô tehet-
séget. Az elôzô évekhez hasonlóan a leg-

több nevezés a komoly- és könnyûzene, 
valamint a tánc kategóriában érkezett. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy a színjátszás 
is egyre közkedveltebbé válik a diákok 
körében, hiszen idén többen is színpadi 
produkciókkal neveztek a versenyre. A 
közel háromórás rendezvény alatt való-
sággal megelevenedett a tehetségkutató 
színpad. Voltak, akik elôször ismerkedtek 
a reflektorfénnyel, mások meglepô ma-
gabiztossággal ragadtak mikrofont és tel-
jes átéléssel szántották fel a színpadot. A 
fellépôk idén is magasra rakták a lécet, a 
színvonalas produkciók végén az elismerô 
taps mindenkinek kijárt. A rendezvényt a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 
A díjazottak: 
Tánc- és mozgásmûvészet kategória:
I. helyezett: Energy Dance Team FS CREW 
II. helyezett: Rocky Dilly ARRC két páros 
formáció
III. helyezett: Rocky Dilly ARRC lányformáció
Komoly- és könnyûzene kategória:
I. helyezett: Szakos Bence
II. helyezett: Jandrasovics Regina
III. helyezett: Dénes Petra, Horváth Eszter
Különdíj: Geiger Nikolett Ivett

Népzene kategória:
I. helyezett: Kéknefelejcs Trió 
II. helyezett: Kökényke Énekegyüttes
III. helyezett: Varga Zsófia
Vers- és prózamondás:
I. helyezett: Novák Fanni Mónika
II. helyezett: Kovács Károly
III. helyezett: Sarlós Napsugár
Színpadi produkciók:
I. helyezett: Tücsök Bábcsoport
II. helyezett: Soltis Lajos Színház, stúdiósok
III. helyezett: Berzsenyi Dániel Gimnázium 
és Szakképzô Iskola Irodalmi Színpad   »vzs

Szürreális álomvilág a színpadon
Nem elôször érkezett szerepelni vá-
rosunkba a marosvásárhelyi Maros 
Mûvészegyüttes. Ezúttal április 25-én 
mutatták be különleges táncszínházi 
produkciójukat a mûvelôdési központ 
színpadán. 
Elôadásuk címét Kányádi Sándor: Vannak 
vidékek címû versciklusából kölcsönöz-
ték, az egész darab is abból ihletôdött, és 
az Elôhang címû vers adta meg az alapot: 
„Vannak vidékek, gyönyörû / tájak, ahol 
a keserû / számban édessé ízesül, / van-
nak vidékek legbelül, / szavak sarjadnak 

rétjein / gyopárként, sziklás bércein / 
szavak kapaszkodnak, szavak / vérem-
mel rokon a patak / szívemmel rokon a 
patak / szívemben csörgedez, csobog / 
télen hogy védjem befagyok / páncélom 
alatt, cincogat / jeget-pengetô hangokat, 
/ tavaszok nyarak ôszeim / maradékaim 
s ôseim, / vannak vidékek viselem,  / 
akár a bôrt a testemen / meggyötörten is 
gyönyörû / tájak, ahol a keserû / szám-
ban édessé ízesül, / vannak vidékek leg-
belül."  (Kányádi Sándor) – Engem az fog-
lalkoztat, hogy mit ad nekünk ma a múlt, 

illetve a bennünk élô hagyományok. Azt 
gondolom, hogy azokban a városi embe-
rekben, akiknek semmi közük nem volt 
a paraszti kultúrához, ezek a motívumok 
megvannak. Az elôadás pedig elmélke-
dés múlt és jelen között, egy szürreális 
álom, ahol felidézôdnek vidékek, tájak, 
emberek – fogalmazta meg Juhász Zsolt 
rendezô, koreográfus. Az árnyjáték fel-
használásával különleges látványvilágot 
teremtô bemutató egy álomszerû világot 
tár a nézô elé, az autentikus néptáncból 
egy korszerû színházi elôadást létrehozva 
erdélyi táncképek segítségével.    

»ra

Az Alsósági Tavaszi Napok részletes programja
Május 17., péntek
18.00 óra: az Alsósági tavaszi napok ünnepé-
lyes megnyitója. Helyszín: az alsósági tagis-
kola udvara.
19.00-24.00 óra: Retro Disco Dj. Bálint István (Muki)

•••
Május 18. szombat
07.00 óra: Zenés ébresztô, Celldömölk és Al-
sóság körzetei.
08.00 óra: ATN nôi labdarúgó-torna. Helyszín: 
az alsósági sportcsarnok.
09.00 óra: Alsósági duatlon-verseny. Hely-
szín: alsósági sportpálya.
14.30 óra: Freestyle biciklis, roller és gördesz-
ka bemutató. Helyszín: alsósági sportpálya.
15.00 óra: Tavaszi játszóház - kézmûves fog-

lalkozások gyerekeknek. Alsósági fakanál 
fôzôverseny.
15.00 óra: Csizmás kandúr és cimborái - ze-
nés mesejáték – a Soltis színház elôadása.
16.00 óra: Tánc-Lánc – közremûködnek: a 
Kemenesalja Néptánccsoport, a Rocky Dilly 
ARRC táncosai, az Energy Dabaston Sporttánc 
Egyesület tagjai és a KMKK mazsorettcso-
portja és a Rózsa Tánccsoport.
17.00 óra: Egy kis nosztalgia – a Piroska Amatôr 
Mûvészeti Csoport (Mersevát) mûsora.
17.30 óra: Celli Csapás SC –  Taekwando és 
Hakido csoportjának bemutatója.
18.00 óra: Alsósági fakanál- fôzôverseny 
eredményhirdetése.
18.15 óra: Alsósági Mulatós Kacor Ferivel

19.00 óra: Régi slágerek fiatal elôadók tol-
mácsolásában.
20.00 óra: A Makoya zenekar mûsora.
20.30-24.00 óra: Utcabál. Zenél: Halmosi Duó. 

•••
Május 19. vasárnap
8.00 óra: ATN utcák – terek férfi labdarúgó 
torna. Helyszín: az alsósági sportcsarnok.
18.00 óra: Ökumenikus istentisztelet. Hely-
szín: az alsósági katolikus templom.

A fôzôversenyre jelentkezni, információt 
kérni Benke Csabánál lehet, a 95 779-301, 
302-es telefonszámon.
Rossz idô esetén a programok helyszíne az 
alsósági sportcsarnok!
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Iskolai versenyeredemények
A 2012/2013-as tanévben szép ered-
ményeket értek el a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium és Szakképzô Iskola tanulói 
közismereti és szakmai tantárgyakból 
egyaránt. Az alábbiakban ezek közül 
emeljük ki a legkiemelkedôbbeket.

Döbrönte László 11. H osztályos tanuló bio-
lógiából az Országos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny országos döntôjébe jutott. Felkészítô 
tanára Némethné Benkô Katalin tanárnô. 
Ugyancsak ô német nyelvbôl is nagyon szép 
eredményt ért el. A Zalamat Német Nyelvi és 
Országismereti Versenyen országos 3. helye-
zett lett. Nyelvtanára dr. Lennerné Patkó Ildi-
kó. Sipos László 11. H osztályos tanuló a Kár-
pát-medencei diákírók, diákköltôk irodalmi 
pályázatára próza kategóriában benyújtott 
munkájával ért el kiemelkedô eredményt, 
hiszen a több ezer pályázó közül a legjobbak 
közé kerülve meghívást kapott a diákírók, 
diákköltôk sárvári táborába. Magyartanára 
Tóthné Bali Krisztina tanárnô. Angol nyelvbôl 
a 9-10. osztályos középiskolások számára 
szervezett megyei angol nyelvi versenyen 
az írásbeli és szóbeli fordulók után megyei 
3. helyezett lett Pethô Ferenc 9. H osztályos 
tanuló. A versenyre Végh Viktória tanárnô 
készítette fel. A Vasi Géniusz matematika 
tehetséggondozó program ötfordulós össze-
tett csapatversenyében a szóbeli döntô után 
iskolánk csapata a második helyen végzett. 
Csapattagok: Döbrönte László 11. H, Rosta 
Márton 9. H, Varga Alexandra 12. H. Felké-
szítôjük dr. Gulyásné Tinger Tünde tanárnô. Az 
Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi 
Verseny (OSZKTV) iskolai fordulóján 9. és 10. 
évfolyamos szakiskolai diákok szép számban 
vállalták a megmérettetést matematika-fi-
zika, számítástechnika, valamint irodalom, 

magyar nyelv és helyesírás tantárgyakból. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy Nagy Roland 
(9. B), Kôrösi Attila (10. C) és Szomorkovics 
Benjámin (10. C) matematika-fizika tan-
tárgyból, Mógor Dániel 9. B osztályos tanuló 
számítástechnika tantárgyból továbbjutott a 
Gyôrben megrendezésre kerülô regionális 
fordulóba. A diákok felkészítésében Sulyokné 
Reicz Magdolna, Kunyikné Járó Marianna és 
Lukács László  vett részt.  Mógor Dániel 9. B 
osztályos tanuló a regionális megmérettetés-
rôl sikeres szereplésével az országos döntôbe 
jutott számítástechnika tantárgyból, melyet 
2013. április 20-án rendeztek meg Dabason, 
a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és 
Kollégiumban. Dániel remek versenyzéssel 
országos harmadik helyezést ért el. Felké-
szítô tanára: Kunyikné Járó Marianna. László 
Attila, 12. C osztályos bútorasztalos tanuló 
bejutott a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara által szervezett Szakma Kiváló Tanulója 
Verseny és az Országos Szakmai Tanulmá-
nyi Verseny (OSZTV) országos döntôjébe. Az 
országos döntô 2013. április 24-26-án kerül 
megrendezésre. Felkészítô tanárai: Jónás Ró-
bert (elmélet), Busznyák Norbert és Horváth 
János (gyakorlat). Kozári Edina, iskolánk 12. 
A osztályos szakközépiskolai tanulója a Lotz 
János nyelvészprofesszor születésének 100. 
évfordulójára szervezett országos rajzverse-
nyen középiskola kategóriában III. helyezést 
ért el. Edina Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Ke-
menesaljától címû verséhez a Ság hegy il-
lusztrációját készítette el pasztell technikával. 
Felkészítôje: Németh Judit tanárnô. A Magyar 
Vöröskereszt Megyei Szervezete az idei év-
ben is meghirdetette a csecsemôgondozási 
versenyt, melyet 2013. március 13-án ren-
deztek Szombathelyen, a Vöröskereszt szék-
házában. A Berzsenyi Dániel Gimnázium és 

Szakképzô Iskola csapata (Kozári Edina, Koz-
ma Krisztina és Szûcs Viktória, mindhárman 
12. A) a tavalyi sikert megismételve megyei 
I. helyezést ért el. Felkészítôjük: Martoniczné 
Németh Éva, iskolavédônô. Az Implom József 
Középiskolai Helyesírási Verseny megyei for-
dulójában I. helyezést ért el Kaposi Regina 10. 
B osztályos tanuló – szakiskola kategóriában. 
Felkészítô tanára: Gulyásné Vass Veronika. 
Regina tollbamondás és helyesírási feladat-
lap kitöltése után bizonyult kategóriájában a 
legjobbnak, így ô képviselhette Vas megyét 
a verseny Kárpát-medencei döntôjén, Gyu-
lán, ahol 10. helyezést ért el.

a képen némethné benkô katalin és döbrönte lászló

Tisztelgés a „Magyar Szapphó” elôtt
A költészet napjához kötôdve a Dukai 
Takách Judit Játékszín Alapítvány és a 
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és 
Könyvtár 1995 óta minden évben meg-
rendezi a Kemenesalján élt és alkotott 
költônô nevével fémjelzett versmondó 
versenyét. 
A „Magyar Szapphó”-ként is emlegetett 
kemenesaljai költônô tiszteletére szerve-
zett rendezvény elején Bene Csilla, a Dukai 
Takách Judit Játékszín Alapítvány kuratóri-
umi titkára köszöntötte a megjelenteket. 
Az idei évben 23 szavaló állt a négytagú 
zsûri elé, hogy megmérettesse magát a 
versenyen. A hagyományokat megtart-
va két korcsoportban, a 14 év alattiak és 
fölöttiek nevezhettek a kiírásra. Mindkét 
kategóriában két verssel kellett készülniük 
a jelentkezôknek. Weöres Sándor születé-

sének 100. évfordulójához kapcsolódóan 
a kötelezô Dukai Takách Judit vers mellett 
egy Weöres-verset kellett elôadniuk a ver-
senyzôknek. A kétfordulós verseny értéke-
lése után az alábbi eredmények születtek: 
I. kategóriában, azaz a 14 év alattiak verse-
nyében: 1. Palotai Kóbor Zalán (felkészítô: 
Kovácsné Hegyi Edit), 2. Novák Fanni Móni-
ka (felkészítô: Kovácsné Hegyi Edit), 3. Sar-
lós Napsugár (felkészítô: Szabó Szilvia). Kü-
löndíjat kapott Gasparics Laura (felkészítô: 
Szabóné Kiss Ildikó). II. kategóriában, a 14 
év felettiek mezônyében: 1. Jandrasovics 
Regina (felkészítô: Bolla Katalin), 2. Papp 
Ninetta (felkészítô: Lendvay Istvánné), 3. 
Baráth Kata (felkészítô: Küllei Katalin). A 
két legfiatalabb szavaló, az óvodáskorú 
Sarlós Krisztián és Gaszak Alexander külön-
díjban részesült.     »vzs

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, 
hogy a 2013/14-es tanévtôl indul a Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzô 
Iskolában hatévfolyamos gimnáziumi 
képzés. Azok, akik még szeretnének 
részt venni, a hagyományos tehetség-
gondozó képzésben, jelentkezési lapjai-
kat a pótfelvételi eljárás keretében még 
leadhatják a gimnázium titkárságán. A 
jelentkezési lap az iskola honlapjáról le-
tölthetô (www.berzsenyicell.hu).

  Tisztelt Szülôk, Kedves Diákok!

Munkácsy-kiállítás 
Celldömölkön

A kiállítás július 30-ig a hét 
minden napján 09.00–20.00 
óráig tart nyitva, a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ 
és Könyvtár galériáján. Be-
lépôdíj: felnôttek számára 
1000 forint, a kedvezményes 
(gyermek, diák, nyugdíjas) 

jegy 600 forintba kerül.
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Tart Ön az allergia-szezontól?
»KÉRDEZ: REINER ANITA »FOTó : VAJDA ZSUZSA

Pár évvel ezelôtt voltak kö-
högéses, fulladásos panasza-
im, akkor elküldtek allergia-
vizsgálatra, de az szerencsére 
nem mutatott ki semmilyen 
érzékenységet nálam. Na-
gyon sajnálom allergiás em-
bertársaimat, mert elég kel-
lemetlen ettôl szenvedni, de 
az egyik családtagom például 
teljesen kigyógyult belôle. 
Szerintem egyébként azért 
van ennyi, és egyre több al-
lergiás megbetegedés, mert 
túl tiszta világban élünk, 
agyonfertôtlenítünk min-
dent, és nem alakul ki a ter-
mészetes védettség már a 
kisgyermekkorban. 

Baranyai
Henrietta

Sajnos már hat éve aller-
giás vagyok a pollenekre. 
Minden évben, májusban és 
júniusban jelentkezik, ilyen-
kor könnyezik a szemem, és 
állandóan folyik az orrom. 
Régebben kaptam rá ugyan 
gyógyszert, de nem hasz-
nált. Mostanában kamillát 
alkalmazok a szememre a 
gyulladás csökkentésére és 
légzéskönnyítôt is haszná-
lok. Két hónappal ezelôtt a 
gesztenyefák virágoztak, ak-
kor sajnos az okozott prob-
lémát, és elôjöttek a pana-
szaim. Az allergiás tünetek 
fôként este kínoznak, ilyen-
kor az alvás is gondot jelent.

Sajnos érintett vagyok az al-
lergiás megbetegedésben, 
nyolc éve lisztérzékeny va-
gyok, ami szülés után alakult 
ki. Elég nagy körültekintést 
igényel együtt élni vele, hi-
szen ami búzát, zabot, rozst 
vagy árpát tartalmaz, nem 
fogyasztható. Búzaliszt he-
lyett rizslisztet használok, és 
van egy speciális búzaliszt, 
aminek viszont csillagászati 
az ára. Hogy elkerüljem az 
esetleges kellemetlensége-
ket, magam sütöm a kenye-
ret. A lisztérzékenyeknek 
szánt késztermékek is drá-
gák, saját sütéssel azok is 
jobban megérik.

Három éve tapasztaltam meg, 
hogy a darázscsípésre vagyok 
allergiás. A csípés után nagy 
vörös folt jelenik meg rajtam, 
feldagad, és elkezdek fullad-
ni. Ha nem kapok azonnal 
injekciót, pár percen belül 
akár halállal is végzôdhet 
egy ilyen eset. Már kétszer 
volt benne részem, nagyon 
kellemetlen volt, és orvosi 
segítségre szorultam. Ezek-
bôl tanulva odafigyelek, 
injekciót is tartok otthon, 
illetve mindig hordok ma-
gamnál kalcium tablettát. 
Ez az allergia elkerülhetô, 
nem úgy, mint a pollenér-
zékenység. 

Molnár
Sándorné

Hajós
Réka

Horváth 
Antónia

 » O L V A S Ó I  O L D A L

FILM CÍME KH VETÍTéS IDôponTjA EgyéB TuDnIVALóK

Croodék 3D 2013. 05. 10 – 11., 17.00 színes, magyarul beszélô, amerikai animációs vígjáték, 99 perc, 2013

A burok 2013. 05. 10 – 11., 19.00 színes, magyarul beszélô, amerikai sci-fi, 125 perc, 2013

A vadászat * 2013. 05. 14 – 16., 19.00 színes, feliratos, dán filmdráma, 115 perc, 2012

A pingvinkirály 3D 2013. 05. 17 – 18., 17.00 színes, magyarul beszélô, angol családi kalandfilm, 78 perc, 2012

G. I. Joe: Megtorlás 3D 2013. 05. 17 –18., 19.00 színes, magyarul beszélô, kanadai-amerikai sci-fi akciófilm, 110 perc, 2013

Tango Libre * 2013. 05. 21 – 23., 19.00 színes, feliratos, francia-belga-luxemburgi filmdráma, 98 perc, 2012

Az óriásölô 3D 2013. 05. 24 – 25., 17.00 színes, magyarul beszélô, amerikai kalandfilm, 114 perc, 2013

Feledés 2013. 05. 24 – 25., 19.00 színes, magyarul beszélô, amerikai sci-fi akciófilm, 125 perc, 2013

A házban * 2013. 05. 28 – 30., 19.00 színes, feliratos, francia thriller, 105 perc, 2012

Tad Jones csudálatos kalandjai 3D 2013. 05. 31 – 06.01., 17.00 színes, magyarul beszélô, spanyol animációs film, 90 perc, 2012

Vasember 3. 3D 2013. 05. 31 – 06.01., 19.00 színes, magyarul beszélô, amerikai-kínai sci-fi, 109 perc, 2013

*Kérjük, hogy a * jelzésû filmekre a jegyigénylést a vetítést megelôzô három munkanappal korábban jelezzék, köszönjük! A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Mozimûsor ajánló 2013. május
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár, 9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 1., Jegyárak: teljes árú jegy: 800 
Ft, diák  és nyugdíjas jegy: 600 Ft, gyermekjegy (14 éves korig): 500 Ft. Jegyek a filmklubba: teljes árú jegy: 700 
Ft, nyugdíjas , diákjegy: 500 Ft. Jegyfoglalás: 06 95 779 301, 302. Jegypénztári órák: KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK: 
15.00–18.00, PÉNTEK: 15.00–19.00, SZOMBAT: 14.00–19.00.

    M Á J u S T ó L  M Á r  3 D - B E N  I S !
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Bajnokhoz méltó siker Pécsett

Vereség Gyôrben
Gyôri ETO KC III. – Celldömölki VSE-Vulkán 
fürdô 33-18 (21-8), NB II-es nôi kézilab-
da-mérkôzés, Gyôr, vezette: Büki, Nyéki.
Celldömölki VSE: SZABó – Szomorkovits A. 
3, Szomorkovits L. 3, Gôcze 5, Vlasich, Né-
meth 2, Sulyok. Csere: Balogh, Recse, Füzfa 
2, Freiberger 3, Bagics. Edzô: Salamonné 
Csótár Adrienn, Rozmán Gergô.
A tabellán elfoglalt helyezések alapján igazi 

rangadónak ígérkezett a találkozó. Az aktu-
álisan második Gyôr, a közvetlen mögötte 
álló Celldömölköt fogadta. Sajnos a játék 
képe már nem egészen rangadóra hajazott. 
A meglehetôsen fiatal játékosokból álló 
házigazdák gyorsan megnyugtató elônyre 
tettek szert, kihasználva a felesleges celli 
hibákat. Végig uralták a félidôt, és az elsô 
félóra végére tizenhárom góllal húztak el. 
A folytatásban sem változott nagyot a játék 
képe. A gyors, technikás hazaiak akarata ér-

vényesült, igaz a CVSE is magasabb fokozat-
ba kapcsolt, kevesebb hibával játszott. Ám 
ez is kevés volt ahhoz, hogy legalább szoros 
eredmény szülessen. Az ETO magabiztosan, 
és teljesen megérdemelten tartotta otthon 
a két bajnoki pontot.
Férfi megyei bajnokság eredmények:
Gyôri ETO Kézilabda Szurkolói Egyesület – 
Celldömölki VSE-Vulkán fürdô 23-24
Gyôrzámoly KC – Celldömölki VSE-Vulkán für-
dô 36-27.      »csl

Élénk érdeklôdés kísérte az erôs emberek versenyét

Városunkban rendezték meg Magyarország 
Legerôsebb Embere Kupa második forduló-
ját április 19-én és 20-án. A meghívott ver-
senyzôk országunk különbözô városaiból, 
falvaiból valamint a Felvidékrôl érkeztek. 
Az Erôs emberek verseny egy látványos, 
nemzetközileg elismert megmérettetés. 
Férfias küzdelem, ahol ismert atléták pró-
bálják átlépni az emberi teljesítôképesség 
határait. Magyarország legerôsebb embe-
rei most Celldömölkön: városunk fôterén, 

valamint a Vulkán Gyógy- és Élményfürdô 
parkolójában mérhették össze erejüket. 
A rendezvény megnyitóján Fehér László 
polgármester köszöntötte a nézôket és az 
erômûvészeket. A szervezôk, Döbrösi Géza 
és Hajmásy Zsolt, az Energy Fittness edzô-
terem tulajdonosai izgalmas programot 
hoztak el városunkba. A megmérettetés 
fô szervezôje és bírája Darázs Ádám volt, 
aki többször elnyerte a Közép-Európa leg-
erôsebb emberének járó címet. A sporte-

seményen nyolc küzdôfél mutathatta meg 
emberfeletti erejét. A versenyzôk: Németh 
Róbert, Vinkler Ádám, Gadó András, Saliga 
Tamás, Puzsér Péter, Sebestyén János, Né-
meth Gábor, Kurucz Kornél. Darázs Ádám-
nak igazán változatos feladatokat sikerült 
összeállítania. A lelkes szurkoló közönség 
öt versenyszám alatt bátoríthatta a részt-
vevôket. Az erôpróba elsô napján a nézôk 
a kamionhúzást és a lengôsúly-cipelést 
követhették végig. A feladatok között sze-
repelt még rönknyomás, kôgolyó-emelés 
valamint koffercipelés is. A kétnapos via-
dal során amatôr versenyzôk is megküzd-
hettek egymással fekve nyomó verseny 
keretében az edzôteremben. A szervezôk 
természetesen minden egyes versenyszám 
gyôzteseit kihirdették, és pontokkal jutal-
mazták teljesítményük alapján. A küzdelem 
végéhez közeledve elérkezett a végleges 
eredményhirdetés ideje. Harmadik helye-
zett lett Németh Róbert Mosonmagyaró-
várról, második helyezést ért el Sebestyén 
János, Nyugat-Magyarország legerôsebb 
embere. A legkitartóbb ellenfélnek pedig 
Puzsér Péter bizonyult, aki egyben Szlo-
vákia erôbajnoka, így ô állhatott a dobogó 
csúcsára.                        »karvalics roxána

PTE-PEAC I. – Celldömölki VSE-Swi-
etelsky Wewalka 1:9, asztalitenisz 
extraliga mérkôzés, Pécs. 
Páros: Lakatos, Laczkó – Fazekas, 
Nagy 2:3. Nagy csatában sikerült le-
gyôzni a hazai kettôst. (0-1).
Egyéni, 1. kör: Orosz – Nagy 0:3. A 
papírformának megfelelôen, köny-
nyedén hozta a pontot a celli játékos. 
(0-2). Laczkó – Fazekas 0:3, Fazekas-
nak sem kellett nagyobb erôfeszítést 
tennie a harmadik vendég pontért. 
(0-3). Lakatos – Szita 3:0, Szitának 
meggyûlt a baja a rutinos pécsivel. 
(1-3).  2. kör: Orosz – Fazekas 1:3, 
Fazekas egy szettet adott ellenfelé-

nek, de gyôzelme nem forgott ve-
szélyben. (1-4). Lakatos – Nagy 0:3, 
Nagy Krisztián ezúttal is ellenállha-
tatlanul játszott, és simán diadal-
maskodott. (1-5). Laczkó – Szita 1:3, 
Szita megérdemelten szerezte meg 
elsô gyôzelmét ezen a mérkôzésen. 
(1-6). 3. kör: Lakatos – Fazekas 1:3, 
A celldömölki ezúttal is veszített egy 
játszmát, de akárcsak elôbb, most is 
ô örülhetett a végén. (1-7). Orosz – 
Szita 0:3, Szita simán nyert. (1-8). 
Laczkó – Nagy 0:3. (1-9). 
Gyôzött: Fazekas 3, Nagy 3, Szita 2, 
Fazekas–Nagy páros illetve Lakatos 1.

»csuka l.

Bajnoki mérkôzések:
NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Szé-
chenyi ESE 8:10.
Lukács Balázs 3, Talián Csaba 2, Csupor 
Máté 2, Lukács–Talián páros.
Nagy küzdelemben gyôztek a fôiskolá-
sok. Szabó sajnos a mérkôzés elején le-
sérült, így nem tudott mérkôzést nyerni.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Turris 
SE Sopron II. 8:10
Fehér László 2, Tarr Sándor 2, Máthé Gyu-
la 2, Balázs Gyula 1, Fehér–Máthé páros.
Nagy csatában, szoros mérkôzésen a 
vendégek elvitték a két pontot.
Hévíz SK II. – CVSE-SWIETELSKY-WEWAL-
KA III. 6:12
Tamás László 4, Máthé Gyula 4, Fehér 
László 2, Balázs Gyula 1, Fehér–Máthé pá-
ros. Az esélyesebb csapat megérdemel-
ten gyôzött.         »csuka lászló
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Bombagólok születtek a Király ellen
Nádasd – Celldömölk 1-1 (0-0)
Rum, Vas megyei labdarúgó-bajnok-
ság, 23. forduló. 2013. április 21.
Vezette: Tuczai Miklós (Tóth Róbert, 
Gyöngyössy Pál).

Nádasd: Horváth B. – Azanger, Csillag, 
Zsoldos András (Pesti 70. p.), Csenterics 
– Jóna, Földes, Károly, Kunovics – Tóth 
(Horváth Sz. 67. p.), Zsoldos Attila. 
Edzô: Elekes Attila.

Celldömölk: Szíjártó – Mayer, Györkös 
(Mészáros 75. p.), Megyesi, Ambrus A. 
(Simon 83. p.) – Vajda, Szuh F., Ambrus 
R., Manganelli – Gyôri, Németh (Bara-
nyai 65. p.). Edzô: Kelemen Kornél.
Góllövôk: Jóna Szabolcs (81. p.), illetve 
Gyôri Gergely (77. p.).
Elômérkôzés: Nádasd U19 – CVSE U19 
0-5 (0-0) Biztos gyôzelem a második 
félidô gólerôs játékával a lelkes ha-
zaiak ellen. G.: Gersey Bence (4) és 
Lôrincz Gábor.

Celldömölk – Király SZE 5-2 (2-1)
Celldömölk, 150 nézô Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság 24. forduló 2013. 
április 27.
Vezette: Takács Ryan Lee (Kiss Péter, 
Bedi Tamás).

Celldömölk: Szijártó – Mayer (Hajas 
Máté 83. p.), Györkös, Pupp, Simon – 
Vajda, Manganelli Zs., Szuh – Baranyai 
Zs. (Ambrus R. 42. p.), Németh J., Gyôri 
(Gaál 71. p.). Edzô: Kelemen Kornél.

Király SZE: Nagy – Hujber, Kiss, Sásdi, 
Pokmecz (Lukács 68. p.) – Topor, Tóth, 
Szalay, Hajmási (Németh 68. p.) – Putz 
(Soós 57. p.), Simon. Edzô: Horváth Le-
vente. 
Góllövôk: Németh József 3 (2. p, 59. p. 
és 63. p.) és Györkös Gábor 2 (38. p. és 
55. p.), illetve Topor Zsolt (28. p.) és 
Szalay Csaba (84. p.).
Elômérkôzés: CVSE U19 – Király SZE 
U19 4-0 (2-0) Az újabb gyôzelemmel 
továbbra is 100%-os a tavaszi szerep-
lés. G.:: Gersey Bence, Lôrincz Gábor,-
Horváth Márk és Hideg Ádám.

A Nádasd jól szerepel a bajnokságban, 
ôsszel Celldömölkön is döntetlent ját-
szott a két csapat. A hazai mérlegük is 
egészen kiváló – a Cell ellenit is beleszá-
mítva –, a lejátszott tizenegy meccsbôl 
egy vereséget szenvedtek csak. Most 
is a mezônyben gyûrte egymást a két 
csapat, mígnem a hárommérkôzéses 
eltiltásából visszatérô Gyôri Gergely 
megszerezte a vezetést. Az öröm nem 
tarthatott sokáig, mert a nádasdi-
ak ügyeletes gólvágója, Jóna hamar 
egyenlített. Hamar szerzett viszont ve-
zetést a Király SZE ellen Németh József, 
aki jó 20 méterrôl kipókhálózta a bal 
felsô sarkot. A mérkôzést, ha röviden 
akarnánk jellemezni, a következôkép-
pen tehetnénk: a vendégek szimpa-
tikusan küzdöttek, de a hazai kapura 
nem sok veszélyt jelentettek, a celliek 
viszont szép és védhetetlen gólokkal 
terhelték meg a hálójukat. A gyorsan 
megszerzett vezetést még ijesztge-
tésképp egalizálták a szombathelyiek 
egy szintén jól sikerült lövéssel, de 
Györkös Gábor két szabadrúgásgólja 
nemcsak élményszámba ment, hanem 
tisztességes elônyt is hozott. Mindkét 
pontrúgást a büntetôterület sarkánál 
végezhette el, elôbb a rövid, utóbb a 
hosszú felsô sarokba csavarva a labdát, 
pontosabban nem célozható módon. A 
Cell a kétgólos elônyben sem állt le és 
folytatta a tetszetôs pazar gólok gyár-
tását Németh József módra. Elôször a 
belsô védôt játszó Pupp Richárd nem 
elégedett meg azzal, hogy még a sa-
ját térfélen megszerzett egy labdát, 
hanem azzal a lendülettel megindult a 
bal szélen, beívelését Németh úgy vet-
te le az ötösön belül, hogy a kirobbanó 
kapus felett ugyanazzal a mozdulattal 
átemelte a labdát. Néhány perc múlva 
az örökmozgó Szuh Ferenccel kénysze-
rítôzött a jó napot kifogó csatár, akinek 
élesen belôtt labdáját közelrôl elôre-
vetôdve fejelte a hálóba. Ezzel az ösz-
szességében megszerzett négy ponttal 
ott vagyunk a középmezôny elején, de 
itt olyan sûrû a tabella, hogy egy-két 
rosszabb meccs négy-öt helyes pozí-
ció vesztést is eredményezhet. Mire 

e sorok megjelennek, már túl lesz a 
csapat a harmincadik fordulóból május 
elsejére elôrehozott Vasszécseny elleni 
idegenbeli mérkôzésen, majd követke-
zik május 4-én, hazai pályán a masszív 
Vép, egy héttel késôbb pedig ismét ide-
genben a Bük. Ezen a három meccsen 
nehéz lesz felülmúlni az ôszi eredmé-
nyeket, ugyanis akkor mindháromszor 
nyertünk. A Vasszécseny ellen 2-0-ra, 
a Vép ellen idegenben 1-0-ra, a Bükre 
meg igen méretes zakót varrtunk egy 
8-1-gyel. A Vasszécsenyiek matemati-
kailag még nem, de gyakorlatilag már 
kiestek, a Vép hasonló helyzetben van 
mint mi, azaz a szoros középmezôny 
tagja, a Bük meg igazából próbál me-
nekülni a kiesô helyet jelenthetô jelen-
legi helyezésétôl. A sorozatban benne 
van a kilenc pont lehetôsége, de nem 
lesz könnyû be is húzni ôket. 

  »dotto

Zajlik a kispályás 
bajnokság is
Javában zajlik csütörtök estén-
ként a VI. Városi Kispályás Labda-
rúgó-bajnokság. A versenyt lebo-
nyolító „VulkánSport” Egyesület 
felhívására idén nyolc együttes 
nevezett, nagyon érezni a hiányát 
a többszörös bajnok Áramütöttek 
csapatának. Két fordulót játszot-
tak már a Ligeti mûfüvesen ed-
dig. Hibátlanul játszó együttes a 
Szivacsok, a Merse Amigo és a 
Csütörtök, egy-egy gyôzelme és 
veresége van a Benkô Fürdôszo-
baszalonnak és a Szalai Szakinak, 
nem szerzett még pontot a Csont-
darálók, az Esély SE és a DC Ördö-
gei. A góllövô listát Baranyai Zsolt 
(Csütörtök) vezeti négy góllal, 
biztató lehet a nagycsapat szá-
mára, hogy a góllövô cipôi még-
sem vesztek el.
                  »dotto
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150 éve szentelték fel a sági evangélikus templomot

Az építés
„ A templom építése, ami már 12 év 
óta nélkülöztetik, még ezen év ôszén 
megkezdessék, és a jövô évben foly-
tattassék, és amennyire a körülmények 
megengedik, az építés befejeztessék, 
és a község megbizásából az elöljáró-
ság által aláirattatva megerôsittessék.
Elöljárók : Hanzsér Mihály 
Gondnok: Somogyi György
Zsellérek: Molnár Ádám
A Sági Evangélikus Gyülekezet száma-
dáskönyvébôl, az 1858-as évbôl.
A sági evangélikus gyülekezetben már 
régen elhatározták, hogy templomot 
emelnek, ezt azonban 12 évig halogat-
ták. A számadáskönyvben leírt szándé-
kukat újabb három év elteltével, 1862. 
januárjában már a tettek követték. Az 
adakozás, gyûjtés elkezdôdött.1862-ben 
a tehetôsebbektôl hitrokonaiknál a 
templomra gyûjtöttek, ebbôl 84 forint 
gyûlt össze. 
Az építés elôkészítését és a munkála-
tokat a gyülekezet akkori kántortanító-
ja, Berecz József a nemesdömölki lel-
készekkel együttmûködve irányította. 
Abban az idôben a gondnokok Király 
János és Nagy Pál voltak a gyülekezet-
ben. Mivel az építkezést megkezdték, 
a gyülekezet összes tôkéjét kamatostul 
behajtották. Maguk a ságiak 2587 fo-
rintot adtak össze. A gyülekezeti szá-
madáskönyvben egy késôbbi bejegy-
zés 5210 forintról tesz említést. Úgy 
látszott, hogy minden kornak meg-
vannak a maguk csalói, illegális vám-
szedôi. Ez történt 1862-ben is, amikor 
egy egyén kiadta magát sági elöljáró-
nak és a templomra gyûjtögetett, ter-

mészetesen magának. Rájöttek és per-
re vitték a dolgot. A szolgabírói hivatal 
végül is 16 váltócédulát (1 váltócédula: 
60 krajcár) átadott a gyülekezet gond-
nokának. 
Széleskörû levelezést folytattak az 
építômesterekkel és iparosokkal. Így 
elsôsorban Sárváron és Kôszegen élô 
építômesterekkel tárgyaltak. A tervek 
elkészítésével Geschrey Sámuel sárvári 
építômestert bízták meg. 1862. már-
cius 16-án Hanzsér Ferenc és Kiss Mi-
hály Sárvárra mentek a templom terv-
rajzáért. Április 4-én Geschrey Sámuel 
templomépítô kômûves mesternek 40 
váltócédula foglalót adtak. Április 10-
én Ajka-Rendekrôl 148 mérô (1 mérô: 
61-62 l) meszet hoztak. Április 18-án 
egy iccés (1 icce: 0,6-0,8 l) üveget 
vettek, ebbe helyezték el az alapító 
emlékiratot. Április 23-án az üveget a 
templom szegletkövei közé tették és 
az emlékirat mellé az elöljáróság jó-
váhagyásával tettek 1 ezüst húszast és 
¼ ezüst forintot. Az alapkôletételkor 
nagy áldomást tartottak 19 váltócédula 
és 26 krajcár költséggel. Április 27-én 
2000 téglát hoztak Intáról. A jánosházi 
uraság is ajándékozott téglát. 
A téglagyárakban mindenütt olvasó-
pénzt kellett fizetni a téglaolvasónak. 
Május 1-én 1 forintot fizettek Hujber 
Istvánnak és Molnár Istvánnak, akik 
a Ság hegyen követ fejtettek. Május 
2-án megérkezett Sopronból egy fa-
ragott kô, melyet a templom homlok-
zatán helyeztek el, rajta a felirattal: 
Épült 1862-ben. A kôért Zsámboki Já-
nos ment el. Szinte az egész Dunán-
túlt bejárták, hogy összehordhassák 
a szükséges anyagokat. Egy kisebb 
templom építése is sok gonddal, fá-
radtsággal és sok anyagi ráfordítással 
járt. Május 9-én 100 mérô meszet hoz-
tak ismét Ajka-Rendekrôl. Május 13-
án 75 öl (1 öl: 1,89 m) miskei követ 
hoztak és 10000 téglát Intáról. A sági-
ak maguk nem is gyôzték a szállítást, 
a tokorcsiak 12 szekérrel, a merseiek 
5 szekérrel segítették ôket. Május 26-
án 16500 faltéglát hoztak ugyancsak 
Intáról. Következett újabb150 mérô 
mész szállítása Ajka-Rendekrôl. Tetôfát 
hoztak Sárvárról. 1862. június 19-én 
álltak a falak. Cserépzsindelyt Kano-
táról hoztak, ugyanonnét is még 2000 
téglát. Az intai és a kanotai téglagyár 
már nem gyôzte a termelést. Sitkére 
mentek még 8000 tégláért, de ez sem 
volt elég, ezért még Hetyérôl kellett 
pótolni a téglát. Sárvárról 325 font (1 
font: 0,56 kg) vasat hoztak. A torony-

tetô különleges fáját 2 izsákfai szekér 
hozta Sárvárról. Nagy Sándor kanotai, 
a Maróthy uraság sitkei téglagyára csak 
Ságra termeltek. 
Újabb kéregetôk járták a vidéket és „gyûj-
tögettek” maguknak. Ezért Kiss Mihály 
és Esztergályos Ferenc kiküldettek, hogy 
„azon visszaélô idegen személyt, ki a sági 
templomra kéregetett, elfogják.” Három 
napon át üldözték pandúrral. A nyomok 
Jánosháza felé vezettek. Augusztus 2-án 
állt a torony és a templomtetô is fel lett 
ácsolva. A toronyra augusztus 3-án tették 
fel a keresztet. Újabb áldomást tartottak. 
Ekkor már a hetyei téglaégetôt is kimerí-
tették. Az oromtéglát megint csak Intáról 
kellett hozni. Kimerült a kasszájuk, amin 
nem is lehetett csodálkozni. Az ôsz elején 
újra gyûjteni kellett Kemenesalja közsé-
geiben. Küldöttség ment Tétre kölcsönért. 
70 és fél öl miskei kôre volt még szükség, 
mázsaszám hordták a vasat, drótot, sze-
get. Szeptember 22-én a templomépítés-
nél leszakadt egy állvány, három kômûves 
és két leány leesett, nagyon megsérültek, 
egyiküket kórházba kellett vinni, de élet-
ben maradt. Ezen a napon fejezték be a 
templom külsejének tisztogatását, szin-
tén áldomással. Érdekes, hogy a celli ke-
reskedôket alig keresték fel. Októberben 
volt az elsô bejegyzés a számadáskönyv-
ben arról, hogy Cellben téglát és gipszet 
vásároltak. Az oltárt készítô kômûvesnek 
4 icce bort vettek az áldomásra. 
Az oromtégla mellet egy újfajta tég-
laféleség is megjelent: a padlótégla, 
amit ugyancsak Intáról hoztak. A temp-
lomajtó és a padok Sárváron készültek 
Krizmanics Ferenc asztalos mûhelyé-
ben. A gyertyatartók Pápáról valók, 
Czéh Adolf rézmûves keze munkái. A 
kômûves pallér 22 váltócédula adós-
ságot csinált a kocsmában, azt is kifi-
zették. A kerekablakot a szószék felett 
színes üveggel látták el. 
A templom külsô vakolását még a tél 
beállta elôtt elvégezték. Karácsony-
ra a templompadok is elkészültek. 
Az 1863-as évben már csak a belsô 
munkálatokat végezték. A templomra 
összesen 12000 koronát költöttek. Köl-
csönpénzt is vettek fel a gyámoldától, 
1000 koronát.                   
Az új év januárjában a templomavatás 
elôkészületei zajlottak. A gyülekezeti 
számadáskönyvbôl megtudható, hogy 
az avatáskor 8 forint 45 krajcárt költöt-
tek áldomásra és 5 forint volt a szertar-
tást végzô Edvi Illés Pál nemesdömölki 
esperes tiszteletdíja.

»Folytatjuk

»berecz tibor
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Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)
nyitva: hétfô- péntek: 8:00–12:00, 13:00–17:00

szombat: 8:00–12:00
Tel: 06 70/410–9337 www.elektrodiszkont.bolt.hu

Porszívó akció! 1200 W-os 4.000 Ft, 1600 W-os 5.000 Ft
AKCIó! DAEWOO mikró 20 l-es 15.000 Ft

OLCSó KONYHAI KISGÉPEK ÉRKEZTEK!
Polaroid energiatakarékos égôk 3 év garanciával.

Duracell elemek.

A Vas Megyei Kéményseprô Kft. Celldö-
mölkön 2013. április végén megkezdi a 
kémények elsô alkalommal történô el-
lenôrzését, illetve tisztítását. 
A sormunkát munkahelyi igazolással ren-
delkezô kéményseprôk végzik. A kémény-
seprô-ipari közszolgáltatást a 2013. január 
1-tôl érvényes új kéményseprô törvény, ill. 
annak végrehajtási rendeletei (2012. évi 
XC. Tv., 374/2012.(XII.11.) Korm.rendelet, 
63/2012.(XII.11.) BM rendelet) alapján 
végezzük. 
A közszolgáltatási díjakat a Szombathely 
Megyei Jogú Város Önkormányzata ha-
tározta meg a fenti rendeletek elôírásai 
alapján. 
A munkavégzéshez kérjük a lakosság szí-
ves közremûködését és türelmét.




