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Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 
kávé- és forró csoki különlegességek!

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõ-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu

Cell-tank Fa-Gyula Fa-Gyula 
Barkács Faáru BoltBarkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

METSZÕOLLÓK, ÁGVÁGÓK
FA-GYULA

BARKÁCSBOLTJÁBAN!
Metszõollók, ágvágók, sövényvágók,

gereblye, ásó, kapa, fûrészek.
Szerszámnyelek, fejszék, talicskák.

Búvárszivattyúk, szennyvíz szivattyúk.
Több tucatnyi típus raktáron!

Minõségi locsolócsövek, csatlakozók.
Minõségi locsolócsövek, csatlakozók.
Profi munkásruhák, nadrágok.

Megérkeztek az akciós
munkáscipõk

4450 Ft/pár-tól.
OSB 8-10-12-15 mm vastagságban.
Bitumenes hullámlemez, bitumenzsindely
több színben és típusban kapható.
Hódfarkú bitumenzsindely: 1690 Ft/m2-tõl
Isover, Knauf hõszigetelõk szuper áron, készletrõl!

Akciós áraink a készlet erejéig vagy 2019. 03. 30-ig érvényesek.
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Március 15. – elõzmények és következmények
A köztudatban máig élénken élõ,
erõsen mitizált nap egy láncszeme volt
annak az Európa-szerte lezajló, párat-
lan forradalom- és eseménysorozatnak
(„A népek tavasza”), ami alapjában
rázta meg a kontinens hatalmi szer -
vezõdését. S ha csak hazai viszonylat-
ban próbáljuk értelmezni a március ti-
zenötödiki eseményeket, láthatjuk,
hogy a néhány radikális ifjú (Petõfi, Jó -
kai, Vasvári, Irinyi) által aznap elindított
össztársadalmi lavina elõzményei idõ -
ben egészen az õ gyermekkorukig, az
1820-as évekig nyúlnak vissza. A már-
cius 15-ei, vértelen pest-budai forrada-
lom ugyanis mind a hazai, mind a
nemzetközi történések és folyamatok
egyik fontos és megalapozott követ-
kezménye volt. 

1830-ra, Széchenyi Hitel címû mûve
megjelenésétõl datáljuk hazánk egyik
legjelentõsebb történeti korszakát. A
reformkor közismert mottója, a Kölcsey
által megfogalmazott „Haza és hala-
dás” megállapítása jól tükrözi a kortárs,
elsõsorban liberális nemesi célokat; az
ország politikai, társadalmi és gaz -
dasági elõremozdítása, felzárkóztatása
a nyugati mércékhez igazodva és azok
példáját követve, mindezt az alsóbb
(elsõsorban jobbágyi) társadalmi réte-
gek érdekérvényesítése mentén. 
A kor szellemi és értelmiségi vezetõi
magukra vállalták a magyar nyelv gyö-
keres átalakításával járó korszerû sí -
tését és a magyar kultúra felvirágozta-
tását. Évszázados lemaradás orvoslását
igyekeztek eszközölni két évtized alatt.
Nem kevesebbet tûztek ki célul, mint a
modern nemzetteremtést és egysége-
sítést a nacionalizmus és liberalizmus
(ekkor még összefonódó) jegyében.  
Olyan korszak volt ez, ahol megha -
tározó, ám egymással alapvetõ pon-
tokban ellentétes álláspontot és véle -
ményt képviselõ politikai szereplõk
(Kossuth és Széchenyi) tisztelettel és
méltósággal viseltettek egymás és ön-
maguk személye iránt a közélet és a
magánélet színtereiben egyaránt. 
S hogy ne csak egyéni érdemekrõl be-
szélhessünk; a reformkor, a forradalom
és az azt követõ önvédelmi harc is
megmutatta a nemzetben rejlõ, óriási

potenciált, ha annak vezetõ elitje ön-
nön érdekeiket félretéve, azokon túl
nézve, áldozatokat hozva törekszik az
ország elõbbrevitele érdekében. 
A reformországgyûléseken zajló javas-
latok, viták és párbeszédek törekedtek
megteremteni hazánkban a politikai
nyilvánosságot. Kiemelkedõ ered ményt
elsõsorban a magyar államnyelvvé té-
tele (1844) jelentett néhány fontosabb
társadalmi-jogi kérdések megoldása
mellett. Ezen országgyû lések vetették
el a megújulás iránti szándék csíráit és
lehetõségét. 
1848 elejére egyre feszültebbé vált a
viszony a reformok szükségességét
han goztató ellenzék és a Habsburg
uralkodó között. Ekkor ment végbe a
kedvezõ külpolitikai fordulat a február
22-i párizsi forradalom kitörésével. Az
ezt követõ forradalmi hullám a külön -
bözõ európai nagyvárosokban tökéle-
tes alkalmat biztosított a hazai ellen-
zéknek az uralkodóval szembeni eré-
lyes fellépésre. A március 15-én vég -
bemenõ pest-budai történések mind -
ezt tovább erõsítették. Az uralkodó
kény telen volt elfogadni az ellenzéki
követeléseket – ez az áprilisi törvé-
nyekben testesült meg. 
A nemzet leszakíthatta magáról a kö-
zépkorból átörökölt, rendkívül merev fe-
udális kötöttségeket, amiket már így is
rabigaként viselt régóta saját – és idegen
– elitjének érdekei miatt. Újonnan lép-
hetett a 19. századi modernkorba és a
progresszió útjára. Az áprilisi törvények
nemcsak legitimmé tették a március 15-
ei forradalmi eseményeket. Ben nük
született meg a lehetõség és az alap a
polgári, parlamentáris, alkotmányos ala-
pokon nyugvó, modern nemzetállam
létrejöttére és kibontakozására. 
Nemcsak új (egyben rendezetlen) köz-
jogi helyzetet teremtettek Ausztriával;
átfogó államszervezeti reformokat haj-
tottak végbe. Létrejött az önálló, füg -
getlen, felelõs magyar minisztérium és
a népképviseleti alapokon nyugvó tör-
vényhozás. A polgári, politikai és vallá-
si szabadságjogok megteremtésével
egy igazi, nyugati típusú állam jöhetett
létre. Megvalósult a közteherviselés és
a jogegyenlõség. Európában is egyedü-
lálló jobbágyfelszabadítás mehetett

végbe, állami kárpótlással, hónapok le-
forgása alatt. A választói rendszer
értelmében a felnõtt férfilakosság kb.
5%-a szavazhatott (a vagyoni-
mûveltségi cenzus értelmében), ami a
kontinensen kimagasló arány nak szá-
mított. 
Mindamellett számos kérdést nyitva ha-
gyott és/vagy ideiglenes megoldásokkal
próbált kezelni. A kortársak többek kö-
zött nem mérték fel a nemzetiségi hely-
zet rendezésének szükségességét. 
Az 1848 augusztusára a különbözõ
ausztriai tartományokban stabilizálódó
helyzet lehetõséget teremtett a Habs -
burg uralkodónak, hogy semmissé tegye
korábbi, törvényi intézkedéseit (ter mé -
szetesen jogtalanul). Az ezzel párhuza-
mosan kibontakozó nemzetiségi felkelé-
sek (szerb, majd román) csak to vább
gyengítették az elsõ magyar kormány
pozícióját. Szeptemberben meg kez dõd -
hetett Jelačić horvát bán támadása. 
Az önvédelmi harc politikai és katonai
értelemben is nevezhetõ hullámvasút-
nak, kisebb-nagyobb sikerekkel a kez -
detben, látványos malõrökkel és ku -
darcokkal a késõbbiekben. A küzdelem
új színt öltött a Függetlenségi Nyilat -
kozat kiadásával (1849 áprilisa), ami ki-
mondta Magyarország teljes önállóságát
és függetlenségét Ausztriától – a Habs -
burgok trónfosztásával egyetemben.
Mint ismeretes, az orosz intervenció
megpecsételte az ország függetlenségi
harcát. A túlerõvel szemben tehetetlen
kormány emigrált, a magyar hadsereg
kénytelen volt letenni a fegyvert. Évti-
zedes elnyomás és önkény követke-
zett. A már ekkor hanyatló, európai
nagyhatalomnak nehezen nevezhetõ
Ausztria sorra vereséget szenvedett ri-
vális szomszédaitól. Olyannyira, hogy
az 1860-as évek közepére készen állt a
megegyezésre. 
Az ország ismét, véglegesen és végzete-
sen betagozódott a Habsburg Biro -
dalomba. Az 1867-es, túlértékelt, kie-
gyezésnek csúfolt egyoldalú kompro -
misszum erõsen „engedett ’48-ból”. A
Magyar Királyság a nemzethalál szélé re
sodródott a háborút vesztõ társország,
Ausztria oldalán az I. Világhábo rúban és
az azt követõ Trianoni békediktátummal. 

»PALOTAI-KÓBOR ZALÁN, 12. H, CBG
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2004. május 1-jén csatlakozott Ma -
gyar ország az Európai Unióhoz. Celldö -
mölknek is sokat jelent, hogy tagja az
uniónak, az elmúlt tizenöt évben meg-
határozó fejlesztések zajlottak váro-
sunkban is az EU-támogatásoknak kö -
szönhetõen.

Az Európai Unió parlamentáris testüle-
tébe, az Európai Parlamentbe ötévente
választanak képviselõket az EU állam-
polgárai. Mi, magyarok a 2004-es csat-
lakozás óta negyedszer vehetünk rész
idén az európai parlamenti választá-
son, ami 2019. május 26-án lesz.
A legtöbb szó talán arról esik, hogy
mely fejlesztések valósultak meg euró-
pai uniós pályázatok által, az uniós tag-
ság azonban jóval többet jelent. Így
például a fiatalok az uniós Erasmus
programnak köszönhetõen vehetnek
részt oktatási programokban, uniós
tagállam állampolgáraként jogunk van
arra, hogy más uniós országban vál -
laljunk munkát, és a belsõ határok nél-
küli térségben szabadon mozoghatunk.
Az európai együttmûködés eredmé-
nyét természetesen az életünk sokkal
több területén érzékelhetjük.
Az Új Kemenesalja a következõ lapszá-
mokban felidézi, Celldömölk mit kö-
szönhet az európai uniós tagságnak. A
múltidézést kezdjük a 2004-es csatla-
kozással.
Magyarország 1994-ben nyújtotta be
jelentkezési kérelmét, majd tíz év múl-
va, május 1-jén kilenc másik országgal
együtt – Ciprus, Csehország, Észtország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Málta, Szlovákia, Szlovénia – csatlako-
zott az Európai Unióhoz.
Celldömölkön kétnapos rendezvényso-
rozattal ünnepeltük a Magyar Köztár -
saság uniós csatlakozását. Április 30-
án, a csatlakozás elõestéjén városunk
fõterén felvonták Celldömölk zászlaját
az Európai Unió tizenkét csillaggal dí-
szített kék zászlója és nemzeti lobo-

gónk mellé. A csatlakozás akkor azt je-
lentette, hogy hazánk teljes jogú tagja
lett a huszonötök Európájának, jelenleg
28 tagállama van az EU-nak.
A zászlófelvonás után Fehér László
polgármester mondott köszöntõt. A
városvezetõ szólt a zászlófelvonás üze -
netérõl, arról a várakozásról, amellyel
az európai uniós csatlakozás elé néz-
tünk, hozzátéve, hogy az európai unió
fõként a gyermekeinknek hoz majd jót.
Szólt a felelõsségrõl, a politikamentes
együttmûködésrõl. A polgármesteri
üdvözlet után Kemenesi köszöntõ cím -
mel kezdõdött a helyi és a kis tér ségi
hagyományõrzõ csoportok mûso ra,
majd utcabált rendeztek. Éjfélkor, a
csatlakozás pillanatában a városköz-
pontban felállították az uniós májusfát.
Május 1-jén délelõtt a gyerekeket vár-
ták játszóházba, „Magyar virágok Eu -
rópa kertjébe” címmel óriáskép-festõ
versenyt rendeztek, a városközpontban
vidámpark és kirakodó vásár is volt,
délután a helyi mûvészeti csoportok
léptek színpadra. A szórakoztató ren-
dezvények egészen estig tartottak.
Népszerû slágerekkel elõbb Dömsödi
Farkas Bálint, majd Harangozó Teri
lépett a közönség elé, késõbb a Moulin
Rouge-t és a 4U-t hallhatta a közönség,
a zenés utazás utcabállal ért véget.
Este tíz órakor tûzijátékban gyönyör-
ködhettek a celldömölkiek, „európai
uniós” csillagok töltötték be az eget.
A csatlakozáskor léteztek és mûködtek
a kistérségek. Celldömölk a 168 ma-
gyar, a kilenc Vas megyei kistérség
egyikének központja volt akkor. A ke-
menesaljai kistérség településeinek
vezetõit Fehér László polgármester kö-
szöntötte a színpadon, kiemelve: új
lehetõség elõtt áll a város, hogy valódi
központja legyen a kistérségnek, a hu-
szonnyolc kemenesaljai településnek.
A települések polgármesterei, képvi -
selõ kézjegyükkel látták el a csatlako-
zás emlékkönyvét.

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárbanban kiállítás nyílt az Euró -
pai Unióról. A kiállítást Baranyai Atti -
láné dr. jegyzõ ajánlotta a közönség fi-
gyelmébe. A kiállítást bemutató beszé-
dében szólt az Európai Parlamentrõl, az
Európai Unió történetérõl és jelképei -
rõl. Az ünnepségen jelen voltak a
térségünk akkori országgyûlési képvi -
selõi, Kovács Ferenc, Horváthné Stukics
Erzsébet és Szabó Lajos.
A csatlakozás után, június 13-án zajlott
le az elsõ Magyarországon tartott euró-
pai parlamenti választás. Celldömölkön
közel négyezren voksoltak brüsszeli
kép viselõinkre. Most, május 26-án
dönt hetünk arról, hogy bennünket,
ma gyarokat kik képviseljenek az Euró -
pai Parlamentben a következõ öt
esztendõben.

»ÚK

Tizenöt éve az Európai Unióban Az EU jelképei

Az európai zászló az Európai Uniót,
tágabb értelemben pedig az euró-
pai egységet és identitást szimboli-
zálja. Az európai zászló tizenkét
aranyszínû csillagot ábrázol, ame-
lyek kék alapon egy kört alkotnak.
A csillagok az európai népek közöt-
ti egység, szolidaritás és harmónia
eszményét jelképezik, a csillagok
száma és a tagállamok száma kö-
zött azonban nincs összefüggés.
Az Európai Unió egyik jelképévé vált
dallam Ludwig van Beethoven 1823-
ban komponált IX. szimfóniájának
egy részlete, Friedrich von Schiller
1785-ös lírai költeményének, az Örö-
módának a megzenésített változata.
Az Örömóda Schillernek az emberek
közötti testvériségérõl szóló – Beet -
hoven által is osztott – idealista vi-
lágnézetét fejezi ki.
A minden évben megrendezett Eu -
rópa-nap (május 9.) az európai bé-
ke és egység ünnepe.
Az Európai Unió jelmondata: „Egye -
sülve a sokféleségben”, amely
2000 óta használatos. A jelmondat
egyrészt a béke és a jólét megte-
remtése érdekében létrehozott Eu -
ró pai Unióra, másrészt a kontinenst
gazdagító kulturális, nyelvi és ha -
gyo mánybeli sokszínûségére utal.

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésbõl kimaradtaknak

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõje a téli rezsicsökkentés
végrehajtásából kimaradt igénylõk részére – akik 2018. október 15-éig be-
nyújtották igényüket, illetve a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenõrzése
alapján jogosultak a támogatásra – igazolást állított ki, amely alapján az általuk
igényelt tüzelõanyagot, összesen bruttó 12 ezer forint értékben a Prakticell Kft.
9500 Celldömölk Építõk útja 4. szám alatti Tüzép telephelyén vehetik át. Az
eredeti igazolást az igénylõknek a tüzelõ átvételekor a vállalkozónak le kell ad-
niuk. A támogatás nem használható fel szállítási költségekre. Így bízunk benne,
hogy a közeljövõben azok a személyek, akik a távhõ-, illetve gáztámogatásból
kimaradtak, megkaphatják a rezsicsökkentésre járó természetben nyújtott tá-
mogatást. Kérünk mindenkit, keresse fel mielõbb a vállalkozást!
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Lebilincselõen izgalmas estét ígért Vu jity
Tvrtko „Túl minden határon” címû elõ -
adása, mely eredetileg egyalkalmas
programnak indult, de a nagy érdek -
lõdésre való tekintettel még egy elõ -
adást bevállalt a népszerû újságíró. Így
egy napon belül kétszer állt teltházas
közönsége elé a mûvelõdési központ-
ban, február 24-én.

Vujity Tvrtko, Joseph Pulitzer-emlékdíjas
horvát származású magyar író, újságíró,
Magyarország egyik legnép szerûbb tele-
víziós riportere. Nevét az egész ország
jól ismeri, hiszen televíziós karrierje mel-
lett számos könyvet is írt. Pokoli és
Angyali történetei mellett, megannyi
sikerkönyv szerzõje, akinek hitelessége
õszinteségében, érzelemgazdagságában
rejlik és abban, hogy a valóságot hihe-
tetlen mélységében ábrázolja. Tu dó -
sításai személyes tapasztalatokon ala-
pulnak. A közelmúltban országos turnéra
indult „Túl minden határon” címû elõ -
adásával, mely Cell dömölkre is elérke-
zett. Tvrtko a prog ram jótékony sági hát -
terérõl így nyilatkozott: – Csináltam egy
játékot a facebookon, arra voltam kí -
váncsi, melyik megyébõl követnek a
legtöbben. Azt határoztam el, hogy
ame lyik megye a legaktívabb, annak

egy városában tartok jótékony sági
elõadást, melynek jegybevételét meg-
duplázom. Azt is kutattam, hogy hol
lenne szükség nagyobb mértékû támo-
gatásra a régión belül. Olyan helyet ke-
restem, amely minden, a me gyében
élõ, arra rászoruló gyermeket érinthet,
így esett a választásom a Markusovszky
kórház gyermekosztályára. Dr. Káldy Zol -
tán orvos-igazgatóval egyeztettem, aki
jelezte, hogy a kórháznak nincs gyer -
mekkönyvtára, így kapnak tõlem egy
komplett mese szobát. Az idõle gesen
vagy tartósan ott gyógyuló gyermekek
számára vásárolok egy vadonatúj, szak-
mailag összeállított könyvtárat, melyben
a legkisebbeknek szánt rág csál ható
könyvektõl a nagyokat érdeklõ ifjúsági
irodalomig lesz minden.” 
A rendezvény kezdetén Fehér László pol-
gármester is szót kapott a színpadon, aki
bejelentette, hogy az általa vezetett
Cselekvõ Összefogással Cell dömölkért
Egyesület is mindkét elõ adás jegybevé-
telét 100-100 ezer forint támogatással ki-
egészíti. A jótékonysági kezdeményezés-
hez a Löli kávézó is csatlakozott, és a
szombat-vasárnapi kávé eladásaiból be-
folyó összeget felajánlotta a nemes cél-
hoz, egész pontosan 103.000 forintot. 
Tvrtko a közönség soraiban köszöntötte a

kedvezményezett Markusovszky kór ház
igazgató fõorvosát, dr. Káldy Zoltánt, és
dr. Csákvári Violettát, a kór ház cse csemõ-
és gyermekosz tá lyá nak vezetõ jét is, az-
tán nekikez dett történeteinek, melyek a
tõle megszokott módon, hol vidámak,
hol meg rázóak voltak. Meg döbbentõ,
szívszorító és örömteli törté netek hétköz -
napi hõ sökrõl, akikre bátran felnézhe-
tünk, és akiket példaként állít a magyar
társadalom elé. Egy izgalmas este a Föld
körül, rengeteg kalanddal, érdekes törté-
netekkel, motivációval, álmokkal és cé-
lokkal, melyeket követni érdemes…
És végezetül, íme a számok: a teljes ér-
ték egyben 3.645.200 forint. A pontos
jegybevétel: 1.587.600 forint, ennek a
megduplázott értéke 3.175.200 forint.
Ehhez jön még a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület 200.000 forin-
tos felajánlása, a Löli kávézó 103.000 fo-
rintos adománya, illetve helyszíni ado-
mány, mely 167.000 forintot tesz ki.
Utóbbi két összeg, azaz 270.000 forint
egy összegben átadásra is került va -
sárnap az elõadások után, és azóta a to-
vábbi 200.000 forint is célba érkezett. A
több mint hárommillió forint értékû me-
seszobát pedig március folyamán birtok-
ba is vehetik a gyerekek. 

»REINER ANITA

„Túl minden határon” – dupla jótékonysági elõadás Tvrtko-val

Körtánccal és máglyagyújtással ûzték el a telet
Maszkabállal, jelmezversennyel és
mág lyagyújtással búcsúztatták el a te-
let március 3-án a celldömölkiek. A
Szentháromság téren felállított mág-
lyát körtánccal ünnepelték a helyiek.
Az immár hagyománnyá vált rendez-
vényt a város önkormányzata szervezte.

Maszkabálba hívta a gyerekeket zenés
mûsorában Szalai-Ziembiczki Dóra, aki
ötletes jelmezekbe bújva csalogatta a
Szentháromság téren felállított színpad
köré a kicsiket. Celldömölkön az elmúlt
években hagyománnyá vált, hogy az
önkormányzat farsang végén télbúcsúz-
tató rendezvényre hívja a város lakóit,
mellyel jelképesen eltemetik a telet. Az
idei évben az idõjárás is kora tavaszias
volt, Gryllus Vilmos ismert gyerekdalait
énekelve pedig a hangulat is adott volt
a tavaszköszöntéshez. A legbátrabbak
álarcban érkeztek a fõtérre, ahol Fehér
László polgármester köszöntését köve -
tõen a zsûri értékelte az ötletesebbnél-
ötletesebb jelmezeket. A 17 benevezett
maskarás között volt kobold, méhecs ke,
teknõc, sõt még szuperhõsök is meg -
fordultak a színpadon. A legkreatívabb

jelmezt Remport Zalán öltötte magára,
aki pókként került díjazásra. Szintén he-
lyezett lett Vajda Laura Nikol méhecske
ruhája valamint a pingvinnek öltözött
Fuksz Dávid. A jelmezverseny után kör-
tánccal és közös máglyagyújtással
búcsúztat ták el a telet a jelen lévõk, aki-
ket farsangi fánkkal vendégeltek meg a

faházaknál. Az Együtt Celldö mölk Váro -
sért Egyesület valamint a Cselekvõ Ösz-
szefogással Cell dö mölkért Egyesület
köz remûködé sé vel forralt bort és forró
teát is fogyaszthattak a térre látogatók,
az esti órákban pedig szalonna sütésre is
lehetõség volt a máglya körül.

»B-VZS
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A szombathelyi székesegyházba távo-
zott Kovács Ferenc káplán megürese-
dett helyét Varju Gábor atya foglalta el
plébánoshelyettesi pozícióban. Idehe -
lye zését követõ elsõ szentmiséjét már-
cius 2-án mutatta be a kegytemplom-
ban. Gábor atyával Celldömölkre kerü-
lése kapcsán készítettünk bemutatkozó
interjút.

»Mikor érezte meg életében elõször
Isten hívó szavát?
– Olyan voltam, mint Jónás, akit a
Mindenható Isten meghívott, és õ pont
az ellenkezõ irányba ment. Az elsõ hí-
vó szót a szakközépiskola elvégzése
után éreztem, de elmentem Zsám -
békra szociálpedagógus-hitoktató szak-
ra. A jó Isten azonban három év után
megmutatta, hogy nem ez lesz az én
igazi hivatásom. Így kerültem a gyõri
szemináriumba, kis késéssel ugyan, de
bejutottam, úgymond a papság elõ -
szobájába.
»Milyen állomásokon keresztül veze-
tett az útja Celldömölkre?
– 2006-ban szenteltek pappá, ezt
követõen a kezdeti idõszakban Pákán
voltam, kb. egy hónapig. Innen Vas -
várra kerültem, ahol három évet töltöt-
tem el. Utána kerültem Körmendre
Németh Zoltán plébános vezetése alá,
aki mellett egy évet voltam káplán.
Utá na felkért a megyéspüspök úr, hogy
menjek Jánosházára Bodorkós Imre
atya mellé kápláni beosztásban. Itt há-
rom szép évet tölthettem el, majd
következett egy hosszabb idõszak, ami
a szombathelyi székesegyházhoz köt -

hetõ. Ott a mostani helynök, Császár
István atya irányítása mellett öt évet
töltöttem el, és onnan kerültem Gér -
cére tavaly augusztusban. Fõként Sit -
kén, Vásárosmiskén és Egyházashe tyén
fordultam meg gyakran, így segítettem
Balasi István atya munkáját. Aztán már
Celldömölk következik a sorban, most
ismét Zoltán atya mellett vagyok im-
már másodszor, ezúttal plébános he-
lyettesi beosztásban.
»Milyen feladatok várják a katolikus
egyházközségben?
– Jelen pillanatban sokféle feladattal
igyekszem megismerkedni. Volt már
több hittanórám, ebbe kicsit vissza kell
rázódnom, hiszen amíg a székesegy -
házban voltam, nem volt lehetõségem
a hitoktatásra. Aztán a beteglátogatást
is fontosnak tartom, az állandó gyónta-
tást is igyekszünk szinkronban végre-
hajtani, hogy minél többet el tudjunk
végezni, és senki ne maradjon ki a
szentségek vétele alól. Jelenleg ezek
azok a területek, amelyeket rendkívül
fontosnak tartok, ezek mellett pedig
elengedhetetlen, hogy a közvetlen

mun katársakkal, az ügyintézõnkkel, a
sekrestyésekkel, a Szent Benedek isko -
lában levõ pedagógusokkal szoros
együttmûködésben legyek. Arra törek -
szem, hogy õket is segítsem, és termé-
szetesen Zoltán atyát is igyekszem
mindenben segíteni.
»Isten melyik igéje vezérli papi hivatá-
sa gyakorlásában?
– Márk evangéliuma, elsõ fejezet, 15.
vers, ami így szól: „Betelt az idõ, elkö-
zelgett az Isten országa. Térjetek meg,
s higgyetek az evangéliumban!” Azért
ezt választottam annak idején, mert
egyfajta sürgetõ szót éreztem benne.
Most már végre itt az idõ arra gondol-
ni, hogy állandó megtérésünk táplálja
az evangéliumban való hitünket, és ez
nem egy egyszeri, hanem egész életen
át tartó folyamat. 
Vagyis arra törekedjünk leginkább,
hogy tudjunk jobbá válni. Talán Nagy
Szent Gergely pápa mondta: „Nincs az
életben olyan fok, aminél eggyel ma-
gasabbra ne tudnánk lépni” – és én ezt
vallom. Ez a megtérés része, a másik
pedig a hit. A hitre óhatatlanul szüksé-
günk van, hiszen meg kell bíznunk
Istenben a a legrosszabb, legkellemet-
lenebb hely ze tek ben is, amikor úgy
tûnik, hogy kilátástalan valami, vagy
nem tudom megcsinálni, vagy gyengé-
nek érzem magam, akkor is a jó Isten
kegyelmére kell hagyni magunkat, és
olyankor mindig kiderül, hogy az õ se-
gítségével minden lehetséges, ahogy
Krisztus Urunk is számtalan alkalommal
tanította.

»REINER ANITA

Bemutatkozik Varju Gábor plébános helyettes

A farsangi szezon véghajrájában tar -
totta Szülõi Munkaközösségi bálját a
Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola, március 2-án. A bált megelõzõ
osztálymûsorok a mûvelõdési központ
színpadán zajlottak. 

Az SZM rendezvény hagyományosnak
mondható az iskola életében, hiszen
minden évben megrendezésre kerül,
az idei év azonban rendkívüli az intéz-
mény számára, ugyanis idén ünnepli
fennállásának 25 éves jubileumát.
Ennek megfelelõen az SZM program is
rendhagyó módon zajlott, hiszen a
mûsor is a negyed százados évforduló
köré lett felépítve, igazi retro hangu-
latban. A rendezvény elején Péntek

Tünde, a Szülõi Munkaközösség elnöke
köszön tötte az egybegyûlteket, majd
Czupor Attila iskolaigazgató szólt, aki
beszédében kiemelte, hogy ezúttal az
eddig megszokott szórakoztató vidám-
ság mellé egy kis ünnepélyesség is tár-
sul, és ami még növeli értékét, hogy a
szent benedekes öregdiákok is meghí-
vást kaptak az eseményre. 
A köszöntõk után kezdetét vette az
osztályok mûsoros bemutatkozása,
mely nek keretében mind a nyolc évfo-
lyam képviseltette magát. A vidám,
zenés idõutazásban volt kéményseprõ
tánc, country és disco zenére, a 70-es
évek népszerû slágereire elõadott tánc,
kán-kán, de bibliai elemek is helyet
kaptak. A közel kétórás összeállítás so-

rán felelevenítésre kerültek a kezde-
tek, amikor még épülete sem volt az
iskolának, hiszen 1994-ben egy óvodai
csoport szobában kezdõdött el az okta-
tás. A múlt felidézésére szolgált, hogy
a színpadon az osztályok éppen zajló
bemutatóinak kivetítése közben az
elmúlt 25 év mûsoraiból válogatott ré-
szek is láthatóak voltak. 
Az elsõ hét évfolyam szereplését köve -
tõen az énekkarosok álltak színpadra,
majd az iskola végzõs nyolcadikosainak
elõadásában eltáncolt palotásban gyö-
nyörködhettek a közönség soraiban ülõ
hozzátartozók és vendégek. 
A 25 éves jubileum jegyében zajlott
SZM mûsor fényét emelte az iskola
egykori diákjainak közös éneke, akik
szép számban tértek vissza egy kis
nosztalgiázásra, múltidézésre.

»REINER ANITA

SZM mûsor a jubileum jegyében
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2013. február 13-i ülésén fogadta el
Celldömölk Város Képviselõ-testülete a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ 2019. évi
üzleti tervét. Ebbõl az alkalomból be-
szélgettünk a tavalyi eredményekrõl, a
közeljövõ terveirõl Lóránt Gáborral, a
megye legfiatalabb gyógyhelyének ügy -
vezetõjével. 

– Elsõként szeretném köszönetemet ki-
fejezni fenntartónknak, Celldömölk
Város Önkormányzatának, hogy biztosí -
totta a zavartalan mûködéshez szüksé-
ges feltételeket, továbbá munkatársa-
imnak, hogy munkájukkal nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy a 2017. év-
hez képest még sikeresebb évet tud-
hatunk magunk mögött. Önöknek, ked-
ves vendégeink, ugyancsak szeretném
megköszönni, hogy ellátogattak hoz-
zánk, és ezzel hozzájárultak ahhoz,
hogy a látogatói statisztikában az el-
múlt évben 15%-os emelkedés volt ta-
pasztalható. Fontos megemlítenem azt
a tényt is, hogy celldömölki látogatóink
száma 30%-kal emelkedett.
»Milyen beruházások valósultak meg a
közelmúltban, és mit terveznek a kö -
zel jövõben?
– Decemberben két új gyógyvizes me-
dence került átadásra, a mellette lévõ
területrendezés tavasszal folytatódik.
Fürdõnk 11 árnyékolóval bõvült, és
idén még továbbiakat helyezünk ki,
hogy növeljük az árnyékos területek
nagyságát és fürdõvendégeink komfor-
térzetét. Még idén fejlesztjük udvari
játszóterünket, mely rugós játékokkal
gazdagodik. Ugyancsak az idei évben
sor kerül gyógyászatunk felújítására és
szolgáltatásainak bõvítésére is.
»A vendégek szívesebben látogatják a

létesítményt, ha különbözõ akciókkal
várják õket. Mivel kedveskednek szá-
mukra?
Nagyon kedveltek gyógyászati akció-
ink, ezeket idén is folytatjuk: 2019-ben
négy gyógyászati akciót hirdettünk,
melyben a kezelések önereje 20-50%-
os kedvezménnyel vehetõ igénybe.
Fontos megemlítenem, hogy egy év -
ben két alkalommal vehetõk igénybe
OEP támogatással a gyógykezelések. A

reumatológus szakorvosok szombaton-
ként (kéthetente) 09.00-13.00 óra kö-
zött tarják szakrendeléseiket, melyhez
háziorvosi beutaló nem szükséges.
Ugyancsak folytatódik vendégeink kö-
rében kedvelt nyugdíjas napi akciónk
ebben az évben is. Nagy öröm szá-
momra, hogy ezeken a napokon Bala -
tonfüredrõl, Veszprémbõl, Ajkáról is
többen érkeznek hozzánk. 

Tavaly nyáron indult egy új akciónk,
mely a 16.00 óra utáni jegyekre, vala-
mint a péntek, szombat és vasárnapi
napokra vonatkozott, nagyon kedvelt
volt mind az ide látogató egyéb helyrõl
érkezõ, mind celldömölki vendégeink
körében is. Talán ennek is köszönhetõ,
hogy fürdõnk látogatottsága a már em-
lített mértékben tudott emelkedni,
ezért úgy döntöttünk, hogy március
15-tõl ismét elindítjuk. 
»Milyen eredményre büszke különösen
a munkahelyét illetõen a tavalyi évre
vonatkozóan?

– Nagy öröm volt számunkra, hogy a
2018-ban elsõ ízben átadott Vas Me -
gye Családbarát Munkahelye címet a
Vulkánfürdõ elnyerte a 100 fõ alatti
foglalkoztatottak kategóriájában. Ezek
után elmondható, hogy nem csak
családbarát fürdõje van Celldömölknek,
hanem 2018. december 14-tõl már
családbarát munkahelye is.

»LA

Eredmények, tervek a Vulkán fürdõn

A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó
idõszakhoz sok néphagyomány kap cso -
lódik. Fõként a farsang utolsó há rom napja
az, amit elõdeink is leginkább kihasználtak
a szórakozásra, a bálok mellett voltak mu-
latságok külön a gyerekeknek és az asszo-
nyoknak is. Idén két hónapig tartott a
farsangi idõszak, melynek utolsó napján a
Vá rosi Óvoda Koptik úti óvodásai is jelmezt
öltöttek magukra, hogy elûz zék a telet.
Vörös Viven óvodapedagógus elmondta,
hogy a csoportokban jelmezbemutatót tar-
tottak, ahol ki rálylányok, mesehõsök és
különbözõ állatfigurák is megfordultak. A
gyerekek körjátékokat játszottak, körtáncot
jártak és téli csujogatókkal adták ki a tél
útját. A vidám délelõttön kedvükre táncol-
hattak, mulatozhattak a kicsik, az ünnepi
asztalnál pedig farsangi finomságokat kós-
tolhattak. »B-VZS

Kiadták a tél útját az óvodások
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A szokások és hiedelmek zömének
szempontjából többnyire farsang va -
sárnap, farsanghétfõ és húshagyókedd
alkotja az igazi farsangot. Az ünnepkör
záró három napját „farsang farkának” is
nevezik. 

Ezek a felszabadult mókázás igazi nap-
jai, amikor a legzajosabbak és legkicsa-
pongóbbak a mulatságok. Ezen napok
régi szokása az „asszony far sang”, me -
lyet mindig farsang hétfõn, azaz a hús-
hagyó kedd, és hamvazó szerda elõtti
hétfõn rendeznek. A régi hagyomány
szerint ilyenkor a lányok, asszonyok fér-

firuhába bújtak, és férfi módra mulattak
egész nap. Celldö mölkön, ha nem is ily
módon, de a férfinépet kizárva össze -
gyûlnek a lányok, asszonyok, hogy egy
jót szórakozzanak. Idén március 4-én
jöttek össze a mûvelõdési központ galé-
riáján egy férfimentes estére. 
Mint azt Pálné Horváth Mária igazga -
tónõ köszöntõjé ben elmondta, az idei
évi rendezvény jubiláns évszámhoz ér-
kezett, hiszen ez már a huszadik volt a
sorban, de népszerûsége mit sem ko-
pott a két évtized során, hiszen még
mindig nagy érdeklõdésre tart számot.
Idén is csak nem ötvenen gyûltek össze

a szebbik nem képviselõi, hogy énekel-
ve, táncolva, vidám hangulatban bú-
csúztassák el a telet. A program részét
képezi min dig egy-egy szórakoz tató
mûsorszám is, idén a Népjóléti Szol gá -
lat 1. számú Idõsek Klubja tagjai érkez -
tek ferge teges mûsorral, jelme zekbe
beöltözve adták elõ mókás összeállítá-
sukat. Far sangoló verssel, kabaréba
ágyazott falusi idillel, tréfás jelenettel,
zenés-táncos produkcióval alapozták
meg a folytatáshoz a hangulatot. A
folytatás a zene és tánc, az eszem-
iszom, tombo la sorsolás, és a felhõtlen
jókedv mentén zajlott, a talpalávalót
most is, mint minden évben Papp Zol -
tán zenész szolgáltatta.

»REINER ANITA

Férfimentes asszonyfarsang

Válaszd az egészséget!
A Városi Óvoda Vörösmarty úti Tag -
óvodájában már évek óta hagyománnyá
vált az Egészség hét megszervezése, mi-
vel helyi nevelési programjainkban kie-
melt helyet foglal el az egészségneve-
lés. Nem titkolt célunk az egész séges
életvitel igényének alakítása, az egész-
ségtudatosság segítése és modellnyújtás
a családoknak az óvoda részérõl az
egészségmegõrzés szoká sainak belsõ
igénnyé formálásában.

Január végén a Gyöngyvirág csoport
óvónõi vállalták a tematikus hét meg-
szervezését. Arra törekedtek, hogy min -
den korosztály a maga nyelvén és szint-
jén legyen megszólítva és élményt ad-
janak programjaikkal a résztve võk nek.
A hitelesség és a változatosság érde -
kében külsõ szakemberek segítségét is
igénybe vették. Elsõsorban Nagyné Deé
Beátáét – aki az óvoda széles körben
elismert védõnõje –, csopor ton ként in -
ter aktív elõadást tartott a gyere keknek

a betegségek megelõzésérõl, az orvos
munkájáról, s a gyerekek cse lekvõ ta-
pasztalatszerzés közben szereztek hasz-
nos ismereteket a témában. A szülõk
számára tartott elõadásában az óvodás-
korú gyerekek egészség nevelési elvei -
nek fontosságát erõsí tette meg a hall-
gatóságban. Az egész séges táplál kozás
népszerûsítése érdekében minden kis-
gyerek aktívan részt vett gyümölcssalá-
ta és gyümölcsturmix készítésében,
amit jóízûen elfogyasztottak. A mozgás-
nak nagy szerepe van az egészség -
megõrzésben, ezért Gaálné Nagy Erika a
Celldömölki Városi Álta lános Iskola
testnevelõje tartás ja vító- és gerincerõ -
sítõ tornát vezetett a gye rekeknek az
ülõ életmód káros hatá sai nak enyhíté -
sére. Az óvónõk minden csoportnak téli
túra szervezésével biztosították a gye-
rekek edzését. Utolsó napon minden
kisgyerek egyéni és kollektív munká-
ban, választható technikával fejezhette
ki saját élményeit és ér zé seit.

A szervezõk a Kiscelli Patika támogatá-
sával vércukor- és vérnyomásmérést
biztosítottak a szülõk és a dolgozók
számára. Az óvónõk és a dajka nénik
stressz kezelése, testi-, lelki egészsége
visszahat az óvodásokra is. Szeme -
nyeiné Nagy Ildikó jógaoktató bemuta -
tó óráján lehetõségük nyílt a stressz
oldásra és feltöltõdésre is.

»PETHÕNÉ SOMLAI IBOLYA ÓVODAPEDAGÓGUS
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Németh „Nyiba” Sándor, kenyeri szár -
mazású költõ, zeneszerzõ, olimpikon, a
Magyar Kultúra Lovagja ismét vissza -
látogatott szülõföldjére. A Kemenes -
aljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár,
valamint a Kemenesaljai Berzsenyi
Asz taltársaság szervezésében március
6-án tartott verses-zenés elõadást a
könyvtárban.

Németh „Nyiba” Sándor 1957-ben szü -
letett Kenyeriben. Elsõ verseit általános
iskolás korában kezdte írni, de vers-
írással komolyabban csak 1985-ben
kezdett el foglalkozni, amikor elõször
szerzõdött versenyzõnek és edzõnek a
birkózó Bundesligába. Aztán szövegíró,
zeneszerzõ, énekes lett. Da lait ismert
színészek, énekesek is rend szeresen
elõadják. Verseibõl saját elõ adásában
közel ötven CD-nyi anyag készült, a
„Költõóriások árnyékában” címû dupla
CD-n hatvan híres magyar költõ versét
szavalta el. Sportolói pályafutása is fi-
gyelemreméltó: 28 világversenyen
kép viselte hazánkat ver seny zõként,
edzõként és szakvezetõ ként. Hétszeres

felnõtt magyar bajnok, olimpiai ötödik
helyezett, aki világbajnokságokon és
Európa-bajnokságokon értékes helye-
zésekkel öregbítette a magyar birkózás
hírnevét. Az irodalom, a zene és a
sport hármas egysége elválaszthatat-
lan az életében, és jól megfér egymás
mellett. Két önálló kötete jelent meg:
„Fûz fakereszt” illetve „Ne szégyelld,

hogy van lelked” címmel. Utóbbi egy
életút kötet 860 költeménnyel és 39 in-
terjúval legendás zenészekkel, sporto-
lókkal, színészekkel. Mint azt Németh
„Nyiba” Sándor elmondta, a világ meg-
romlott, megváltozott körülöttünk.
Mások az értékek, mások az emberek,
és az információáradatból nehéz kivá-
lasztani a jót, az értékeset. A pénz irá-
nyítja a világot és nem a szeretet. Ezért
érzi kötelességének, hogy egy szál
gitárral járva az országot elõadja szer-
zeményeit, melyekben meg bújnak
azok az értékek, amelyekre oda kell fi-
gyelnünk. 
„Ne szégyelld, hogy van lelked!” – így
szólt a megzenésített versekkel tûzdelt
elõadás címe is, melynek legfontosabb
célja a szeretet, a béke, az emberség
közvetítése, útmutatás az embereknek
az embertelenségben. Verseivel, meg-
jelentetett interjúival, önálló estjeivel
erre vállalkozott Németh „Nyiba” Sán -
dor, aki májusban  két irodalmi tábort
is szervez a Sitkei Kastély környékén,
ahol mintegy száz költõ, elõadómûvész
megjelenésére lehet számítani. »RA

„Ne szégyelld, hogy van lelked!” – Nyiba elõadásában

A fenti címmel tartott elõadást dr.
Reisinger János irodalomtörténész an-
nak apropóján, hogy idén száz éve halt
meg a huszadik század egyik legje -
lentõsebb magyar költõje, Ady Endre.
A rendezvényre március 7-én került sor
a mûvelõdési központban.

Ady Endre nagyon fiatalon, 41 eszten -
dõsen halt meg, Balassi Bálint és
Pilinszky János mellett õ volt a har -
madik, óriási tehetségû magyar költõ,
akit önsorsrontó életmódja miatt na-
gyon korán el kellett temetni. Rei sin -
ger János szerint Ady Endre legalább öt

területen olyan önsorsromboló életmó-
dot folytatott, amelyek közül egy is
elég lett volna a korai halála elõidézé -
séhez. Hiszen kicsapongásai során szi-
filiszt kapott, alkoholistává vált, kü -
lönbözõ kábító- és ajzószereket hasz-
nált, vagyonokat vert el szerencsejáté-
kokon, és a dohányzás rabjává vált. 
De mindezek ellenére mire volt képes,
hogy a magyar költészet egyik legna-
gyobb alakjává válhatott? – tette fel a
kérdést az irodalomtörténész, majd
meg is válaszolta: „Ady a poétizált be-
széd szintjén olyan versnyelvet fejlesz-
tett ki, ami nem csak Magyarországon
páratlan, hanem a világirodalomban is.
Egy nyelv általában csak 2-3 versrend -
szer mûvelésére alkalmas, a magyar
viszont ötre, és Ady mindegyiknek
mestere volt. Erre rajta kívül csak
Berzsenyi Dániel volt képes... Imp -
resszionista lírából létrehozott egy
nagy szimbólikus lírát. Olyan félelme-
tes szimbolumai és versmenetei van-
nak, ami egyedülálló mindenféle te-
kintetben. Ezek megjelennek az iste-
nes, a magyarság és szerelmes költe-
ményeiben egyaránt.”A „Roncs és
ragyogás” mentén haladva az elõadó

inkább Ady Endre tehetségére kívánta
felhívni a figyelmet, ami nagyobb volt
Arany Jánosénál és Petõfi Sándorénál
is. Korszakos jelentõ ségé nek egyik
összetevõje az emberiség és a ma-
gyarság sorsproblémáira való
ráérzésében rejlik. Õ volt az egyetlen
például, aki az elsõ világháború kitöré-
sekor prózában és versben egyaránt
megfogalmazta, akárki is nyeri azt
meg, a magyarság mindenképp vesz -
tesen kerül ki belõle. 
Az elõadás során a számtalan Ady vers
közül hármat mutatott be és elemzett
hallgatósága számára dr. Reisinger
János. 

»REINER ANITA

„Roncs és ragyogás” – Adyról másképp

Elõzõ lapszámunkban hibásan jelent
meg a Celldömölki Városi Óvoda nyári
zárvatartása. Az óvoda az alábbiak
szerint tart zárva a nyári idõszakban: a
Koptik utcai székhelyóvodában 2019.
június 17-tõl július 19-ig, a Vörösmarty
utcai tagóvodában és az alsósági
tagóvodában 2019. július 22-tõl
augusztus 23-ig.

Az érintettektõl elnézést kérünk.

Helyesbítés
Celldömölk Város Önkormány -
zatá nak Képviselõ-testülete 2019.
március 27-én (szerdán) 16 órai
kezdettel közmeghallgatást tart.
Az ülés helye: Vá ros háza nagyter-
me, 9500 Cell dömölk, Városháza
tér 1. 
A közmeghallgatáson a várost
érin tõ témákban várják a véle-
ményeket.

Értesítés
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20 nevezõ, 24 film, közel hat órás
vetítési idõ két nap alatt. Így foglalha-
tó össze számokkal az idei Totál Plán
Független Filmfesztivál, melyet már -
cius elsõ hétvégéjén hatodik alkalom-
mal szervezett meg a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár ART
Mozija a független filmesek körében.

Hatodszorra hirdette meg független
filmfesztiválját a celldömölki Art Mozi,
melyre idén is az ország különbözõ vá-
rosaiból érkeztek pályamunkák, sõt ha-
táron túli fiatalokat is mozgósított a fel-
hívás. A független filmesek körében el-
híresült celldömölki rendezvényre ama -
tõrök, hobbifilmesek, filmmûhelyi ta-
gok is jelentkeztek, sokan közülük nem
elõször neveztek be a Totál Plánra. A
kétnapos filmfesztiválon 24 filmet lát-
hatott a közönség. A pálmát idén is a
kisjátékfilm kategóriája vitte, de szép
számmal akadtak dokumentumfilmek
is az alkotások között, elvétve 1-1 kí-
sérleti film, animáció, termé szetfilm, és
etûd is színesítette a mû sorlistát.
A filmeket a nemrégiben Celldömölk
Város Önkormányzata által Kresznerics-
díjjal kitüntetett Pacskovszky József
Balász Béla-díjas filmrendezõ valamint
Pacskovszky Zsolt, mûfordító és forga-
tókönyvíró bírálták. Észrevételük sze-
rint a 2019-es Totál Plán filmjeirõl
elmondható, hogy minõségileg és gon-
dolatvilágban is széles skálán mozog-
tak. Vizuálisan egyre jobb alkotások
születnek – mondták – de vannak bizo-
nyos alapok, amiket meg kell tanulni,
a filmek terjedelmére és a szerkeszté-
si arányokra kellene odafigyelni, vala-
mint a gondolatvilágra, amit valójában
közölni szeretne az alkotó. A mûfaj
mellett a filmek idõtartama is válto-

zott, voltak két perces rövid filmek és
háromnegyed órás dokumentumfilmek
is. A kétnapos vetítés végén a zsûri az
alább eredményt hozta meg: Kísérleti
kisfilm kategóriában elsõ helyezést ka-
pott Balla Gábor A demokrácia nem
egy pillanat címû animációja. Doku -
men tum film kategóriában megosztott
elsõ helyezést osztott ki a zsûri Boros

Ferenc és Horváth Zoltán Táncból ka -
tedrálist címû filmje valamint Monory
Csaba Csoportkép alkotása között. Kis -
játékfilm kategóriában különdíjat ka-
pott Cserneczky Attila a Barokk Rek -
viem különleges látványvilágáért. Szin -
tén különdíjas lett a celldömölki kö -
tõdésû Bedy Gergõ által benevezett
Kedveskovács-Fenevad videoklipje,
me   lyet a kép és zene koherens hasz -
ná latáért nyert el. 

»B-VZS

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár 2018/19-es színházi évadá-
nak utolsó bérletes darabja az operett
mûfaját kedvelõknek kedvezett. Az Or -
feum Színpad „Az operettkirály” címû
elõadását hozta el a celli közönségnek,
március 9-én.

„Az operettkirály” kissé rendhagyó
mûnek mondható, hiszen nem más,
mint egy operett Kálmán Imre életérõl
a legszebb melódiáival. 
Csárdáskirálynõ, Marica grófnõ, Cirkusz -
hercegnõ – hogy csak a legismertebb
operetteket említsük Kálmán Imre

komponálásában, akinek zenéjéért az
egész világ rajongott. A zeneszerzõ,
akinek az élete is igazi operett lehetett
volna – ha nem szól közbe két világhá-
ború és a kivándorlás. Azt mondják ró-
la, olyan tehetséges volt a zenében,
mint Bartók Béla, akivel együtt jártak a
Zeneakadémiára. Sikeres volt, de ezt
mind elmosta a magánélet és a tör -
ténelem.
Sike rességét és népszerûségét mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy minden
ötödik percben a világon valahol fel-
csendülnek melódiái. S hogy ne is me-
rüljenek feledésbe, több magyar mû -

vész is letette voksát amellett, hogy ne
csupán hagyományõrzõ kötelességük,
hanem érdekük és kiváltságuk is le-
gyen, hogy bemutassák az „Operett -
király” címû új magyar operettet, a -
mely ben felcsendülnek a legismertebb
Kálmán Imre dallamok, és kissé rend -
hagyó módon a fellépõ mûvészek,
egyé nenként több szerepet is alakí -
tanak. A színdarab a zeneszerzõ életét,
munkásságát mutatja be hiteles, meg-
történt események alapján, amely
egyedülálló a magyar operett jelenkori
történetében.

»REINER ANITA

„Operettkirály” – záró darab a bérletben

A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület 200 000 forintot ajánlott fel
a szombathelyi Markusovszky Kórház Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati
Osztályának, Vujity Tvrtko jótékonysági elõadásához csatlakozva. Az adományt
a meseszoba kialakítására, bútorzatára fordítják majd. Az egyesület támoga-
tását Fehér László polgármester, a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesületünk elnöke és Pálné Horváth Mária, a jótékonysági est házigazda-
intézménye, a mûvelõdési központ igazgatója adta át dr. Csákváry Violetta
osztályvezetõ fõorvosnak és Császár Bernadett osztályvezetõ ápolónak márci-
us 5-én, bízva abban, hogy a szoba kialakításával nyugodt pillanatokat tudnak
szerezni a kórház kis betegeinek.

Adomány a kórháznak

Hatodszor is Totál Plán
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Farsangi táncház kicsiknek és nagyoknak
Farsangi táncházba várták március 1-jén
a kicsiket és nagyokat a Keme nes aljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár Móritz
galériáján. A táncos órákat a Boglya
Népzenei Együttes kísérte élõ zenével.

Játékos formában, mozgásfejlesztõ fel-
adatokkal melegítették be a kicsiket a
farsangi táncházba március elsején a
táncház vezetõi Pál András Bálint és
Hor  váth Mirtill. A Kemenesaljai Mû ve lõ -
dési Központ és Könyvtár Móritz galéri-
áján a Boglya Népzenei Együttes élõ -
zenei kíséretében sorakoztak fel a leg-
kisebbek, akik körtáncokkal, mondókák-
kal és táncalaplépésekkel ismerkedtek
meg a vidám délutánon. Pál And rás
Bálint elmondta, hogy a ké sõbbiekben
is szeretnének táncházat szervezni Cell -
dömölkre a környezõ településekhez
hasonlóan, hogy a fiatalokkal más stílu-
sú táncokat is megismertethessenek kö-
zelebb hozva ezáltal a néptánc világát
és felhívják a figyelmet a táncházmoz-
galom értékeire. A lelkes gyereksereg
után a felnõttek is kipróbálhatták ma-

gukat a tánc ház ban, Borsodi Gergely, a
Szökõs Nép táncegyüttes tagja rábaközi
táncokat tanított a korosabbaknak. A jó
hangulatú összejövetelen farsangi fánk -

kal és üdítõvel kínálták a vendégeket,
akik a felfrissülés után tánctudásuktól
függetlenül ismét csatlakozhattak a
néptáncosokhoz. »B-VZS

Szeretnénk bemutatni a helyi lakosság
részére, hogy a városban számtalan
lehetõség van sportolásra. A TOP-5.3.1
Helyi identitás és kohézió erõsítése
címû pályázat Vulkánság Kult(t)úra
(TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010) nevû
projekt keretein belül ezen a napon a
Vulkán Park otthont ad a celldömölki
egyesületek és szervezetek bemutat -
kozásának. 

Lehetõség nyílik kipróbálni különbözõ
sportágakat a kosárlabdától kezdve a
sakkig. Tanácsot kaphatunk a kutyával
történõ sportoláshoz, kipróbálhatjuk,
hogy zajlik egy jóga óra, tesztelhetjük
magunkat labdasportokban, thai box
bemutatón vehetünk részt, megtud-
hatjuk, mi is az az airsoft. Kipróbál hat -
juk a dartsot, néptáncolhatunk, íjász-
kodhatunk, lovagolhatunk. Ez csak né-
hány sportág, ami megjelenik nálunk
ezen a napon. Vedd fel a sportcipõdet
és gyere ki a Vulkán Parkba 2019. már-
cius 16-án! 9:45-kor egy közös beme-
legítéssel kezdünk, majd folyamatos

bemutatók következnek az épületben
és az épület melletti téren. Az egész-
séges életmódnak csak egyik eleme a
sport. De természetesen nem feledke-
zünk meg a táplálkozásról sem. Mi van

a piknik kosárban? Hozz magaddal az
egészséges táplálkozás irány elvei alap-
ján elkészített falatkákat. A legötlete-
sebb, legfinomabb éte le ket szakmai
zsûrink véleménye alapján díjazzuk!

Múzeumi fitnesz a Kemenes Vulkán Parkban!
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Vady Mosonszolnok – Celldömölki VSE-
Vulkán Fürdõ 29-24 (14-12). –
Mosonszolnok, 150 nézõ, NB II-es nõi
kézilabda-mérkõzés, vezette: Ihász,
Szán tó.
Celldömölk: Bognár – Szomorkovits A. 1,
Szomorkovits L. 7/3, Kulcsár 6/2, Má -
lovics 5, Szecsõdi 1, Kazári. Csere:
Németh V. 2, Füzfa, Bagics 2, Pongrácz,
Szalai. Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
Nem várt könnyû mérkõzés a celli lá-
nyokra, ennek ellenére remekül kezd-
ték a találkozót. Védekezésben szinte
hiba nélkül teljesített a CVSE, ugyanez
támadásban már nem volt elmondha-
tó. A kimaradt helyzetek ellenére a 25.
percig õrizni tudta 1-2 gólos elõnyét a
Celldömölk, ekkor azonban a hazaiak
rendezték soraikat, és a szünetre fordí-
tani tudtak. A második játékrészben ki-
egyenlített játék folyt a pályán, izgal-

mas összecsapást láthatott a kilátoga-
tó közönség. A két pont sorsát az dön-
tötte el, hogy a Mosonszolnok keve-
sebb hibával játszott, így meg tudta
õrizni elõnyét. Nyerhetõ meccsen ma-
radt alul Salamonné Csótár Adrienn
együttese, a játék képe alapján, jobb
helyzetkihasználással gyõztesen hagy-
hatta volna el a játékteret.

Lapzárta utáni kézilabda eredmény:
Körmendi DMTE – Celldömölki VSE-
Vulkán Fürdõ 27-25 (14-11). – Kör -
mend, NB II-es nõi kézilabda-mérkõ -
zés, vezette: Tóbiás, Végh
A sorsolás szeszélye folytán ismét ide-
genben kellett pályára lépnie a Cel l -
dömölk együttesének, és ezúttal is ne-
héz rangadó várt a csapatra. A megyei
rivális otthonában mindig nehéz
gyõzni, sajnos ezúttal nem sikerült

meg szerezni a két pontot. Pedig a lá-
nyok mindent megtettek a sikerért,
nagy iramú mérkõzést vívtak a házi -
gazdákkal, és a múlt heti hibákat igye-
keztek elkerülni. Fej-fej mellett halad -
tak a csapatok, az elsõ félidõ közepén
lépett el 3 góllal a Körmend, de a ven-
dégek nem adták fel, és egyenlíteni
tudtak. A szünetig ismét vissza tudta
venni a vezetést a házigazda, ám a cel-
li lányok jól kezdték a második félidõt,
és ismét egalizálni tudták az ered-
ményt. Ezután a körmendiek 1-2 gólos
elõnyüket állandósítani tudták, igaz, a
kettõs emberhátrányok és egyéb ítéle-
tek nem segítették a vendégeket,
hogy fordítani tudjanak. Jobban játszott
a Celldömölk, mint egy héttel koráb-
ban, Mosonszolnokon, ám ezen a na-
pon ez is kevés volt, a néhány techni-
kai hiba, eladott labda ezúttal nem fért
bele, a játékvezetõk által is támogatott
Körmend otthon tartotta a két pontot.

»CSUKA LÁSZLÓ

Még csak 18 éves, de már hatalmas si-
kereket ért el az életben, a pingpongo-
zás világában. Jobbnál jobb eredmé-
nyeivel hívja fel magára a figyelmet.
Sikereit elsõsorban a CVSE edzõi hozzá-
értésének köszönheti, hiszen edzéseit
hosszú évek óta az egyesületnél végzi.
Baranyai Domonkossal, a Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium és a jövõ
nagy reménységével beszélgettem.

»Hogyan kerültél kapcsolatba a ping-
ponggal?
– Kiskorom óta szeretek sportolni. Ele -
inte tornáztam, karatéztam, úsztam a
foci mellett, majd a focin kívül mindent
abbahagytam. Egy idõ után úgy voltam
vele, hogy más sportot is ki akarok
próbálni. Szóval a családom, pontosab-
ban unokatestvérem javaslatára kezd -
tem pingpongozni. 8 évvel ezelõtt is-
kolai szakkörökön kezdtem, majd itt
felfigyeltek rám és innentõl kezdve
már egyesületi edzésekre is jártam.
»Hogy néz ki egy napod?
– Délelõtt iskolában vagyok, ha ott
végzek, hazamegyek ebédelni és ta-
nulni. Délután elmegyek edzésre, amit
egy kis kondi követ. Este, miután haza-
érek, még tanulni szoktam.
»Milyen eredményeid vannak és ezek
közül melyikre vagy a legbüszkébb?
– Úgy 11-12 éves korom óta rendszere-
sen járok versenyekre. Sok területi és
régiós versenyt nyertem, mind egyéni-
ben, mind párosban. Ifjúsági válogatott

kerettag voltam 2018 decemberéig,
ahol lehetõségem nyílt magyar színek-
ben játszani nemzetközi versenyeken.
2019 januárjától már a felnõtt
válogatott keretét erõsí tem. Celldö mölk
csapatában az NB1-ben játszom. Hogy
mire is vagyok a legbüszkébb? Egy
konkrét dolgot nem tudok kiemelni,
mert igazából az összes eddigi eredmé-
nyemre büszke vagyok, de ha mégis ki
kell emelnem, akkor az országos szin-
ten elért eredményeim és a Diák -
olimpiai eredményeim Szombat he lyen,
az országos ifjúsági VÖRSAS kupán pá-
rosban 3. és egyéniben 2. helyezett let-
tem. U21-es kategóriában országos har-
madik lettem vegyes párosban.
Budapesten a Magyar Országos Baj -
nokságon párosban ezüstérmet szerez-
tem. Az ifjúsági országos ranglistán 7.
helyezést értem el és végül egy egé -
szen friss élmény: a nemrégiben lezaj-
lott Karcagi Országos Diákolimpián
arany érmes lettem. Ezekre az országos
eredményekre vagyok a legbüszkébb,
mert ezek a legrangosabb versenyek,
ahol az ország legjobbjai csapnak össze.
»Beszélj, kérlek egy kicsit a Diák olim -
piáról!
– A Diákolimpia úgy mûködik, hogy
van egy megyei verseny, ahonnét csak
az elsõ helyezett jut tovább az or -
szágos döntõbe. A Diákolimpián külön -
bözõ kategóriák vannak, én az „A”-ka-
tegóriában versenyeztem, ahol az iga-
zolt játékosok küzdenek meg. Meg -

nyertem a megyei versenyt, így to -
vább jutottam Karcagra. Nagyon erõs
volt a mezõny, de álltam a sarat, és si-
került egy jó játékkal megnyerni az
országos döntõt, ahol egy pest megyei
versenyzõvel kerültem össze, aki az if-
júsági válogatott keretben játszik, ám
nagyon jó játékkal és biztos kézzel 3:0-
ra sikerült legyõzni. Ez a gyõzelem na-
gyon nagy önbizalmat adott és így a
továbbiakban is biztosan állok oda
minden versenyhez.
»Ha lehetne egy sporttal vagy ered-
ménnyel kapcsolatos kívánságod, mi
lenne az?
– Az lenne, hogy a legmagasabb ligá-
ban játsszak és hogy nagyon sokat
tudjak még fejlõdni.
»Mire tanított meg a pingpong?
– A pingpong legfõképp a koncentráci-
óra és a türelemre tanított meg az
életben.

»PONGRÁCZ NIKOLETT 12. A, CBG

Baranyai Domonkos sikerei

Elkerülhetõ vereségek idegenben
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Egyházasrádóci SE – Celldömölki VSE-
Vulkán Fürdõ 1-0 (1-0). – megyei I.
osztályú labdarúgó-mérkõzés, Egyhá -
zas rádóc, 150 nézõ, vezette: Harcsár R.
Egyházasrádóc: Bali – Németh Martin,
László, Vilics, Molnár L., Németh Mar -
cell (Kertes), Mészáros (Balogh A.),
Kalmár, Kazinczki, Krajczár, Molnár I.
(Báger). Edzõ: Lukács Ede.
Celldömölk: Osvald – Lempeg (Horváth
D.), Büki (Virág), Enyingi, Varga J. (Go -
rácz), Orosz (Szép), Kovács Z., Molnár
T., Huszár (Németh J.), Klauzer, Piri. Ed -
zõ: Kovács Balázs. 
Gólszerzõ: Németh Marcell (44.).
Szezon eleji formában kezdték a csapa-
tok a találkozót, nem sikerült a lista -
vezetõnek ráerõltetnie akaratát a házi -
gazdára. Mezõnyben ugyan fölényben
futballozott a Celldömölk, de a kapu
elõtt nem jelentett veszélyt. A rádóciak
küzdöttek lelkesen, védelmük remekül
helytállt. Fél lábbal már az öltözõben
voltak a felek, amikor Né meth Marcell
révén megszerezte a vezetést a hazai
együttes. Fordulás után egy fokozattal
feljebb kapcsolt a CVSE, jobbára az egy-
házasrádóciak térfelén pattogott a labda,
de a betömörülõ védelemmel szemben
tehetetlennek bizonyultak a celliek. A
nem kellõ hõfo kon égõ listavezetõ így
elszenvedte elsõ vereségét a bajnok -
ságban, és elõnye 5 pontra olvadt az õt
üldözõ Körmenddel szemben. 
U19-es bajnoki mérkõzés:
Egyházasrádóci SE – Celldömölki VSE-
Vulkán Fürdõ 1-8 (0-7).
Gólszerzõk: Keszei T. (6), Galovich M.,
Bakonyi N.
CVSE-Vulkán Fürdõ – Rum KSC 2-1 (1-1),
megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés,
Celldömölk, vezette: Bedi T. assziszten-
sek: Tóth Cs., Lukács L.
Celldömölk: Osvald – Keszei (Büki 45.),
Varga, Szuh (Gorácz 70.), Orosz, Virág
(Németh 45.), Kovács, Molnár, Huszár,
Klauzer (Szép 85.), Piri (Horváth 93.)
Edzõ: Kovács Balázs.
Rum: Velladics – Csonka, Székely, Ivic,
Szabó, Szakos, Papp (Sipos 67.), Tóth
(Kontics 45.), Kovács, Tancsics (Molnár
71.), Farkas. edzõ: Joó András.
Gólszerzõk: Klauzer 13. (1-0), Szabó 45.

(11-esbõl) (1-1), Szuh 68. (2-1)
Az egy héttel korábbi vereség után volt
mit javítania a Celldömölk gár dájának.
Ennek megfelelõen határozottan jól
kezdett Kovács Balázs együttese, már a
találkozó elején saját térfelére szorítot-
ta be a vendégcsapatot. A rumiak igye-
keztek lezárni a területet a celliek
elõtt, ám nem sokáig tudták megõrizni
hálójuk érintetlenségét. A 13. percben
egy jobb oldalon vezetett támadást
Klauzer révén góllal fejezett be a ház-
igazda, és az addig látottak alapján úgy
tûnt, hogy sima hazai gyõzelem szüle-
tik ezen a délutánon. A gól után nem
változott a játék képe, továbbra is a
Celldömölk irányította a találkozót, a
vendégek csupán néhány alkalommal
jutottak el a hazai térfélre. Szerve zet -
ten, harcosan védekeztek a rumiak, de
így is volt komoly lehetõsé gük a celli-
eknek, hogy lezárják a találkozót. Ezek
a helyzetek rendre kima radtak, és ez a
félidõ végén meg is bosszulta magát. A
Rum gárdája vezetett támadást a jobb
szélen, Szabó Dániel már a celli tizen-
hatoson belül cselezgetett, amikor
Virág Martin szabálytalankodott vele
szemben, Bedi játékvezetõ pedig a ti-
zenegyes pontra mutatott. A büntetõt
a sértett végezte el hibátlanul,
megszerezve csapatának az egyenlítõ

találatot. A szünetben mindkét tréner
cserével próbált új lendületet adni csa-
patának, és a játék képében némi vál-
tozást fel is fedez hettünk. Az elsõ
félidõ nyomasztó celli fölénye eltûnni
látszott, a rumiak bátrabban futballoz-
tak, és egyre többször jutottak el a ha-
zaiak térfelére. A 69. percben Németh
József lõtt kapura, Velladics kapus hárí-
tani tudott, ám pechjére a remek
ütemben érkezõ Szuh Ferenc elé
tenyerelte a labdát, aki 8 méterrõl
nem hibázott, újra vezetéshez juttatva
a Celldömölköt. A folytatás kiegyenlí-
tett játékot hozott, a vendégek játéká-
ban benne volt az egyenlítés esélye, az
utolsó pár percben többször is zavart
okoztak a celli védelemben. Bedi sport-
társ hármas sípszava kisebb meg -
váltásként érte a listavezetõ CVSE játé-
kosait, akik a jó kezdés után kissé visz-
szaestek, és saját maguknak tették
nehézzé a mérkõzés második felét. A
rumiak, fõként a második félidõben,
mindent megtettek, hogy legalább az
egy pontot elvigyék a Kemenesaljáról,
ám igyekezetük hiábavaló volt. Meg -
érdemelten nyert a Celldömölk, de
ezen a délutánon nem a legjobb játé -
kával rukkolt elõ a sárga-kék alakulat. 
U19-es bajnoki mérkõzés:
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Rum
KSC 5-1 (3-0)
Gólszerzõk: Czöndör G. (4), Döbröntei
B. illetve Pásti S. »CSUKA LÁSZLÓ

Vereség a tavaszi nyitányon

Tornászlányok sikerei 
A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskolában megalakulása óta mûködik
leány szertorna, melynek célja, hogy a
gyerekek hasznosan és egészségesen
töltsék szabadidejüket, a tehetségesek
pedig vegyenek részt a különbözõ ver-
senyeken. Ennek szellemében rendsze-
resen megmérettetik magukat különfé-
le versenyeken, szép eredmények kel. 

Idei évi elsõ versenyük januárban,
Szent gotthárdon volt, ahol csapatban
mindhárom korcsoport a legrangosabb
elsõ helyezést hozta el. Felkészítõjük:
Gelesits-Bellovics Diána.
A további eredmények: Egyéni össze-
tett: 2. korcsoport: I. hely: Bajner Dorka

(3. osztály), 3. korcsoport: I. hely: Czu -
por Anna (8. osztály), II. hely: Bajner
Panna (7. osztály), III. hely: Molnár No -
émi (7. osztály), IV. hely: Szabó Nóra
(6. osztály)
Január végén, a szombathelyi diáko-
limpián 3. helyezettek lettek a lányok,
így továbbjutottak a területi döntõbe.
Február 22-én Budapesten, a Katolikus
Iskolák Országos Tornaversenyén sze -
repeltek, a következõ eredménnyel:
Csa patban: 1. korcsoport: III. helyezés,
egyéni összetett: II. hely: Faragó
Regina. Csapatban: 2. korcsoport: IV:
helyezés, 3. korcsoport: I. helyezés,
egyéni összetett: I. hely: Czupor Anna.

»REINER ANITA
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Anne Frank 
(1929–1945) 

születésének 90. évfordulója

alkalmából az amszterdami 

Anne Frank Ház 

által szervezett 

„ANNE FRANK –
TÖRTÉNELEM A MÁNAK”

című vándorkiállítása 
a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban

Helyszín: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 13. 
A kiállítás 03.11–04.05-ig látogatható 

munka napokon 8.00–15.00 között 
előzetes bejelentkezés alapján. 

Regisztrálás: 06 95/420-049 
bali.krisztina@berzsenyicell.hu

Minden érdeklődőt – egyéni és csoportos
látogatókat is – szeretettel várunk!
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