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2009-ben nyert Celldömölk Város 
Önkormányzata és az Ôrségi Nemze-
ti Park Igazgatósága uniós forrásból 
támogatást a Ság hegyen kialakított 
Kemenes Vulkánpark létrehozására. 
A projektet az Önkormányzat gesz-
torságával valósította meg a kon-
zorcium. A projekt több elembôl állt: 
legjelentôsebb eleme a hegy lábánál 
a Látogatóközpont, valamint része 
a hegyen lévô Sághegyi Múzeum és 
a geológiai tanösvény. A projekt fô 
célja, hogy vonzó lehetôséget biz-
tosítson a tudatos, aktív, tematikus 
és szórakoztató turisztikai kikapcso-
lódásra, egyben oktatási és ismeret-
terjesztô központként is mûködjön. 
Fontos cél továbbá, hogy megfelel-
jen a természetvédelem elvárása-
inak, valamint az élô és élettelen 
természet védelmére tanítson. A 
Kemenes Vulkánparkkal kapcsolatos 
véleményét Fehér László, Celldömölk 
Város polgármestere a következô-
képpen fogalmazta meg:
– A Ság hegy apropója okot ad arra, hogy 
a vulkánok rendkívül izgalmas, misztikus 
világával olyan tudományos szinten fog-
lalkozzunk, ami ugyanakkor az ilyen irá-
nyú igényessége mellett egy látványos, 
szórakoztató, országos, sôt remélhetôleg 
nemzetközi jelentôségû idegenforgalmi 
célponttá teszi a hegyet. 
»Maga az épület már a tervezést meg-
elôzô fázisban igen nagy érdeklôdésre 
tartott számot…
– Valóban, a Látogatóközpont megvaló-
sítása már a kezdet kezdetén országos 
visszhangot váltott ki, az épület tervei-
nek elkészítésére nyílt, országos építé-
szeti tervpályázat került kiírásra, amire 
– alighanem hosszú ideig megdönthe-
tetlen módon – 45 pályázat érkezett. 
A hatalmas érdeklôdést épp a téma 
misztikuma, az építészettel való kap-
csolhatóságának izgalma váltotta ki. 
»A nyertes pályamû egy építészetileg 
izgalmas objektum lett, amely a városla-
kók véleményét megosztja, de minden-
képpen felhívja magára a figyelmet… 
– Az épület valóban nem szokványos 
kialakítású. A nyertes tervezôi gon-
dolat az volt, hogy miként a magma 
egy alulról felfelé haladó mozgással 
ér a felszínre, úgy a látogató is egy 
alulról felfelé haladó kiállításon is-
merje meg a történetet. A kiállításról 
nem elvonva a figyelmet, a régi kôbá-
nya ipari épületeinek egyszerûségét, 
anyaghasználatát, színvilágát akarták 
a tervezôk visszahozni, amiben ráadá-

sul olyan belsô térképzést használtak, 
ami minden lépcsôfordulóban, minden 
lépéskor egy izgalmas, új térélményt 
ad. A többszintes, csak kevés termé-
szetes fényt felhasználó, mintegy ezer 
négyzetméteres épületben többféle él-
ményt kínálnak a látogatóknak. 
»Milyen élményt kínál az épület az ide-
látogatóknak?
– A Verne-kabinba betérôk például vir-
tuális utazást tehetnek a világûrbe, 
megfigyelni a bolygónkon túli vulka-
nikus tevékenységet, a Vulkán-szimu-
lációs teremben pedig nagyméretû 
síkképernyôs monitorok révén egye-
nesen a magmatestbe repülhetnek. A 
látogatók ebben a teremben a megszi-
lárdult rögös és fonatos lávafolyás-fel-
színt is megismerhetik, hozzá irányított 
hangforrásból a pattogó, töredezô láva 
hangját hallhatják. A Tûzhányó-terem 
fô látványossága az Etna 3D domborzati 
makettje, de megismerkedhetünk itt a 
vulkanikus kôzetekkel és ásványokkal is. 
A Kárpát-medence terem a pannon tér-
ség vulkanikus életét mutatja be, de a 
termek közötti terekben megismerhetik 
a látogatók a tûzhányók pusztító, vagy 
éppen építô tevékenységét. A vetítô-
teremben remélhetôleg folyamatosan 
bôvülô kínálattal rövidfilmek kerülnek 
bemutatásra a világ és a világûr minden 
táján megtalálható tûzhányókról. A fil-
mek bemutatására elôre meghirdetett 
idôpontokban kerül sor, de alkalmazko-
dik a látogatócsoportok igényeihez is.
»Az épület tervezésénél a környezet 
védelmére is gondoltak…
– Igen, hiszen az épület technikailag 
is zöld gondolkodású, hûtésére és fû-
tésére talajhô-kollektorok kerültek al-

kalmazásra. Az épület természetesen 
akadálymentesített, rendelkezésre áll-
nak vizesblokkok, pihenô helyek, így a 
látogatóknak remélhetôleg marad ereje 
ahhoz, hogy megtekintsék a szintén e 
projekt keretein belül, a partner Ôrségi 
Nemzeti Park kiviteleztetésében megú-
jult múzeumot és geológiai tanösvényt.
»A fôépületen kívül milyen további lát-
nivalókkal várják a turistákat?
– A Sághegyi Múzeum kiállítási anyaga 
interaktív módon mutatja be a Ság hegy 
élôvilágát, valamint a hegy és az itt élô 
ember évezredes kapcsolatát. Az ide be-
térôk megmérhetik többek között a vul-
káni kôzetek tömegét, de megtudhatják 
azt is, hogyan nézett ki hajdan a Ság 
hegy sziluettje. Külön teremben látható 
a híres Eötvös-inga, amellyel még Eötvös 
Lóránt végzett méréseket a Ság hegyen. 
A Sághegyi Múzeum mellett található 
kôparkban Magyarország legjellegzete-
sebb kôzetei, és azokról egy rövid leírás 
található. A projekt keretében épülhetett 
meg a gyermekek számára egy, a vulká-
nosság témakörét feldolgozó játszókert 
is, és ennek eredményeképpen ismerhe-
tik meg a látogatók a 13 állomásból álló 
vulkanológiai tanösvényen a Ság hegy 
vulkanikus mûködését.
»Mit nyújtanak a kulináris élvezetek 
kedvelôinek?
– Külföldön és hazánkban is egyre na-
gyobb teret hódit a helyi gazdák, ter-
melôk termékeinek megismertetése az 
idelátogatókkal. Az az elképzelésünk, 
hogy a Ság hegyen és környékén talál-
ható akácfák virágából készült méz, va-
lamint a Ság hegyen termett szôlôbôl 
készült bor, a mellé kínált sonka, sajt, 
pogácsa a helyiek házi készítményeibôl 
kerüljön ki. Ez szerte az országban, sôt 
még nemzetközi szinten is ismertté ten-
né városunkat és a Ság hegyet. 

A Föld gyomrából a földfelszín felé
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Jó hír a horgászoknak: két mázsa 
amurt és közel 220 kg pontyot en-
gedtek április 2-án a celldömölki 
horgásztóba. 

Legutóbb 2012 szeptemberében volt 
jelentôs haltelepítés a Téglagyári-tó-
nál, akkor négy mázsa ponttyal gazda-
godott a horgászvíz élôvilága. „A hosz-
szúra nyúlt tél miatt a megszokottnál 
késôbb érkeztek meg a halak, így az 
idei évben csak április elején kerülhe-
tett sor a telepítésre” – tájékoztatta la-
punkat Pusztai Gábor, a Városgondnok-
ság fôkertésze. A horgászok igényeinek 
megfelelôen kétféle hal került a tóba, 
két mázsa pontyot és két mázsa amurt 
engedtek vízbe. A tervek szerint az év 

folyamán még kétszer lesz telepítés. 
Várhatóan a nyár végén és az ôsz elején 
kerül rá sor, a meglévô halfajok mellé 
a késôbbiekben kárász is érkezik a hor-
gásztóba. Az idei évben a halgazdálko-
dási terv szerint várhatóan 12 mázsá-
nyi halat engednek a vízbe, a pontos 
mennyiséget az határozza meg, hogy 
mennyi horgászjegyet tudnak eladni a 
szezon során, hiszen az ebbôl befolyt 
összeget tudják a halállomány bôví-
tésére fordítani. „A jegyárakat 100%-
osan halvásárlásra fordítjuk, az összes 
többi költség, pl. halôrök költsége, a 
tó környékén található növényzet kar-
bantartása, illetve a tervezett kamera-
rendszer kiépítése a Városgondnokság 
költségvetésébôl történik” – mondta 

el a fôkertész. Folyamatban van még a 
halcsapdák kihelyezése, mivel egy nem 
kívánt törpeharcsa-állomány van a tó-
ban, ami mind a sporthorgászatot, mind 
a vízben élô halfajokat veszélyezteti.  
                      »vajda zsuzsa

Amur és ponty érkezett a horgásztóba

Magyarország több településéhez ha-
sonlóan, Celldömölkön is felvonták a 
magyarság összetartozását szimbo-
lizáló székely lobogót. A zászlóavató 
ünnepségre április 12-én került sor a 
felújított turulszobornál. 

A zászlóavató ünnepség a nemzeti Him-
nusszal vette kezdetét, majd Sipos Lász-
ló, a Soltis Lajos Színház tagja, Dsida Jenô 
Kerülöm a neved címû versét szavalta el. 
Az ünneplô közönség elôtt elsôként Fe-
hér László polgármester mondott beszé-
det: „A mai alkalommal több jelképet is 
ünnepelünk: a felújított turulszobrot és a 
rajta elhelyezendô székely zászlót, mely 
jelképek a magyarság történetét, össze-
tartozását szimbolizálják.” Az 1930-as 
évek végétôl a Széchenyi utcában, majd 
1970-tôl a ligetben álló turulszobor a vá-
rosközpont rendezése során került ismét 
méltó helyére. A szobor talapzata felújí-
tásra várt, ez most megtörtént és felkerült 
rá a kettôskereszt. Ugyanezen a napon a 
székely lobogót is kitûzték az emlékmûre, 
melyet Celldömölk erdélyi testvérvárosa, 
Erdôszentgyörgy ajándékozott a helyiek-
nek. Az ünnepségen jelen volt Tar András, 
Erdôszentgyörgy alpolgármestere is, aki 
örömét fejezte ki, hogy Celldömölkre el-

hozhatták a székely zászlót, és reményt 
fûzött a szimbólumhoz, mely tovább 
erôsítheti a két város kapcsolatát. A kék 
alapon hosszanti arany sávot, valamint a 
Nap-csillagot és Holdat ábrázoló lobogót 
a történelmi egyházak képviselôi, Kirner 
Antal Zoltán katolikus plébános, Németh 
Tamás református és Rác Dénes evangéli-
kus lelkészek is megáldották. Ezt követôen 
a Székely Himnusz alatt Fehér László 
polgármester és Tar András, Erdôszent-
györgy alpolgármestere közösen vonták 
fel a magasba a nemzeti trikolor mellé a 
székely zászlót. Az ünnepség zárásaként 
Erdôszentgyörgy Önkormányzata, Celldö-
mölk Város Önkormányzata, a Vas Megyei 
Kormányhivatal, a Celldömölki Járási Hiva-
tal, a Vas Megyei Közgyûlés, a Celldömölki 
Tankerület valamint a Kemenesaljai Tria-
non Társaság képviselôi megkoszorúzták 
a felújított turulszobrot. Végezetül Varga 
Diána népdalénekes és a Kemenesmaga-
si Citerazenekar és Népdalkör elôadását 
hallgathatták meg az egybegyûltek.   

»v zsuzsa

Felvonták a székely zászlót

Jó úton halad a megvalósulás felé az 
izsákfaiak által régóta várt szennyvíz-
csatorna építés ügye. A program részle-
teirôl április 15-én falugyûlés keretében 
tájékozódhattak az érdeklôdôk, ahol 
Fehér László polgármester elmondta, 
hogy Celldömölk Város Önkormányza-
ta korábban pályázatot nyújtott be az 
izsákfai városrész szennyvízelvezeté-
sének megoldása érdekében. Az elô-
készítô pályázat sikeresnek bizonyult, 
a beruházás becsült értéke 250 millió 
forint, melyhez 95% támogatást bizto-
sít az állam, a fennmaradó 5% a lakos-
ságot terhelné. A legutóbbi rendkívüli 

testületi ülésen a képviselô-testület át-
vállalta a fennmaradó 5% önrészt, így 
a településrészen élôknek a közmûfej-
lesztési hozzájárulást (rákötés díját) kell 
biztosítaniuk. A képviselôk úgy határoz-
ták meg, amennyiben a második körös 
pályázat is nyer, és kiépülhet a hálózat, 
úgy az izsákfai lakosok is, a Celldömöl-
kön meglévô csatornahálózatra történô 
rákötés esetében fizetendô közmûfej-
lesztési hozzájárulással azonos összeget 
fizessék meg. Ennek mértéke 65.000 + 
áfa, azaz bruttó 82.000 forint. Amennyi-
ben a pályázat sikeres elbírálás alá esik, 
a lakosok eldönthetik, hogy a közmû-

fejlesztési hozzájárulást egy összegben, 
kettô vagy négy részletben fizetik meg. 
Dr. Szarvas Attila Imre, a Kockázat Kuta-
tó Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. ügy-
vezetôje elmondta, hogy az elôkészítô 
szakasz lassan a befejezéséhez ér, elké-
szült az engedélyezési tervdokumentá-
ció, a megvalósíthatósági tanulmány, a 
költséghaszon elemzés, illetve az ehhez 
kapcsolódó egyéb tanulmányok. A pá-
lyázat továbblépéséhez feltétel, hogy a 
lakosság legalább 75%-a jelezze a csa-
tornahálózatra történô rákötési szándé-
kát. Errôl április 29-ig írásban nyilatkoz-
hatnak az izsákfai lakók. A falugyûlésen 
résztvevôk egyhangúan támogatták a 
szennyvízberuházást.    »vzs

Falugyûlés az izsákfai városrészen
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Április 8-án és 9-én várták a szülôket tan-
köteles gyermekeik beíratására Celldö-
mölk valamennyi általános iskolájában. A 
jelentkezôk számát tekintve úgy tûnik, a 
Városi Általános Iskolában a tavalyi évhez 
hasonlóan alakul az iskolakezdôk száma. 
Danka Adél, a Városi Általános Iskola 
és Egységes Pedagógia Szakszolgálat 
igazgatója elmondta, hogy az anyain-

tézménybe 87 leendô elsôs kisdiák irat-
kozott be a meghatározott napokon, az 
alsósági tagiskolában 19 elsô osztályos 
kezdi meg tanulmányait a 2013/2014-es 
tanévben, míg a kenyeri tagintézménybe 
négy, jelenleg még nagycsoportos óvo-
dás jelentkezett. A beiratkozás a Szent 
Benedek Katolikus Általános Iskolában is 
rendben lezajlott. A tavalyi évhez hason-

lóan az intézmény két elsôs osztállyal in-
dítja a 2013/2014-es tanévet. Szeptem-
bertôl 45 elsô osztályos tanuló foglalja 
el az iskolapadokat, egyelôre a kolostor 
épületében alakítanak ki számukra két 
tantermet – tudtuk meg Czupor Attila 
igazgatótól. Az iskolába készülô gyerme-
kek szeptemberig több ízben is megis-
merkedhetnek leendô iskolájukkal. Erre 
adnak alkalmat a játszóházak és a külön-
bözô iskola-elôkészítô foglalkozások.             
    »vzs

Beiratkoztak a leendô elsôsök

Április 9-én ünnepélyes keretek kö-
zött átadásra került a MÁV-START  
Zrt. celldömölki állomásának felújí-
tott pénztára. Az új kiszolgáló abla-
kok az utazóközönség és az ott dol-
gozók komfortérzetét is növelik.

A vasúttársaság régóta várt igényt elé-
gített ki. A mosonmagyaróvári, veszpré-
mi és zalaegerszegi állomás jegypénz-
tára után a celldömölki vasútállomás 
jegykiadói is új külsôt kaptak. Az éven-
te közel hatszázezer darab menetjegy 
értékesítését teljesítô pénztár teljes 
körû, a munkakörülményeket javító, az 
utasok és az ott dolgozók komfortérze-
tét növelô felújításon esett át. Az ün-
nepélyes átadáson beszédet mondott 
Fehér László, Celldömölk Város pol-
gármestere, Csilléry Béla, a MÁV-Zrt. 
Pályavasúti üzletágának területi ve-
zetôje, Zaránd György a MÁV-Start Zrt. 
értékesítési igazgatója. A jelenlévôket 
házigazdaként Magyar Péter, a MÁV-
Start Zrt. Celldömölki Személyszállítási 
Központjának vezetôje köszöntötte, aki 
ismertette a beruházást: „A jó munká-

hoz idô kell. Az idô mellett megfelelô 
munkakörülmények is kellenek a jó 
munkavégzéshez. Ezt a MÁV-Start Zrt. 
is felismerte, és az elmúlt években 
jelentôs összeget fordított a dolgozók 
munkakörülményeinek javítására. En-
nek a beruházási programnak a része 
a celldömölki jegypénztár felújítása is. 
A korszerûsítés során a kiszolgáló abla-
kok biztonsági üveggel, tolótálcás pén-
zátadó berendezéssel és spotlámpás 
megvilágítással lettek ellátva. A pénz-
táriroda helyiségében ergonómiailag 
megtervezett bútorzat és digitális érték-
tároló került beépítésre.” Az új jegyvál-
tók hivatalos átadását a szalagátvágás 
ünnepélyes pillanata erôsítette meg. A 
pénztárat az utazóközönség felé Fehér 
László polgármester és Csépke András a 
MÁV-Start Zrt. üzemeltetési igazgatója 
nyitotta meg.     
         »vajda zsuzsa

Megújultak a vasúti jegypénztárak

A tavalyi évben a kórházunk állami 
tulajdonba került. Emiatt érezhetô 
a városban és a környéken élôkben 
egy fajta bizonytalanság a kórházi 
alapítvány támogatását illetôen.  
– Attól, hogy a kórház állami tulajdonba 
került, még itt maradt, Celldömölkön, 
ugyanazokat a feladatokat végzi, ugyan-
azokat az embereket látja el, és minden-
fajta támogatás, amit a kórház az alapít-
ványon keresztül kap, mégiscsak az itt 
élôk egészségét szolgálja – nyilatkozta 
lapunknak dr. Farkas Péter Imre, a Keme-
nesaljai Egyesített Kórház igazgatója. 
– A Kemenesalja Kórházáért Alapítvány 
sikeres, sikerességét pedig 99%-ban 
annak köszönheti, hogy az itt élôk fel-
ajánlották személyi jövedelemadójuk 
1%-át – tájékoztatott dr. Pörneczi Károly, 
az alapítvány kuratóriumának elnöke. 
» Mi képezi az együttmûködés alapját? 
– kérdeztük dr. Pörneczi Károlyt.
– Gyakorlati szempontból az alapítvány 
kuratóriumában is felmerült a hogyan 
tovább problémája, született egy döntés, 
miszerint az alapítvány a kórház felada-

tellátáshoz kapcsolódó mûszervásárlá-
sait úgy bonyolítja, hogy a mûszerek az 
alapítvány tulajdonát képezik, és a kór-
ház ingyenes használatra kapja meg kor-
látlan ideig. Miután a kórház funkciója az 
aktív ellátás megszûntével inkább a kró-
nikus ellátás és a járóbeteg-szakellátás 
felé fordult, egy olyan döntés is született 
a kuratóriumban, hogy prioritást élvez-
nek a járóbeteg-szakellátásban haszná-
latos eszközök.
»Mekkora összeget tudtak a közelmúlt-
ban eszközvásárlásra fordítani? – ér-
deklôdtünk dr. Farkas Pétertôl.
– A befolyt 1%-okból 9 millió forintnyi nagy-
ságrendben születtek eszközbeszerzések, 
a szemészet kapott egy nagyon értékes 
látótérvizsgáló mûszert, a fül-orr-gégészet 
egy flexibilis fiberoszkópot (a légutak és a 
garat kíméletes vizsgálatát lehetôvé tevô 
eszközt), és egyéb kisebb értékû eszközök 
beszerzését tette lehetôvé. 
Az intézmény és az alapítvány továbbra 
is ilyen körülmények között szeretnék 
a mûszerbeszerzéseket bonyolítani, 
és kérik a lakosságot, hogy 1%-ukkal 

továbbra is támogassák a beszerzé-
seket. A jelenlegi tulajdonosnak, a 
GYEMSZI-nek is az az érdeke, hogy a 
megmaradt kórházak minél magasabb 
szinten tudják ellátni a feladatukat, és 
mivel szûkösek a források, önmagában 
a fenntartó nem tudná a folyamatos 
modernizálást megoldani, az ilyen 
alapítványi mûködés nagymértékben 
hozzájárul ahhoz, hogy ne okozzon az 
ellátásban fennakadást.
A Kemenesalja Kórházáért Alapítvány 
adószáma: 19245450-1-18.    
              

Továbbra is alapítványi támogatással folyhat az eszközbeszerzés

Hegybírói pályázat

A Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsé-
ge (Somló hegy, Ság hegy, Kis-Somlyó 
hegy) 8481 Somlóvásárhely, Somlai 
u. 1. pályázatot hirdet hegybírói állás 
betöltésére. A pályázattal kapcsolatos 
bôvebb információk megtekinthetôk 
2013. április 19-étôl a www.somloibor-
videk.hu és a www.hnt.hu honlapon.
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Nem gondoltuk volna, 
hogy ilyen is lehet a 
tél – mostanában több-
ször hangzott el ez a 
mondat, pedig már áp-
rilis közepén járunk. A 
rendkívül csapadékos 

idôjárás próbára tette a katasztrófa-
védelmi erôket is. Az elmúlt idôszak 
kihívásairól Kovács Levente tûzoltó al-
ezredest, a Sárvári Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetôjét kérdeztük, aki 
nemcsak hivatásából adódóan kötô-
dik Celldömölkhöz: mint megtudtuk, 
gyermek- és ifjúkorát városunkban 
töltötte. Beszélgetésünk során a ka-
tasztrófavédelem szerkezetében tör-
tént változásokat is érintettük. 
»Az elmúlt évben jelentôs struktúraátala-
kításon ment át a katasztrófavédelem. 
Térségünkben milyen változások követ-
keztek be?
– A 2012-es év a változások éve volt a 
katasztrófavédelemben. Az új katasztró-
favédelmi törvény átalakította a felada-
tokat, megváltozott a védelemigazgatás 
rendszere. Ennek elsô lépése az volt, 
hogy január elsejével a korábbi hivatásos 
önkormányzati tûzoltóságok átalakultak 
állami tûzoltóságokká. Helyi szinten kü-
lönös változást ez nem okozott, jelentô-
sebb változások április elsejétôl követ-
keztek be. Vas megyében Szombathely, 
Körmend és Sárvár központtal három 
katasztrófavédelmi kirendeltséget hoztak 
létre. A Sárvári Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség a Celldömölki és a Sárvári Járás 
területén jár el tûzvédelmi, polgári védel-
mi és iparbiztonsági hatósági ügyekben. 
Minden katasztrófavédelmi kirendeltség-
hez egy hivatásos tûzoltóparancsnokság 
tartozik, melynek alapfeladata a tûzoltás, 
mûszaki mentés és lakosságvédelem. 
»Mi lett a tûzoltóságok sorsa?
– A legfontosabb változás talán az, hogy az 
önkormányzati tûzoltóságokat állami irá-
nyítás alá helyezték. A jelenleg szolgálatra 
kész Celldömölki Önkormányzati Tûzoltó-
ság a korábbi önkéntes tûzoltóságból ala-
kult át. Az országos koncepció szerint az 
egész ország területét a hivatásos állami 
tûzoltók fedik le, a helyi, önkormányzati 
tûzoltóságok az ô munkájukat segítik, ön-
álló mûködési területtel nem rendelkez-
nek. Április elsejével nemcsak a hivatásos 
tûzoltóságok, hanem a polgári védelmi 
irodák is beintegrálódtak a kirendeltségek-
hez. A Celldömölki Járás katasztrófavédel-
mi megbízottja Fódi Károly lett, akinek iro-
dája a Koptik Odó u. 8. szám alatt található. 
»A szélsôséges idôjárás idejekorán pró-
bára tette a katasztrófavédelem szakem-

bereit. Kemenesalján milyen rendkívüli 
helyzet uralkodott az elmúlt hónapokban?
– Az elmúlt hónapok szokatlannak mond-
ható idôjárása számos esetben okozott 
napokig tartó gondokat. Január, február 
és március hónapokban a havazás és 
hófúvás által elôidézett helyzettel kel-
lett szembenézni. A beavatkozásokba a 
helyi védelmi bizottságokat is be kellett 
vonni, akik olyan döntéseket is hoztak, 
melyre korábban nem volt példa. Példá-
ul Celldömölkön és Sárváron is el kellett 

rendelni a település lezárását, hiszen a 
közutakon a hóátfúvások miatt olyan ál-
datlan állapotok uralkodtak, melyek in-
dokolttá tették az intézkedést. A januári 
és a februári hóhelyzetet a lakosság jól 
kezelte, viszonylag kevés baleset történt, 
felkészültek a téli idôjárásra. A márciusi 
hóhelyzet viszont nagy beavatkozást 
igényelt. Sokan rekedtek az utakon, több 
személyi sérüléssel járó baleset történt. 
A balesetek mellett fel kellett számolni 
az utak hó általi elzártságát, továbbá az 
úton rekedt személyek elhelyezésérôl is 
gondoskodni kellett. Régen volt már arra 
példa, hogy ténylegesen mûködtetni 
kelljen melegedô helyiségeket a tele-
püléseken. Március 14-rôl 15-re virradó 
éjszaka két településen, Celldömölkön 
és Keléden is ki kellett nyitni az átme-
neti szállásra kijelölt intézményeket. Ter-
mészetesen a katasztrófavédelem nem 
egyedül végzi ezeket a feladatokat, nagy 
szerep hárul a települések közbiztonsá-
gi referenseire, az ezzel járó feladatokat 
Celldömölkön Gyuricza Imre látja el. 
»A havazás után a belvíz okozott gondot…
– A hó olvadásával olyan vízfolyások is 
keletkeztek, melyekre emberemlékezet 

óta nem volt példa. A talajok olyannyira 
telítettekké váltak, hogy több csapadékot 
nem tudtak elnyelni. Ostffyasszonyfán a 
tûzoltók beavatkozására illetve homok- 
zsákokkal történô védekezésre is szükség 
volt, hogy a víz ne törjön be a házakba. A 
csapadékos idôszakban küzdeni kellett a 
belvíz ellen is, a tûzoltókat több családi 
házhoz riasztották, mert a víz a pincéket 
is elöntötte. A védekezések megszerve-
zésébe önkéntes tûzoltó egyesületeket is 
bevontunk, több esetben segítségünkre 
voltak például a jánosházi, a kenyeri és a 
pápoci önkéntesek.

»Milyen feladatok elôtt áll még a ka-
tasztrófavédelem?
– Hatóságként jelenleg is 30 tárgykörben 
járunk el, ez a szám a jövôben tovább fog 
emelkedni. Helyi szintre kerül például a 
tûzvizsgálatok lefolytatásával, valamint 
a kéményseprô ipari tevékenységgel 
kapcsolatos jogkör. A 2013-as év straté-
giai feladata az, hogy a járások önkéntes 
mentôcsoportokat hozzanak létre. A Cell-
dömölki Járásban szervezés alatt van a 
Kemenesalja Mentôcsoport megalakítása. 
Hamarosan aktuálissá válik a szabad te-
rületi tüzek kérdése, kérjük a lakosságot, 
hogy ügyeljenek az erre vonatkozó szabá-
lyok betartására.        »vajda zsuzsa

Készenlétben a katasztrófavédelem

Helyesbítés
A Dömölki Hírek legutóbbi számában 
tévesen jelent meg az Együtt Celldö-
mölk Városért Egyesület neve, helye-
sen: Az evangélikus gyülekezet nevé-
ben köszönjük az Együtt Celldömölk 
Városért Egyesületnek a gyülekezeti 
ház felújítására kapott támogatást.
     »kiniczkyné csite nóra
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Összeraknak, szétszednek, csiszolnak, ra-
gasztanak, festenek. A kezük alatt lénye-
gülnek át a boltban kapható és bárki által 
összeállítható modellek egészen mássá, 
egy magasabb minôséggé. A Celldömöl-
ki Makett Klub 2009 januárjában Horváth 
Péter, Géczy Péter, Géczy Zoltán, Molnár 
István, Takács Krisztián és Sipos Gyula ösz-
szefogásával alakult meg. A modellezés 
területén alkotott egyedi, kiemelkedô 
eredményeik elismeréseként március 
15-e alkalmából „Vas Megye Önkormány-
zata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata” ki-
tüntetésben részesültek. 

– Jelenleg 21 fô tartozik a klub tagjai közé. A 
foglalkozások jó hangulatban telnek, a fel-
nôttek sok segítséget és biztatást adnak a 

fiatalabbaknak. Igyekszünk megtanítani a 
gyerekeket arra is, hogy ez a türelem hobbija. 
A témákat tekintve elég sokoldalú a szakkör: 
vannak repülôket, harcjármûveket, polgári 
jármûveket és hajókat készítô tagjaink is, de 
készítünk diorámákat is, amelyek még élet-
hûbbé varázsolják a kész mûveket – mutatta 
be a szakkör munkáját Géczy Péter és Géczy 
Zoltán, a klub vezetôségének tagjai.
»A makettezés számotokra több, mint hobbi.
– A makettezéssel gyerekkorunkban talál-
koztunk, azóta tart ez a szerelem. Versenyre 
azonban csak felnôttként jutottunk el. Ezért 
tûztük ki célként, hogy a gyerekeket is hason-
ló sikerekhez juttassuk, már ebben az élet-
korban is. A megmérettetések nem csupán 
a díjakról szólnak, hanem a fejlôdést is elôse-
gítik. Szeretnénk, ha a gyerekek a televízió, 
számítógép mellett egy kicsit a kézügyessé-
güket, történelemtudásukat is fejlesztenék. 
A közösségépítés mellett ennek a hobbinak a 
hozadéka, hogy az ország számos területérôl 
szerzünk ismerôsöket, barátokat. Megosztjuk 
velük tapasztalatainkat, és ôk is adnak ötlete-
ket nekünk a munkához.
»Milyen versenyeken szoktatok részt venni?
– A környék versenyein részt veszünk mind a 
felnôtt, mind a gyerek kategóriákban. Próbál-
juk külföldön is eredményesen képviseltetni 

városunkat. Idén Bécs volt az elsô külföldi ver-
senyünk, ahol két második helyezést értünk el. 
Áprilisban Mosonmagyaróvárra készülünk, a 
nyári hónapokban Csehországba és Olaszország-
ba szeretnénk eljutni, ahol eddig is eredménye-
sen szerepeltünk. Augusztusban Zalaegerszegre 
megyünk. Az év utolsó versenyét Pozsonyban 
rendezik, amire szintén minden évben vittünk 
munkákat, ezt idén sem szeretnénk kihagyni. 
»Néhány éve már Celldömölkön is szerveztek 
makett kiállítást és versenyt, honnan jött a 
rendezvény ötlete?
– A környék versenyeit látogatva jött az ötlet, 
hogy mi is rendezhetnénk kiállítást és versenyt. 
A szervezés nem egyszerû feladat, de megfe-
lelô támogatást kapva a várostól és a KMKK-tól, 
eddig sikerült megoldanunk. Így az idei évben 
már a negyedik versenyünkre készülünk. A ren-
dezvényen fôleg dunántúli klubok képviseltetik 
magukat, de Budapestrôl is szoktak jönni. Re-
méljük, idén is a szokásos számú és minôségû 
munkák lesznek megtekinthetôek.  
»Mit jelent számotokra a kitüntetés?
– A március 15-i kitüntetés nagy megtisztelte-
tés a klubnak. Biztosít minket arról, hogy a be-
fektetett munka nem hiábavaló. Legnagyobb 
örömmel az tölt el bennünket, hogy a városon 
kívül a megyénkben is ismerik klubunk tevé-
kenységét.          

Egy elismert türelemjáték: a makettépítés

A VulkánSport Egyesület az amatôr fut-
ball-élet egyik legsikeresebb megyei 
szervezô ereje. Az egyesület létrejöttétôl 
máig eltelt idôszak meggyôzôen igazol-
ja vissza célkitûzéseiket, de azt is nyu-
godtan kijelenthetjük, hogy bôségesen 
túlteljesítették eredeti vállalásaikat. Az 
amatôr sport területén végzett kiemel-
kedô munkájukat március 15-én, Vas 
Megye Önkormányzat Szolgálatáért Sport 
Tagozata díjjal ismerték el. Az egyesület 
tevékenységérôl Barna István és Bálint 
István vezetôségi tagokat kérdeztük.

»Honnan jött az egyesület létrehozásának 
az ötlete?
– Ha egy nevet kellene említeni, akkor 
mindenképpen Molnár János sportszervezô 
barátunk nevét említenénk meg. Az ô kez-
deményezésére az évek során egyre több 
labdarúgótorna szervezôdött városunkban. 
Úgy gondoltuk, hogy a tömegsportnak egy 
szervezett keretet kellene adni, mellyel a 
városban tevékenykedô és a környékbeli 
csapatokat is tudjuk vonzani. Így született 
meg az egyesület ötlete, melyet 2004-ben 
VulkánSport néven meg is valósítottunk. 
Majd megalapítottuk a VulkánFesztivál 
Egyesületet is, melynek égisze alatt szer-
vezzük nyaranta a Vulkán Futball Fesztivált.

»Miért jött létre a VulkánSport Egyesület?
– Kiemelt célunknak tûztük ki Celldömölk 
és környéke sport és kulturális életének 
szervezését és a programok lebonyolítását. 
Rendezvényeink a versenysport és tömeg-
sport területén is elsôsorban a labdarúgásra 
helyezik a hangsúlyt, de igyekszünk kihasz-
nálni a 2005-ben átadott Vulkán fürdô által 
nyújtott lehetôségeket is. Szeretnénk fel-
hívni a figyelmet az egészséges életmód, 
a mozgás fontosságára, a sport szeretetére.
»Milyen rendezvények kötôdnek a Vul-
kánSport Egyesület és a VulkánFesztivál 
Egyesület nevéhez?
– Idén rendezzük meg a X. Vulkán Futball 
Fesztivált, a XXV. Szilveszter Kupát. Az emlí-
tetteken túl hagyományos rendezvényünk-
ké lett a Mikulás Kupa, a Farsang Kupa, a 
minden év júliusában megrendezésre ke-
rülô Strandfoci Fesztivál. Igyekezünk kihasz-
nálni a mûfüves pályák adta lehetôséget 
is, számos alkalommal használjuk azokat 
amatôr versenyek lebonyolítására. Hat éve 
újraindítottuk a Kispályás Városi Bajnoksá-
got, majd egy évvel késôbb kiírtuk ugyan-
ezt az „öregfiúk” részére is. Éves szinten 
minden korosztályt és mindkét nemet is 
beleszámítva, mintegy 1400-1500 sportolni 
vágyó embert mozgatunk meg rendezvé-
nyeinkkel. Korábban Mozdulj Kemenesalja 

néven sorversenyek szervezésében és le-
bonyolításában is részt vettünk, melyeken 
a kistérség településeinek csapatai vettek 
részt. A tavalyi évben elôször rendeztük 
meg az országos K&H edzôtábort (labdarú-
gás, kosárlabda, teke, bowling sportágak-
ban), melyet idén is megtartunk. 2006-ban 
került elsô ízben megrendezésre a Bajno-
kok tornája, mely öt város részvételével 
– Ajka, Pápa, Tapolca, Vasvár, Celldömölk – 
évrôl évre más városban zajlik.
»Mit jelent számotokra a kitüntetés?
– Nagy örömmel tölt el ez a kitüntetés, 
hiszen a sport területén végzett évtizedes 
munkánkat ismerték el. Mindez ugyanak-
kor arra sarkall és ösztönöz minket, hogy 
az elkövetkezô idôszakban, az eddigieknél 
még jobban végezzük sportszervezôi tevé-
kenységünket.                
        »vajda zsuzsa

Labdarúgás a vulkán erejével
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Kétévente rendezik meg a celldö-
mölki színház névadójáról elne-
vezett fesztivált, a Soltis Lajos Or-
szágos Színházi Találkozót. Idén a 
hatodik fesztivál programja zajlott 
április elsô hétvégéjén. 

A hazai alternatív színtársulatok egyik 
legrangosabb találkozója a Soltis Lajos 
Országos Színházi Találkozó. A társulat 
2003 óta minden páratlan esztendô-
ben életre hívja a fesztivált. Ezzel a 
rendezvénnyel szeretnék megôrizni 
a 2000-ben tragikus balesetben el-
hunyt névadójuk, Soltis Lajos, valamint 
két vezetô színészük, Figer Szabina és 
Kurucz László emlékét. Az április 5-e 
és 7-e között zajló találkozó résztve-

vôit Nagyné Ferencz Myrtill, a Humán 
Szolgáltatások Bizottságának elnöke 
köszöntötte. Beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy a város kulturális életében 
évek óta fontos szerepet tölt be a Sol-
tis színház, kiváló elôadásaikkal, rend-
szeres képzô táboraikkal a megye és 
az ország színházi életének aktív és jól 
ismert részeivé váltak. Nagy Gábor, a 
Soltis Lajos Színház vezetôje a megnyi-
tón elhunyt színésztársaikról emléke-
zett meg – a fesztivál ideje alatt emlé-
kükre három mécses világolt. 
A Kamaraszínházban és a Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központ Színháztermé-
ben három napon keresztül különbözô 
társulatok mutatkoztak be. Ez alkalom-
mal is megmutatta magát az ország 
legtöbb amatôr színjátszó csoportja, 
érkeztek együttesek többek közt Bu-
dapestrôl, Pápáról, Székesfehérvárról 
és a határon túli Erdôszentgyörgyrôl 
is. A háromnapos találkozó ideje alatt 
kilenc társulat tizenegy elôadását lát-
hatta a közönség, köztük a házigazda 
Soltis Lajos Színház is színpadra állt. 
Ezúttal egy stúdiós elôadással (Vagy 
amit akartok...) és egy mozgásszínházi 
produkcióval (Asylium/Menedék) lép-
tek színre a helyiek. A békés versenyen 
egyszemélyes elôadások is gazdagítot-
ták a cseppet sem unalmas felhozatalt. 
Elôször járt Celldömölkön Márkos Ervin, 

aki Babits Mihály fogarasi éveit idézte 
meg a színpadon, de a Jászberénybôl 
érkezô Várszegi Tibor is bemutatkozott. 
Voltak, akik verses-zenés darabot hoz-
tak magukkal, így tettek a budapesti 
Holdvilág Kamaraszínház színészei; 
míg az erdôszentgyörgyi Bodor Péter 
Színkör klasszikus komédiával, az Am-
phitrüannal érkezett. A pápai Teleszte-
rion Színházi Mûhely két elôadással is 
készült. A zsirai Alternatív Képszínház 
Az elhagyott madár címû szertartással 
nevezett a fesztiválra, a székesfehérvá-
ri Prospero Színkör Hat szék elôadásá-
val szállt versenybe.
A hétvégén megrendezett fesztiválon 
díjakat is osztottak. A zsûri döntése 
alapján a találkozó legjobb elôadá-
sának járó Soltis Lajos-díjat a pápai 
Teleszterion Színházi Mûhely Semmi 
címû elôadása nyerte el. A legjobb nôi 
szereplônek járó Figer Szabina-díjat 
Koltai Juditnak ítélték oda, a legjobb 
férfi szereplônek járó Kurucz Lász-
ló-díjat Várszegi Tibor vihette haza. A 
legkomplexebb színházi élményt a há-
zigazdák versenyen kívül bemutatott 
Menedék/Asylium címû mozgásszín-
házi elôadása nyújtotta, melyet külön-
díjjal jutalmazott az öttagú zsûri. A dí-
jat az elôadás rendezôje, Benkô Ágnes 
vette át. A résztvevô színtársulatok a 
folytatás reményében zárták a VI. Sol-
tis Lajos Országos Színházi Találkozót.

»vajda zsuzsa

Katarzis a színpadon és a nézôtéren

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ 
és Könyvtár 2012–2013-as felnôtt 
színházbérletének utolsó elôadására 
április 6-án várta közönségét. Ezúttal 
egy komolyabb mûfaj került színre, a 
Turay Ida Színház mûvészeinek köz-
remûködésével, akik Sarkadi Imre 
életének utolsó drámáját, az Elve-
szett paradicsomot mutatták be két 
felvonásban.  

Elveszett paradicsom. Ezt hallva sok 
minden eszünkbe juthat, leginkább a 
késôn megtalált és már nem is birto-
kolható, elillanó boldogság. A paradi-
csomi boldogság keresése és annak 
megtalálása a hétköznapi embert is 
foglalkoztatja. A színmûben a fôhôs 
számára addig ismert jelen, s a már 
darabokra hullott jövô világával talál-
kozhatunk. Egyetlen rossz döntésének 
következményei elegendôek ahhoz, 
hogy az addig jelentéktelennek tûnô 
dolgok elvesztése közben ráébredjen 
valódi értékükre. 
A fôhôs Sebôk Zoltán, fiatal, tehetsé-

ges agysebész lakásán tiltott abortuszt 
hajt végre a szeretôjén, aki belehal az 
operációba. Tisztában lévén tettének 
következményeivel, elutazik vidéken 
élô apjához, hogy elbúcsúzzék tôle a 
börtönbe vonulás elôtt. Az éppen het-
venötödik születésnapját ünneplô idôs 
Sebôk Imrénél vidéki rokonok vendé-
geskednek, köztük a fiatal és vidám 
Míra, akinek fiatalsága, tisztasága, 
szépsége és jókedve megérinti Zoltánt. 
Olyannyira, hogy úgy érzi, ô az a lány, 
akibe képes lenne beleszeretni, és rá-
döbben, milyen paradicsomi lehetett 
volna az élete. Ez a szerelem azonban 
számukra már elveszett, túl késôn is-
merték meg egymást. A dráma utolsó 
jelenetében a fôhôs keserûen kifakad, 
és a következô szavakkal mindent el-
mond: „Ezért a lányért éltem volna…” 
A folytatás és befejezés pedig a kö-
zönség soraiban ülôk képzeletére és 
fantáziájára volt bízva, de a nézôtéren 
felzúgó tapsvihar igazolta, hogy a mû 
üzenete mindenkihez eljutott.   
Zoltán kétségbeesett, lelki válsággal 

küzdô, életbe vetett hitét vesztô, ci-
nikus figuráját Viczián Ottó keltette 
életre, az idôs Sebôk szerepében Koncz 
Gábor remekelt. A történeten pedig 
olyan kitûnô színészgárda kísérte ôket 
végig, mint Tóth Judit, Bregyán Péter, 
Schnell Ádám, Magyar Tímea, Kocsis 
Judit, Márkó Eszter és Ömböli Pál.                          
      »reiner anita

Elveszett paradicsom – a késôn jött boldogság

A Soltis Lajos Színház Mesematiné 
sorozatában, 2013. április 20-án 10 
órától Az országjáró király címû elôa-
dást láthatják az érdeklôdôk a Koptik 
Odó utcai Kamaraszínházban.

•••
A március 15-én elmaradt Hamu-
pipôkét, május 6-án 10 órától és 14 
órától tekinthetik meg a gyermekek 
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ 
és Könyvtár színháztermében, a IX. 
Ezerlátó Mesefesztivál keretein belül.

Értesítés
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„Kemenesi Kulturális Tanoda” – a 
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ 
és Könyvtár részvétele a tanórán kí-
vüli feladatok ellátásában
TÁMOP - 3.2.13-12/1-2012-0231
Megvalósítási idôszak: 2012. szep-
tember 1. – 2013. augusztus 31.

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ 
és Könyvtár 1972 óta Celldömölk és 
Kemenesalja kulturális életének meg-
határozó intézménye, közmûvelôdési 
színtere. Kiemelt alaptevékenységei 
köré tartozik a fiatalok iskolán kívüli 
oktatása, nevelése, a szabadidô hasz-
nos és tartalmas eltöltésének biztosítá-
sa. Ennek a célnak tesz eleget a TÁMOP 
- 3.2.13-12/1-2012-0231 azonosító-
számú, „Kemenesi Kulturális Tanoda” 
– a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ 
és Könyvtár részvétele a tanórán kívü-
li feladatok ellátásában címû projekt, 
mely 2012. szeptemberében indult 
el és 2013. augusztus 31-vel zárul. A 
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ 
és Könyvtár és partnerintézményei: 

a Celldömölki Városi Általános Iskola 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgá-
lat, a Szent Benedek Katolikus Általá-
nos Iskola, az Ádám Jenô Zeneiskola 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, 
a Városi Óvoda, az Aranyhíd Nevelé-
si-Oktatási Integrációs Központ (Szom-
bathely) valamint a LORIGO Alapfokú 
Mûvészeti Iskola (Szombathely) annak 
érdekében mûködnek együtt, hogy a 
térség tehetséges fiataljai személyisé-
güket és a bennük rejlô adottságokat 
kisvárosi körülmények között is kama-
toztathassák. Ezáltal eredményeseb-
bek lehetnek munkájukban, a tanulás-
ban és sikereket érhetnek el az iskolán 
kívül is. A projekt az esélyegyenlôség 
jegyében teret biztosít ahhoz, hogy 
megfelelô támogatást kapjanak az ifjú 
tehetségek, lehetôséget teremtve az 
önmegvalósításra, a közösségért kö-
zösségben való tevékenykedés átélé-
sére. A mûvészetekkel való nevelés, 
mint komplex alkotói folyamat valósul 
meg a projekt során. Elsôdleges cél 
a tanulókkal való kiemelt foglalko-

zás egyéni és kiscsoportos szinten, az 
esélynövelést szolgáló tehetséggon-
dozás támogatása. Ennek érdekében 
60 változatos tartalmú és szervezeti 
keretû program kerül lebonyolításra. 
Kiemelt figyelmet kapnak a külön-
bözô tantárgyakban kimagasló telje-
sítményt nyújtó gyerekek, segítséget 
kapnak készségeik kibontakoztatásá-
hoz. Az évközi szakkörökön túl a nyá-
ri szabadidô tartalmas kihasználását 
szolgálják a komplex táborok (nomád 
lovas, tánc, kreatív alkotó, kézmûves), 
témanapok, témahetek, egészséges 
életmódra nevelô elôadások, hagyo-
mányôrzô foglalkozások, versmondó 
versenyek, koncertek, kalandtúrák. A 
pályázat megvalósításában 74 szak-
ember (óvodapedagógus, pedagógus, 
mûvelôdésszervezô, könyvtáros, gyó-
gypedagógus, terapeuta, zenemûvész, 
képzômûvész és népmûvész) vesz 
részt.

„Kemenesi Kulturális Tanoda” 

április 20.(szombat) 19.00 óra
Márió, a harmonikás koncertje. Belépô-
jegy: 1500 Ft. Helyszín: KMKK színház-
terem.

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

április 25. (csütörtök)
Vannak vidékek - szürreális tánckép -
a Maros Mûvészegyüttes mûsora. Be-
lépôjegy: 500 Ft. Helyszín: KMKK szín-
házterem.

április 30. (kedd)
Retroparty Dj.: Bálint István (Muki) Belépô-
jegy: 1000 Ft. Helyszín: KMKK elôcsarnok.

MÁJUSI ELÔZETES:

május 17-18-19. (p-szo-v)
Alsósági Tavaszi Napok Helyszín: Alsó-
sági Tagiskola udvara, tornacsarnok.

május 25. (szombat)
Kráterhangverseny – fúvószenekarok 
találkozója  a Sághegyen. Helyszín: 
Sághegy-Kráter.

  Programajánló
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és 
Könyvtár a „Kemenesi Kulturális Tano-
da” – a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtár részvétele a tanórán 
kívüli feladatok ellátásában címû, TÁ-
MOP-3.2.13-12/1-2012-0231 azonosító-
számú pályázat keretében „Diákecset” 
címmel, képzômûvészeti pályázatot hir-
detett a celldömölki általános és közép-
iskolás gyermekek és fiatalok részére. 
A pályázat témája a 100 éve született 
Weöres Sándor költô, Kemenesalja gé-
niusza volt, a pályamunkák a mûvész 
életútját és költészetét dolgozták fel. A 
rajzpályázatra 124 alkotás érkezett, az 
eredményhirdetésre április 12-én került 
sor a mûvelôdési központ galériáján.

I. alsó tagozatosok (1–3. osztály)
1. Mesterházy Gréta 2. a (CVÁI) 
2. Imreh Réka 1. d (CVÁI)
3. Szabó Liliána 2. a (CVÁI) 

Különdíj: Tüzes Borbála 3. b (CVÁI), Takács 
Tamás 2. b (Szent Benedek Kat. Ált. Isk.), 
Garai Nóra 3. o. (Csögle)
II. felsô tagozatosok (4–6. osztály)
1. Tóth Vivien 6. o. (CVÁI)
2. Molnár Orsolya 4. o. (Szent Benedek 
Kat. Ált. Isk.) 
3. Gasparics Laura 5. o. (CVÁI Alsóság)
Különdíj: Nagy Stella 6. o. (Kemenesma-
gasi), Molnár Vivien 4. d (CVÁI), Mogyo-
rósi Virág 5. o. (CVÁI Alsóság)
III. felsô tagozatosok (7-8. osztály)
1. Bakk Kristóf 8. o. (CVÁI Alsóság)
2. Huszár Anikó 8. c (CVÁI)
3. Bakai Noémi 7. o. (Csögle)
Különdíj: Tétry Adrián 7. b (CVÁI), Pócza 
Barbara.

»vajda zs

Rajzpályázat Weöres Sándor tiszteletére
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Harmadik állomásához érkezett a Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium és Szakkép-
zô Iskola Egész életen át tartó tanulás 
program COMENIUS alprogramjának 
keretében megvalósuló Iskolai együtt-
mûködések projekt. A projekttalálko-
zó helyszíne ezúttal Celldömölk volt.

Traunstein és Pozsony után Celldömölk 
adott otthont annak a projekttalálkozó-
nak, mely az Egész életen át tartó tanu-
lás program COMENIUS alprogramjának 
keretében négy partneriskola részvéte-
lével valósul meg a 2012/2013-as és 
a 2013/2014-es tanévekben. A projekt 
nyelve német, a megítélt támogatás 
összege 20.000 euró. „Die Bedeutung 

historischer Handelsstraßen für Stadt und 
Region” - „A történelmi kereskedelmi 
útvonalak jelentôsége városra és régió-
ra” címmel futó projekt során az iskolák 
diákjai és pedagógusai elôadásokat tar-
tanak, kutatómunkát végeznek, kirán-
dulásokat és kiállításokat szerveznek a 
témához kapcsolódóan – elsôsorban a 
Borostyánkô útra koncentrálva. Az ered-
ményekrôl az ún. projekttalálkozókon 
számolnak be a résztvevôk. Ezeken a ta-
lálkozókon lehetôség nyílik a tapasztalat-
szerzésre, az elôrehaladás értékelésére, 
a német nyelv gyakorlására, egy másik 
ország kultúrájának, szokásainak meg-
ismerésére. A házigazda szerepét április 
9-12. között a Berzsenyi Dániel Gimná-
zium és Szakképzô Iskola töltötte be. 
Városunkba Szlovákiából, Litvániából és 
Németországból is érkeztek vendégek. 
Itt tartózkodásuk ideje alatt kirándulást 
szerveztek a Ság-hegyre, felkeresték 
Szombathely és Sopron városát, és több 
közösségépítô programon is részt vettek.  
Frau Monika Hecker, a projekt koordiná-
lója elmondta, hogy bármerre jártak ed-
dig, mindenhol barátságos fogadtatás-

ban volt részük, külön öröm számukra, 
hogy Celldömölkre is eljuthattak, hiszen 
a kemenesaljai táj olyan földrajzi adott-
ságokkal rendelkezik, mely náluk nem 
megszokott. A projekttel kapcsolatos 
eseményeket az iskolában berendezett, 
úgynevezett Comenius sarok faliújsá-
gán nyomon követhetik az érdeklôdôk. 
A következô projekttalálkozóra június 
második hetében kerül sor, ekkor Litvá-
nia fôvárosában találkoznak a résztve-
vôk.  A celldömölki találkozó színvonalas 
megszervezéséhez támogatást nyújtott 
Fehér László, Celldömölk Város polgár-
mestere,  Baranyai Attila, a Cell-Coop Kft. 
ügyvezetô igazgatója, a Wewalka Kft.,  a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakkép-
zôIskola 11. A osztályos szakközépiskolai 
diákjai és az iskola dolgozói.

A történelmi útvonalak jelentôsége napjainkban

Az ostffyasszonyfai általános iskola tör-
ténelmi-irodalmi vetélkedôt rendezett 
az 1848–49-es forradalom és szabad-

ságharc emlékére. A 7-8. évfolyamosok 
számára kiírt versenyre a Celldömölki 
Városi Általános Iskolából is jelentkeztek 
csapatok. A megmérettetés többfordu-
lós volt, elôzetes feladatként minden 
csapatnak egy-egy zászlótervet kellett 
készíteni. A vetélkedô elsô körében egy 
határidôs feladatlapot kellett kitölteni-
ük a tanulóknak, mely a szabadságharc 
legfôbb eseményeire, és a korszakhoz 
kapcsolódó irodalmi alkotásokra kérde-
zett rá. A szóbeli fordulóra március 22-én 
került sor, a résztvevô nyolc csapatnak 
összetett feladatokat kellett megoldani. 
Itt önmagában már nem volt elég az iro-

dalmi és történelmi háttérismeret, némi 
kreativitást és ügyességet is igényeltek a 
feladványok. A versengés korabeli han-
gulatban zajlott, a diákok toborzóbeszé-
det írtak Kossuth Lajos nevében, és saját 
tervezésû csákót készítettek. A megol-
dandó kérdéskörök között többek közt 
totó, keresztrejtvény és vaktérkép is sze-
repelt. A Városi Általános Iskola hetedik 
osztályosai által alkotott csapat, Domon-
kos Bálint, Horváth Flóra, Novák Fanni 
Mónika és Talabér Cintia az ötödik helye-
zést érte el a versenyen. Felkészülésüket 
Bene Csilla történelem és Berzsenyi Lilla 
magyar szakos tanár segítette.  »vzs

Mûveltségi vetélkedô a márciusi forradalom emlékére

A Celldömölki Városi Általános Iskola a 
TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében márci-
us 18–22. között a hatodik évfolyamosok 
bevonásával, a víz világnapjához kapcso-
lódóan témahetet szervezett. A tematikus 
programsorozat célja az volt, hogy a tanu-
lók a vízzel kapcsolatban minél több olyan 
ismeretre tegyenek szert, amelyet csak 
érintôlegesen ismerhetnek meg a tanó-
rákon. Kazári Józsefné biológia-földrajz 
szakos pedagógus, a projekt vezetôje el-
mondta, hogy a témahét során arra töre-
kedtek, hogy a diákok maguktól ismerje-
nek fel összefüggéseket, munkájuk során 

vonják be társaikat a problémamegoldás-
ba. A projekt nagy hangsúlyt fektetett a 
gyerekek csoportmunkában történô, kö-
zös gondolkodáson és együttmûködésen 
alapuló tevékenységére. A tanórák több-
ségének a tananyaga is a vízhez kötôdött, 
más-más oldalról – biológiai, földrajzi, 
kémiai, fizikai, irodalmi szempontból – 
közelítették meg az éltetô víz témakörét. 
Kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a 
gyerekek figyelmét felhívják a víztakaré-
kosságra és tisztaságának megóvására. 
Március 22-én, a víz világnapján 12 csapat 
játékos vetélkedôn mérte össze tudását. 
A témahetet megelôzôen plakátterve-
zés és képregény-készítés kategóriákban 

pályázatot hirdettek a felsô tagozatosok 
körében. A beérkezett pályamunkák ér-
tékelése után a legszebb, legötletesebb 
munkákból kiállítást rendeztek az iskolá-
ban. A projekt lebonyolításához a Keme-
nesvíz Kft. nyújtott segítséget.

Takarékoskodj okosan!
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Örül a Vulkánpark nyitásának?
»KÉRDEZ: REINER ANITA »FOTÓ : VAJDA ZSUZSA

Kissomlyón lakom, és még 
nem hallottam a Vulkánpark 
épülésérôl, de feltétlenül meg-
nézem. Szeretem ezt a vidéket, 
és tudom is értékelni, ugyanis 
a fôvárosból költöztünk ide. A 
Ság hegyen voltunk már ki-
rándulni, szerintem annak ide-
genforgalmát is fellendítheti 
egy ilyen nem mindennapi 
látnivaló. Remélem, hogy akik 
eddig nem ismerték Celldö-
mölköt és vidékét, ezáltal ér-
dekesebbnek és vonzóbbnak 
találják majd, és egyre többen 
keresik fel mind a Vulkánpar-
kot, mind a többi megtekin-
tésre érdemes dolgot.

Iván
József

Úgy gondolom, hogy a Vul-
kánpark idegenforgalmi lát-
ványosságnak sem utolsó, 
valamint turistacsalogatónak 
egyaránt megfelel. Jó, hogy 
már itt, Celldömölkön, illet-
ve környékén is vannak ilyen 
nagyszerû dolgok, amik von-
zóbbá teszik a várost. A Ság 
hegyre sokat kirándulunk, erre 
az újdonságra pedig felettébb 
kíváncsi vagyok, úgyhogy 
mindenképpen megnézem. 
Szerintem a családoknak, is-
kolásoknak, de a nyugdíjasok-
nak is érdemes ellátogatni és 
felfedezni a vulkáni tevékeny-
ségek rejtelmeit.

Nagyon örülök, hogy megnyí-
lik a Vulkánpark, de majd az 
lesz a fontos, hogy olyan nyil-
vánosságot kapjon, ami alap-
ján az ország minden szegleté-
bôl érkeznek turisták. Nagyon 
sokan szeretik a Ság hegyet, 
és az országban is egyedülálló, 
amit ez a turisztikai program 
prezentálni fog. Nem beszélve 
arról, hogy a hegy borászatá-
ra, szôlészetére is fellendítôen 
hathat az oda kirándulók szá-
mának növekedése miatt. Az 
iskolásoknak pedig a hegy nö-
vény- és állatvilágának megis-
merésén túl már földrajzi isme-
reteket is nyújt.

Jó ötlet volt a Vulkánpark lét-
rehozása, hiszen a környéken, 
sôt az országban sincs ilyen. Fi-
ataloknak, idôsebbeknek egy-
aránt jó kikapcsolódási lehetô-
ség és remek szórakoztató, 
ismeretterjesztô szolgáltatás. 
Tervezem, hogy megnézem, 
biztosan nagyon jó lehet, mert 
sejtetôs a külcsín, és az em-
bert kíváncsivá teszi, hogy mit 
rejthet belül. Külföldön voltam 
már hasonló létesítményben, 
kedvelem az ilyen dolgokat. 
Az iskolások és a korombeli-
ek biztos élvezni és értékelni 
fogják, mert tanulni is lehet 
belôle.

Somogyi
Tünde

Szucsigán
Anasztázia

Stiller 
Anita

 » O L V A S Ó I  O L D A L

Filmklub szülôknek

A Celldömölki Pedagógiai Szakszolgálat várja Önt, Önö-
ket filmvetítéssel egybekötött beszélgetéseire. A film-
klub célja a frissítô kikapcsolódás mellett az élmények 
megosztásának lehetôsége. 
A következô hónapokban Oscar-díjas filmeket vetítünk, 
melyek megtekintését követôen beszélgetünk azok mon-
danivalójáról, a bennünk felmerülô érzelmekrôl, gondola-
tokról, és a való életben megélt hasonló tapasztalatokról. 
Szánjunk magunkra egy kis idôt, hogy feltöltôdve tér-
jünk vissza teendôinkhez!
A részvétel ingyenes. 

A soron következô alkalmak és filmek:
2013.05.02. (csütörtök) 16:00 – A segítség (2012 leg-
jobb nôi mellékszereplô)
2013.06.06. (csütörtök) 16:00 – A király beszéde (2011 
legjobb film, rendezô, eredeti forgatókönyv, férfi alakítás)

A filmklub helyszíne:
Celldömölk, Széchenyi u. 16. 
(Városi Iskola alsós épülete)
I. emelet, Fejlesztô szoba

Minden kedves érdeklôdôt 
szeretettel várunk:
Mittli Éva, Szilágyi Ágnes 
(pszichológusok)

Felhívjuk az utazni szeretôk figyelmét, 
hogy 2013. június 1-jén autóbuszt indí-
tunk Bécsbe, a Schönbrunni kastélyba.

Útiköltség: 3500 Ft / fô, belépôdíj a ki-
állításra, felnôttek számára: 11,50 euró, 
gyermekek számára: 8,50 euró.

Kirándulás a bécsi 
Schönbrunni kastélyba

Jelentkezni: 2013. május 17-ig, a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ és 
Könyvtárban, dr. Györéné Losoncz And-
reánál a 95 779 301 vagy 302-es tele-
fonszámon,  a 16-os melléken.

Jelentkezni: 2013. május 17-ig, a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ és 
Könyvtárban, dr. Györéné Losoncz And-
reánál a 95 779 301 vagy 302-es tele-
fonszámon,  a 16-os melléken.
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KEMKO Celldömölk - Vasvári KSE 70–
52 (22-13,15-14, 18-13, 15-12)
Szombathely városi-városkörnyéki ko-
sárlabda-bajnokság 12. forduló pótlása
Vezette: Dokmanovic, Szoó.
KEMKO Celldömölk: Szabó 13, ORBÁN 
22, VIRÁG 4, Gaál T. 3/3, Rozmán 14.
Csere: BÍRÓ 12/6, Hérincs -, Esztergá-
lyos-, 7, Gaál P.-, Csói 2.
Játékos-edzô: Csói Gábor.

A celliek már a mérkôzés elején kezükbe 
vették az irányítást és nem is adták ki a 
mérkôzés végéig. A vendégek csak a jó 
hárompontos dobásaiknak köszönhetik, 
hogy nem lett még nagyobb a különb-

ség. Könnyed játék, szép gyôzelem.
Edzô: Végre nem a hibajavítással kell 
töltenünk a másnapi edzést, hanem a 
pozitívumok megerôsítésével. Elkerül-
tük a hullámvölgyeket és annak is örü-
lök, hogy nagyobb különbségnél is éle-
sek maradtunk és nem szórakoztuk el 
a helyzeteket. Köszönjük a szurkolást!

KEMKO Celldömölk – BC Olad (Szombat-
hely) 52–32 (17-9, 7-13, 12-5, 16-5)
Szombathely városi-városkörnyéki ko-
sárlabda bajnokság 21. forduló.
Vezette: Dokmanovic, Kovács Zs.
KEMKO Celldömölk: SZABÓ 25/9, Orbán 
4, Esztergályos 4, GAÁL T. 8, Rozmán 9.

Csere: Bíró -, Virág-, Hérincs -, Gaál P.-, 
Csói 2.
Játékos-edzô: Csói Gábor.

Fontos mérkôzés következett a celli-
eknek, hiszen pont a BC Olad csapatát 
kell kiszorítaniuk az elsô négy helye-
zett közül, ami a rájátszást jelentené. 
Ennek megfelelô motivációval léptek 
pályára a hazaiak és ragyogó játékkal, 
a vártnál nagyobb különbséggel sze-
rezték meg a gyôzelmet.
Edzô: Támadásban rendre jó dönté-
seket hoztunk és a védekezésben is 
motiváltak voltunk. Nagyon örülök a 
gyôzelemnek, de még nem vagyunk a 
négy között, a következô mérkôzésre 
kell koncentrálnunk.

A négy közé jutásra koncentrálva

Tisztújító közgyûlést tartott 2013. 
április 4-én a Magyar Asztalitenisz 
Szövetség. Az ülésen Fehér Lászlót, 
Celldömölk Város polgármesterét 
választották meg egyik alelnökké. A 

Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewal-
ka több éves töretlen bajnoki 
eredménye, valamint Fehér László 
polgármester több évtizedes aktív 
sporttevékenysége és sportszere-
tete, kitartása egyaránt hozzájárult 
ahhoz, hogy ilyen rangos pozíciót 
érdemeljen ki. Megtiszteltetést és 
rangot jelent ez városunk számára, 
hiszen országos elismertséget hoz-
hat ez nekünk.

Az elnöki posztot Nátrán Roland, a 
Magyar Export-Import Bank Zrt. és a 
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. vezér-
igazgatója nyerte el, míg a három alel-
nöki posztra négyen pályáztak. Közülük 
dr. Baranovszky György, Fehér László és 
Gara István kapott bizalmat. 
»Alelnökként mit tart fontosnak az 
asztalitenisz szövetség alelnökeként? 
– kérdeztük Fehér Lászlót, városunk 
polgármesterét. 

– A MOATSZ-nak már megvolt az ala-
kuló ülése, amelyen a párizsi vi-
lágbajnokságra a nôi, férfi keretet 
megválasztották, a Magyar Olimpiai 
Bizottsággal az elnök már egyeztetett 
az olimpiai program miatt, az elképze-
lések szerint szeretnék a vidéket erôsí-
teni, hiszen a magyar asztaliteniszben 
a játékosok nagy része vidékrôl lett be-
futó. 6-8 régióközpontot szeretnének 
létrehozni, amelynek egyik központja 
lehetne akár Celldömölk is. Szeret-
nének az utánpótlásban tehetséges 
gyermekeknek edzôtábort szervezni, 
szeretnék, ha az 5500 igazolt játékos-
ból minél több lenne Magyarországon, 
minél több csapat alakulna újra, hiszen 
sok megszûnt, és úgy gondolják, hogy 
Nyugat-Magyarországon ennek Cell-
dömölk lenne az egyik központja. Az 
én feladatom az elképzelések szerint, 
hogy egy új utánpótlás-struktúrát kel-
lene kialakítani és szervezni.

Fehér László lett az asztalitenisz szövetség alelnöke

2013. április 19. (péntek) 
18 óra Celldömölk fôtér
bemelegítô edzés az edzôteremben • 
megnyitó • kamionhúzás • lengôsúly-
cipelés

2013. április 20. (szombat)
10 óra Energie Fittnes edzôterem
szeminárium Mészáros Lászlóval, a 
többszörös világbajnokkal • amatôr 
fekvenyomó verseny

2013. április 20. (szombat) 
14 óra Vulkán fürdô parkoló
bemelegítô edzés az edzôteremben • 
rönknyomás • koffercipelés • 
kôgolyóemelés • összetett feladat

A verseny hétvégéjén az edzôterem és 
a rendezvények díjtalanul látogathatók.

Köszönjük támogatóinknak!

HSMA Erôs Emberek Kiemelt Kupa 2013 - második forduló
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Rum – Celldömölk 1-2 (0-0)
Rum, Vas megyei labdarúgó–bajnokság, 
21. forduló. 2013. április 7. 
Vezette: Takács Ryan Lee (Boda György, 
Szabó II. Zoltán). 
Rum: Csontos – Szalai, Farsang, Kontics, 
Kraft – Molnár, Székely (Rosta 75. p.), Baj-
nok (Horváth 35. p.), Somogyi – Iker (Kiss 
71. p.), Leitgeb. Edzô: Simon Miklós.
Celldömölk: Szíjártó – Mayer, Györkös, 
Megyesi, Pupp - Vajda, Szuh F.(Ambrus 
R. 72. p.), Manganelli, Mészáros (Simon 
64. p.) - Baranyai (Sebestyén R.), Németh 
(Ambrus A. 82. p.). Edzô: Kelemen Kornél. 
Góllövôk: Bajnok Tamás (70. p.), illetve 
Németh József (11-esbôl 56. p.) és Amb-
rus Roland (90. p.).
Elômérkôzés: Rum U19 – CVSE U19 0-1 
(0-1) A szûk kerettel aratott gyôzelem-
mel újra a dobogó felsô fokára léphetett 
az együttes. G.: Lôrincz Gábor.
Celldömölk – Tanakajd 7-0 (2-0)
Celldömölk, 200 nézô Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság 22. forduló 2013. április 14. 
Vezette: Hollósi Gábor (Polgár Balázs, 
Kiss Péter).
Celldömölk: Kovács – Mayer (Ambrus R. 
61. p.), Megyesi, Györkös, Pupp (Simon 
61. p.) – Vajda, .Manganelli Zs., Szuh, 
Mészáros (Ambrus A. 46. p.) - Baranyai 
Zs.(Gaál 79. p.), Németh J. Edzô: Kele-
men Kornél.
Tanakajd: Krepfl – Pálfi, Rozs, Zubrits, 
Schmidt – Halmosi (Szovák 81. p.), Szi-
ber, Sági, Pintér (Molnár 77. p.), Bárdosi 
– Horváth. Edzô: Németh Péter.  
Góllövôk: Szuh Ferenc (26. p.), Németh 
József 3 (43. p, 81. p. és 88. p.), Ambrus 
Roland 2 (66. p. és 73. p.), valamint Györ-
kös Gábor (83. p.).
Elômérkôzés: CVSE U19 – Tanakajd U19 
24-0 (11-0). Nem volt egy súlycsoport-
ban a két csapat a gólarányjavító mér-
kôzésen, továbbra is a tabella élén az 
ifi, igaz, a közvetlenül utánunk jövôknek 
vannak még elmaradt meccsei. G.: Se-
bestyén Roland (3), Lôrincz Gábor (3), 
Hideg Ádám (3), Böcskör Nagy Barnabás, 
Horváth Márk (3), Szép Dániel, Gersey 
Bence (3), Hajas Máté (5), Mógor Krisz-
tián, Virág Martin.  

Az eredményességet tekintve ez lenne a 
mértékadó szereplése egy bajnoki címet 
viselô együttesnek, nemcsak a sereghaj-
tó csapatok ellen, hanem úgy általában is. 
Ha mélyebbre nézünk, akkor azért most 
sem volt fenékig tejföl a mutatvány. A ru-
miak még ma is felriadnak álmukból, ha 
eszükbe jut a meccs, vitatják a büntetô 
jogosságát (amúgy az volt, egy kezezést 
követôen), vagy, ami még rémisztôbb 
számukra, az az, hogy a nehezen kiharcolt 
egyenlítést követôen az utolsó percekben 
megint kaptak egy gólt. Volt már nekünk 
is sokszor pechünk, úgyhogy néha sze-
rencsénk is lehet. Nem volt viszont sze-
rencséje a Tanakajdnak, gyakorlatilag már 
három fordulóval ezelôtt elvesztették ezt a 
meccset. Akkor a soros mérkôzésükön az 
utolsó két percben három rendszeresen 
kezdô játékosukat állították ki három-há-
rom meccsre eltiltva, így ôk most sem 
játszhattak (miként a hazai Gyôri Gergely-
nek is most tellett le az eltiltása). Tovább 
rontotta esélyeiket az, hogy játékos-edzô-
jük és egyben egyik legjobbjuk (Azoitei 
Catalin) sem volt jelen Cellben. Nos, ahogy 
mondani szokás fix 1-es volt a találkozó 
és ezúttal nem borult fel a papírforma. A 
játék lehetett volna jobb is, de nehéz egy 
olyan meccsen koncentráltan játszani, ahol 
az elsô pillanattól kezdve semmi esélye 
nem volt a vendégeknek a pontszerzésre. 
A kezdô sípszótól fogva beszorult a ven-
dégcsapat a saját térfelére, az egész játék 
alatt egyszer sem futotta erejükbôl olyan 
támadásra, ahol bemutathatta volna tu-
dományát a hazaiak kapujában debütáló 
Kovács Krisztián. Az állandó vendégkapu 
elôtti jelenlét ellenére nehezen született 
meg az elsô hazai gól, többször is a de-
koncentráltság rovására írható bosszantó 
jelenetek után egy a kapusról kipattanó 
labdára jól érkezett Szuh Ferenc. A má-
sodik gól a vendégek elôzékenységének 
köszönhetô, az egyik belsô védô, Németh 
József elé fejelte a labdát, aki tíz méterrôl 
helyezett a hálóba. A második félidô gól-
gyártása is nehezen indult be, már a fé-
lidô felénél jártunk, amikor a frissen beállt 
Ambrus Roland egy, a védôk és Baranyai 
Zsolt között ide-oda pattogó labdát csavart 

a bal alsóba. Néhány perccel késôbb szüle-
tett meg az elsô kidolgozott támadás utáni 
gól, Manganelli Zsolt futott el a bal szélen, 
beívelését újra Ambrus Roland fejelte jó 
erôvel a kapuba. Az utolsó tíz percre a ma-
radék kis ereje is elfogyott a vendégeknek, 
két Németh József szólót követô gól közé 
Györkös Gábor szép szabadrúgás gólja 
ékelôdött be. A megszerzett hat ponttal és 
a negatív gólkülönbség átfordításával po-
zitívra zárkóztunk fel a középmezônyhöz, 
a soron következô két meccs már a végsô 
helyezésre is kihathat, ugyanis a két köz-
vetlenül elôttünk álló csapattal játszunk: a 
Nádasddal idegenben, majd április 27-én 
Celldömölkön a Király SZE-vel. A Nádasd 
hazai pályán lejátszott tíz meccsébôl eddig 
egy vereséget szenvedett csak, az ôszi ta-
lálkozónk döntetlennel végzôdött. A Király 
vendégként eddigi tíz meccsébôl ötször 
kapott ki, ôsszel Szombathelyen csúnya 
4-1-es vereséget szenvedtünk tôlük. Min-
denesetre egy minimum négy pont jól 
jönne a végelszámoláshoz. 

Két meccs, hat pont, kilenc gól

Csapat M Gy D V LG KG P

1. Kôszegi SK 20 15 3 2 52 17 48

2. Haladás VSE 21 12 6 3 36 17 42

3. Jánosháza 
KSK

21 12 5 4 41 20 41

4. Kemenes-
magasi SE

21 11 5 5 36 21 38

5. Nádasd KSE 21 8 8 5 36 29 32

6. Vasvár VSE 21 10 1 10 39 32 31

7. Király SZE 21 9 4 8 36 35 31

8. Celldömölki 
VSE

21 9 3 9 40 36 30

9. Rábapatyi 
KSK

21 9 3 9 34 35 30

10. Vép VSE 20 9 2 9 25 26 29

11. Szentgott-
hárd VSE

20 8 4 8 32 27 28

12. Uraiújfalu SE 20 7 6 7 25 24 27

13. Büki TK 21 6 5 10 34 53 23

14. Petôfi SE 
Vasszécsény

21 2 8 11 17 40 14

15. Rum KSC 21 3 3 15 25 44 12

16. Tanakajdi TC 21 2 2 17 16 68 8



14

Új Kemenesalja »   2013. 04. 19.

14

150 éve, 1863. január 25-én Tóth 
János kemenesaljai evangélikus es-
peres szentelte fel az 1862-ben fel-
épült, sági evangélikus templomot. 
Az évforduló alkalmából múltidé-
zésként feleleveníthetôk az elôzmé-
nyek, a templomépítés és a felszen-
telési ünnepség eseményei.

Történelmi elôzmények
1538-ban a németországi Wittenbergbôl 
Ságra érkezett protestáns szász családok 
a letelepedésük után idôvel kis vallási 
közösségben éltek, ami késôbb gyüle-
kezetté növekedett. A források szerint 
Alsóság akkor két részbôl állt, az egyik 
rész volt Nagy Ság, a másik részt Által-
ság-nak nevezték. Az elsô gyülekezeti 
ház, az „oratórium”, Nagy Ságon állott, 
a mostani katolikus templom helyén. A 
templomuk a XVII. században épült. Ez a 
templom volt az alapja a késôbb épült, 
ma is álló katolikus templomnak.   
A harmincéves háború (1618-1648) fe-
hérhegyi csatája (1620) után a dunántúli 
fôurak áttértek a katolikus vallásra, nem 
feltétlenül vallási meggyôzôdésbôl, ha-
nem egyéni vagy anyagi érdekbôl. Az át-
tért fônemesek megkezdték birtokaikon 
a jobbágyság erôszakos áttérítését. 
A Wesselényi-összeesküvés leverése 
után I. Lipót császár 1671-ben elrendelte, 
hogy minden templomot foglaljanak el. 
Ez a császári parancs 1681-ig, a soproni 

országgyûlésig volt érvényben. A protes-
táns lelkészek, prédikátorok ellen 1674-
ben Pozsonyban lefolytatott tömeges 
perek után megindult a falvak visszaté-
rítése a katolikus vallásra. 
1681-ben a soproni országgyûlés által ho-
zott törvény már megengedte, hogy me-
gyénként 2 templomot építhessenek az 
evangélikusok. Az 1681. utáni években 
újjáéledtek a kemenesaljai gyülekezetek 
és 1695-ig minden felsôbb felügyelet nél-
kül teljesen önállóan mûködtek.
III. Károly császár 1731. március 21-én 
kiadott rendelete, a Carolina resolutio 
meghagyta Vas vármegyének, hogy fog-
lalja vissza a kemenesaljai kerületben 
lévô egyházakat. 
A vármegye a királyi akarat végrehajtá-
sát egy bizottságnak adta át. A bizottság 
tagjai Orosz Pál vasvári prépost, Vajda 
Zsigmond és Balogh András szolgabí-
rók, Rosta György helyettes szolgabíró, 
Hetyei Benedek, Balogh József, Benkô 
György és Molnár István esküdtek vol-
tak. Megkeresték és magukkal hívták 
még Maratskó Anzelmet a dömölki 
apátságból, aki velük tartott. 1732. júni-
us 3-án, pünkösdnek harmadik napján 
indultak meg öt megyehajdú kíséreté-
ben. A bizottság köré csoportosult a né-
met katonaság, Otto Egyed nevû fôtiszt 
parancsnoksága alatt. A templomok 
visszavételének ideje augusztus elsô fe-
lére esett. Persze a visszafoglalt „meg-

fertôzött” templomokat újraszentelték. 
1732-ben, a visszafoglaláskor Baráth 
István tanító állt a sági gyülekezet élén. 
A sági lutheránus hívek templom nélkül 
maradtak és az akkor lélekszámban jó-
val kisebb, 300 fôs nemesdömölki arti-
kuláris (bejegyzett) helyre voltak kény-
telenek eljárni, ahol templom nem volt, 
a paplak udvarán két sátorban, nagy 
ünnepeken pedig a tágas temetôben 
tartották az istentiszteleteket.
1733-ban Ságon 1000 evangélikus mel-
lett 304 katolikus élt. 1781. október 
25-én II. József császár kiadta a Türelmi 
rendeletet, ami biztosította az evangé-
likusoknak a vallásszabadságot.1791. 
március 13-án II. Lipót császár törvény 
formájában is megadta, amit a koráb-
bi rendelet biztosított. 1791-ben Ságon 
felépítették az iskolát és a tanítólakot, 
vályogból, nádfedéllel. Az iskolaépüle-
tet imateremnek is használták, ott tar-
tották meg istentiszteleteiket a nemes-
dömölki lelkészek szolgálatával. 
Az 1820-as esztendôben a haranglábra 
keresztet tettek, az iskolaépületen kívül 
reparálgatták az oratóriumot, imaházat. 
A sági evangélikusoknak külön imahá-
zuk volt, ami „oratorium” néven fordul 
elô, hol székeinek pótlásáról, hol meg 
„katedrájáról” vagy azok javításáról 
tesznek említést a számadáskönyvek. 
         »Folytatjuk

»berecz tibor

150 éve szentelték fel a sági evangélikus templomot

Munkácsy Mihály a XIX. század egyik legmeghatározóbb festômû-
vésze. Az eddig csak a fôvárosban illetve nagyobb városokban lát-
ható Munkácsy alkotások ezúttal a kisvárosok közül elôször Celldö-
mölkön láthatók a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár 

galériáján. 

A kiállítás a hét minden napján 9.00–20.00 óráig tart nyit-
va, július 30-ig. Belépôdíj: felnôttek számára 1000 forint, a 
kedvezményes (gyermek, diák, nyugdíjas) jegy 600 forintba 

kerül.

 M Ú L T I D É Z Ô  «



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




