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Újabb mérföldkövéhez érkezett a he-
lyi turisztikai beruházások sora. 2013. 
március 26-án került sor „A celldömöl-
ki Vulkán Gyógy- és Élményfürdô csa-
ládcentrikus fejlesztése” címû projekt 
nyitórendezvényére, melynek kere-
tében a Jufa Ungarn Kft. ügyvezetôje, 
valamint a város és a megye képvi-
selôi tették le ünnepélyes keretek kö-
zött a fürdô új részének alapkövét.

A Jufa Ungarn Kft. 2011-ben sikerrel 
pályázott a Vulkán Gyógy- és Élmény-
fürdô fejlesztésére. A nagyszabású bô-
vítés célja, hogy a Vulkán fürdô minél 
inkább megfeleljen az ideérkezô tu-
risták igényeinek, és minél szélesebb 
vendégkört szolgálhasson ki. A pro-

jektgazda, a Jufa Ungarn Kft. anyavál-
lalata mára 42 szállodával rendelkezik 
Ausztriában, Németországban illetve 
hamarosan Magyarországon is. Az uni-
ós támogatással megvalósuló komplex 
program három pilléren nyugszik. Már 
elkezdôdött az építkezés a szálloda és a 
kemping esetében, a fürdô bôvítése az 
alapkôletétellel vette kezdetét. A pro-
jektnyitón Fehér László, Celldömölk Vá-
ros polgármestere történelmi visszapil-
lantást vetett a fürdô elmúlt korszakára. 
Mint mondta, a fejlesztéssel egy régi 
álma válik valóra a városnak. Reményei 
szerint az évi 100 ezer körüli vendégkör 
a 150 ezret is elérheti, mely a város to-
vábbi turisztikai elképzeléseivel együtt 
fellendítheti a helyi idegenforgalmat. 
A Vulkán fürdô új részének alapkövét 
Fehér László, Celldömölk Város polgár-
mestere, Marton Ferenc a Vas Megyei 
Közgyûlés alelnöke és Rudolf Wiedner, 
a Jufa Ungarn Kft. ügyvezetô igazgatója 
tették le. A projektnyitó rendezvényen 
Kiniczky István, a Kiniczky Mérnöki Iroda 
Kft. ügyvezetô igazgatója a beruházás 
jellegére vonatkozó legfontosabb tud-
nivalókat, a szolgáltatások bôvülô körét 

ismertette. A projekt kiemelt figyelmet 
fordít a kisgyermekes családokra, a 
beruházók egy új célközönséget, a fi-
atalokat és családokat kívánják meg-
szólítani. Fedett gyermekmedencével, 
szauna-világgal, sószobával, sómeden-
cével, kültéri csúszdadombbal és tágas 
pihenô területekkel gazdagodik a für-
dô. A munkálatok érintik az öltözôket, 
a büfét, de bôvül a szabadtéri gyógy-
medence területe is. Kiépítik a nyári 
bejáratot és gondoskodnak mozgás-
korlátozott mellékhelyiségek és pelen-
kázók kialakításáról. A terület szebbé 
tételét szolgálja a parkosítás, továbbá 
az öntözôrendszer kiépítése. Energe-
tikai szempontból jelentôs, hogy egy 
hosszútávon is mûködtethetô rendszert 
szeretnének megvalósítani, mely a fû-
tést segítené. A családcentrikus fürdô-
fejlesztés teljes költségvetése közel 
740 millió forint. Az Európai Unió több, 
mint 221 millió forinttal támogatja a 
beruházást, Celldömölk Város Önkor-
mányzata 100 milliót vállal magára, 
a további költségeket pedig a Jufa Un-
garn Kft. állja.

»vajda zsuzsa

Családcentrikus fejlesztés indul a Vulkán fürdôn

2005 augusztusában avatták fel a 
Vulkán fürdô elsô ütemében elkészült 
medencéit, melyeket a próbaüzem 
után szeptemberben a látogatók is 
birtokukba vehettek. Az ünnepélyes 
avatáson a feszített víztükrû uszoda 
mellett az átadást jelképezô szalagot 
Kiss Péter, a Miniszterelnöki Hivatalt 
vezetô miniszter, Szabó Lajos or-
szággyûlési képviselô és Fehér László 
polgármester vágták át (képünkön). 
Ünnepi beszédében a városvezetô 
szólt a celldömölkiek azon óhajáról, 

hogy az 1975-ben bezárt 
strand helyett fürdôt építse-
nek a városban. A fürdô két 
új szabadtéri medencéjét 
2006 júniusában, a megyei 
sportnap keretében adták át 
a közönségnek. Fehér László 
polgármester, Markó Péter, 
a Vas Megyei Közgyûlés el-
nöke és dr. Varga Zoltán me-
gyei sportigazgató avatták 
fel a fürdô új létesítményeit. 
Az elsô ütemben elkészült 
uszoda, tanmedence, me-
leg vizes medence, jacuzzi 

medence, gyermekmedence után 

a második szakaszban az élmény-
medence és a kisgyermekmedence 
épült meg, így azóta már 1600 négy-
zetméter vízfelület várja a látogató-
kat. Az összberuházás elérte a 2,2 
milliárd forintot. A létesítmény ter-
málkútja 1245 méter mélyrôl nyeri 
a „Celli Vulkán Gyógyvizet”, a gyógy-
vízzé minôsítés után a létesítmény  a 
Vulkán Gyógy- és Élményfürdô nevet 
vette fel.              »tg

Visszatekintés a Vulkán fürdô elmúlt idôszakára

a vulkán fürdô avató ünnepsége 2005-ben

az ötszázezredik látogató köszöntése a fürdôn

a fürdô születésnapját minden évben óriástortával ünnepli
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Az aláírásgyûjtés szabályainak megfe-
lelôen, ombudsmani engedéllyel mint-
egy 4700 aláírást sikerült összegyûjte-
nie február 28-a és március 15-e között 
az Együtt Celldömölk Városért Egyesü-
letnek egy új esetkocsi beszerzésére. 

Az összegyûjtött aláírásokat Márton 
Tivadar, az egyesület elnöke és Söptei 
Józsefné, az elnökség tagja március 
20-án személyesen juttatta el az Em-
beri Erôforrások Minisztériuma Egész-
ségügyért Felelôs Államtitkári Kabinet-
hez. Dr. Szócska Miklós egészségügyért 
felelôs államtitkár távolléte miatt dr. 
Beneda Attila kabinetfônök fogadta 
az egyesület vezetôségét, és hallgatta 
meg azokat az érveket, melyek a cell-
dömölki térség esetkocsira vonatkozó 
igényét alátámasztják. A kabinetfônök 

pozitívan értékelte a civil kezdeménye-
zést, s jelentôsnek ítélte meg az ösz-
szegyûjtött aláírások számát is, mely a 
kérést alátámasztja. Dr. Beneda Attila 
két héten belüli választ ígért a feltett 
kérdésekre. 

Ugyanezen a napon az Országos Men-
tô szolgálatot is felkereste az egyesület 
vezetôsége, ahol dr. Gorove László ál-
talános fôigazgató-helyettes ült asztal-
hoz Márton Tivadarral és Söptei József-
nével. A fôigazgató-helyettes ismerte 
a celldömölki térség hátrányos helyze-
tét, hiszen közel húsz éve vesz részt a 
szakma irányításában. Mint elmondta, 
tisztában van a Celldömölknek évek-
kel ezelôtt tett ígérettel, és azzal is, 
hogy a térség valóban rászorulna egy 
mentôorvossal ellátott esetkocsira. 

Anyagi forrás hiánya miatt azonban 
eddig még nem tudták teljesíteni az 
ígéretet, hiszen egy mentôjármû be-
szerzési költsége 25 millió forintba 
kerül, felszereltsége további 7 millió, 
24 órás mûködtetése pedig évente 49 
millió forintot vesz el. Márton Tivadar, 
az Együtt Celldömölk Városért Egyesü-
let elnöke felvetette, hogy a médiahí-
rek szerint közel 60 mentôjármû érke-
zik az országba. Kérése arra irányult, 
hogy Celldömölk Város az elsôk között 
részesülhessen az élet mentésére al-
kalmas felszereltséggel ellátott gép-
jármûvekbôl. A fôigazgató helyettes 
elmondása szerint az országba érkezô 
60 új mentôautó nem a mentôszolgá-
lat állományát bôvíti, hanem a rendkí-
vül rossz állapotban lévô jármûveket 
cserélik le, mellyel minôségi javulást 
kívánnak elérni. Söptei Józsefné arra 
vonatkozó kérdésére, hogy a térség 
pozícióját miként lehetne javítani, a 
fôigazgató helyettes azt a választ adta, 
hogy elônyösebb helyzetbe kerülne a 
város, ha a Celldömölkre kerülô eset-
kocsi belsô mûszaki felszerelésének 
költsége nem a mentôszolgálatot ter-
helné. Ehhez azonban még szükséges 
lenne az egészségügyi államtitkárság 
részérôl az esetkocsi mûködtetési költ-
ségének átvállalása. Ennek a hármas 
összefogásnak a megvalósulása adhat 
esélyt arra, hogy Celldömölkön végre 
olyan megfelelôen felszerelt, orvos-
sal, mentôtiszttel ellátott mentôjármû 
kezdje meg mûködését, mely megol-
dást jelenthet a város, a járás települé-
seinek egészségügyi problémájára. 
Az összegyûjtött aláírások átadása 
megtörtént. A kezdeményezôk az írás-
beli válaszok függvényében teszik meg 
a további lépéseket a végsô megoldás 
érdekében.      »vajda zsuzsa

Újabb lépéseket sikerült tenni az esetkocsi ügyében

Izsákfán is megoldottá válhat a szennyvízelvezetés
Rendkívüli képviselô-testületi ülést tar-
tott 2013. március 26-án Celldömölk 
Város Képviselô-testülete. Az ülésen 
szó esett a rendezési terv esetleges 
módosításáról, hiszen három vállalko-
zás is jelezte, hogy bôvíteni kívánja te-
lephelyét, mert az elképzelt fejleszté-
sekhez szükségük van területbôvítésre. 
Farkas Gábor jegyzô beszámolt arról, 
hogy Celldömölk Város Önkormányza-
ta sikeres pályázatot nyújtott be ko-
rábban az Izsákfán megoldásra váró 
szennyvízelvezetésre és tisztításra. A 
pályázat második körben történô be-

nyújtásának elôfeltétele, hogy a beru-
házás összköltsége elérje a 250 millió 
forint plusz áfa összeget. A támogatási 
intenzitás ennél a pályázatnál 95%-os. 
A benyújtandó második körös pályá-
zatnál a minimális 250 millió forinttal 
tervezve a várható önerô összege 12,5 
millió forint. Jelenleg a celli város-
részen a meglévô csatornahálózatra 
történô rákötés esetén a lakosság ré-
szérôl fizetendô közmûfejlesztési hoz-
zájárulás 65 ezer forint plusz áfa, azaz 
82 ezer forint. A képviselôk ezt az ösz-
szeget szavazták meg az izsákfai lako-

sok számára is. A részletes programról 
hamarosan városrészi tanácskozáson 
tájékozódhatnak az érintettek. Dön-
tés született a nagyközönség számára 
várhatóan április 22-én nyitó Kemenes 
Vulkán Park nyitva tartására és jegyá-
raira vonatkozóan: az intézmény nyit-
va tartását április 23-tól október 31-ig 
keddtôl vasárnapig 10–18 óra között 
határozták meg. A jegyárakat illetôen 
a felnôtt 1500, a kedvezményes (diák, 
nyugdíjas) 1200, a családi belépô 3500 
forintba fog kerülni.    

»la

dr. beneda attila vette át az összegyûlt aláírásokat az együtt celldömölk városért egyesület képvidelôitôl 
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Megyei kampánynyitó rendezvényét 
tartotta március 21 –én Celldömölkön 
a Magyar Szocialista Párt. A politikai 
naggyûlés vendége Mesterházy Attila, 
az MSZP elnöke, országgyûlési frakció-
vezetôje volt, aki a kormánypárt mun-
káját is értékelte a teltházas közönség 
elôtt. 

Reményt és biztonságot mindenkinek! 
Ezzel a szlogennel tartotta a Magyar 
Szocialista Párt megyei fórumát váro-
sunkban. A Kemenesaljai Mûvelôdési 
Központ 450 fôt befogadó színházterme 
zsúfolásig megtelt a párt szimpatizánsa-
ival és az érdeklôdôkkel. A rendezvény 
házigazdája Fehér László, Celldömölk Vá-

ros polgármestere, az MSZP Vas Megyei 
2. sz. egyéni választókerület társulási 
elnöke volt. Beszédében arról, az elôzô 
önkormányzati választások során lét-
rejött sikeres celldömölki összefogásról 
beszélt, mely a demokratikus ellenzék 
országos politikájában is modellértékû 
lehet. A teltházas rendezvény kapcsán 
megköszönte a jelenlévôk érdeklôdését, 
valamint a párt országos központjának 
szervezô, mozgósító tevékenységét, 
melynek során telefonon is felkeresték 
a celldömölki lakosokat. A nagygyû-
lésen felszólalt dr. Nemény András, az 
MSZP megyei elnöke is. Az országgyû-
lési képviselô véleménye szerint a párt 
legfontosabb feladata jelenleg az, hogy 
tükröt tartson a világnak, „megmutassuk 
a valóságnak minden egyes szeletét, azt, 
amit Orbán Viktor elképzelt Magyaror-
szágon. De nemcsak az a felelôsségünk, 
hogy tükröt állítsunk az emberek elé, 
hanem az is, hogy megmutassuk, mi ho-
gyan csinálnánk ezt másképp.”
Az est szónoka Mesterházy Attila, az MSZP 
elnöke volt. Véleménye szerint az ország 
megérett a változásra, hiszen, „ma Ma-
gyarország tele van igazságtalansággal.” 
A szocialisták kormányváltó programját a 

következôképpen határozta meg: „Úgy 
gondoljuk, hogy a Magyar Köztársaság 
újjáépítését három pillérre kell helyezni. 
Erôs demokrácia, felelôsségteljes gazda-
ságpolitika és egy igazságos társadalom-
politika szükséges, hiszen ma majdnem 4 
millió ember él a létminimum alatt, 500 
ezer gyerek napi szinten éhezik, 1,5 millió 
ember a mélyszegénységben, a nyomor 
környékén tengeti az életét. Egy baloldali 
párt nem engedheti azt meg, hogy bárkit 
is hátrahagyjon. Éppen ezért a mi társa-
dalompolitikánk arra épül, hogy minden 
olyan ember, aki nehéz helyzetben van, 
több segítséget kapjon az államtól; aki 
pedig gazdag, több felelôsséget vállaljon 
a közösség érdekében.” A párt frakcióve-
zetôje mondanivalóját azzal zárta, hogy 
„ma többen vannak azok, akik el akarják 
zavarni Orbán Viktort és kormányát, mint 
akik hatalomban akarják tartani. Mi a 
magunk részérôl együttmûködés pártiak 
vagyunk, ezért kezdtünk tárgyalásokat a 
demokratikus ellenzéki pártokkal, arról, 
hogy milyen kilábalást, milyen megol-
dást javaslunk az emberek hétköznapi 
problémáira. Érik az a környezet, mely 
kormányváltást fog eredményezni 2014 
után, Magyarországon.”      »vajda zsuzsa

Megyei MSZP-fórum: „Érik a környezet a kormányváltásra”

Elment egy ember, elment egy jó barát, 
elment „MIMIS”, Tarrósy Imre, Celldö-
mölk sportéletének közismert és szeretett 
alakja. Az 50-es és 60-as évek „hálóôre”, 
egy kiemelkedô tehetségû celldömölki 
labdarúgó-generáció tagja. Munkássága 
középpontjában az aktív sportolás befeje-
zése után a város és a járás sportéletének 
szerezése, irányítása állt. E tevékenységét 
ugyanolyan szívvel és lélekkel végez-
te, mint egykor a „gólvonal” védelmét. 
Budapesten elvégezte a Testnevelési 
Fôiskola sportszervezés szakát. Gyakor-
lati tapasztalatait így magas színvonalú 
sportvezetési, szervezési és irányítási is-
meretekkel egészítette ki. Labdarúgó-já-
tékvezetôként NB II-es és NB III-as mér-
kôzéseket vezetett az országban. Több 
mint három évtizedes közszolgálati te-
vékenysége során részese és tanúja volt 
több közigazgatási átszervezésnek. Volt 
járási, majd városi sportfelügyelô, késôbb 
referens, végül a CVSE ügyvezetô elnöki 
teendôit is ellátta. Szervezte és irányítot-
ta az iskolai és diáksportot, az egyesüle-
tekben folyó versenysportot. Megírta a 
város 100 éves sportéletét részletesen 
bemutató könyvét. Az általa összegyûjtött 
dokumentumanyagból, trófeákból több-

ször rendezett kiállítást. Így 1979-ben, 
a városavatáskor, a sportegyesület 100 
éves jubileuma alkalmából és egyéb je-
lentôs évfordulók során. Nevéhez fûzôdik 
az 1979-ben városi rangot kapott négy 
dunántúli város (Barcs, Körmend, Lenti 
és Celldömölk) évenkénti labdarúgótor-

nájának elindítása és megszervezése. Az 
Új Kemenesalja szerkesztôbizottságának 
az indulásától kezdve több mint egy év-
tizeden keresztül aktív tagja volt. Értékes 
honismereti és helytörténeti tevékenysé-
get végzett évtizedeken keresztül azáltal, 
hogy összegyûjtötte a város sportéletének 
dokumentumait, és rendszerezte azokat.
Nyugállományba vonulása után egész-
ségi állapota hamarosan megromlott, de 
lehetôségeihez képest tovább folytatta 
sporttörténeti tevékenységét a számí-
tógépe mellett. A körülötte lévô meleg, 
családi légkör, felesége és lányának csa-
ládja, rajongva szeretett unokái éltették 
mindemellett. Lesújtotta és egészségi 
állapotát is rontotta leányának 2010-ben 
bekövetkezett váratlan halála. Csende-
sen magába szálló, merengô ember lett. 
Betegsége egyre jobban elhatalmaso-
dott rajta, végül 2013. március 23-ról 24-
re virradó éjszakán csendesen elköszönt 
az élettôl.

„A köd, a csönd sosem ragyog,
Én már ködbôl, csöndbôl vagyok.”

(József Attila)
Kedves Imre! A költô e soraival köszönök el 
Tôled családod, barátaid és egykori mun-
katársaid nevében. Pihenjél békében, em-
léked, míg élünk, szívünkben él!
     »molnár gábor

Tarrósy Imre (1934–2013)

 »K Ö Z É L E T

az est szónoka mesterházy attila volt
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„Csapatmunkában lehet eredményeket elérni”
A celldömölki MOL-benzinkút lett 2012-ben az Év Töltôállomása
Ha azt halljuk: fenntartható fejlôdés, ak-
kor valószínûleg nem a benzinkutakra 
gondolunk elôször. Pedig egy töltôállo-
másnak is megvan a szerepe egy válla-
lat fenntarthatósági célkitûzéseiben. A 
celldömölki MOL-benzinkútra azonban 
nemcsak emiatt érdemes odafigyelni. 
2012-ben egész éves munkájáért kate-
góriájában elnyerte az Év Töltôállomása 
Díjat. Az elismerésrôl Bárdossy Józsefet, 
a celldömölki MOL-töltôállomás vezetô-
jét kérdeztük.

»Mi a MOL-hálózat legfôbb célkitûzése?
– A töltôállomás a MOL-csoport arca. A MOL 
Kiskereskedelem alapvetô célkitûzése, hogy 
a régió piacvezetô töltôállomás-hálózatát 
fejlessze és mûködtesse. A vevôi igények fo-
lyamatos megismerésére alapozva a vállalat 
a termékkör folyamatos bôvülése mellett 
versenyképes szolgáltatásokat nyújt. Mind-
ezek mellett a MOL elkötelezett a környezet-
védelem és a fenntartható fejlôdés iránt.
»A vállalat célkitûzéseinek hogyan próbál 
eleget tenni a helyi MOL-töltôállomás?
– A stratégiai célok elérését versenyképes 
szolgáltatások biztosításával, a MOL-csoport 
által forgalmazott üzem- és kenôanyagok, 
shoptermékek minôségével, a kiszolgálási 
kultúra fejlesztésével biztosítjuk. A vállalat 
céljaival összhangban szem elôtt tartjuk az 
energiahatékonyság és a fenntartható fejlô-
dés elveit, nagy hangsúlyt fektetünk a kör-
nyezet- és egészségvédelemre, valamint a 
biztonságos munkavégzésre. 
»Köztudomású, hogy a MOL elkötelezett a 
környezettudatos fejlôdés mellett. Miként 
jelenik meg ez a helyi gyakorlatban?
– Napjainkban talán az a legnagyobb kérdés, 
hogy miként tudjuk ésszerûbben megôrizni 
a világ erôforrásait a jövô nemzedékének. A 
vállalat célul tûzte ki a gazdasági, a környe-
zeti és a társadalmi téren is teljesítményé-
nek folyamatos javítását. Hogy mit is jelent 
ez a gyakorlatban egy benzinkút számára? A 
környezetterhelést csökkentjük többek közt 

azzal, hogy a veszélyesnek minôsülô hul-
ladékokat biztonságos körülmények között 
gyûjtjük. Figyelünk arra, hogy a kommuná-
lis hulladékba ne kerüljön veszélyes anyag, 
szeparáljuk az olajos és a szélvédômosó fla-
konokat. Odafigyelünk arra, hogy ne paza-
roljuk feleslegesen a vizet és az áramot, pl. 
a világításokhoz nagyobb élettartamú, jobb 
hatásfokú energiatakarékos izzókat haszná-
lunk. Az autókozmetikában olyan tisztítósze-
reket alkalmazunk, melyek könnyen lebom-
lanak, így lényegesen kevésbé terhelik a 
környezetet. A töltôállomás kiszolgálóterén 
keletkezett csapadékvíz földalatti víztisz-
tító berendezésbe kerül, ami a különbözô 
szennyezôdésektôl (iszap, olaj) megtisztít-
va juttatja a vizet a városi hálózatba. De ide 
tartozik az is, hogy ügyelünk munkatársaink 
biztonságos munkavégzésére, és rendszere-
sen képezzük ôket.
»A 2012-es évben a celldömölki MOL-ben-
zinkút nyerte el az Év Töltôállomása címet, 
mit is takar ez pontosan?
– 2009-ben a MOL Kiskereskedelem veze-
tése elhatározta, hogy egy olyan objektív 
mérô és értékelô rendszert alakít ki, amely 
a töltôállomások teljesítményét a szá-
mokon túl egymáshoz is méri. A verseny 
célja a benzinkutak értékesítési munká-
jának ösztönzése és a kiszolgálási kultúra 
növelése. Az értékelés egy 7 skálás szem-
pontrendszer alapján történt, figyelembe 
vették többek között a próbavásárlások 
eredményeit, a forgalmi mutatókat, a ve-
vôreklamációk kezelését, a hatósági elvá-
rásnak való megfelelést, stb. 
»Minden bizonnyal az idei év kiemelt 
célja, a cím megtartása…
– 2010-ben és 2011-ben az Év Töltôál-
lomása versenyen kategóriájában a 
harmadik helyen végzett a celldömölki 
MOL-töltôállomás. A kitartó munka a 
tavalyi évben azonban révbe ért, és si-
került kivívni az elsô helyezést. Én azt 
vallom, hogy a tökéletesség csak egy 
kiindulópont, nincs az a csúcs, amire ne 
lehetne rakni. Természetesen az idei év-
ben arra törekszünk, hogy ezt a címet 
megtartsuk. 
»Mit tesz ennek érdekében?
– Nyilván ez komoly munkát igényel, hi-
szen a versenyképesség megtartásához 
a piaci változások gyors felismerése és az 
azokhoz való alkalmazkodás szükséges. 
Fontosnak tartom, hogy termékeinkrôl 
és szolgáltatásainkról mindenkor pontos 
és a valóságnak megfelelô információt 
közvetítsünk, versenytársainkkal szem-
ben tisztességes üzleti magatartást ta-

núsítsunk. Évente átlagosan két nagyobb 
volumenû akciót szervezünk, mellyel a 
jelenlegi vevôkör megtartása mellett 
új vásárlók megnyerését célozzuk. Az 
imázst a személyzet tükrözi a legjobban, 
ezért a töltôállomáson dolgozóktól elvá-
rás, hogy azonosulni tudjanak a vállalat 
céljaival és küldetésével. 
»Mióta dolgozik a szakmában?
– 1996-ben épült meg Celldömölkön a 
MOL 2000 töltôállomás, én akkor kerül-
tem a benzinkútra töltôállomás-kezelô-
ként. Ez volt a legelsô munkahelyem, 
és annyira megtetszett a szakma, hogy 
szó szerint itt ragadtam, amit azóta sem 
bántam meg. 2004-ben egy sikeres pá-
lyázatnak köszönhetôen a celldömölki 
MOL-töltôállomás vezetôje lettem, 2011 
szeptemberétôl pedig további két pápai 
MOL-benzinkutat is irányítok.
»Munkája során milyen vezetési elveket 
tart szem elôtt?
– A vállalkozás sikere a vásárlók megelé-
gedettségében tükrözôdik, ezért a hang-
súly a vásárlók igényeinek megfelelô 
színvonal biztosításán van, ami azonban 
az alkalmazottakon keresztül nyilvánul 
meg. Fontosnak tartom, hogy az alkal-
mazottak egy jó hangulatú, együttmû-
ködô csapat tagjává váljanak, és miha-
marabb beilleszkedjenek a vállalkozás 
vérkeringésébe. Meggyôzôdésem, hogy 
a szakma sikerei nem egyéni teljesít-
ményeken múlnak; csak közös erôvel, 
csapatmunkában lehet eredményeket 
elérni.            »vajda zsuzsa
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„Szívvel, lélekkel, becsülettel és alázattal”
Csaknem három évtizede a tanári katedrán: Kondics Erika
A Vas Megyei Közgyûlés által idén kiosz-
tott megyei kitüntetések sorában Vas 
Megye Önkormányzata Szolgálatáért 
Oktatási tagozata elismerésben része-
sült több évtizeden keresztül végzett 
kimagasló oktatói-nevelôi munkájáért 
Kondics Erika, a Városi Általános Iskola 
biológia-földrajz szakos pedagógusa.
Fôiskolai diplomáját az egykori Pécsi Tanár-
képzô Fôiskolán 1984-ben szerezte meg 
biológia-földrajz szakon. Attól kezdve elsô 
és egyetlen munkahelyén csaknem három 
évtizede oktatja, neveli a rábízott gyerme-
keket. Egyike azoknak a pedagógusoknak, 
akik munkájukat hivatásszeretetbôl végzik, 
élete a tanítás. Oktató-nevelô munkáját az 
igényesség, elhivatottság és a gyerekek 
iránti szeretet hatja át. Évtizedeken át nagy 
lelkesedéssel segítette, irányította a diákok 
szabadidôs tevékenységét, csapatvezetô-
ként táboroztatásukat. Az iskolai ünnepé-
lyek, „Ki mit tud?”-ok, farsangi rendezvé-
nyek, diáknapok szervezésében is mindig 
oroszlánrészt vállalt. Rendszeresen egyik fô 
szervezôje az iskola novemberi egészség-
nevelési napjának. Szakmai eredményei is 
kiemelkedôek, számos országos és megyei 
szintû versenyeredményt ért el tanítványa-
ival természetismeret, földrajz és biológia 
tantárgyakból, illetve elsôsegélynyújtási, 
csecsemôápolási ismeretekbôl is. Körül-
tekintôen dolgozik, alapos és munkájára 
igényes pedagógus. Nagyon jó kapcsolatot 
ápol kollégáival, tanítványaival egyaránt. 
Szakmai tudása kimagasló, lelkesedése és 
közösségi munkája példaértékû.
»Milyen indíttatásból választotta a pe-
dagóguspályát?
– A családomban több pedagógus is volt, az 
ô példájuk egyértelmû motivációként szol-
gált. A szakválasztásnál pedig apai nagybá-
tyám játszott komoly szerepet, aki az ELTE-n 
tanított biológiát. Mindezek mellett meg 
kell említenem általános iskolai biológiata-
náromat, Kovács Istvánt is, akitôl a termé-
szet szeretetét tanultam. Örülök, hogy ezt a 
nem könnyû, de szép pályát választottam, 
más közeget el sem tudnék képzelni, a gye-
rekek között érzem igazán jól magam.
»Milyen elvek szerint végzi oktató-nevelô 
munkáját?
– Azokat az elveket, amelyek mentén egy 
pedagógusnak dolgoznia kell, Szép László-
né Erzsi nénitôl tanultam meg, amikor pá-
lyakezdôként az Eötvös iskolába kerültem 
napközis nevelôként. Mindent tôle tanul-
tam, amit a mai napig is hasznosítani tudok 
mindennapi munkámban. Ezek a legfonto-
sabb elvek a következôk: rend, fegyelem, 

és következetesség. Hálás vagyok a sors-
nak, hogy egy olyan közösségbe kerültem, 
ahol nagyszerû mûhelymunka folyt, és el 
lehetett sajátítani a pedagóguspálya lénye-
gét. Hogy mi a hivatástudat, azt az Oszkó 
Zoli bácsi vezette Eötvösben tanultam meg. 
A következetességet nem csupán a gyere-
kektôl várom el, hanem elsôsorban saját 
magamtól. A rendet és fegyelmet megkö-
vetelem, de nem úgy, hogy az tekintélyelvû-
ségbe torkolljon. Vallom, hogy csak az lehet 
jó pedagógus, aki lélekben örökké gyerek 
tud maradni, hiszen tudni kell gondolkodni 
a diák fejével is, és beleérezni magunkat 
a helyébe. További elveim közt szerepel, 
hogy egy tanár legyen igényes és kritikus 
saját magával szemben éppúgy, mint a 
munkája és a környezete iránt, személye 
és lénye pedig legyen példa a gyerekek 
elôtt. Alapvetôen maximalista ember va-
gyok, és ami benne rejlik egy-egy tanítvá-
nyomban, azt szeretném kihozni belôle. A 
gyerekek között nem szabad különbséget 
tenni, mindegyikhez egyformán kell viszo-
nyulni, és a tehetségükben rejlô dolgokat 
kiaknázni. Egy pedagógus munkájának az 
is célja, hogy a keze alól kikerülô gyerekek 
felnôtt korukban is jó érzéssel gondoljanak 
vissza egykori tanárukra; ehhez pedig elen-
gedhetetlen a nyitottság, alázatosság és a 
másik elfogadása. 
»Mit tanácsolna a ma pedagógus pályára 
készülô ifjúságnak?
– Ezt a pályát csak az válassza, aki nem 
szakmának, hanem hivatásnak tekinti, és 
megfelelô alázattal tud hozzá viszonyulni. 
Valamint az, aki megelégszik a napi kicsi 
örömökkel, és nem akar nagy karriert be-
futni és meggazdagodni. Én egy percig nem 
bántam meg, hogy emellett döntöttem, ha 

újra kezdeném, ugyanezt csinálnám, legfel-
jebb idôsebb korosztállyal foglalkoznék. 
»Mit jelent az Ön számára a tanítás?
– A régiekkel ellentétben ma a tanítás 
nem elsôsorban az ismeretek átadását 
jelenti, hanem a nevelést, a jó irányba 
terelést. A jelenlegi oktató-nevelô mun-
kában a hangsúly inkább azon van, hogy 
hogyan tanítunk, és nem azon, hogy mit. 
Hiszen azon túl, hogy a különféle tantár-
gyakra okítjuk a diákságot, feladatunk, 
hogy megfelelô viselkedésmintát adjunk 
át nekik, és az alapok lerakásával egyfajta 
érvényesülési lehetôséget, az élethez ka-
paszkodót is biztosítsunk számukra. Fon-
tos, hogy állandóan sugalljuk a gyerekek 
számára, hogy ha valaki dolgozik, annak 
elôbb-utóbb meglesz az eredménye. 
»Mit jelent az Ön számára a kitüntetés?
– Meglepett, egyáltalán nem számítottam 
rá, de nagy örömmel töltött el. Ez, per-
sze, nemcsak az én elismerésem, hanem 
mindazoké, akikkel együtt dolgoztam, 
dolgozom, és akiktôl valaha is tanultam. 
Egy tantestületben soha nem egy személy 
kap kitüntetést, hanem az a közösség, 
amellyel nap mint nap együtt dolgozunk. 
Ez természetesen az iskolának is elisme-
rés. Egy folyamat része, hiszen ha az em-
ber a munkáját szívvel, lélekkel, becsület-
tel, és alázattal végzi, annak elôbb-utóbb 
beérik a gyümölcse. Ez az elismerés szá-
momra egy olyan adalék és többlet, ami 
egyfajta muníciót ad a további munkám-
hoz, és bízom benne, hogy még egy-két 
nemzedéket taníthatok a biológia és föld-
rajz szépségeire.        »reiner anita
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A Bethlen Alapítvány Határtalanul cím-
mel pályázatot hirdetett a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos ismeretek bô-
vítésére, a magyarországi és külhoni fia-
talok közötti kapcsolatok kialakulásának 
elôsegítésére. A Berzsenyi Dániel Gimná-
zium és Szakképzô Iskola 9. H. osztályá-
nak osztályfônöke, Dr. Bérdiné Stipkovits 
Ildikó sikerrel pályázott a programra. A ta-
nárnô elmondta, hogy a pályázat kereté-
ben osztálykirándulásra lehetett pályázni 
határon túli magyar területekre. A projekt 
cserekapcsolatról szól, tehát nemcsak a 
magyar gyerekek utazhatnak külföldre, 

hanem más országban élô, de magyar 
anyanyelvû fiatalok fogadásáról is gon-
doskodni kell. Ebben volt partner a seges-
vári Mircea Eliade Fôgimnázium. Az erdélyi 
település Segesvár, Celldömölktôl mintegy 
800 kilométerre található Romániában. A 
vendégdiákok és kísérô tanáraik március 
18-án érkeztek meg Celldömölkre, fogadta-
tásukról a helyi gimnazisták gondoskodtak. 
A városban töltött egy hét tartalmasan 
telt, már az elsô nap városnézésre invitál-
ták az erdélyieket, majd közös próbával 
töltötték az idôt. „A projektrôl tudni kell, 
hogy tartalmi értelemben akkor tekint-

hetô megvalósultnak, ha a résztvevôk a 
két találkozás során közösen létrehoztak, 
megalkottak valamilyen szellemi vagy 
tárgyi jellegû terméket. Mivel az isko-
lánkban már nagy hagyománya van a 
zenés-táncos jellegû elôadásoknak, úgy 
döntöttünk, hogy egy színpadi mûsort ál-
lítunk össze. A választás a Kômûves Kele-
men rockballadára esett, mely témájában 
és zenei világában is közel áll a középis-
kolás korosztályhoz. „A darabot március 
20-án nagy sikerrel adtuk elô a Berzsenyi 
Dániel Gimnázium és Szakképzô Iskola 
diákjai elôtt”– mondta el dr. Bérdiné Stip-
kovits Ildikó, projektfelelôs. A kulturális 
programok mellett kirándulásra is szakí-
tottak idôt a vendégdiákok, Celldömölk 
nevezetességei után Sümeg, Tapolca és 
Keszthely látnivalóit is felkeresték. Az esti 
órákban általában szórakozásra is volt 
lehetôség, volt táncház, közös éneklés, 
beszélgetés. A segesvári diákcsoport már-
cius 22-ig tartózkodott Celldömölkön, va-
lamennyien jól érezték magukat a Keme-
nesalján. A projekt folytatására májusban 
kerül sor. Ekkor a celldömölki gimnazisták 
keresik fel a határon túli várost, ahol a se-
gesváriak viszonozzák a vendéglátást.       
      »vzs

Határon innen és túl

Életképek a gimnáziumból
Az elmúlt idôszak nem mondható unal-
masnak a Berzsenyi Dániel Gimnázium 
és Szakképzô Iskola diákjai számára. Az 
elmúlt hét teljes mértékben a diákokról 
szólt. Közvetlen a hét elején megérkezett 
a Határtalanul pályázat nyertes osztálya 
Erdélybôl. A vendégeket Dr. Bérdiné Stip-
kovics Ildikó fogadta. A vendégek üdvöz-
lése mellett a Gimnázium falai között is 
zajlottak az események. Elkezdôdött az 
idei diákrektor választás. A jelölteket a 
végzôs osztályokból választották ki, az 
osztály többi tagja pedig minden erejével 
támogatta ôket. Idén a két jelölést Várnai 
Levente és Günther Moritz kapta meg. A 
két jelölt rögtön a hét elején teljesítette 
elsô feladatát: két kampányfilmben mu-
tatták be  kreativitásukat. A kampány már 
napokkal elôbb elkezdôdött. A jelöltek for-
ró teát és süteményt kínáltak a diákoknak 
reggelente a hideg idôre való tekintettel, 
cserébe a szavazatokért. A szünetekben 
zenével töltötték meg az iskola életét. A 
hét közepén a diákok egy, a két jelölt által 
közösen szervezett kampánybulin enged-
hették ki a fáradt gôzt. A résztvevôket arra 
ösztönözték, hogy jelmezben érkezzenek, 

és a legkreatívabb jelmezt értékelték is a 
pedagógusok. Másnap sem állt meg egy 
percre sem az élet az iskolában. Délután a 
jelöltek az egész iskola elôtt, gondolkod-
tató, humoros feladatokat oldottak meg, 
majd mindketten elmondták kampány-
beszédüket. Ezután a diákság szavazha-

tott. Az idei évben a címet Günther Moritz 
tudhatta magáénak. A hét utolsó napján 
ismételten a diákok kerültek a középpont-
ba. A 2012/13-as diáknap a szokásos-
hoz hasonlóan ismét az osztályok között 
elôre kisorsolt mûsorokkal kezdôdött. A 
mûsorok témái idén a foglalkozások vol-
tak. Voltak például takarítónôk, rendôr-

tanoncok vagy tanárok is, de láthattunk 
ifjú nôgyógyászokat is. A mûsorok között 
szórakoztató, humoros és gondolkodtató 
feladatokat kellett elvégezni a diákoknak, 
melyeket az iskola Diákönkormányzata 
olyan sejtelmes fantázianevekkel látott 
el, mint például Alkotás, Hímes tojás 
vagy Nyald! Míg a zsûri értékelte az osz-
tályokat, a helyi tûzoltóság tartott rövid 
bemutatót a tanulóknak. Az eredmény-
hirdetés után olyan programoknak lehet-
tünk szemtanúi, mint például a tanár-di-
ák röplabdamérkôzés, vagy az osztályos 
kötélhúzás és kosárlabda-bajnokság. 
Ezen a napon még korántsem ért véget 
a új diákrektor feladata, ugyanis a tavaszi 
szünet elôtti utolsó tanítási napon ismét a 
diákok kerültek a középpontba, a tanárok 
pedig vissza az iskolapadokba. A gimná-
zium diákjai ugyanis ilyenkor úgyneve-
zett fordított napot tartanak, melyen a 
diákok tartottak órákat diáktársaiknak és 
tanáraiknak. Az igazgató urat pedig erre a 
napra leváltotta az új diákrektor. Nem volt 
könnyû feladat ez sem, de ismét bebizo-
nyosodott, hogy a Celldömölki Berzsenyi 
Dániel Gimnázium és Szakképzô Iskola di-
ákjai elôtt nincs akadály.   
           »kovács petra

 O K T A T Á S  «
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Gyermekkorom óta érdeklôdve szem-
lélem a város történetét. Figyelem a 
szemem elôtt változó várost, az itt élô 
embereket, a közösségek életét, múl-
tunkból adódó örökségünket, melybôl 
értéket teremtünk a jelennek, majd a 
jövônek.

Úgy tartják, a múlt a jövendô tükre. 
Vajon milyennek gondolták városunk 
jövôjét elôdeink 1252-ben, abban az 
idôben, amikor az elsô okleveles em-
lítése történt településünknek? Vagy 
1790-ben, amikor vásártartási kivált-
ságot szerzett az akkori mezôváros, 
1904-ben, amikor egy települést al-
kotott Kis-Czell, Nemesdömölk és Pór-
dömölk, vagy 1979-ben, amikor városi 
rangot kapott az Alsósággal és Izsákfá-
val egyesült Celldömölk?
Választ kaphatunk ezekre a kérdésekre, 
ha böngészni kezdjük az akkor kelet-
kezett dokumentumokat, elolvassuk a 
sárguló papírú újságcikkeket, hagyjuk 
„beszélni” a tárgyakat, de legfôképp az 
embereket.
Nekünk itt, Celldömölkön szerencsénk 
van a múlt megismerésének útján. 
Szerencsénk van, mert létezik egy 
olyan közösségünk, mely fáradhatatla-
nul szólongatja a múltat, ezáltal meg-
szólítva a jelent. Negyven éve mûködik 
az aktív szellemi mûhely, a Celldömölki 
Honismereti Munkaközösség. Sokrétû 
tevékenységük során feldolgozzák és 
közreadják a településünkre vonatko-
zó információkat, dokumentumokat, 

tudományos igényû kutatómunkát 
végeznek, forrásanyagokat tárnak fel. 
Öntevékenyen hozzájárulnak a helyi 
közmûvelôdéshez, publikációik, elôa-
dásaik révén a lakosság széles rétege-
ihez juttatják el a tudást. Egy szûkebb 
helyhez kapcsolódunk mindannyian, 
melyrôl szeretnénk minél többet meg-
tudni. A honismereti kör tagjai nem 
csak megtudni szeretnének többet a 
szûkebb pátriáról, de ezt a tudást to-
vább is adják.
Talán közhely, de igaz: a helytörténeti 
kutatás a szülôföld, az egykori iskola, 
lakóhely, munkahely, település múltjá-
nak feltárásával erôsíti a szûkebb kör-
nyezethez való érzelmi kötôdést, értel-
mi kapcsolódást. Helytörténészeink a 
szoros érzelmi kötôdésbôl fakadóan, a 
múlt örökségének megbecsülése által 
hatékonyan közremûködnek az össze-
tartozás érzésének felkeltésében. Kö-
szönet nekik mindezért.
Az 1973-ban alakult közösség nyitott 
a város felé. A városi könyvtár mun-
kaközösségeként várja és fogadja a 
tevékenységükben részt venni aka-
rókat, közkinccsé teszi a tagjaik általi 
kutatásokat, gazdagítva ezzel a hely-
történeti gyûjteményt. Tagjaik tollá-
ból számtalan cikk jelent meg önkor-
mányzati lapunk, az Új Kemenesalja 
hasábjain, publikációikat közölte a Vasi 
Honismereti és Helytörténeti Közlemé-
nyek. Rendszeresen bocsátják kiállítás-
ra gyûjteményeiket, színesítve ezzel a 
helyi ismeretterjesztést.

A „szakma”, a Honismereti Szövetség a 
közösség munkáját egyöntetûen, vala-
mint tagjaik közül többeket egyénileg 
is a Bél Mátyásról elnevezett díjjal is-
mert el az elmúlt években.
Önkormányzatunk is hálás a helyben 
folytatott értékteremtô tevékenysé-
gért. Megtiszteltetés számomra, hogy 
Celldömölk polgármestereként kö-
szönthetem a negyvenéves jubileum 
alkalmából a honismereti munkakö-
zösséget. Köszönöm a közösségnek, 
egyúttal minden egykori és jelenlegi 
tagjának a négy évtized során kifejtett, 
a város életében valódi értéket jelentô 
munkájukat. Köszönöm az egykori és 
jelenlegi vezetôknek, hogy összefogják 
a közösséget, fáradhatatlanul irányít-
ják Celldömölk helytörténetének meg-
ismerésére szolgáló tevékenységet. 
Kívánom, hogy az eddigiekhez hason-
lóan újra és újra megújulva, új ötletek-
tôl vezérelve, energiával telve töltsék 
fel ismerettárunkat, adják át tudásukat 
nekünk, akik kíváncsian és örömmel 
fogadjuk munkájuk eredményét. Sike-
res éveket, évtizedeket kívánok a jövô-
re, jó egészséget ezen tevékenységük 
végzéséhez.
Kívánom Önnek, kedves Olvasó, hogy 
forgassa érdeklôdéssel és szeretettel e 
kiadványt, mely a Celldömölki Honis-
mereti Munkaközösség közremûködé-
sével jött létre, mely róluk és általuk 
mindannyiunk szeretett városáról szól.

»fehér lászló

celldömölk város polgármestere

Négy évtizede kutatják a múltat
A jubiláló Celldömölki Honismereti Munkaközösség köszöntése
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Rövid visszatekintés egy olyan kis 
közösség történetére, melynek tag-
jai szerényen, csendben, önzetlenül 
igyekeznek többet megtudni környe-
zetük múltjáról. Saját érdeklôdésüket 
a kör hasznára fordítani. Dolgozatokat, 
tanulmányokat és könyveket írnak; 
visszaemlékezések, élettörténetek, 
elôadások hangzanak el széles téma-
körökben.

Sokszor halljuk együtt és külön a hon-
ismeret és helytörténet kifejezéseket. 
A honismeret széles körû fogalom: az 
ország, a haza történetének megisme-
résére vonatkozik és mindenki számára 
fontos. A helytörténet  szûkebb terület, 
de ugyanakkor mélyebb is. Egy táj, egy 
település múltjának alaposabb, rész-
letesebb történelmi megismerésével 
foglalkozik. A két fogalom természe-
tesen összefügg, de úgy illik és köte-
lességünk is szûkebb hazánkat apróbb 

részleteiben is jobban megismerni ér-
zelmi kapcsolatunk révén. Ide tartozik 
az ôsök élete, ahol egyszer megtele-
pedtek, jöhettek természeti csapások, 
háborúk, aminek következtében a te-
lepülés elpusztult, de el nem költöztek, 

legfeljebb néhány száz méterrel odébb 
új otthont teremtettek. Itt éltek, élnek a 
közvetlen elôdök, kezük munkája nyo-
mán formálódott az a közösség és vá-
ros, ahol élünk. Ha érzelmi kötôdésünk 
e tájhoz erôsödik, értékeinket meg tud-
juk becsülni, akkor  erôsödik a nemzeti 
értékek ápolására irányuló elkötelezett-
ség is. E gondolatok mögött lévô tarta-
lom határozza meg a kis közösség eltelt 
négy évtizedét. Az idôsebbek biztosan 
emlékeznek a Hazafias Népfrontra, 
amit ma ernyôszervezetnek monda-
nánk, de akkor a civil közösségeket s 
benne különbözô világnézetû egyéne-
ket tömörített különbözô szekciókban, 
mint mozgalom. Ide tartozott a honis-
meret is. Sok szép eredményfelsorolás 
kívánkozna ide, mint elôzmény. Dala 
József irányító és szervezô szerepét, 
Kemenesalja értékeinek megismerte-
tése érdekében végzett munkáját külön 
szeretném hangsúlyozni. Elkészült vala-
mennyi kemenesaljai község krónikája; 
az 1966-tól évenként ismétlôdô Keme-
nesaljai Napokra emlékezünk, benne 
a kráterhangversenyekre, amelyek or-
szágos elismerést váltottak ki és ezrek 
látogatták. Szobra lett Berzsenyinek és 
Petôfinek. A munkaközösség annyiban 
hozott újat, hogy gyakoribbá váltak az 
azonos érdeklôdésû személyek találko-
zásai, amik lassan szervezett kereteket 
öltöttek. 
Hogyan kezdôdött? A hatvanas évek 
közepén készült el a nagyközség elsô 
rendezési terve, amely alapjaiban ha-
tározta meg a település leendô arcula-
tát. Eldôlt, hogy megépül a mûvelôdési 
központ épülete, benne a könyvtárral. 
1968-ban az új intézményben várható 
feladatokhoz felkészülési tervet kért az 
akkori vezetés, s ebben utalás lett kis-
közösségek mûködtetésére a könyvtár 
keretei között. Könyvtárosok részérôl 
ekkor már komoly érdeklôdés mutat-
kozott a háború elôtti egyesületek mû-
ködése iránt, amelyek értékes gyûjte-
ménnyel rendelkeztek. Celldömölkön 
több egyesület mûködött, közülük a 
MÁV és a felekezetek, mivel székházuk 
is volt, nagyon fontos népmûvelési fel-
adatokat láttak el. A jövôre vonatkozó 
anyag nem volt publikus, de többen ol-
vasták. Emlékezem arra, hogy Dr. Hol-
éczy Zoltán fôorvos úr is megkeresett 
és sokat beszélt kutató ásatást végzô 
munkájáról, a máig hiányzó nyilvános 
múzeum szükségességérôl. Kevesen 
tudják, hogy a Lázár-gyûjteményrôl 
van szó, amit tulajdonosa 1948-ban 

a Nemzeti Múzeumnak eladott, de 
annak ma sem lenne akadálya, hogy 
a múzeum biztonságos, nyilvános tá-
rolás mellett használatba adja a nála 
csak raktáron lévô anyagot. Autonóm 
régi egyesületek újra élesztéséhez 
még nem volt kellô szándék a köz-
ponti irányítás részérôl, viszont sok 
értékes összefoglaló készült mûködé-
sükrôl. 1972. augusztus 18-án avatták 
az új intézményt és vettük birtokba, 
ahol a nagyobb igénybevétel mellett 
minôségében magasabb szintû munka 
kezdôdött. Egyik fontos cél a kutatás 
feltételeinek sok apró munkával járó 
megteremtése volt, a másik a könyv-
táraknak az a törekvése, hogy adjunk 
meg minden lehetôséget a kutató 
munkához. Fontos megemlíteni a nagy 
országos könyvtárakkal kialakított 
együttmûködést, melynek révén a fel-
merülô igények kielégítéséhez komoly 
segítséget nyújtottak. Természetesen 

ugyanez vonatkozott a széles olvasókö-
zönségre is, amit olvasóink visszaiga-
zolhattak. Nehezítette a kutató munkát 
az a tény, hogy a község irattára 1945-
ben elpusztult és nagy károkat szenve-
dett az apátság levéltára is, könyvtáruk 
sorsa pedig máig ismeretlen. Ezért is 
fontos minden apró részletre kiterjedô 
kutatás megismerése. 1973 nyarán Dr. 
Zsiray Lajossal sokat beszélgettünk má-
sutt már létezô közösségekrôl és arról, 
hogy fontos lenne nálunk is létrehozni 
egy hasonló kört. Korábbról volt tudo-
másunk, hogy ki milyen téma iránt ér-
deklôdik és az új körülmények között 
lépésrôl lépésre jutottunk kettôrôl ötre, 
majd tízre… Induláskor világos volt: az 
eredményes munkához elengedhe-
tetlen az intézményi háttér. Ez lett a 
könyvtár, amihez nyilván hozzájárult a 
vezetô érdeklôdése is. Aktív koromban 
mindig a könyvtár részeként gondoz-
tam a közösséget. Tudtam és éreztem, 
hogy majdan megerôsödve munká-
ikkal gyarapítani fogják a könyvtár 

Káldos Gyula: Negyvenéves a Honismereti Munkaközösség
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gyûjteményét és így is lett. Úgy tudom, 
hogy az ország számos hasonló közös-
sége közül ez az egy mûködik könyvtá-
ri keretben.
Valószínûleg ennek is tudható be, hogy 
még az elején, 1974 szeptemberében 
a honismereti mozgalom továbbfej-
lesztésérôl megbeszélést hívtak ösz-
sze. Abból indultak ki, hogy a Hazafias 
Népfront 18 fôs bizottságát tekintsük 
egy hivatalos magnak. Az irányítást 
végezze a könyvtár  és egy másik ve-
zetô neve is szóba jöhet. Tettük tovább 
a dolgunkat. Újabb tagokkal szapo-
rodtunk, mert a megszûnt értelmiségi 
klubból többen csatlakoztak hozzánk.
Szerencsés helyzetben voltunk: nem 
mindig adódik olyan alkalom, amikor 
nagy tapasztalattal, életbölcsességgel, 
tudással rendelkezô idôsebb szemé-
lyek egyszerre többen vannak jelen s 
ôk alapozzák meg a közösség hosszú-
távú mûködését, gyakorlatban élték 
meg és egyúttal alakították környeze-
tük történetét.  
1977-ben – nem a mi részünkrôl - volt 
egy újabb kezdeményezés: 1990-ig 
szóló program készült, benne több tá-
mogatható elképzeléssel, amihez erô-
teljes létszám emelés is tartozott.
58 taggal 7 szekcióban mûködött volna 
tovább közösségünk. Utóbbitól igye-
keztünk elzárkózni: könnyû volt belát-
ni, hogy egy kis városban nincs ennyi 
kutató, továbbá a kutatást nem lehet 
mozgalmi szinten végezni, ráadásul 
gyors eredményeket felmutatni. Igye-

keztünk mindenkivel együttmûköd-
ni, de önállóságunkat megtartottuk 
a könyvtár keretei között. Tagságunk 
szeptembertôl júniusig kéthetente jön 
össze, beszélgetések folynak és elôa-
dások hangzanak el sok tanulsággal 
szolgáló életutakról, kitekintés céljából 
megyei és országos hírû szakemberek 
tartanak elôadásokat. A teljesség igé-
nye nélkül néhány téma, ami kutatási 
terület is: régészet, Kemenesalja ter-
mészeti viszonyai, szôlôkultúra, a város 
és környékének ipartörténete - kihaló-
ban lévô szakmák - a MÁV szerepe a 
város életében - sajtótörténet, irodalmi 

emlékek, neves személyiségek, okta-
tás és sporttörténet - egyesületi élet. 
Kezdeményezôi voltunk Edvi Illés Pál, 
Hollósy Jusztinián tudós papok mun-
kásságára utaló emléktáblák elhelye-
zésének, legutóbb Lancsics Bonifác, az 
apátság újraélesztôjének emléktáblá-
ját helyeztük el a romtemplom falán. 
Van, aki múzeumra való helytörténeti 
anyagot gyûjtött össze. Indulás után 
egy évvel már folyt a kutatómunka, 
készültek a dolgozatok. Innen ered a 
munkaközösség elnevezés. A könyvtár 
úgy döntött, hogy megadott témákban 
pályázatokat ír ki és így támogatja a 
kutatómunkát. 
1974 júniusában jelent meg az elsô ki-
írás, amit számos követett. A díjnyertes 
tanulmányokon kívül a könyvtár meg-
vásárolt minden megôrzésre alkalmas-
nak ítélt dolgozatot. Lassan több ezer 
oldalnyi helytörténeti anyag gyûlt ösz-
sze, többet továbbfejlesztettek, szá-
mos község története is elkészült. 
E kéziratok a könyvtárban hozzáfér-
hetôek. Vannak fehérasztalos összejö-
veteleink, ahol a családtagok is részt 
vesznek. Évente egyszer családtagok-
kal szervezett programok keretében is-
merkedünk hazánk kulturális, történel-
mi értékeivel, kezdetben szponzoraink 
segítségével, akik közül mindenekelôtt 
a MÁVÉPCELL támogatását emeljük ki, 
és ezúttal is köszönjük. Mûködési tá-
mogatást kaptunk a városi önkormány-
zattól, de újabban, mivel nem vagyunk 
bejegyzett egyesület, támogatásban 
nem részesülünk. Kemenesalja gazdag 
történelmi múltja régóta adott felada-
tot és ad a jövôben is. 
Reméljük, lesznek követôink, bár az ér-
deklôdés ma kisebb, mint szeretnénk.

edvi illés pál emléktáblájának felszentelése

az edvi illés pál emlékére rendezett program hivatalos meghívója
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Az idô eljár, egyre több ismerôs, 
barát már az égi mezôkön társalog 
egymással. Emlékük elôtt fejet hajt-
va, vegyük sorra elhunyt tagjainkat.

Dr. Zsiray Lajos (1910-1978)
gyámügyi fôelôadó
Kutatási területe: Kemenesalja hó-
doltságkori története, a középkor mû-
vészettörténete.

Szakály Dezsô (1903-1979)
iskolaigazgató, a „szívember”
1945 elôtt egyesületi vezetô, szava-
lókórusát megyén kívül is jól ismer-
ték. Életének utolsó évtizedeiben a 
Ság hegy szôlôkultúrájával foglalko-
zott. Hagyományt ápolt és hagyo-
mányt teremtett.

Kováts István (1911-1979)
köztisztviselô
A Ság hegy régészeti emlékeit ku-
tatta és gyûjtötte. Anyagát a Sághe-
gyi Múzeumnak adta.

Dr. Szente Sándorné (1938-1984)
mûvelôdési osztályvezetô
Nemcsak hivatalból érezte köteles-
ségének, hogy közénk járjon, élénk 
érdeklôst tanúsított Kemenesalja 
múltja iránt.

Laky Rezsô (1914-1985)
népmûvelési felügyelô
A honismereti mozgalom lelkes párt-
fogója. Kemenesalja népszokásait 
gyûjtötte, a falusi színjátszás múltját, 
az ostffyasszonyfai fogolytábor törté-
netét kutatta. 

Gaál Dezsôné (1933-1985)
Elôbb int. HNF titkár, majd a Városi Hi-
vatal elnökhelyettese 
Jó partnere volt közösségünknek, lel-
kesen támogatta a városi monográfia 
elkészítésének ügyét.

Molnár Dezsô (1911-1987)
zeneiskolai igazgató, kutató 
A helytörténet szinte minden terü-
letével foglalkozott. Számos értékes 
kéziratát ôrzik Vas Megye közgyûjte-
ményeiben.

Hanzsér László (1925-1988)
kertészmérnök 
Családtörténettel, gazdaságtörténet-
tel, a falu humorának gyûjtésével 
foglalkozott.

Tudomány vagy hobby? Talán a kettô 
ötvözete a legnemesebb értelemben. 
A helytörténettel foglalkozó ember-
nél egyszerre van jelen a tudományos 
igényesség és a megszállottság. Olyan 
emberek csoportja, akik a nemzeti 
történelem ismeretében lankadatlan 
érdeklôdéssel kutatják, gyûjtik a szülô-
föld, Kemenesalja és Celldömölk tárgyi, 
személyi emlékeit, eseményeit. Ilyen 
emberek alkotják a Honismereti Szak-
kör tagságát, különféle szakmából, kü-
lönbözô iskolai felkészültséggel indít-
tatva. Nagy dolognak tartom, hogy ez 
a kör immár 40 éve mûködik megsza-
kítás nélkül. E hosszú idô alatt személyi 
összetétele folyamatosan változott, de 
létszáma életképes maradt, összetar-
tozása folyamatosan erôsödött. Ennek 
oka sokféleképpen magyarázható, de a 
legfontosabb mégis az, hogy jó együtt 
lenni, egy-egy befejezett foglalkozás 
már a következô várását is motiválja. Az 
elhangzott színvonalas elôadások – külsô 

személy vagy egy tag részérôl – újat nyúj-
tanak, a kötetlen beszélgetés a családias 
légkör meghittségét adják. Az óévbú-
csúztató, a farsangi vidámság, nemcsak 
hagyománnyá vált, de emlékeztet is, 
hogy a Ság hegy tövében élünk és egy 
kemenesaljai ennek bûvkörébôl sem 
vonhatja ki magát. Bár az alapító „nagy 
öregeinknek” már csak emléke él köz-
tünk, de örök értékként ôrizzük írásai-
kat, gyûjteményeiket. Szerencsésnek 
tartom, hogy újabb felkészült, elköte-
lezett gyûjtôkkel gyarapszik tagságunk, 
akik tudásukat szívesen osztják meg a 
többiekkel. Az éves foglalkozások zárá-
saként tanulságosnak és élményszerû-
nek tartom a körültekintôen szervezett 
kirándulásokat. Úgy érzem, hogy a Ho-
nismereti Szakkör sikeres mûködését 
hosszú távon biztosítja a két alappillér: 
a lelkes tagság és a lelkiismeretes veze-
tés. Ezzel a hittel folytassuk a következô 
években is, megcélozva a fél évszáza-
dos évfordulót. 

Balogh Ernô (Csönge, 1942. október 21.)

Rendôrként dolgozom Celldömölkön. 
Elôször 2005-ben találtam családtörté-
neti és helytörténeti adatokat az otthoni 
internetes keresés során. Ezek ismereté-
ben 2006-ban a celldömölki Kresznerics 
Ferenc Könyvtárban kezdtem el helytör-
téneti anyagot gyûjteni, akkor még csak 
alkalmanként. 2007 szeptemberében 
jelentkeztem a Celldömölki Honismere-
ti Munkaközösségbe, amelynek azóta is 
tagja vagyok. A városi könyvtár felújí-
tásakor kialakított helytörténeti gyûjte-
mény könyvei és kéziratai 2007-tôl már 
rendszeres és folyamatos gyûjtômunkát 
tettek lehetôvé. 2008-tól a könyvtárban 
az eredetiben meglévô és mikrofilmen 
tárolt régi celldömölki hírlapokból Al-
sóság történetével és Celldömölk rend-

védelmének történetével kapcsolatos 
sajtóhíreket válogattam ki és gyûjtöttem 
össze. A könyvtári adatgyûjtés mellett 
a magyarországi levéltárak, múzeumok 
és könyvtárak internetes adatbázisaiban 
is kerestem a helytörténeti anyagokat. 
2011-tôl a szombathelyi Berzsenyi Dá-
niel Könyvtár helytörténeti gyûjtemé-
nyében lévô régi Vas megyei hírlapokból 
válogattam ki és gyûjtöttem össze az 
érdeklôdési körömhöz kapcsolódó saj-
tóhíreket. 2013 januárjában az alsósági 
evangélikus templom felszentelésének 
150. évfordulójára megemlékezésként 
készítettem írásos anyagot a templom 
építésérôl, a felszentelésrôl, amit a cell-
dömölki Honismereti Munkaközösség 
összejövetelén ismertettem.

Berecz Tibor (Celldömölk, 1972. november 5.)
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Dr. Arató Géza (1898-1989)
tisztifôorvos
A kórház és a járás egészségügyével 
foglakozott.

Dr. Horváth István (1909-1990)
plébános 
A „Cser krónikása”: alapos monográfi-
ákban mutatta be Pápoc, Kenyeri 
történetét, feljegyezte a mindenna-
pok eseményeit, szokásait. Rendsze-
res könyvtárhasználó már az 50-es 
évektôl.

Berzsenyi Janosits Miklós 
(1899-1990)
építészmérnök
A Sághegyi Bazaltbánya egykori mér-
nöke, a város múltjának jó ismerôje. 
90 éves korában még elôadást tartott 
nagy múltú családjáról.

Mesterházy Sándor (1907-1992)
evangélikus lelkész
Ostffyasszonyfáról járt be közénk. Család-
történettel, szülôfaluja, Ostffyasszonyfa, 
és egykori gyülekezeti községei: Csönge, 
Kemenesmihályfa, Kemenessömjén tör-
ténetével foglalkozott.

Zala István (1913-1994)
MÁV fôellenôr 
A vasúttörténet jó ismerôje, klasszikus 
mûveltségével sok segítséget nyújtott 
a kör eredményes tevékenységéhez.

Gyürüssy Dezsô (1924-1995)
testnevelô tanár
A Ság hegy szerelmese, a szôlô és bor-
kultúra gondozója

Dr. Schlôgl József (1926-1996)
gyárigazgató, közgazdász 
A hegyháti népmesék gyûjtôje. Érde-
kelte a mûvészettörténet, verseivel, 
festményeivel több könyvbemutatón 
és kiállításon is szerepelt. 

Horváth Lajos (1912-1997)
iskolaigazgató
a Katolikus Leányegylet utolsó világi 
elnöke, szabadmûvelési felügyelô, a 
század elsô felében megjelent Ke-
menesalja címû lap utolsó szerkesz-
tôje 1943–45 között, és a jogfolyto-
nosságot ôrzô ÚJ Kemenesalja címû 
lap szerkesztôbizottságának tagja 
1989-tôl haláláig. Kéziratos helytör-
téneti tanulmányai és sajtótörténeti 
adattára a honismereti kutatás egyik 
bázisa. Iskoláink történetét kutatta. 
1945 után a város elsô díszpolgára.

Az alakulási idôszak eleje óta, több mint 
38 éve vagyok tagja a Honismereti Mun-
kaközösségnek, ahova munkatársammal, 
Szabó János vasutas dolgozóval együtt 
jelentkeztem. Az eltelt évtizedek alatt 
feldolgoztam a vontatási, gépészeti szak-
szolgálat történetét;  társszerzôje voltam 
a Nyugat-Dunántúli Vasúti Jármûjavítás 
125 éve címû könyvnek; szerzôtársként 
mûködtem közre a 100 éves Vasútigaz-
gatási Szervezet Szombathelyen címû 

munkában;  feldolgoztam Maráczi Jenô 
családjának szôlôbirtoki történetét. Ezzel 
egy idôben a családba való benôsülésem 
óta foglalkozom a szôlômûveléssel, külö-
nösen az új magyar fajták meghonosítá-
sával és a belôlük készített borokkal. Több 
cikkem jelent meg az Új Kemenesaljában 
a celldömölki kórház történetével kapcso-
latban; a kör foglalkozásain tanácsokkal, 
javaslatokkal látom el a szôlômûvelôket 
és minôsítem a boraikat. 

Fehér Tamás (Szombathely, 1930. június 30.)

4-5 évvel ezelôtt Káldos Gyula, a honis-
mereti csoport vezetôje szólított meg és 
örömmel csatlakoztam a körhöz. 2010-ig 
tartó kemenesmihályfai polgármestersé-
gem idôszakában Kiss Ida és Berki Jenô-
né közremûködésével sikerült a faluház 
átadására egy helytörténeti kiállítást ké-
szíteni. Ez a kiállítás fôként tárgyi emlé-

kekbôl és népmûvészeti alkotásokból állt. 
Szerveztünk egy civil szervezetet, amely 
révén ezt szeretnénk kibôvíteni. Ezzel azt 
kívánom bizonyítani, hogy ez a celldö-
mölki honismereti kör szellemisége közel 
áll hozzám. Évente egyszer rendszeresen 
vendégül látom a közösség tagjait keme-
nesmihályfai szôlôbirtokomon. 

Cseledi Jenô (Sömjénmihályfa, 1945. március 4.)

Több mint 25 éve vagyok tagja a Hon-
ismereti Szakkörnek. Mindig érdekelt 
lakóhelyem és környezete, valamint ha-
zám története. Néhai magyartanárom 
szerettette meg velem az irodalmat, a 
verseket, melyekbôl sok szép ismere-
tem, emlékem származott. A honisme-
reti körben is azért érzem jól magam, 

mert az ott elhangzottak gyarapítják 
tudásomat, élményeimet. Szívesen em-
lékezem a már elhunyt tagjainkra, akik-
nek távozása nagy ûrt hagyott bennem 
is. Volt módomban elutazni néhány or-
szágba, ahol sok szép dolgot láttam, ta-
pasztaltam. Ezek a maradandó emlékek 
számomra.

Borsits István (Celldömölk, 1936. április 24.)

megyei honismereti nap nosztalgia-vonatozással a ság hegyre
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Bálint László (1949-1998)
evangélikus lelkész 
Celldömölki évei alatt gyakori részt-
vevôje, közremûködôje volt közös-
ségünknek.

Zongor Ferenc (1915-1999)
iskolaigazgató
Híres nyelvészünk, Kresznerics Fe-
renc újbóli felfedezôje, Alsóság tör-
ténetét kutatta. Anyanyelvünk, a 
paraszti életmód és azok változása-
iról számos tanulmánya jelent meg. 
Iskolamúzeumot alapozott meg, 
nyelvésznéprajzi szakkört vezetett.

Dala József (1930-2001)
tanácselnök 
Elkötelezett híve a honismereti moz-
galomnak, kiváló szervezô. Keme-
nesalja értékeibôl igyekezett minél 
többet felmutatni. 
Életeleme volt a kutatás, szellemi 
és tárgyi emlékek gyûjtése. A Ság 
hegy – szôlôkultúra, idegenforgalom 
– egyik megújítója. A múlt, hagyo-
mánytisztelet, megújulásra való tö-
rekvés tükrözôdik írásaiban.

Bedy Zoltán (1925-2003)
MÁV mérnök
A MÁV munkaterületein túl egyház-
történeti kutatást végzett, Celldö-
mölk evangélikus gyülekezet törté-
nete könyv alakban is megjelent.

Szabó János (1921-2005)
MÁV mûszaki fôfelügyelô 
Jól ismerte a vasút egyes területe-
it, a vasutasok mindennapi életét, 
módszeresen gyûjtötte a kapcsolódó 
anyagokat. Kedvenc témája volt a 
Ság hegy régészete, szôlôkultúrája. 
Megírta a Fûtôház történetét.

Mészáros József (1923-2006)
MÁV mûszaki osztályvezetô
Felkutatta és dokumentálta a járás 
területén található kereszteket. 

Kiss Vilmos (1926-2009)
MÁV mûszaki fôfelügyelô
Életeleme volt a vasút, ezen belül a 
gépészet fejlôdése. Érdekelte a Ság 
hegy szôlôkultúrájának változása, a 
hegy infrastruktúrájának változása, 
a hegy infrastruktúrája bôvítésének 
elkötelezett híve.

Hetényi József (Celldömölk, 1956. július 13.)
Iskoláimat Celldömölkön, Szombathe-
lyen és Budapesten végeztem és mint 
MÁV felügyelô, fôrendelkezô forgalmi 
szolgálattevô dolgozom Celldömölkön. 
A Honismereti Munkaközösségnek az 
1970-es évek második felétôl vagyok 
a tagja. Szûkebb pátriám, Celldömölk 
és Kemenesalja helytörténetének ku-
tatásával és emlékeinek, anyagainak 
gyûjtésével foglalkozom szabadidôm-
ben. Az így összegyûjtött és egyre gya-
rapodó minden rendû és rangú anyagot 
megôrizni egy, majdani helytörténeti 
múzeum reményében bízva, ezt tartom 
egyik legfontosabb feladatomnak. A do-
kumentumokból számos kiállítást készí-
tettem egyedül vagy barátaim, gyûjtô-
társaim segítségével. A témaközökbôl 
a felsorolás teljesség igénye nélkül: 
Nyomdászat és sajtó Celldömölkön; Ké-
peslapok Celldömölkrôl és Kemenesal-
járól, Cserkészmozgalom és története; 
A retró kiállítás keretében – a Kisdobos, 
Úttörô és KISZ mozgalom; Vasúti emlé-
kek, dokumentumok, vagy jelzések és 
jelvények tükrében. Ipar és kereske-
delemtörténet cégjelzéses számlákon, 
számolócédulákon keresztül. Szentek 
élete- Kis Mária-Cell, mint búcsújáró-
hely szentképeken, kegyérméken. Is-
kolatörténet a „Zárda" életérôl. Trianon 
és következményei – korabeli képesla-
pok, dokumentumok bemutatásával. 
Az 1956-os események megítélése a 
különbözô korokban. Az értékpapírok 
világa – pénztörténeti ismertetô - rész-
vények, váltók, záloglevelek, béke-
kölcsön. Az I. és II. világháborús kiállí-
tásokon – helyi anyagok, fotók, iratok 
bemutatása. Az ostffyasszonyfai hadi-
fogolytábor – mint az Osztrák–Magyar 

Monarchia legnagyobb táborának – éle-
térôl, a fellelhetô emlékein keresztül. A 
pezsgô életû kört, ahol mindig tanul va-
lamit az ember, szívesen látogatom. A 
közösség életének szerves része, hogy 
valamilyen, általában helyi eseményrôl 
vagy személyrôl elôadások hangzanak 
el. Ezek keretében a helyi nyomdákról 
és újságokról, a képes levelezôlapok 
világáról és a búcsújárásról ismertetést 
tartottam. Az érdeklôdés közös múltbé-
li dolgaink iránt összehoz embereket. 
Az együtt maradás, csoporttá válás az 
egyéneken is, de elsôsorban vezetôi-
nek, azoknak szervezôképességén az 
együttlét jó és tartalmas megtöltésén 
múlik. A kötetlenebb programok, közös 
kirándulások barátságok kialakulását, 
elmélyítését is eredményezhetik. Ifjú 
emberként csöppentem a közösség-
be és nagyon sokat köszönhetek neki. 
Bátorítást, buzdítást, segítséget, Szin-
tén néhány példa a teljesség igénye 
nélkül. Celldömölki képes levelezôlap 
gyûjteményem elsô darabjait Berzsenyi 
Janosits Miklós bácsitól kaptam. Cser-
készkiállításom megnyitóját Horváth 
Lajos bácsi vállalta el. Szabó János bácsi 
vasúttörténeti ismereteit és anyagai-
mat gazdagította.  A Pápai Református 
gyûjtemények külsô munkatársaként 
Nádasdy Lajos bácsi segítségével mun-
kálkodhattam és általa ismertem meg 
Tibolt Attila atyát és páratlan szentkép-
gyûjteményét. Az idô lassan szivárog, 
volt már közös kirándulásunk, ahol az 
unokám is részt vett. Érdeklôdve nézett 
a világba, s ha sikerül belé ültetni a tör-
ténelem szeretetének csíráját, talán ô is 
tagja lehet a honismereti csoportnak. 
Úgy legyen!
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Klaffl Zoltán (Celldömölk, 1929. május 15.)
Sütôiparos családból származva közép-
iskolai tanulmányaim után életemben 
a sütôipart szolgáltam még tovább ta-
nulva, szakmunkástól a vezetô mûszaki 
beosztásig. 30 éves mûszaki vezetôi te-
vékenységem után a Veszprém Megyei 
Sütôipari Vállalattól 1989-ben mentem 
nyugdíjba. Sághegyi szôlôtulajdonos ba-
rátaim ösztökélésére kerültem kapcso-
latba 10 évvel ezelôtt a Honismereti Kör-
rel. A sütôipar történeti fejlôdésének 

szakmai ismereteit megosztottam a 
Kör tagjaival elôadásaimban. 2012-ben 
a „Kenyérsütés története, sütôiparág 
kialakulása, Kismáriacell-Celldömölk 
sütôipara”, valamint 2011-ben a „Ke-
nyérsütés technológiája, a sütôipar 
mûszaki és technikai fejlôdése” tárgyá-
ban, amely elôadások a Kresznerics Fe-
renc Könyvtár „Kemenesaljai Digitális 
Könyvtár”-ában az interneten is meg-
találhatóak. 

Dr. Kotz Tivadar (Celldömölk, 1925. december 15.)
Végzettségem szerint okleveles állatte-
nyésztô és talajtan agrokémikus vagyok. 
1952 óta foglalkozom mikroelemekkel. 
Kezdetben a réz hiányával és az azt ki-
váltó, talajt érintô környezeti hatások-
kal, ami késôbb a többi változó vegyér-
tékû elemre is kiterjedt. A növényben 
megmutatkozó hiány illetve többlet, 
valamint az arányváltozást is elôidézô 
idôjárás, évszakok és évek hatásaival. 
Késôbb a változó minôségû tápanyagot 

fogyasztóknál kiváltott aránytalanság 
okozta eltérésekkel, károsodásokkal: a 
rövid ideig vagy éveken, évtizedeken 
át tartó eltérések hatásaival, röviden 
táplálkozás-élettannal, ami még 88. 
évemben is elkísér. Nyugdíjazásom óta 
kapcsolódtam be a kör munkájába. Ku-
tatásaimmal kapcsolatban több írásban 
is beszéltem eredményeimrôl, amelyek 
sok tekintetben különböznek a hagyo-
mányos felfogástól.

A celldömölki gimnázium elsô nemze-
dékével 1951-ben érettségiztem. A bu-
dapesti ELTE Bölcsészettudományi Karán 
szereztem könyvtárosi és középiskolai 
történelemtanári diplomát. 1955-ben 
kerültem a Járási Könyvtárba, részben 
a községi könyvtárak munkáját segítô 
könyvtárosként, mint a háború utáni 
könyvtárosok elsô nemzedékének tag-
ja. Részt vettem a könyvtár, mint telje-
sen új intézmény alapjainak lerakásá-
ban és felépítésében. 1961-tôl 1991-ig 
a könyvtár igazgatója voltam. A honis-
mereti mozgalom 1960-ban indult, kap-
csolatom a honismerettel ekkor kezdô-
dött. Az érdeklôdést hazulról hoztam, 
mint könyvtárosra és intézményvezetô-
re számítottak rám a következô évek-
ben. Fontos megemlíteni, hogy össze-
jött egy olyan aktív társaság Dala József 
irányításával, ahol komoly lehetôségek 
adódtak, például a falukrónikák írásá-
ra. Jómagam Kemenespálfa krónikáját 
állítottam össze. Írásaimon kívül talán 

a legfontosabbnak tartom 1973-ban a 
honismereti munkaközösség létrehozá-
sát, melynek az alapításon túl mûköd-
tetôje, 38 éven keresztül pedig vezetôje 
is voltam. Tagja vagyok a Vas Megyei 
Honismereti Egyesületnek, több ciklus-
ban vezetôségi tag voltam. Több mint 
20 éve veszek részt honismereti akadé-
miákon, ahol megismerjük a különbözô 
megyék életét, honismeret terén vég-
zett munkájukat és a határon túl élôk le-
hetôségeit. Kutatási területem: a város 
története általában, Kemenesalja mû-
velôdéstörténete, sajtótörténet, egye-
sületek 1945 elôtt, a Ság hegyi pincék, 
szôlôk és emberek összefüggésében. 
Több mint 100 írásom jelent meg szak-
sajtóban, megyei országos folyóiratok-
ban és az Új Kemenesaljában, általában 
helytörténeti témákban. Munkámért 
több elismerést kaptam, 2010-ben a 
honismereti munkáért adható legmaga-
sabb kitüntetésben, a Bél Mátyás-díjban 
részesültem.

Káldos Gyula (Nemeskocs 1931. dec.11.) Jenei Imre (1926-2009)
vonatvezetô
Munkakörével, általában az utazó 
szakszolgálattal kapcsolatos gazdag 
élményanyagát osztotta meg a kö-
zösség tagjaival.

Katona Sándor (1923-2009)
ny. tanácselnök 
Ostffyasszonyfa történetét kutatta. A 
község intézményeinek jó ismerôje, 
közülük több történetét feldolgozta.

Gyuráki József (1926-2010) 
MÁV fôfelügyelô
Érdeklôdési területe a vasút, egyesü-
leti élet, sport ezen belül a lövészet 
MHSZ keretében eredményesen mû-
velte is.

Harkai Lajos (1930-2010)
kutató-erdômérnök
Vas megye és Kemenesalja erdészeti 
múltját, változását kutatta. Munkájá-
ról elôadásai során számolt be.

Fehér Tamásné (1943-2012) 
kertészmérnök
Érdeklôdése szakmájához kapcsolódik, 
családi szôlôbirtokukon új fajták meg-
honosításával, kísérleti telep gondozá-
sával foglalkozott.

Tarrósy Imre (1934-2013)
sportfelügyelô, aktív közéleti szemé-
lyiség
A járás és fôként Celldömölk sportéle-
tét kutatta és dolgozta fel. CVSE Cen-
tenáriuma. Egyletek-Klubok-Egyesü-
letek címû nagy terjedelmû munkája 
városunk sporttörténetében alapmû-
nek számít.

Huzamosabb ideig tagjaink 
voltak:

Dr. Mazur Sándor, Dr. Marek József, 
Dr. Hollósy Istvánné, Vida Leven-
te, Esztergályos Jenô, Kocsi Ágnes, 
Dr. Koltai Jenô, Móger József, Nagy 
Dezsô, Klaffl Gyula, Molnár Gábor, 
Berki Jenô, Kovács Ferenc, Potor 
Krisztina, Kiss Vilmosné, Vadady 
György, Portschy Tamás

Köszönet mindenkinek a közösség-
ben és a közösségért végzett ön-
zetlen munkájáért.
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Lampért Kálmán (Kemenessömjén, 1952. augusztus 5.)
A celldömölki gimnázium elsô nemze-
dékével 1951-ben érettségiztem. A bu-
dapesti ELTE Bölcsészettudományi Karán 
szereztem könyvtárosi és középiskolai 
történelem tanári diplomát. 1955-ben 
kerültem a Járási Könyvtárba, részben 
a községi könyvtárak munkáját segítô 
könyvtárosként, mint a háború utá-
ni könyvtárosok elsô nemzedékének 
tagja. Részt vettem a könyvtár, mint 
teljesen új intézmény alapjainak le-
rakásában és felépítésében. 1961-tôl 
1991-ig a könyvtár igazgatója voltam. 
A honismereti mozgalom 1960-ban 
indult, kapcsolatom a honismerettel 
ekkor kezdôdött. Az érdeklôdést ha-

zulról hoztam, mint könyvtárosra és 
intézményvezetôre számítottak rám a 
következô években. Fontos megem-
líteni, hogy összejött egy olyan aktív 
társaság Dala József irányításával, ahol 
komoly lehetôségek adódtak, például 
a falukrónikák írásárára. Jómagam Ke-
menespálfa krónikáját állítottam össze. 
Írásaimon kívül talán a legfontosabbnak 
tartom 1973-ban a honismereti mun-
kaközösség létrehozását, melynek az 
alapításon túl mûködtetôje, 38 éven ke-
resztül pedig vezetôje is voltam. Tagja 
vagyok a Vas Megyei Honismereti Egye-
sületnek, több ciklusban vezetôségi tag 
voltam. Több mint 20 éve veszek részt 

honismereti akadémiákon, ahol meg-
ismerjük a különbözô megyék életét, 
honismeret terén végzett munkájukat 
és a határon túl élôk lehetôségeit. Ku-
tatási területem: a város története általá-
ban, Kemenesalja mûvelôdéstörténete, 
sajtótörténet, egyesületek 1945 elôtt, 
a Ság hegyi pincék, szôlôk és emberek 
összefüggésében. Több mint 100 írásom 
jelent meg szaksajtóban, megyei orszá-
gos folyóiratokban és az Új Kemenesal-
jában, általában helytörténeti témákban. 
Munkámért több elismerést kaptam, 
2010-ben a honismereti munkáért ad-
ható legmagasabb kitüntetésben, a Bél 
Mátyás-díjban részesültem.

Lampért Kálmánné 
(Nagy Mária)
Szüleim más vidékrôl származtak és csak 
néhány éve éltek itt, amikor Celldömölkön 
születtem, így nem igazán tudtak ismerete-
ket átadni a helyi történelembôl. Az alakulá-
si idôszak, az 1970-es évek eleje óta tagja 
vagyok a honismereti munkaközösségnek. 
Mindig nagyon érdekelt a település históri-
ája és az itt élô emberek sorsa. Emlékezetes 
számomra azoknak a visszaemlékezései és 
kutatásai, akik helyi kötôdésûek voltak vagy 
rengeteg tudással rendelkeztek az adott té-
mában. Sokat köszönhetünk azoknak, akik 
összefogják a csoportot, szervezik a kirándu-
lásokat a különféle rendezvényeket.

Lendvay Istvánné
Már gyermekkoromban az alsósági ál-
talános iskolában megismerkedtem a 
honismerettel Zongor Ferenc igazgató 
bácsi szakkörében. Késôbb a szombat-
helyi szakközépiskola történelemtanára 
egyengette a honismeret felé vezetô 
utamat azzal, hogy kutatómunkával bí-
zott meg, megnevezve azokat a celldö-
mölki személyeket, akiktôl kérdéseimre 
biztosan választ kapok. Pályamunkámat 
beadtam és a díj, amit kaptam, továb-
bi tevékenységre sarkallt. A fôiskola 
elvégzése után a munkahelyen, há-
zasságban és gyermeknevelésben való 
helytállás mellett kevés idô maradt a 
honismeretre. Késôbb azonban, ahogy 
felnôttek a gyermekeim, egy elôadás 
kapcsán kapcsolódtam be a könyvtár 
munkaközösségébe. Nagyon kedves, 
baráti hangulat fogadott csütörtökön-
ként. Olyan emberekkel találkoztam, 
akik féltô szeretettel beszéltek a szülô-
földrôl, sokszor egymást kiigazítva, hogy 
még pontosabb adatokat ôrizzen meg 
az emlékezet. Sok-sok ismeretet sze-

reztem idôsebb kollégáimtól, melyeket 
igyekeztem megjegyezni azért, hogy a 
történelemórákon elmondhassam ta-
nítványaimnak. Ezzel mindig fel lehe-
tett kelteni a gyerekek kíváncsiságát, 
hiszen így látták, hogy a nagy történel-
mi eseményeket hogyan élték át Ke-
menesalja lakói, akik a közvetlen ôseik 
voltak. Ennek hatására szívesen hoztak 
az órákra családi legendáriumokat, 
családfákat, régi iratokat, könyveket, 
pénzeket, igazolványokat, jelvényeket, 
melyek megtekintése az osztálytársak 
számára is tanulságos volt. Közben 
a Vas Megyei Honismereti Egyesület 
tagja lettem, így még több helytörté-
nésszel ismerkedtem meg, még több 
néprajzi kutatómunka eredményét 
láthattam. 2008. november 15-én a 
Honismereti Egyesület elnökségi tagja 
lettem, késôbb titkára. Nagy büszkesé-
günkre, a celldömölki közösséget a Ho-
nismereti Akadémián 2000-ben kitün-
tették Emléklappal, mely bizonyította, 
hogy országosan is felfigyeltek a kö-
zösség értékmentô munkájára. A tagok 
közül Nádasdy Lajos 1993-ban Emlékla-

pot, 1995-ben Bél Mátyás-díjat kapott és 
ugyancsak a honismeret legmagasabb 
elismerésében részesült 2010-ben Kál-
dos Gyula, a kör vezetôje, amikor meg-
kapta a Bél Mátyás–díjat. Megtisztelô 
volt, hogy a kôszegi országos Honismereti 
Akadémia kirándulási útvonalát errefelé 
irányították. Sárvár – Csönge – Celldömölk 
– Ság hegy – Egyházashetye érintésével 
2010. július 1-jén. Mi kalauzolhattuk ked-
ves lakóhelyünkön az ország más tájairól 
érkezô 60 helytörténészt. Jó lenne, ha ez 
a közösség még sokáig együtt maradhat-
na, tagsága gyarapodhatna, ugyanolyan 
lelkesedéssel mûködhetne, mint amikor 
bekapcsolódtam Kemenesalja múltjának 
megôrzésébe.
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Lengyel László (Nagysitke, 1941. október 16.)
Iskolai végzettségem szerint kertész-
mérnök vagyok. A Pápai Állami Gazda-
ságtól mentem nyugdíjba 2001-ben, 
mint üzemigazgató fôkertész. Hobbim 
a szakmám, az utazás és a történelem. 
A Honismereti Kör mûködésérôl már ko-
rábban is tudtam, de munkahelyi elfog-
laltságom miatt sokáig nem tudtam be-
kapcsolódni. 2003 óta Szemenyei László 

ajánlásával lettem a Kör tagja, azóta 
rendszeres látogatója vagyok. Érdekel a 
közösség által végzett munka, ahol jól 
érzem magam. Az itt eltöltött estéket 
baráti összetartás jellemzi, ahol minden-
ki a szeretet és tisztelet hangján beszél 
szülôföldjérôl, Kemenesaljáról. Remél-
hetôleg még sokáig együtt látogathatjuk 
a kis közösség elôadásait.

Lengyel Lászlóné 
2011 tavasza óta nyugdíjas vagyok, 
korábban kereskedelmi ügyintézôként 
dolgoztam. Hobbim az olvasás, a kirán-
dulás,és az üvegfestés. Férjem javas-
latára lassan második éve látogatom 
a Honismereti Kör elôadásait. Vonza-
nak a foglalkozások változatos témái. 
Hasznos idôtöltés a közösségben való 

részvétel, mert új ismeretekre tehet 
szert az ember szûkebb hazájáról, Ke-
menesaljáról. Az itt elhangzottakat 
igyekszem megjegyezni, mindig arra 
gondolva: mennyit kell olvasni, kutatni 
ahhoz, hogy egy témában megfelelô 
mennyiségû információ összegyûljön. 
A kör tagjait teljes összetartozás jel-
lemzi, melyet tovább fokoznak az év 
végi közös kirándulások. 

Dr. Lenner Tibor (Celldömölk, 1966. március 2.)
Történelem szakos édesapám jóvoltá-
ból – aki maga is rendszeres látogatója a 
csütörtök esti összejöveteleknek – gyakori 
volt otthon, hogy helytörténeti témára te-
relôdött köztünk a szó. Így, amikor 1990-
ben tanítani kezdtem a gimnáziumban, mi 
sem volt természetesebb számomra, mint 
hogy bekapcsolódjak a Honismereti Mun-
kaközösség életébe. Szerencsés voltam, 
mert még láttam-hallottam az alapító tag 
„nagy öregeket” elôadni. Káldos Gyula ve-
zetésével mindig izgalmas témákat vitat-
tunk meg, és bár volt elfogadott tematika, 
de attól el lehetett térni, így sok minden 
más is terítékre került kötetlen keretek kö-
zött szülôvárosunk életébôl. Nemcsak ne-

vében, hanem ténylegesen is közösséggé 
érett a honismereti kör az évtizedek alatt. 
Megannyi kedves emlék él bennem a ki-
rándulásokról, a szilveszter vagy a farsang 
megünneplésérôl, vagy az évzáró pince-
látogatásokról. Biztatásomra az 1990-es 
években gimnáziumi tanítványaim közül 
néhányan belekóstoltak egy-egy pálya-
munka elkészítésének erejéig a helytörté-
neti kutatómunka, anyaggyûjtés világába. 
Reményeim szerint lesznek közülük majd 
olyanok, akik tovább folytatják egyszer 
a megkezdett munkájukat és kopogtat-
ni fognak kalászaikkal a munkaközösség 
mindig nyitott ajtaján. Kutatómunkámban 
ma is elkísér az itt kapott indítás. Történel-

mi település-földrajzzal foglalkozom és az. 
hogy eligazodom más települések hely-
történelmi szakirodalmán, nem utolsósor-
ban az itt megszerzett tapasztalataimnak 
köszönhetô. Hajdani középiskolai tanárom, 
Tóth Margit tanárnô tanév eleji mottóként 
egy Garay János idézetet íratott a füzetünk-
be és máig visszacsengenek azok a szavak: 
„Csak törpe nép felejthet ôs nagyságot
Csak elfajult kor hôs elôdöket
A lelkes eljár ôsei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövéteket.
S ha a jelennek halványul sugára:
A régi fény ragyogjon fel honára!”
Hát van ennél szebb és kifejezôbb lényege 
annak, hogy mi tartja életben már évtize-
dek óta a celldömölki Honismereti Munka-
közösséget?

Molnár Istvánné
Csak pár éve járok e kellemes közösség 
foglalkozásaira. Az éves program tar-
talmas szellemi táplálék mindannyiunk 
számára. Káldos Gyula és utóda, Lend-
vay Istvánné gondoskodik a kéthetente 
megtartott foglalkozások jó színvonaláról 
és tartalmasságáról, ahonnan igyekszem 
nem hiányozni. Igaz, hogy én csak egy 
kis porszem vagyok itt a sok értékes és 
érdekes ember között – akik már sokat 
tettek Celldömölkért –, de a korom miatt 
én már nem leszek porhalom, de amit 
magamba szívhatok a hátralévô életem-
ben, azért hálás vagyok a sorsnak, hogy 
megleltem ôket.  Igazi feltöltôdés köztük 
lenni, szeretetteljes baráti kapcsolatok 
alakulnak, odafigyelünk egymásra. Sze-
retek odajárni és talán már ôk is elfogad-
tak és befogadtak. Örülhetünk annak, 
hogy van ilyen közösség Celldömölkön.
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Nádasdy Lajos (Felsôkelecsény, 1913. január 28.)

Városunk társadalmi és kulturális éle-
tében évszázados mértékkel mérve is 
mindenkor nagy szerepet töltöttek be, 
és hivatásukhoz méltó eredményes 
munkát végeztek az egyesületek. Sok-
szor az egész Kemenesalját, annak tár-
sadalmát megmozgató rendezvények-
kel, értelmet és szellemet mozgósító 
tevékenységükkel, minden társadalmi 
réteget összefogó, befogadó közössé-

gi munkájukkal. Ez a közösség, amely 
mindezidáig tartósan folyamatosan, 
néha itt-ott némi kis zökkenôkkel mû-
ködött és mûködik. A benne dolgozók 
szellemi tevékenységének hasznosít-
ható érdemes gyümölcsei a könyvtá-
runkban vannak. Aki kézbe veszi ôket, 
a város történetének sokrétû anyagával 
találkozhat, és gazdagíthatja a várossal, 
sôt a szûkebb pátria, Kemenesalja törté-
nelmével, közeli és távolabbi múltjával 
való ismereteit. Igaz, vannak még fehér 
foltok ezen a területen, de remélhetô, 
hogy az elkövetkezô évek folyamán, 
az újabb tagok bekapcsolódásának és 
érdeklôdési körének bôvülése kapcsán 
ezek a fehér foltok is eltûnnek, és eset-
leg teljes várostörténet során a nyilvá-
nosság elé is kerülnek. Emlékezzünk 
örömmel a jubilánssal, amely egy er-
kölcsöt, szellemet züllesztô korszakban, 
csodaképpen, tartalmas és nagyra érté-
kelendô hosszú életet élt meg, mûvel-
ve és tanítva erôsítô hagyományokban 
élni, korkövetelményekhez igazodva, s 
fejlôdni a tradíciók megtagadása nélkül. 
Kívánunk neki hasonló hosszan tartó, 
életeket gazdagító szép életet. Ôrizzük 
a lángot, becsüljük múltunkat!

Németh Tibor (Celldömölk, 1964. április 17.)

Minden a tájhoz való kötôdéssel kezdô-
dött... A nyolcvanas évek közepén a 
városi könyvtárban dolgoztam és a 
szombathelyi fôiskolán végeztem tanul-
mányaimat. A tájékoztató munkában és 
a képzés során is gyakran bukkantak fel 
helytörténeti vonatkozású témák. Ezen 
ösztönzô motivációk hatására kezdtem 
el az akkor még viszonylag kis számban 
rendelkezésre álló forrásokból összegyûj-
teni a tájegységünkhöz kötôdô szemé-

lyeket. Hamarosan rájöttem: annyi érde-
kességet és újdonságot kínál e munka, 
hogy érdemes lenne teljes körûvé, szisz-
tematikussá, nemzeti jellegûvé tenni. 
Ebbôl fejlôdött ki néhány évtized szívós, 
napról napra történô adatgyûjtése révén 
a jelenleg több mint 314000 személy 
adatait karbantartó és folyamatosan 
gazdagodó „Magyar Életrajzi Kalauz” 
elnevezésû reprezentatív nemzeti digi-
tális névkataszter. A legteljesebb magyar 
biográfiai adattár immár meghatározó 
tényezô lett a jövô könyvtári tájékozta-
tási és digitalizálási fejlesztési terveiben. 
Tudásomat mindig igyekeztem megosz-
tani: a jelzett adatbanki háttérre épülô 
„A magyarság évfordulónaptára” címû, 
kerek (25-tel osztható) évfordulókat 
elôrejelzô unikális szolgáltatás, amelyet 
a visszajelzések alapján a világ minden 
magyarlakta helyén használnak.  
Mindazonáltal természetesen nem let-
tem hûtlen a szûkebb pátriához sem: 
életrajzi vonalon ezt ékesen bizonyítja 
a Kresznerics Ferenc Könyvtár honlapján 
épülô Kemenesaljai Életrajzi Lexikon im-
már több mint 120 személyiség szócikkét 
tartalmazó gyûjteménye. Bárhol járok az 
országban, irigykedve emlegetik könyv-
táros és helytörténész kollégák egyaránt. 

Fontos megemlíteni a könyvtári tudás-
portál tartalomszolgáltatási mûhelyének 
helyismereti bázisai közül a „Kemenesal-
ja helynévtára” címû gyûjtést illetve a 
„Kemenesaljai Digitális Könyvtár” egyre 
bûvülô archívumát. Kiváltképpen fele-
melô érzés számomra, hogy ez utóbbi 
egyre több munkaközösségi tag kuta-
tási eredményeit közvetítheti és teheti 
nyilvánossá a világon bárhol élô érdek-
lôdôk számára. Örülök annak, hogy öt-
letadóként szerepem lehetett Batthyány 
Lajos, Horváth Elek, Lancsics Bonifác és 
Németh Andor emléktábláinak létrejöt-
tében és mindig jólesô, bizsergetô érzés 
fogott el akkor, ha idônként helytörté-
neti témában születtek publikációim. Az 
elmúlt évtizedekben Csöngérôl „beván-
doroltként” és könyvtáros segítôként vé-
gigkövettem a honismereti munkaközös-
ség tevékenységét. Büszke vagyok arra, 
hogy több generáció jeles helytörténész 
személyiségeivel kerülhettem közeli kap-
csolatba és gyarapíthattam ismereteimet 
szülôföldünkrôl. Bízom abban, hogy a 
lokálpatrotizmus reneszánsza is eljön 
egyszer és megtalálja helyét e gyökereit 
vesztett, globalizált világban. Az utókor 
szemüvegén és az emlékezet értékrend-
jén keresztül kerülnek majd igazi helyük-
re az erôfeszítéseink nyomán létrejött 
eredmények... 

Nagy József 
(1923. március 30.)
Nyugdíjba vonulásomig MÁV áruirányí-
tóként dolgoztam. A Honismereti Munka-
közösségnek 1983 szeptemberétôl vagyok 
tagja. Egy ideig nyugdíjasként tovább dol-
goztam, ezért az elôadásokra nem min-
dig tudtam eljönni, de azokat szívesen 
hallgattam, sôt vasúti ismereteimmel és 
tapasztalataimmal néha magam is ki-
egészítettem az elhangzottakat.

a honismereti kör tagjai is köszöntötték 100. születésnapján 
nádasdy lajost
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Dr. Oszkó Zoltán (Szombathely, 1929. november 22.)
Emlékezünk és reménykedünk. 40 éve 
felkeresett Káldos Gyula könyvtárigazga-
tó azzal az ötlettel, hogy alakítsunk hely-
történeti csoportot a múlt megôrzéséért, 
hogy utódaink is meríthessenek ezeknek 
az értékeibôl boldogabb jövôjük érdeké-
ben. Jelen, múlt, jövô. E három igeidô fog-
ja körül csoportunk tevékenységét. Nagy 
kihívásnak tûnt, hogy bekapcsolódjak a 
mozgalomba. Két ok miatt is lelki kész-
tetést éreztem helytörténész munkában 
való részvételre. Egyrészt, mint Celldömölk 
egykori legnagyobb gyermeklétszámú 
iskolájának, az Eötvös Lóránd Általános 
Iskolának igazgatójaként determinálva 
éreztem magamat a nemes hagyomá-
nyokkal való intenzív foglalkozásra, hiszen 
iskolánk névadója, Eötvös Lóránd szelleme 
is erre ösztönzött. Másrészt, mint ma-
gyar-történelem szakos tanár szakmailag 
is felbátorítva éreztem magamat, de közeli 
szülôföldem szeretete is ösztönzô lelkierôt 
adott. Különös megtiszteltetésnek érzem, 
hogy olyan nagy tudású alapító tagok-
kal dolgozhattam együtt, mint Berzsenyi 
Miklós tudós mérnök, Dr. Zsiray Lajos ne-
ves jogász, Nádasdy Lajos lelkész, tudós, 
publicista, helytörténész író, valamint régi 
munkatársaim és barátaim, akikkel együtt 
harcoltunk az emlékezés és a történé-
sek tisztességéért a nehéz, de mégis sok 
eredményt produkáló szellemi közelmúlt-
ban. Azokkal a fiatalokkal is, akik részben 
tanítványaim voltak, vagy valamilyen 
szellemi közösségben együtt dolgoztunk. 
A helytörténész tevékenység ösztönzô 
impulzusokat is adott a szellemi alkotásra. 
Bizonyítják ezt tudósítói cikkeim, a Közne-
velés címû pedagógiai szakfolyóiratban 
megjelent tanulmányaim, a Vasi Honis-
mereti és Helytörténeti Közleményekben 
közölt írásaim neves személyiségekrôl, 
eseményekrôl, történeti helyekrôl. Szelle-
mi késztetés és a helytörténeti mozgalmi 
élet sugallt ahhoz, hogy könyvem jelenhe-
tett meg Kesztyûgyári vallomások címmel. 
Köszönhetem helytörténeti mozgalmi te-

vékenységemnek, hogy segíti, idôs korom 
ellenére is a szellemi frissességi állapot 
megôrzését. Szolgálják ezt azok az elôa-
dások is, amelyeket vállalunk munkakö-
zösségünk kéthetente megtartott foglalko-
zásain is. Páran  tagjai vagyunk a megyei 
Honismereti Egyesületnek is. Csodálatos 
szellemi élményt jelentenek számomra az 
évenkénti közgyûlések, Zsámboki Árpád 
kitûnô szervezésében. A megyei munkánk 
során sok tapasztalatot szerzünk, amelyet 
helyi tevékenységünk során gyümölcsöz-
tetni tudunk. Helytörténeti csoportunk 
nemcsak hasznos lokálpatrióta munkát 
végez, de igazi közösséggé vált. Mûkö-
désünk elsô idôszakában javaslatomra 
mindenki bemutatkozott egy kiselôadás 
keretében. Ismerjük és becsüljük egymást, 
de ez nem zárja ki, hogy élénk szakmai, 
történészi vitákban ütköztessük nézete-
inket. Nem politizálunk, emberi méltósá-
gában nem sértegetjük egymást. Emberi 
és baráti közösséggé váltunk. Közösségi 
életünk szálait erôsítik azok a kirándulá-
sok, országjáró autóbuszos együttléteink, 
ahol családtagokkal, szimpatizánsokkal 
kiegészülve bejártuk országunk neveze-
tességeit Pusztaszertôl Szigetközig. Külön 

dicséret illeti ezért Káldos Gyula alapító 
csoportvezetônket és utódját, Lendvaynét. 
Szoros a kapcsolatunk a közélettel. Ven-
dégeink voltak az önkormányzat vezetôi, 
az egyházak vezetô lelkipásztorai, civil 
egyesületek képviselôi, önkormányzati 
képviselôk. A város közélete is meríthe-
tett és támaszkodhatott elképzeléseinkre, 
például az új városháza helyének kijelö-
lésében. Csoportunk tagjainak közösségi 
érzését erôsítik azok a rendezvényeink, 
amikor tagjaink székhelyén, Kemenes-
mihályfán vagy Nemeskeresztúron élvez-
hettük  vendégszeretetüket. Jelen, múlt, 
jövô. Ezzel kezdtem visszaemlékezésemet 
a jubileumi korához közeledô helytörténeti 
csoportunkról. A múlt tagságunk korössze-
tételével jellemezhetô. Zömében nyugdí-
jasok vagyunk, de szerencsére közel egy-
harmada fiatalabb, akiket megfogott az a 
légkör, amely csoportunkban található. Ôk 
jelentik mozgalmunk jövôjét, további sike-
res mûködésünk zálogát. A hármas igeidô 
így fonódik össze egy baráti, tudományos 
szintû, helytörténetnek elkötelezett tagság 
tevékenységében. A jelenben pedig most 
is együtt vagyunk. 
Adja Isten, hogy még sokáig. 

Ôri Dezsô (Kemenesmihályfa, 1930. június 10.)
Kereskedelmi és vendéglátói szaktech-
nikus végzettségû nyugdíjas vagyok. 
Helytörténeti munkáim, írásaim ese-
tenként a sajtóban is megjelentek a 
rendszerváltás óta. Ilyen cikkem volt az 
1990. június 13-i Vas Népében „A vasút 
és egy falu búcsúja” címû írás, amely 
a kemenesmihályfai vasúti megálló 
megvalósulásáról, a munkálatairól, a 
peron és a váróterem építésérôl, s az 
utána következett búcsúi ünnep ha-
gyományairól szól. A Vas Népe 1993. 

március 30-i, 31-i és április 1-i számai-
ban folytatásban, három cikkben meg-
jelent „Amikor a (II) világháború elérte 
Vas megyét” címû cikkemben a háború 
alatti körülményeket és a Kemenes-
mihályfán történt harci eseményeket 
írtam meg. A megyei napilap 2011. 
október 22-i számában „Eggyé lett a 
falu a fôvárossal” címû írásban mint in-
terjúalany, a Kemenesmihályfán 1956-
ban történt eseményekrôl számolok 
be. Az Új Kemenesalja 2012. június 1-i 

számában szintén interjúalanyként az 
„Emlékek a második világháború ide-
jérôl” címû cikkben a háború alatt Cell-
dömölkön történt eseményekrôl be-
szélt, hogy az utókor is megismerhesse 
az akkor történteket. A Vas Népe 2012. 
augusztus 9-i számában „Közmunka 
a múltban” címû újságcikkben, több 
évtizedre visszatekintve, történelmi 
eseményeket elevenítek fel az utókor 
számára, amelyek még ez ideig nem 
kerültek publikálásra.
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Sükösd József  (Budapest, 1928. szeptember 27.)
Ennek a kis közösségnek tagja vagyok 
38 éve, köszönhetôen Káldos Gyula, az 
akkori Járási Könyvtár Igazgatójának. 
Már elôzôleg hallottam a közösség 
munkájáról, ezért szívesen jelentkez-
tem a tagság soraiba. Tudtam, hogy 
az összejöveteleken a kör tagjai fog-
lalkoznak Celldömölk múltjával és je-
lenével. A legfôbb cél a múlt feltárása 
és a megtörtént esetek rögzítése. Nem 
tudok a sorsnak elég hálás lenni, hogy 
tagja lettem a honismereti közösség-
nek. Sokat tanultam az idôsebb tagok-
tól, majd magam is hozzájárulhattam 
a közösségen belüli munkához. Példa-
képeim voltak: elemi iskolai tanítóm, 
Horváth Lajos tanár úr; Nádasdy Lajos 
nyugalmazott református lelkész, Mes-

terházy Sándor nyugalmazott evangé-
likus lelkész és még hosszan sorolhat-
nám tovább ôket. Gyermekkoromban 
már sokat tanultam a volt tanítómtól, 
Horváth Lajostól. Sokat beszélt a város 
múltjáról és az ott történt események-
rôl. Ecsetelte a bencés szerzetes papság 
iskolaépítô munkásságát és a város ja-
vára fordított  áldozatos munkásságu-
kat. Munkáim ezeknek az ismereteknek 
a tudatában születtek. Így kezdtem 
megírni a Celldömölki Római Katolikus 
Elemi Népiskola történetét. Nagyon sok 
kutatás révén jutottam el a valósághoz. 
Ezen kívül írtam egy visszaemlékezést, 
ami végül nem memoár lett, hanem a 
gazdasági és egyéb szervezetek, vala-
mint régi egyesületek ismertetése. A 

közösségnek köszönhetôen jutottam el 
az Országházba, különféle múzeumok-
ba, Ópusztaszerre, talán a társaságon 
kívül bizonyos helyekre el sem juthat-
tunk volna. Emlékezzünk azokra a tár-
sainkra, akik már nincsenek köztünk, de 
a munkájuk ma is példamutatóan van 
jelen. Sajnos, korom és betegségem mi-
att mind kevesebbet tudok részt venni a 
munkában. Örülök, hogy a kis közösség-
nek a tagja lehetek.

Szép József  (Celldömölk, 1952. június 9.)
Villanyszerelô vagyok, 1990-tôl Nemes-
keresztúr polgármestere is. A celldömölki 
Kresznerics Ferenc Városi Könyvtár Hon-
ismereti Munkaközössége rendezvénye-
ire emlékezetem szerint 1997-tôl járok 
és ettôl vagyok tagja a Vasi Honismereti 
Egyesületnek is. Az Országos Honismere-
ti Akadémiákon való részvétel, és az ott 
kialakított kapcsolatok és megszerzett 
tudás mellett a honismerettel kapcso-
latos tevékenységemre nagy hatással 
volt a munkaközösség rendezvényein 
való részvétel. Nagy szerencsém volt, 
hogy 1997-ben együtt dolgoztam Dala 
Józsi bácsival, a nemeskeresztúri Bertha 
Bulcsu emléktábla létrejöttében illetve 
az avató ünnepség lebonyolításában. A 
honismereti körben elsôsorban Káldos 
Gyula bácsi több évtizedes tevékenysé-
ge volt hatással rám, de a többiektôl is 
sokat tanultam. A kör egy meglehetôsen 
heterogén társaság, de ez neki a legna-
gyobb erôssége. Egy sokszínû mûvelt-
ségû és élettapasztalatú csoport, ahol 
elég erôs a múlttal való szembenézés 
igénye, de összességében pártsemle-
ges és politikamentes. Egy jó hangulatú 
baráti közösség s ezért is járok ide szíve-

sen. Közvetlen hatásaként jelentkezett, 
hogy 2007-ben javaslatomra Nemeske-
resztúron az önkormányzati hivatalban 
Dr. Bokányi Péter irodalomtörténésszel 
létrehoztuk a Berta Bulcsu emlékszobát, 
amelyet 2010-ben két tárlóval bôvítet-
tünk. Örültem annak, hogy az irodalom-
történész minden, a kiállítással kapcso-
latos javaslatomat elfogadta. Azóta Vas 
Megyei Irodalmi Emlékhely lettünk. 
Csatlakoztunk a Petôfi Irodalmi Múze-
um által létrehozott Magyar Irodalmi 
Emlékházak Egyesületéhez. 2010-ben 
10 tárlóval és régi képek, térképek, 
tárgyak felhasználásával Nemeskeresz-
túr múltját bemutató kiállítást hoztunk 
létre. 2011-ben széles körû anyagi ösz-
szefogással a szombathelyi Marinus Ki-
adó gondozásában megjelent Herczeg 
László Nemeskeresztúr évszázadai címû 
könyve településünk történetérôl, ame-
lyet az elszármazottak meghívásával 
egy ünnepélyes rendezvényen mutat-
tunk be. Ahogy Laci bácsi megosztotta 
velem a kutatási eredményét a helytör-
téneti kiállítás kialakításakor ugyanúgy 
átadtam én is neki a korában általam 
összegyûjtött anyagokat. A tárlatot fo-

lyamatosan bôvítem és finomítom. A 40 
évig gyûjtött néprajzi anyagot egyelôre 
külön ôrizzük, talán egyszer helyiség 
is lesz a bemutatására. Javaslatomra a 
Honismereti Kör Lancsics Bonifác bencés 
szerzetesnek a „Boldogasszony anyánk” 
címû népének szerzôje halálának 275. 
évfordulójára a dömölki bencés rom-
templomra emléktáblát helyezett el, 
amelyet a nagy számú érdeklôdô je-
lenlétében 2012. augusztus 15-én a 
szentmise után avattunk fel. Külön örö-
mömre szolgál, hogy 2012. május 24-én 
a Honismereti Kör tagjait Nemeskeresz-
túron üdvözölhettem és nekik a közsé-
get és a létrehozott kiállításokat meg-
mutathattam. A jövôben szeretnék a 
község történetének olyan eseményei-
vel foglalkozni és feltárni, amelyek nem 
szerepelnek a korábban megjelent mû-
ben. A Honismereti Kör szempontjából 
meghatározó lesz, hogy tudunk-e nyitni 
a fiatal korosztályok felé. Ide tudjuk-e 
kapcsolni a honismerettel foglalkozó 
gyûjtôket és helytörténeti munkákat író 
személyeket. Községünkben is jó lenne, 
ha felbukkanna egy fiatal, akit érdekel-
ne ez a dolog, és akik az összegyûjtött 
anyagokat továbbvitelre egyszer majd 
átadhatnám.

Szemenyei  László (Körmend, 1935. április 17. )
Nyugdíjas köztisztviselôként több mint 
20 éve tagja vagyok a Honismereti 
Munkaközösségnek. Korábban munka-
helyi elfoglaltságom miatt nem tud-
tamt bekapcsolódni a  munkájába, de 
mindig figyelemmel kísértem a kör 
tevékenységét. A csoportban nagyon 
jól érzem magam. Szinte azonos korú-
akból tevôdik össze a tagság. Az eltérô 
érdeklôdési körök és világnézeti külön-

bözôségek ellenére egymás iránti tisz-
telet és barátság alakult ki. Ez a munka 
intenzitását is pozitívan befolyásolja. A 
foglalkozásokon rendszeresen elôadom 
saját verseimet. Feldolgoztam Celldö-
mölk nagyközség iparosai, kereskedôi, 
vendéglátói és szolgáltatói életét az 
1930-as évektôl az államosításig. Mivel 
idôs korú vagyok, sok személyes emlé-
kem van a város és környékének múlt-

járól, az ott megtörtént eseményekrôl. 
Ezeket megbeszéljük a foglalkozásokon, 
vagy dokumentálva hagyományozzuk 
az utókor számára. Nagyra értékelem 
a csoport évenkénti kirándulásait, ahol 
számos értékes mûemléket, tájat és 
tevékenységet lehet megismerni. Kár, 
hogy a fiatalok nem tagjai a közösség-
nek. Erre próbál a közösség nagy erô-
feszítéseket tenni. Amíg egészségem 
engedi, továbbra is segítem a közösség 
munkáját.
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A celldömölki Kemenesaljai Központ és 
Könyvtárban 40 év óta mûködik a hon-
ismereti munkaközösség. Második éve 
vezetem a kört az év elején a kollégák 
javaslatai alapján összeállított munka-
terv alapján. Összejöveteleinket kéthe-
tente csütörtök esténként tartjuk szep-
tembertôl májusig. Célunk a település 
múltjának megôrzése. 

A kulturális munka során a múlt értéke-
inek feltárásához és megismeréséhez 
hozzájárulunk azáltal, hogy a munkakö-
zösség tagjain kívüli személyek számá-
ra is nyilvánosak az általunk szervezett 
elôadások, ezzel szolgáljuk a nemzedé-
kek egymás iránti tiszteletét, a szülô-
földhöz való ragaszkodását és a ma-
gyarságtudat érzésének elmélyítését.
Múltidézô programjainkat igyekezünk 
úgy szervezni, hogy sokrétûek legye-
nek, pl. beszélgetések a város életé-
hez kapcsolódó aktuális kérdésekrôl, 
idônként külsô elôadókat kérünk fel 
egy-egy kiemelkedô esemény vagy 
személyiség bemutatására vagy tagja-
ink ismertetik kutatásaik eredményét 
összefoglaló dolgozataikat, forrásokra 
alapozott írásokban. Kiállításon mutat-
juk be Celldömölk históriájának alakulá-
sát. Foglalkoztunk az általános iskolások 
honismereti oktatásával, annak jövôjével. 
Javaslatokat tettünk Celldömölk utcane-
veinek megváltoztatására. Köszöntöttük 
Nádasdy Lajos református lelkészt 100. 
születésnapján, aki szintén a munkakö-
zösségünk tagja, számos honismereti 
kiadvány szerzôje. 
Megemlékeztünk elhunyt tagtársunkról, 
Horváth Lajos igazgató úrról, akinek a 
helytörténeti munka mindig a szívügye 
volt és sok adatot az ô kutatómunká-
jának következtében pontosíthattunk. 

Tagjaink gyûjteményébôl hiánypótló 
kamara-kiállításokat készítünk a könyv-
tárral és a Kemenesaljai Berzsenyi Asz-
taltársasággal közös rendezvényeken. 
A Honismereti Munkaközösség büszke 
településünk kiemelkedô egyéniségei-
re. Munkánk során célul tûztük ki, hogy 
megismerkedünk a múlt tudós papja-
inak életével és munkásságával. Ki is-
merhette volna legjobban a nagyhírû 
nyelvészt, Kresznerics Ferencet, mint 
utóda Dr. Koltai Jenô esperes úr és ki 
tudna többet a bencések történetérôl 
és közülük is Lancsics Bonifácról, mint 
Kirner Antal Zoltán plébános úr? Ôket 
hívtuk meg elôadónak foglalkozásunk-
ra, ahol a tagság egyöntetûen javasolta, 
hogy ahol mûködött Lancsics Bonifác, 
annak a templomnak a falán emlékez-
tetôül emléktáblát kell elhelyezni. 
Igazi összefogás született ezek után, 
egyház és önkormányzat segítette a 
megvalósítást. A Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ és Könyvtár pályázatot 
nyújtott be a kivitelezés költségére a 
Pro Renovanda Cultura Hungariae Ala-
pítvány kiírására. A Balassi Intézet és a 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal tá-
mogatása révén nyert pénzösszeg egy 
részébôl Karáth Péter mérnök úr meg-
tervezte, Szakács László sírköves mester 
elkészítette sürgôs, mindent megelôzô 
munkával. Közben pedig folyamatos 

tárgyalást folytatott a plébános úr az 
engedélyeztetésért. Végül készültek a 
meghívók, és mindenki, aki értesült a 
rendezvényrôl, kötelezônek tartotta a 
részvételt. Az összefogás ereje volt a 
jellemzô a szentmisén és az emléktáb-
la avatásán, hiszen vallástól és világ-

nézettôl függetlenül mindenki együtt 
énekelte Lancsics Bonifác Mária-énekét: 
„Boldogasszony Anyánk…” Valóra vált a 
bencés szerzetes szándéka: összegyûj-
tötte a népeket Mária tiszteletére.
Megemlékeztünk Berzsenyi Dániel 
felfedezôjérôl, Kis Jánosról is. Aktívan 
részt veszünk a megyei honismereti 
egyesület munkájában: képviseltetjük 
közösségünket a Pátria Napon, a Me-
gyei Honismereti Napon és az Országos 
Honismereti Akadémia egyhetes ren-
dezvényein is, az itt elhangzottakról ve-

tített képes elôadásban számolnak be 
a résztvevôk az otthon maradtaknak, 
ezzel is bôvítette az ismeretszerzést ha-
zánk nevezetességeirôl.
Az elmúlt év elôadói voltak: Káldos 
Gyula nyugalmazott könyvtárigazgató; 
Dr. Koltai Jenô esperes-plébános; Kir-
ner Antal Zoltán plébános; Rác Dénes 
evangélikus lelkész; Fehér Tamás cell-
dömölki borász; Kelemenné Benkô Bar-
bara tanárnô; Dr. Lenner Tibor fôiskolai 
tanár; Talabér Sándorné tanárnô; Dr. 
Feiszt György megyei levéltár igazga-
tó-helyettes; Szemenyei László nyugal-
mazott polgármester; Dr. Oszkó Zoltán 
nyugalmazott iskolaigazgató; Rózsás Já-
nos a Szovjetúnióban a Gulagot megjárt 
egykori hadifogoly; Hetényi József hely-
történész; Szép József polgármester. 
Elôadóink elsôsorban a munkaközösség 
tagjai, de voltak kívülállók is. Nagy ér-
deklôdés kísérte valamennyi elôadást. 
Év végén mindig hazánk egy történel-
mileg kiemelkedô településére kirán-
dulunk, ahol ismereteink elmélyítése 
mellett a kollégák baráti összetartását 
is erôsítjük. El szoktunk látogatni vidé-
ki tagtársaink lakóhelyére, ahol a falu 
múltjával, nevezetességeivel ismerke-
dünk a közösséget erôsítve. Az elmúlt 
évben Nemeskeresztúr és Kenyeri tele-
pülések történetével foglalkozó könyv-
bemutatót tartottunk a szerzôk szemé-
lyes jelenlétével és beszámolóival.

Lendvay Istvánné:  A Honismereti Munkaközösség jövôje

lancsics bonifác emléktáblájának felavatása

berki jenô kemenesmihályfai szôlôbirtokán 
fogadja a közösség tagjait



40 éves a celldömölki Honismereti Munkaközösség 2013. 04. 05.

XIV

Ízelítô tervezett programjainkból:
• farsangi népszokások felelevenítése 
tagjaink által
• részvétel a honismereti akadémián, 
Székesfehérváron.

• kirándulás a Honismereti Munkaközös-
séggel: Keszthely és környéke termé-
szeti és kulturális örökségének megte-
kintése
• Virághalmi Ferenc 1848-as honvédtiszt 
emlékének ápolása, leszármazottainak 
meghívása
• honismereti munkaközösségünk 40. 
évfordulójának megünneplése a Vas 
Megyei Honismereti Egyesület meghí-
vásával. 

• Életutak-kortörténet címû hiánypótló 
sorozatunk folytatása tagtársaink kuta-
tásai és visszaemlékezései alapján
• a magyar kultúra napja alkalmából 
színvonalas elôadást szervezünk orszá-
gos hírû elôadóval.

A közelgô jubileumra való tekintettel 
idôszerû tevékenységünk értékelé-
se. Az idôsebb generáció képviselôi, 
akiknek nagyobb rálátásuk van a múlt 
és a jelen eseményeire, munkájukkal 
maradandó értékeket mentettek meg 
illetve teremtettek. 
A kis közösség hallatja szavát minden 
történelmi szakkérdésben, felmerülô 
problémák megoldásában. Javaslatai-
val, törekvéseivel, szándékaival a vá-
ros életének jobbításán fáradozik. Az 
egymástól teljesen eltérô korú, vallású, 
szakmájú, politikai irányultságú embe-
rek számára olyan közös együttlétet te-
remt ez a munkaközösség, amire mind-
annyian vágyunk. 
A tagság folyton változik: néhányan el-
költöztek, de jöttek újak és sajnos van-
nak, akik végleg eltávoztak, helyettük 
fiatalok kapcsolódtak be, de csak keve-
sen. A szellemiség azért megmaradt és 
aktívvá tesz mindannyiunkat. Az aprólé-
kos, nagy figyelmet igénylô kutatómun-
ka türelmet, kitartást igényel. Mai roha-
nó világunk, a megélhetésért folytatott 
harc nem kedvez az effajta nyugalmat 
sugárzó munkának. Ennek ellenére 
mindig vannak önzetlen emberek, kik 
szívesen foglalkoznak a múlt örökségé-
vel. Széchenyi szavait idézve: „Múltunk 
ismerete nélkül nem épülhet jövô.”
Legújabb lehetôségünk munkánk publi-
kálására: a Kresznerics Ferenc Könyvtár 
a megírt mûvek digitalizálását és inter-
neten történô közzétételét elvégzi. Min-
den újabb tervünk annyit ér, amennyit 
megvalósítunk belôle. 
• Szeretnénk az általános és középis-
kolák tanárait is bevonni munkánkba, 
hogy a jövô nemzedéke számára ne 
vesszen el mindaz a szellemi érték, 
amit a munkaközösség a 4 évtized alatt 

felkutatott, leírt és minden, amit még 
nem foglaltak írásba. Mivel a tagság 
idôs korú, szeretnénk, ha a fiatalok is 
többet vállalnának a helytörténeti ku-
tatómunka szûkebb környezetük iránti 
felelôsségbôl. Az év elején elkészült 
munkatervünk egy példányát elküld-
jük az iskoláknak. A kollégák szívesen 
vállalnak egy-egy elôadást az általános 
és középiskolákban egy történelmi em-
léknapon vagy rendhagyó történelmi 
órákon.

• A hazaszeretetre nevelés egyik for-
mája lehetne, ha a munkaközösségi 
elôadásokra diákokat is meghívnánk, és 
számukra helytörténeti gyûjtômunkára 
pályázatot tudnánk kiírni, ezzel ösztö-
nöznénk a tanulókat és figyelmüket a 
honismeret felé terelnénk. 
• Szeretnénk hírt adni a helyi tv-n ke-
resztül is a munkánkról.
• Hasonló célokat vállaló közösségek-
kel kapcsolatot kezdeményezünk a te-
vékenységünk szakmai színvonalának 
erôsítése érdekében
Fontos lenne, ha a múlt öröksége fenn-
maradna és ehhez fiatalok lelkes csat-
lakozását várja a Honismereti Mun-
kaközösség. Keresztúry Dezsônek, a 
jeles pannon költônek soraival: „Ôrizd 
nemzeti múltunk emlékét úgy, hogy 
bennünk újulj magad is, újrateremtve 
hazánk.”

lancsics bonifác emléktáblája

évadzáró foglalkozás 2006-ban

szabadtéri szentmise a dömölki romtemplomban

uránovicz béla elôadása a sághegyi bányászatról



Új Kemenesalja »   2013. 04. 05.

9

Megfejtés:
 1  2  3  4  5  6  7

Név:__________________________________________

Lakcím:________________________________________

  8   9  10  11  12  13  +1

Telefonszám:____________________________________

E-mail:_________________________________________

1. Mikor hozták létre a Sághegyi Tájvédelmi Körzetet?
 1 1975
 2 1979
 x 1972
2. Melyik szimbólum nem szerepel a városunk címerében?
 1 szárnyaskerék
 2 oroszlán
 x szôlô
3. Ki volt az a császár, aki a Római Birodalom idején 
   Pannónia hegyeit, köztük a Ság hegyet is szôlôvel 
   telepítette be?
 1 Marcus Aurelius Claudius
 2 Marcus Aurelius Probus
 x Marcus Aurelius Antonius
4. Melyik a Ság uralkodó szôlôfajtája?
 1 Irsai Olivér
 2 hárslevelû
 x olaszrizling
5. Melyik király járt a monda szerint a Ság hegyen?
 1 Béla király
 2 László király
 x István király
6. Mikor kezdôdött a Ság geológiai története?
 1 a paleocén korban 
 2 az oligocén korban
 x a pliocén korban
7. Ki gyûjtötte össze a leleteket a Ság hegyi bányamû-
    velés során?
 1 dr. Lázár Jenô
 2 dr. Holéczy Zoltán
 x dr. Gayer Gyula

8. Melyik kisbolygó ôrzi a torziós ingával a Ságon 
    kísérleteket végzô Eötvös Loránd nevét?
 1 12301 Eotvos rendszámú kisbolygó
 2 12302 Eotvos rendszámú kisbolygó
 x 12303 Eotvos rendszámú kisbolygó
9. Hány szintes a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpontja?
 1 5 szintes
 2 4 szintes
 x 3 szintes
10. Milyen témájú termek várják az érdeklôdôket a 
      látogatóközpontban?
 1 Tûzhányóterem, Vulkánszínház, Tapolcai-medence
 2 Tûzhányóterem, Vulkánszínház, Verne-kabin
  x Sághegy-színház, Verne-kabin, Kárpát-medence
11. Melyik nem tanúhegy?
 1 Somló
 2 Ság
 x Írott-kô
12. Milyen kôzet a bazalt?
 1 vulkáni kiömléses
 2 vulkáni törmelékes
 x mélységi magmás
13. Melyik évben indította el Denis Hayes a Föld 
      napjának megünneplését?
 1 1970-ben
 2 1960-ban
 x 1980-ban
+1. Melyik filmet forgatták a Ság hegyen?
 1 Gyûrûk Ura
 2 Eragon
 x Alkonyat

2013. április 19-én önkormányzatunk átadja a látogatók 
számára a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpontját. 
Az április 22-i hivatalos megnyitás elôtti hétvégén a sze-
rencsés celldömölki nyertesek elsôként fedezhetik fel a 
vulkanikus mûködés titkait, elsôként élhetik át az interak-
tív kalandot!
Mit kell tenni? Töltse ki a totót, jelölje be a válaszokat a lap 
alján lévô szelvényen. Írja rá szelvényre a nevét, címét és 
elérhetôségeit, majd vágja ki a szelvényt. 
Borítékba téve postai úton adja fel a Celldömölki Közös Ön-

kormányzati Hivatal címére: 9500 Celldömölk, Városháza 
tér 1., vagy adja le a borítékot a Városháza portáján. A 
borítékra írja rá: „Kemenes Vulkánpark – Játék”! 
Beérkezési határidô: 2013. április 16.
A beérkezett helyes megfejtések között tízet sorsolunk ki. 
A szerencsés nyertesek egy-egy 4 fôre szóló belépôt nyer-
nek a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpontjába. A be-
lépôjegyekkel április 21-én 10 órától kereshetik fel az 1000 
négyzetméteren, 5 szinten található 11 bemutatótermet.
Legyen Ön is, légy Te is a nyertesek között!

Jöjjön velünk a Kemenes Vulkánparkba!
Akar a Kemenes Vulkánpark elsô látogatói között lenni? Játsszon velünk!

 » J Á T É K
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Argentínából jöttem, avagy egy rendhagyó úti beszámoló IV.

A táborban hátralévô napjaim végre már a 
mászásról szólhattak. A sportmászás olyan, 
mint a pályán síelés: edzésnek jó és az él-
vezet is megvan, de nincsenek csúcspontok 
és hullámvölgyek, mint a kedvencem-
ben, a szûzhavas terepsízésben. Egész 
nap ugyanazt csinálja az ember, hasonló 
stílusban. Számomra ez át szokott menni 
monotonba és így hosszú távon felejthetô-
vé válik. Ahhoz képest, hogy most is csak 
sportmászogatásra készültem, teljesen más 
hatást értem el. Sikerült teljesen rápörög-
ni a mászásra. Minden nap a naplemente 
figyelmeztetett arra, hogy ideje befejezni. 
A napok hasonlóan teltek. Este vacsora, 
sörözés, zenés program. Én inkább mindig 
korábban lefeküdtem, hogy tudjak másnap 
teljes napot mászni. Egyedül a nyitó és a 
záró ünnepségen vettem részt. A nyitón 
videókat néztünk a Roctrip történelmébôl 
és bemutatták a legújabb Nina Caprez-es 
videót (ô egy belevaló sziklamászós csaj). A 
tábori körülmények ugyanakkor nem sokat 
javultak, történt még pár kajás incidensem. 
Volt, hogy nem jutott ebédre járó szendvics, 
ezért bevezették, hogy csak az kap, akinek 
rajta van a neve egy listán. Mivel az én ne-
vemet és még sokunkét elírták, lecsúsztam 
a vacsoráról is, mire kiderült számomra, 
hogy a listán Daniel Domonicco néven fu-
tottam, ezért másnap már ilyen név alatt 
tudtam enni. Az étkeztetést egyébként he-
lyi katonák biztosították, akiket egy tipikus 
ôrmester forma ember irányított. Minden 
lehetséges helyen fitogtatta, hogy ô a fônök 
és többször is nevetség tárgyának állította 
be a Petzl szervezôit. Talán ez az egyik oka 
annak, hogy a szervezés nem lett tökéletes, 
de hát Argentínában a katonák és a kato-
naság nem lehet kritika tárgya. Az utolsó 
napokban az izomláznak, a fájdalomnak, 

az ételhiánynak, az enyhe megfázásnak, a 
szélnek és a homoknak köszönhetôen elég-
gé leamortizálódtam. Már majdnem, olyan 
érzéseim voltak, mint egy magashegyi 
túrán. Minden utolsó erômet össze kellett 
szednem ahhoz, hogy teljesíteni tudjam a 
kedvencemnek választott utat. Ez egy 7a-s 
út, amit végül sikerült elsôre megmásznom, 
és ez megnyugvással töltött el, így szüleim 
örömére meg se próbálkoztam az egyre 
népszerûbb High Line-nal. Ebben az extrém 
sportban két szikla között sétálnak egy he-
veder szélességen, néha biztosítás nélkül is. 
A több mint 250 mászó útvonalból a 8c volt 
a legnehezebb, ami csak néhány profinak 
sikerült. Egyébként összehasonlításként itt 
a francia nehézségi skálát használták, ami-
nek a csúcsa most egy 9b+ út a norvégiai 
Flatanger Cave sziklán. Egyik nap ebédre 
olyan szendvicset kaptam, amiben volt egy 
döglött légy meg peték. Én azt az elvet val-
lom, hogy inkább szenvedjünk és növeljük 
az önuralmunkat, de ne kockáztassuk a 
túrák sikerességét egy esetleges beteg-
séggel, így nem ettem meg ôket. Annyi 
nagy projektet ront el (profiknál is) egy 
egyszerû fagyos víz okozta torokgyulladás 
vagy gyomorrontás, kár kockáztatni egy 
akár több százezer forintos túra sikeressé-
gét. A kajáról nem sok jót írtam eddig, de a 
zárónap Asado-ja felejthetetlen volt. Egész 
Dél-Amerikában népszerû egy ilyen, szinte 

társadalmi esemény. A lényege, hogy úgy 
sütik a húst, hogy raknak egy nagy tüzet 
fával, faszénnel, körbekerítik fémlemezzel 
a hôvisszaverôdés érdekében és a homok 
ellen. A bárányokat az asadoresre (fém-
keresztre) feszítik, majd 5-6 órán keresz-
tül idônként forgatva megsütik. Közben 
a la parrilla-ra kolbászkarikákat raknak, 

amit a parázs fölött szintén megsütnek. 
Minden mindegy alapon jól belakmároz-
tunk belôlük utolsó esténken. A hazaút 

érdekesen alakult. A Petzl team buszával 
utazhattam egy darabig, aztán végül egy 
taxival érkeztem meg Barilochéba. A köz-
lekedési szabályok rugalmasak arrafele, 
ezért többször volt halálfélelmem, amit 
tovább fokozott, hogy nôi sofôrt kaptam. 
Barilochéban végül megtapasztalhattam, 
hogy milyen lehet egy luxus nyaralás. Egy 
fantasztikusan szép hotelben aludhattam, 
fürödhettem, hiszen valószínû e nélkül fel 
sem engedtek volna a repülôre. Délutáni 
kávézás a fôutcán, esti csapolt mézsörö-
zés, vacsorázás egy pub-ban. Buenos Ai-
resben volt még egy kalandos taxizásom 
a két repülôtér között. Hosszú sor a taxira 
várásnál, spanyol nyelvû sofôr, korlátozott 
anyagi források. Végül nem is lett volna 
elég a pesom az utolsó kilométerre. Elég 

rossz érzés, amikor a számláló megköze-
líti a keretet. Vad mutogatásba kezdtem, 
mutattam mennyim van. Azt mondta nem 
probléma és elvitt annyiért. A következô 
30 órát nagyjából átaludtam a gépeken 
és a várókban. Este késôn érkeztem meg 
Bécsbe, ahonnét indult életem nagy ka-
landja kilenc nappal korábban.                
               »dummel domonkos

a high line magasán

asadores és parrilla

a vulkanikus kanyon

 S P O R T  «
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április 6. (szombat) 19.00 óra - Sarkadi 
Imre: Elveszett paradicsom – dráma két rész-
ben, a Turay Ida Színház bemutatója. Bérle-
tes színházi elôadás. Szereplôk: Koncz Gábor, 
Viczián Ottó, Bregyán Péter, Magyar Tímea, 
Tóth Judit, Schnell Ádám, Kocsis Judit, Márkó 
Eszter, Ömböli Pál. Belépôjegy: 3200 Ft, 2700 
Ft, 2200 Ft. Helyszín: KMKK színházterem.

április 9. (kedd) 10.00 óra - Útravaló – a 
Tarisznyás együttes mûsora (Az ifjúsági bér-
letsorozat elôadása). Belépôjegy: 500 Ft. 
Helyszín: KMKK színházterem.

április 10. (szerda) 18.00 óra - Ritus konyhája - 
ételben az egészség címmel Szekeres Rita könyv-
bemutatója és elôadása az egészséges életmód 
jegyében. Helyszín: KMKK színházterem. 

április 12. (péntek) 14.00 óra - Dukai Takách 
Judit versmondó verseny. Helyszín: KMKK termei.

április 12. (péntek) 15.00 - Diákecset – kép-
zômûvészeti pályázat eredményhirdetése. Hely-
szín: KMKK galéria.

április 12.( péntek) 18.00 óra - Szeretet arcai  
- Varga Réka színész elôadó estje, zenés  ver-
sek, monológok. Helyszín: KMKK elôadóterem.

április 13. (szombat) 19.00 óra - Jazz and 
Pop - Kiss Flóra és Tempfli Erik duó, valamint a 
Makoya együttes koncertje. Belépôjegy: 500 Ft. 
Helyszín: KMKK színházterem.

április 14.(vasárnap) 15.00 óra - Bárdos La-
jos Fesztivál   -  kórustalálkozó. Helyszín: KMKK 
galéria.

április 19. (péntek) 15.00 - DIÁK-SZÍN-TÉR 
Kemenesaljai Ifjú Tehetségek Mûvészeti Feszti-
válja. Helyszín: KMKK színházterem

április 20.(szombat) 19.00 óra - Márió, a har-
monikás koncertje. Belépôjegy:1500 Ft. Hely-
szín: KMKK színházterem

április 23. (kedd) 19.00 óra - Duma Színház 
Hülyeségek kicsiny boltja, ct. Dombóvári Ist-
ván, Bellus István üzl.vez.hely., Hajdú Balázs 
marketing, Szente-Veres Adrienn csemege-
pult. Belépôjegy:1800 Ft. Helyszín: KMKK 
színházterem.

április 25. (csütörtök) 10.00 óra - Vannak 
vidékek - szürreális tánckép - a Maros Mûvé-
szegyüttes mûsora. Belépôjegy:500 Ft. Hely-
szín: KMKK színházterem.

április 30. (kedd) 20.00 óra - Retroparty - 
Dj.:Bálint István (Muki). Belépôjegy: 1000 Ft. 
Helyszín: KMKK elôcsarnok.

MÁJUSI ELÔZETES:

május 17-18-19. (péntek) - Alsósági Tavaszi 
Napok. Helyszín: Alsósági Tagiskola udvara, 
tornacsarnok.

május 25. (szombat) - Kráterhangverseny - Fú-
vószenekarok találkozója  a Ság hegyen. Hely-
szín: Ság hegy kráter.

  Programajánló

Mûködik a Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Amikor a TDM-rôl, azaz a turisztikai célterület 
menedzselésérôl beszélünk, egy rendszerrôl 
van szó, mely a település szintjérôl indulva alul-
ról építkezve szervezôdik, és amelynek tagjai 
a helyi vállalkozók, akik szállást, meleg ételt, 
italt kínálnak, a legkisebbtôl a legnagyobbig: 
a panziós, a szállodás, az éttermes, az önkor-
mányzat, azon szereplôk, akik további számos 
szolgáltatást nyújtanak. A szállás könnyedén le-
foglalható elôre, a helyi adottságok biztosítják a 
kikapcsolódást, az információs tábla útbaigazít, 
a plakátok hirdetik a programokat, fesztiválo-
kat, s valóban az otthon érzését nyújtja. Meg-
érkezni valahová, ahol jó lenni, ahol különbözô 
élményekkel leszünk gazdagabbak, ahová jó 
visszatérni… Ezt a lehetôséget teremti meg az 
utazó számára a TDM. Persze ehhez szükséges, 
hogy a helyi illetve környékbeli termelôk, szol-
gáltatók csatlakozzanak a szervezethez, hiszen 
örök érvényû igazság: aki kimarad, az lemarad. 
Eddig 11 önkormányzat, 16 vállalkozás és egy 
közhasznú egyesület döntött úgy, hogy belép 
a Ság hegy Térsége TDM Egyesületébe. Az idei 
év fô feladata a térség és rendezvényeinek 
népszerûsítése, reklámozása lesz, melyhez ha-
marosan elkészül a vonzerôleltár és a fotótár. 
Ezekre alapozva színvonalas kiadványokat és 
korszerû honlapot lehet megálmodni az elkö-

vetkezô hónapokban. A Ság hegy Térsége Tu-
risztikai Egyesület néven folyamatosan bôvülô 
facebook oldal addig is naprakészen mutatja be 
a térség idegenforgalmi attrakcióit. Az egyesü-
let helyi termékek forgalmazásával is szeretne 
foglalkozni, amihez várják az érdeklôdôk je-
lentkezését. A fejlôdés következô állomása a 
saját márka létrehozása lesz. És mit hoz még 
a jövô? A remények (és sok-sok munka) sze-
rint különféle túrákat, összefogást az ausztriai 
Vulkanlanddal, megjelenéseket kiállításokon, 
vásárokon, fesztiválokat… turizmust.

Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület, 
Celldömölk, dr. Géfin tér 10., Tel.: 06 
95/777 054. E-mail: info@sagtdm.hu. A 
dr. Géfin tér 10. sz. alatti iroda 
nyitva tartása: 
szeptember 1-tôl május 31-ig: 
hétfôtôl péntekig: 9.00–17.00 
szombat, vasárnap: zárva.
június 1-tôl augusztus 31-ig: 
hétfôtôl péntekig: 9.00–17.00
szombat: 10.00–16.00
vasárnap: 10.00–14.00.

Májustól 3D-s filmek a moziban
Egy korábbi képviselô-testületi ülésen 
határoztak a döntéshozók a mozi fej-
lesztését illetôen digitális vetítô beszer-
zésérôl. A digitális vetítô beszerelésére 
áprilisban kerül sor. 
A mozi kialakítására korábban a városköz-
pont rehabilitációs pályázat keretén belül 
került sor. A pályázat kizárólag ún. art mozi 
kialakítását tette lehetôvé, így a pályáza-
ti támogatás 70% volt. A pályázati kiírás 
megkövetelte a fenntarthatóságot, neve-
zetesen, hogy a mozit öt évig art moziként 
kell mûködtetni. A pályázatot az art mozik-
ról szóló rendelet akkori (ma is érvényben 
lévô) technikai elôírásainak megfelelôen 
kellett benyújtani 2008-ban, és abban ki-
zárólag a celluloid kópiás vetítés kiépítése 
szerepelt kritériumként és lehetôségként. 
Idôközben a filmforgalmazói gyakorlat 
olyan gyors ütemû változáson ment keresz-
tül, hogy szinte megszûnt a hagyományos, 
celluloid kópián megjelenô filmek forgal-
mazása. Emiatt a mozi egyre kevesebb pre-
mier idôszakbeli filmet tud vetíteni – így a 
látogatók száma is egyre csökkenhet. Ezért 
ha az önkormányzat úgy akarja üzemeltetni 
a mozit, hogy annak látogatója is legyen, 
kénytelen a technikai fejlesztésben részt 
venni. A tavalyi év folyamán digitális vetítô 
beszerzésére is hirdettek meg pályázatot. A 
pályázatra a város önkormányzata is nyúj-
tott be anyagot 12,5 millió forint támoga-

tási igénnyel 4 millió forint önerô vállalása 
mellett. A meghirdetett pályázaton – annak 
ellenére, hogy a város pályázata megfelelt 
a kiírásnak – támogatásban nem részesül-
tünk, de a mellékelt levélben a bíráló jelez-
te, hogy ebben az évben is meghirdetésre 
kerül a pályázat, ahol elônyt élveznek a ko-
rábban forráshiány miatt elutasított projek-
tek. Jelenleg a mozi az „art” filmeket – hogy 
eleget tegyen a korábbi pályázati feltéte-
leknek – fôként a hagyományos technológi-
ával, celluloid kópia formájában tudja vetí-
teni, de a fô bevételt mégis a „sikerfilmek” 
hozzák, melyekre közönség akkor várható, 
ha még az internetrôl való letölthetôség 
elôtt, az ún. premier idôszakban tudja ve-
títeni. Ehhez pedig digitális vetítôre van 
szükség. Mivel az önkormányzat által be-
nyújtott támogatási igényt a kiíró tavaly év 
végén forráshiányra hivatkozva nem tudta 
jóváhagyni, és hogy a mozi minél nagyobb 
számú látogatottságot tudhasson magá-
énak, a képviselôk döntése értelmében a 
mûvelôdési központ 2013-ban – az újabb 
pályázási lehetôségig – bérelni fog egy digi-
tális vetítôt, amely 3D-s vetítést is lehetôvé 
tesz. Ezért április második felétôl a digitális 
technológiai eszköz beszerelése miatt a ve-
títés átmenetileg szünetel, de májustól már 
a hagyományostól a legújabb technológiáig 
válogathatnak a nézôk a mozifilmekben.  
       »la

» M Û V E L Ô D É S

Elérhetôségek:
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Húsvét után
A keresztyénség legnagyobb ünnepe a 
húsvéti ünnepkör. De olyan sûrûn váltják 
egymást egy hét alatt azok az események, 
amikre emlékezhettünk, hogy igazából vé-
gig sem tudjuk gondolni. Pedig érdemes 
lenne mindegyiknél elidôzni. Nem vé-
letlenül nevezik Nagyhétnek a Húsvétot 
megelôzô idôszakot. És amikor azon gon-
dolkodtam, hogy mivel lehetne összefog-
lalni minden mondanivalóját, mit vihetek 
magammal Húsvét után, az evangélikus 
énekeskönyv 194-es énekének 4. versszaka 
került elém: „Mindezekbôl, ó, mit értsünk, 
És szívünkbe, ó, mit véssünk? Isten, Isten 
Végtelen kegyelmét: Hozzánk, hozzánk Csu-

da nagy szerelmét.” Igen. Ez az, ami a Hús-
vétból mindig elkísér. Elkísér Isten végtelen 
kegyelme és szeretete akkor, amikor vala-
mit elrontottam. Talán nem így kellett vol-
na tenni. Milyen jól látom talán én magam 
is. De ha nem, hát biztosan akad olyan, aki 
megmutatja nekem. Sokan talán rosszindu-
latból vagy kárörömmel, hogy ezzel is lökje-
nek rajtam egyet, vagy éppen kétes értékû 
szórakozást és idôtöltést találjanak maguk-
nak. Talán olyan is akad, aki segítô szándék-
kal figyelmeztet, hogy a jó felé vezessen. 
Isten kegyelmes szeretete azonban segít, 
hogy javítsam a hibám, segít, hogy tanuljak 
belôle és segít, hogy tovább indulhassak. El-
kísér Isten végtelen kegyelme és szeretete 
akkor is, amikor olyan egyedül vagyok. Az 
üres házban nincs kihez szólnom. Nincs, aki 
válaszolna kérdéseimre. Látogatóba is egyre 
ritkábban jönnek a barátok és ismerôsök. 
Milyen egyedül vagyok! Vagy éppen egy 
társaságban érzem egyedül magam. Má-
sok olyan jól érzik magukat, de valahogy 
kilógok a sorból, velem senki nem törôdik. 
Mégis egyedül érzem magam. Húsvét híre, 
Isten végtelen kegyelmes szeretete emlé-
keztet, hogy mégsem vagyok egyedül. Ha 
úgy érezném is, hogy senki sem figyel rám, 
ô mindig gondol rám! Fontos vagyok szá-
mára annyira, hogy fiát is feláldozta értem. 
Elkísér Húsvét híre akkor is, amikor minden-
napjaim munkáját végezve megmutatja a 
helyes utat és mindig célt ad. Hogy azzal 
az indulattal végezzem én is dolgomat má-
sokon segítve, másokat felkarolva, amivel 
ô is segített és felkarolt. Mert mindig van 
olyan, akit éppen én karolhatok fel. Nem-

csak a fiatalnak, életerôsnek, de az idôsnek 
is. Kinek-kinek a rá szabott feladatot mutat-
ja meg Urunk. Az egyik talán segít a fizikai 
munkában, a másik az imádság feladatát 
végezheti. Mindezt pedig azért, mert köszö-
netet akarok mondani ajándékáért. Mind-
azért, ami nemcsak ebben a földi életben, 
hanem még azon túl is elkísér. Mert Húsvét-
ban számomra ez a legcsodálatosabb. Az, 
hogy túlmutat mindazon, amit én tervezni 
tudok. Túlmutat azért, mert igaz arra is, ami-
re nem is gondolok. Fordulhat akárhogy az 
életem, nincs és nem lehet olyan esemé-
nye, amit ne venne körül Isten kegyelmes 
szeretetével. Nincs olyan nehézség, amibôl 
ne akarna kimenteni. És nem lehet semmi-
lyen körülmény, amikor ne szeretetével for-
dulna hozzám. Arról nem is beszélve, hogy 
amit nem ismerek, abban is szeretetteljes 
kegyelmével ölel át. Így tekinthetek a földi 
életem lezárására, és arra az ismeretlenre, 
ami azután vár. Azzal a bizalommal, hogy 
ott is ott lesz velem, ott is kegyelmes szere-
tete vesz körül. Abban reménykedem, hogy 
nem csak én vagyok így ezzel. Arra hívok 
mindenkit, hogy éljük át, éljük meg mind-
annyian ezt az Isten kegyelmes szereteté-
ben való létezés tudatát! Akkor megváltozik 
az életünk, és mások életét is jobbá tehet-
jük. Végül Túrmezei Erzsébet Húsvét után 
címû versét szeretném megosztani Önökkel 
imádságként is mindannyiunkért: 
HÚSVÉT ELÔTT… nehéz, szomorú léptek. 
Húsvét elôtt… zokogó, bús miértek. 
Húsvét elôtt… ajtók, kemények, zártak. 
Húsvét elôtt… arcok, fakóra váltak. 
Húsvét elôtt… szívek, üres-szegények. 
Húsvét elôtt… kihamvadott remények. 
Húsvét elôtt… egy nagy „Minden hiába!” 
Bús eltemetkezés az éjszakába. 
De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 

HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel! 
Húsvét után… futni a hírrel frissen! 
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem! 
Húsvét után… új cél és új sietség! 
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
Húsvét után… erô, diadal, élet! 
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 
Akik még mindig húsvét elôtt élnek. 
           »rác dénes 
                 evangélikus lelkész

2013. április 19-én 18 órától várja a Nép-
jóléti Szolgálat és a Celldömölki Családokért 
Alapítvány a Vasvirág Hotelbe mindazokat a 
családokat, párokat, egyedülállókat, baráti tár-
saságokat, egy munkahelyen dolgozó közös-
ségeket, akik szeretnek jótékonykodni, és még 
egy kellemes estét is eltölthetnek egymás tár-
saságában. Ezzel a céllal rendezik meg immár 
hagyományosnak mondható jótékonysági 
báljukat. Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti 
Szolgálat igazgatója, az alapítvány egyik alapító 
tagja a következôképpen nyilatkozott: 
– A Celldömölki Családokért Alapítvány már 
hosszú évek óta mûködik, és azzal a céllal 
hoztuk létre, hogy a hátrányos helyzetben élô 
családok életkörülményein tudjunk könnyí-
teni. Az alapítvány a személyi jövedelemadó 
1%-át tudja hasznosítani. A befolyt összegbôl 
azoknak a családoknak a gyermekeit viszi 
el táboroztatni, akik önerôbôl nem tudnák 

ezt megtenni. De az idôsellátás területén is 
ezáltal tudunk az Otthon lakói számára kom-
fortosabb körülményeket biztosítani. Éppen 
ezért gondoltunk arra, hogy jótékonysági bált 
szervezünk, hogy minél több embertársunk-
nak tudjunk segíteni. A bevételbôl, reméljük, 
el tudjuk vinni a hátrányos helyzetû gyerme-
keket táboroztatni, másrészt a bentlakásos 
idôsek számára gyógyító ágyakat és matraco-
kat tudunk vásárolni, amelyek megkönnyítik 
az életüket. A belépôjegy 2500 forintba kerül, 
ennek felét teszik ki a költségek, a másik fele 
szolgálja a fent említett jótékonysági célokat. 
Azt szeretném hangsúlyozni, hogy mivel so-
kan szívesen adakoznak, tegyék ezt a legkö-
zelebbiekért, hiszen sokaknak laknak, laktak 
szülei, nagyszülei a bentlakásos intézmény-
ben, tegyék könnyebbé az életüket azáltal is, 
hogy részt vesznek a jótékonysági bálon. 
Adószámunk: 18889095-1-18.

Jótékonysági bál a gyermekekért és idôsekért

2013. március 23-án a Gyôri Advent Kórus 
adott hangversenyt a celldömölki evangé-
likus templomban, Erdész Gábor mûvészeti 
vezetô vezényletével. A 18 fôt számláló kó-
rus tagjai gyôriek és csepregiek. Az éneklés 
öröme is összeköti a viszonylag egymástól 
távol élôket. Repertoárjukon a nagy zene-
szerzôk egyházi mûvei mellett kevésbé is-
mert vallásos énekei is szerepelnek. Rác Dé-
nes evangélikus lelkész köszöntötte a kórust 
és a megjelenteket a közismert Szárnyaljon 
énekünk elhangzása után. Örömét fejezte ki 
a zene és szöveg felemelô hatásáért. Ez is se-
gítségül szolgál a nagyheti felkészülésre. Ám 
a böjt után jön az öröm, mert Jézus meghalt 
értünk, de feltámadott és elevezet minket 
az örök hazába. Az elsô blokkot záró Kodály 
Zoltán Stabat Materét Csókási Pál  igehirdetô 
áhítata követte. A Jelenések könyve (3, 21) 
alapján, amely a halálon is gyôzedelmes 
Krisztus hirdeti: „A ki gyôz, megadom annak, 
hogy az én királyi székembe üljön velem, a 
mint én is gyôztem és ültem az én Atyám-
mal az ô királyi székében.” A hangverseny 
második részében a feltámadás örömét 
hozó húsvéti énekek következtek.
                      »szomju lászlóné

A Gyôri Advent Kórus 
Celldömölkön

 Ú T R A V A L Ó  «
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Mire használja az internetet?
»KÉRDEZ: REINER ANITA »FOTÓ : VAJDA ZSUZSA

Régóta van otthon inter-
net-hozzáférésem, napjaink-
ban már szinte elengedhetet-
len az információszerzés, és sok 
egyéb szempontjából. Kapcso-
lattartásra, böngészésre, mun-
kakeresésre, levelezésre, filmek 
letöltésére egyaránt használom, 
és jelentôsen megkönnyíti a 
mindennapokat. Napi szinten 
több órát netezek, a híreket, 
idôjárást is folyamatosan azon 
keresztül kísérem figyelemmel. 
A sok elôny mellett sajnos hát-
ránya is akad, mert a gyerekek-
re károsan hat, és a személyes 
emberi kapcsolatok is háttérbe 
szorulnak.

Pintér
Petra

Praktikus és jó dolognak tar-
tom az internetet, a mai vi-
lágban nehéz lenne elképzelni 
életünket és mindennapjain-
kat nélküle. Az utóbbi tíz év 
nagyléptékû technikai fejlô-
dése hozta magával, hogy ma 
már alig van olyan háztartás, 
ahol nincs bevezetve az inter-
net. Ez nem is csoda, hiszen 
sok mindenben segítséget 
nyújt, a keresôprogramok által 
mindent meg lehet találni az 
élet összes területéhez kap-
csolódóan. Például most épít-
kezünk, és cégek, építôanya-
gok, ötletek tekintetében is 
hasznunkra volt a világháló.

Tíz éve használok internetet, 
enélkül munkát találni, és kap-
csolatokat fenntartani szinte 
lehetetlen manapság. Az írott 
sajtóhoz viszonyítva hatalmas 
elônye, hogy azonnal értesül-
hetünk egy-egy eseményrôl. 
Például péntek este történik 
egy baleset, azt az újságok-
ból csak hétfôn tudjuk meg, 
míg a világhálón pár percen 
belül olvashatjuk. Az internet 
naprakész és rengeteg infor-
mációt közvetít. Én elsôsorban 
közösségi oldalak nézegetésé-
re, elektronikus levelezésre, fil-
mek letöltésére, álláskeresésre 
használom.

Már jó ideje használom az 
internetet, általában napi két 
órát töltök a számítógép elôtt. 
A közösségi oldalakat rend-
szeresen látogatom, és ezen 
keresztül tartom a kapcsolatot 
osztálytársaimmal, barátaim-
mal. Levelezésre, zenék letöl-
tésére, keresésre is igénybe 
veszem a netet, valamint a 
házi feladatokhoz, gyûjtômun-
kához is nagy segítséget nyújt, 
és minden információ rendel-
kezésünkre áll. Elôfordul olyan 
is, hogy kifejezetten interne-
tes kutatómunkát igénylô fel-
adatot adnak fel otthonra az 
iskolában. 

Antalovits 
György

Iván 
Adrienn

Kovácsné 
Csuka 
Ildikó

A Földközi-tenger partvidékeirôl származó növény rengeteg jóté-
kony hatással rendelkezik, teljes felsorolásuk nehéz feladat lenne. 
Néhányat azonban megosztok a kedves olvasókkal kedvcsinálóként, 
fôleg annak reményében, hogy otthonukban is megpróbálkoznak 
majd nevelésükkel, így ételeiket zamatosabbá, életüket pedig 
egészségesebbé teszik. Magvetéssel lakásban szaporítása nehéz-
kes, ezért ismét a már kifejlett cserepes növények vásárlását tudom 
ajánlani. Melegigényes, kellô fény és hômérséklet mellett a növény 
áttelel. Mindig csak a friss hajtásait vágjuk le, a fás részek már nem 
hajtanak újra. Remek fûszere a krumplis, húsos vagy káposztás éte-
leknek. Illata nagyon jellegzetes, erôteljes, aromás, talán ezért is 
alkalmazzák ma is oly elôszeretettel a népi gyógyászatban. Teája 
és különbözô fôzetei nyugtató hatással vannak az idegrendszerre és 
az agyra. Levertség, szorongás, fejfájás, kimerültség és szédülés el-
len kitûnô ellenszer. A szervezetet hozzásegíti a méregtelenítéshez 
a májmûködés erôsítésével és a feleslegessé vált víz kiürítésének 
elôsegítésével. Hasonlóan több más gyógy- és fûszernövényhez 
fertôtlenítô illóolajokat tartalmaz, mely az immunredszer erôsítését 

segítik elô. Ha valaki szeretne egy kicsit ellazulni, ajánlanám a roz-
maringolajat, mely a fürdôvizbe téve új erôt adhat a fáradt testnek. 
Érdekességek: A növényt az ókor kezdetén tömjénhelyettesítôként 
alkalmazták, majd az akkori „szépségipar” is felfedezte magának, 
fôleg kenôcsök fomájában. A középkorban a lepárlás tudománya 
hamar elterjedt, s ennek köszönhetôen a rozmaringból készítették 
a 14. században egyik királyunk özvegyének a Hungária-vizet, mely 
elterjedt Európában és ismert orvosság lett, melyet fôleg köszvényes 
megbetegedések ellenszereként tartottak számon. A rozmaringot 
régen királyi koronák bélésébe és menyasszonyi fátylakba szôtték, 
hogy szerencsét és boldogságot hozzon. A mediterrán országokban 
a házastársi hûség jelképe volt. Nagy járványok idején rengeteg 
rozmaringot elégettek, hogy füstöléssel tartsák távol a betegsége-
ket. Kedves Uraim! Ha egy kicsit több alkoholt ittak a kelleténél, ne 
resteljenek rozmaring teát inni, mielôtt hazamennek. Kedves nejük 
észre semfogja venni, hogy kirúgtak a hámból! 
    »tünde fûszerkert és chilivarázs

Nyereményjáték kérdés: 
Hogy hívták a rozmaringpárlatból készült gyógyvizet?
Beküldési cím: ujkemenesalja@cellkabel.hu

FILM CÍME KH vEtÍtés IdôPontjA EGyéb tudnIvALóK

Alpok 2013. 04. 02 – 04., 18.00 színes, feliratos, görög filmdráma, 93 perc, 2011

Az utolsó hegycsúcs 2013. 04. 08 – 13., 19.00 színes, feliratos, spanyol dokumentumfilm, 80 perc, 2010

Szerelem 2013. 04. 15 - 18, 18.00 színes, feliratos, francia-osztrák-német filmdráma, 125 perc, 2012

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

Mozimûsor ajánló 2013. április 
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. Jegyfog-
lalás: 06 95 779 301, 302. Jegypénztári órák: KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK: 15.00–18.00, PÉNTEK: 15.00–19.00, SZOMBAT: 14.00–19.00.

Kedves mozilátogató közönség! Szíves megértésüket kérjük, de április 19-étôl 30-áig a digitális technikára való átállás miatt a vetítés szünetel! 
Elsô nyilvános filmvetítésünk 2013. május 1-jén lesz. Megértésüket köszönjük! 

BOSZORKÁNYKONYHA
A rozmaring

 » O L V A S Ó I  O L D A L
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Két lépés elôre, 
három vissza
Otthon Centrum (Szombathely) – 
KEMKO Celldömölk 43-41 (6-12, 15-
6, 5-9, 17-14) 
Szombathely városi-városkörnyéki ko-
sárlabda-bajnokság, 19. forduló. 
Vezette: Polyák, Magyar.
KEMKO Celldömölk: Orbán 7, Hérincs 
2, Szabó 11, Esztergályos 4, Bíró 5/3.
Csere: Virág-, Gaál P. 2, Szóka-, Rozmán 8, 
Csói 2.
Játékos-edzô: Csói Gábor.

Az elmúlt hetek jó formája alapján a 
celliek esélyesként léptek pályára, de 
meglepetésre a játékuk már nem ezt 
mutatta. A szombathelyi gárda kihasz-
nálta az alkalmat és ha nem is szép já-
tékkal, de megszerezte a 2 pontot.
Edzô: Két lépés elôre, három vissza. 
Ötlettelenül és önzôen játszottunk, él-
vezhetetlen volt a játékunk. A hullám-
zó teljesítményünket a fiatal átlagélet-
kornak tulajdonítom. Az egyetemisták 
és családosok elfoglaltságai miatt ki-
maradt csapatedzések hiányoztak.
Egyetlen pozitívum, hogy Rozmán Kris-
tóf felépült térdsérülésébôl és játékra 
jelentkezett.

Szépen csillog a bronz is
Pénzügyôr SE – Celldömölki VSE-Swi-
etelsky-Wewalka 2-6. – Férfi Klubcsa-
patok Szuperligája asztalitenisz bronz-
mérkôzés, visszavágó, Budapest.

Páros: Éliás, Hoffmann – Nagy, Szita 1:3 
(9, -11, -6, -2). A celli kettôs nem kez-
dett túl acélosan, talán az összeszokott-
ság hiánya miatt, de végül belelendül-
tek, és hozták az összecsapást. (0-1). 
Egyéni, 1. kör: Éliás–Nagy 0:3 (-8, -8, 
-7), Nagy Krisztián könnyedén nyert. 
(0-2), Hoffmann–Szita 3:1 (-6, 7, 10, 
4), Szita nem találta riválisa ellensze-
rét. (1-2). Varga–Fazekas 0:3 (-10, -6, 
-6). Fazekas magabiztos volt. (1-3). 
2. kör: Hoffmann–Nagy 0:3 (-7, -9, -7), 
Nagy ezúttal is hozta a kötelezôt. (1-
4). Éliás–Fazekas 0:3 (-7, -6, -7), Éliás-
nak esélye sem volt a celliek váloga-
tott játékosa ellen. (1-5). Varga–Szita 
3:0 (9, 8, 5) Szita ezúttal is enerváltan, 
fáradtan játszott, és elszenvedte máso-
dik vereségét. (2-5). 
3. kör: Hoffmann–Fazekas 2:3 (-10, 8, 7, 
-4, -7) Fazekasnak ezen a meccsen dol-
goznia kellett a sikerért, de a nagyobb 
tudás végül gyôzedelmeskedett. (2-6).
Gyôzött: Fazekas 3, Nagy 2, Nagy-Szita 
páros, illetve Hoffmann 1, Varga 1.
A hazai 6–1-es gyôzelem után, szinte 
bronzérmesként léphetett asztalhoz 
a Celldömölk a fôvárosi visszavágón. 
Fazekas ezen az estén is tudásának 
megfelelôen játszott, és Nagy Kriszti-
án is hozta a tôle elvárt eredményeket. 
Egyedül Szita tûnt kissé fáradtnak, és 
ez két vereséget eredményezett. En-
nek ellenére egyetlen pillanatig sem 
forgott veszélyben a CVSE újabb KSZL 
bronzérme. Klampár Tibor szerint, sze-

rencsésebb sorsolás esetén döntôzhe-
tett volna a csapata, de Fortuna ezúttal 
sem kedvezett nekik. A bronzérem is 
szépen csillog, gratulálunk a remek 
eredményhez.

Nyírbátori ASE - Celldömölki VSE-Swi-
etelsky-Wewalka 4-6. – Asztalitenisz 
Extraliga mérkôzés.

Az elôzô hétrôl elhalasztott mérkôzé-
sen a celldömölki Nagy Krisztián nem 
léphetett asztalhoz, hisz sportorvosi 
igazolása lejárt. A hazaiak így három 
mérkôzést játék nélkül megnyertek.
Páros: Bari, Majoros – Szita, Fazekas 
1:3 (-6, -11, 9, -7). (0-1).
Egyéni, 1. kör: Majoros - Szita 2:3 (9, 
9, -3, -6, -5), (0-2), Tóth – Fazekas 0:3 
(-2, -1, -5). (1-3). 
2. kör: Majoros – Fazekas 3:1 (-7, 9, 9, 9), 
(2-3), Bari – Szita 0:3 (-6, -7, -9). (3-4).
3. kör: Tóth – Szita 0:3 (-1, -3, -8), (3-5), 
Bari – Fazekas 0:3 (-7, -11, -8). (4-6).
Gyôzött: Majoros 2, Bari 1, Tóth 1, ill. 
Szita 3, Fazekas 2, Fazekas–Szita páros.

NB III. 
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Tur-
ris SE Sopron II. 3:15
Csupor Máté 2, Talián Csaba 1.
Az erôsen tartalékos cellieknek csak 
ennyire futotta az élmezônyhöz tartozó 
vendégek ellen.
Haladás AK – CVSE-SWIETELSKY-WEWAL-
KA IV. 8:10
Lukács Balázs 3, Mogyorósi Erik 3, Sza-
bó Ferenc 2, Csupor Máté 2.
A celliek bravúros gyôzelmet arattak az 
esélyesebb hazaiak ellen.
      »csuka lászló

Nyertek a lányok
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdô – Kör-
mendi DMTE 36-15 (15-11). 
NB II-es nôi kézilabda-mérkôzés, Cell-
dömölk, vezette: Bódis, Markhard. 

Celldömölki VSE: Balogh – SZOMORKO-
VITS A. 6, SZOMORKOVITS L. 6, GÔCZE 
74, FARKAS 5, NÉMETH 2, Recse 1. 
Csere: SZABÓ, Vlasich, FÜZFA 4, SULYOK 
4, Freiberger 1, Bagics. 
Edzôk: Salamonné Csótár Adrienn, 
Rozmán Gergô.

Kissé könnyelmûen kezdte a mér-
kôzést a sokkal esélyesebb Celldömölk. 
A vendégek 1-2 góllal vezettek, amikor 
a celliek idôt kértek, és rendezték so-
raikat. A folytatásban már a hazaiak 
akarata érvényesült, és a körmendiek 
is sok hibával játszottak. A második 
félidô elsô felében szinte csak a CVSE 
volt a pályán, a Körmend még gólt sem 
tudott lôni. Az utolsó negyed órában is 
mindössze négyszer volt eredményes 
a vendégcsapat, így a végén maga-
biztos, megérdemelt celldömölki siker 
született.
Junior: 21-24 (12-14). 
        »csl

HSMA Erôs Emberek Kiemelt Kupa 2013 
2. forduló

2013. április 19. (péntek), 18.30 órától
kamionhúzás • lengôsúlycipelés

2013. április 20. (szombat), 9.00 órától
Mészáros László, többszörös világbajnok tart 
az Energy Fitnessben bemutató edzést.

2013. április 20., 14.00 órától
rönknyomás • koffercipelés • kôgolyóemelés • összetett feladat

A programok Celldömölk belterületén, a Vulkán fürdôn és az Energy Fittnes 
edzôteremben kerülnek megrendezésre.
A versenyre a belépés díjtalan! Köszönjük támogatóinknak!

 S P O R T  «



Új Kemenesalja »   2013. 04. 05.

15

Karácsonyi ritmusban húsvétkor
Kôszeg – Celldömölk 2-0 (0-0)
Kôszeg, Vas megyei labdarúgó-bajnok-
ság, 19. forduló. 2013. március 23.
Vezette: Bazsó Ferenc (Márton Péter, 
Sziber Tamás).
Kôszeg: Táncsics A.– Táncsics P., Fe-
hér, Ôry, Neisz – Takács (Weither 66. 
p.), Gugcsó, Bezdi, Horváth – Szolyák 
(Sárdy 75. p.), Kovács (Korényi 87. p.). 
Edzô: Neudl Gábor.

Celldömölk: Szíjártó – Mayer, Györ-
kös, Pupp, Simon M. (Ambrus A. 60. 
p.) – Vajda, Szuh F. (Ambrus R. 22. p.), 
Manganelli Zs., Mészáros (Németh J. 
60. p.) – Baranyai Zs., Gyôri. 
Edzô: Kelemen Kornél. 

Góllövôk: Kovács Szabolcs (11-esbôl 61. 
p.) és Sárdy Roland (88. p.).
Elômérkôzés: Kôszeg U19 – CVSE U19 
0-6 (0-2) A rövid kispad ellenére is ma-
gabiztos gyôzelem. G.: Horváth Márk 
(2), Hajas Máté, Virág Martin, Lôrincz 
Gábor, Böcskör Nagy Barnabás.

Celldömölk – Vasvár 2-0 (2-0)
Celldömölk, 200 nézô Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság 20. forduló 2013. 
március 30.
Vezette: Németh Tibor (Polgár Tamás 
dr., Tóth Máté).
Celldömölk: Szíjártó – Mayer, Ambrus 
R., Pupp, Ambrus A. (Sebestyén R. 65. 
p.) – Szuh F., – Vajda, Németh J. (Sebes-
tyén Sz. 83. p.) Manganelli Zs.(Simon 
89. p.), Baranyai Zs. (Mészáros 72. p.), 
– Gyôri. 
Edzô: Kelemen Kornél.

Vasvár: Smolczer R. – Döbör, Bíró, Bot-
fa (Unger 70. p.), Molnár (Dézsi 80. p.) 
– Toldi (Kaposi 62. p.), Osvald, Robán, 
Havlik (Birkás 46. p.) – Varga R., Varga Á. 
Edzô: Konrád Péter.

Góllövôk: Németh József (33. p.) és 
Szuh Ferenc (45+1 p.).
Kiállítva: Gyôri Gergely (65. p.)
Elômérkôzés: CVSE U19-Vasvár U19 
3-1 (0-1) Igaz, hogy már emberelôny-

ben, a végére mégiscsak sikerült meg-
fordítani a listavezetô ellen a meccset. 
G.: Horváth Márk (2) és Hideg Ádám.

Celldömölk – Kemenesmagasi 0-0 (0-0)
Celldömölk, 250 nézô Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság 18. forduló 2013. 
április 1.
Vezette: Hittaller Roland (Derdák Mar-
cell, Draskovits Norbert).
Celldömölk: Szíjártó – Mayer, Megye-
si, Györkös, Ambrus A. (Mészáros 63. 
p.) – Vajda, Ambrus R., Manganelli Zs., 
Sebestyén R. (Simon 84. p.) – Baranyai 
Zs. (Sebestyén Sz. 84. p.), Németh J. 
Edzô: Kelemen Kornél.

Kemenesmagasi: Bíró – Veszprémi Á., 
Bodor, Márkus, Molnár – Piri Á. (Veszp-
rémi M. 77. p.), Verasztó, Kovács, Ros-
ta – Boda, Piri B. (Csiszlér 83. p.). Játé-
kos-edzô: Bodor Tibor. 
Kiállítva: Molnár Zsolt (82. p.).
Elômérkôzés: CVSE U19-Kemenesma-
gasi U19 2-1. Az utolsó percben elért 
góllal sikerült kétvállra fektetni a jó ké-
pességû vendégeket.

Felborítva ugyan a kronológiai sor-
rendet, mindenképp azzal kell kezde-
nem, hogy az idei elsô hazai meccsünk 
gyászszünettel kezdôdött a 79 éves ko-
rában elhunyt Tarrósy Imre emlékére. 
Imrének amellett, hogy több mint egy 
évtizedig kollégája is lehettem, sokat 
köszönhetek a rengeteg adatért, amit 
összegyûjtött sporttörténeti könyvében 
és tôle vehettem át ennek a rovatnak 
az írását is. Visszatérve a focira, Kôsze-
gen nem sikerült megtréfálni a bajnoki 
cím felé haladó hazai együttest. Megint 
hiába voltunk a mezônyben egyenran-
gú ellenfelek, ebben a játékban a gó-
lok alapján osztják a pontokat. Jó, van, 
amikor kell egy kis segítség kívülrôl, je-
len esetben ezt a játékvezetôtôl meg-
kapták a kôszegiek, amikor egy kézre 
pattanó labda miatt büntetôt rúghat-
tak. Aztán a fellazuló védelem mellett 
néhány perccel a vége elôtt megkap-
tuk a kegyelemdöfést. A Vasvár elleni 

hazai nyitányon az alapkérdés az volt, 
sikerül-e a szezon elsô gólját megrúg-
nunk úgy, hogy nálunk játszik a góllövô 
lista 2-3. helyezettje Gyôri, Baranyai) és 
a visszatérô többszörös gólkirály (Né-
meth). Nos, kellett hozzá egy kis segít-
ség – nem a bírótól, mert ô látványosan 
összevissza fújt –, hanem a vendégpor-
tástól, aki egy felszabadításnak szánt 
rúgással eltörte a labdát és azt Németh 
Józsefnek csak át kellett kísérni a gól-
vonalon. A második gólunk már kombi-
natívabb volt, egy ügyes labdaszerzést 
követôen Németh és Szuh is üresen 
maradt az ellenfél 16-osán belül, amit 
úgy büntettek, hogy elôbbi az utóbbi-
nak, utóbbi pedig a hálónak passzolta a 
labdát. A kiütéses vereséget azért úszta 
meg a tabellán ötödik helyezett Vasvár, 
mert legalább három, egyesek szerint 
négy „ezt még szegény öreganyám 
is berúgta volna” helyzetet sikerült 
a folytatásban kihagynunk. Ráadásul 
Gyôri jó negyedóra alatt kétszer is ver-
bális vitába bonyolódott a sípmesterrel, 
aki mindkétszer sárga lappal, majd egy 
pirossal zárta le a szabályok kölcsönös 
ismertetésére vonatkozó megbeszé-
lésüket. Kár érte, mert így a második 
félidôben nem láttunk több gólt, mint 
ahogy a következô meccsen sem. A 18. 
fordulóból a hóhelyzet miatt elmaradt 
mérkôzést pótolták a csapatok az angol 
bajnokság karácsonykor szokásos rit-
musában, azaz a két meccs között két 
nap telt el. Talán emiatt a lábakban és 
fejekben lévô fáradtság okozhatta azt, 
hogy még a szokottnál is több hiba csú-
szott a játékba, helyzetei így is inkább a 
Cellnek voltak, de nem sikerült közülük 
egyet sem értékesíteni. A Magasi hoz-
ta a szokott lelkes, fegyelmezett játé-
kát, így megérdemelték az egy pontot, 
ami jól jött nekik a dobogó harmadik 
fokáért való küzdelemben. A folytatás-
ban a mezôny második feléhez tartozó, 
két kiesô helyen tanyázó csapat lesz az 
ellenfél, elôször április 7-én Rumban a 
helyi csapat, majd egy héttel késôbb, 
szintén vasárnap a Tanakajd látogat 
Cellbe. Egy esetleges hat pont már 
meglátszana a tabellán.             
              »dotto
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Munkáját szeretô és kiválóan végzô karosszérialakatos-fé-
nyezôt keresünk luxus és normál autók javításához 

Monaco környékére. 

Érd: 0033-613/36 66 25 telefonszámon - visszahívjuk!



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

NYEREMÉNYJÁTÉK
Március és április hónapban aki CELLDÖMÖLKI üzletünkben 

vásárol és kitölti a vásárlást igazoló szelvényt, 
SORSOLÁSON vesz részt.

Sorsolás: április 27., szombat
Nyeremény: 26" Shaub Lorenz LCD televízió



Tisztelt Hölgyem / Uram!

A Népjóléti Szolgálat és a Celldömölki Családokért Alapít-
vány meghívja Önt és kedves családját, valamint baráti társa-
ságát a 2013. április 19-én 18 órakor megrendezésre kerülô 

Tavaszköszöntô Jótékonysági Báljára a Vasvirág Hotelbe.
A bál fôvédnöke: Söptei Józsefné

PROGRAM
Érkezés: 17.30-18.00

Megnyitó
Fiderné Szakál Éva (Celldömölki Családokért Alapítvány elnöke)

Csizmaziáné Hubert Mária (Intézményvezetô)

18.00: Rocky Dilly, Akrobatikus Rock & Roll
18.20: Vacsora

19.30: Sep Team együttes
22.00: Makoya együttes

24.00: Tombola

Menü
Hortobágyi húsos palacsinta; Zsebes csirke Tinódi módra; Gom-

bás sertésszelet; Vegyes köret; Torta szelet

A rendezvény idôtartama alatt büfé üzemel, 
a zenét MC ARNIE szolgáltatja.

Belépôjegy ára: 2.500 Ft

Részvételüket kérjük, legkésôbb április 14-ig visszajelezni szíveskedje-
nek kollégánknak: Kuruczné Falusi Tünde 

Telefon: 06-95/525-912; 06-70/381-15-49
Levelezési cím: 9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3. 

E-mail: nepjoleti@cellkabel.hu


