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Január 31-én megkezdõdött a korona-
vírus elleni oltási folyamat a celldömöl-
ki Népjóléti Szolgálat két, idõseket el-
látó otthonában. A Népjóléti Szolgálat
igazgatója, Nagy Zoltán úgy nyilatko-
zott, hogy fontosnak tarja a Covid-19
vírus elleni védekezést, aminek a leg-
fontosabb ellenszere az oltás.

Nagy Zoltán elmondta, hogy a celldö-
mölki idõsotthonokban mind a lakók,
mind a dolgozók Pfizer/Biontech védõ -
oltást kaptak. A két intézmény lakói
közül jelenleg nincs koronavírusos be-
teg. A lakóknak mintegy kétharmada
kérte a védõoltást, a dolgozók közül
többen igényelték a vakcinát. Az intéz-
mény igazgatója elmondta, õ ugyan a
védekezés legfontosabb ellenszerének
a védõoltást tartja, de mindenkinek
magának kell mérlegelnie, hogy él-e

az oltás adta lehetõséggel. Kiemelten
megköszönte Fehér László városveze -
tõ nek, valamint a város képviselõ-tes-
tületének, hogy az elmúlt nehéz idõ -
szakban is támogatták az intézményt,
az intézmény dolgozóinak pedig lelki-
ismeretes munkájukat.
Február 4-én megkezdõdött a 80 év fe-
lettiek oltása is. Õk a kórház területén
kialakított oltóponton vehették fel a
Pfizer/Biontech által gyártott vakcinát.

»LA

Január végén megkezdõdött az oltás Celldömölkön is

„Kemenesaljai Mûvészeti Album”
cím mel új kezdeményezést indított
útjára a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár. 
Február elejétõl kezdõdõen kétheten-
te egy-egy mû al kotás kerül ki az in-
tézmény kirakatába, melyek közt a
városhoz, illetve Kemenesaljához kö -
tõdõ alkotók mû remekei lesznek lát-
hatók. 
A kiállított alkotásokhoz kapcsolódó-
an nyereményjátékot hirdet a KMKK,
melynek keretében a következõ kér-
désekre várják a helyes válaszokat:

 Ki a kép alkotója, és mi a mû cí-
me?

 Milyen szállal kötõdik az alkotó
Celldömölkhöz, illetve a
Kemenes aljá hoz?

A helyes megfejtést beküldõk
nyereményben részesülnek. A
megfejtéseket a következõ email
címekre lehet beküldeni, 2021.
február 26-ig: 
katie2nemeth@gmail.com
info.kmkk@gmail.com
Az aktuális feladványt kéthetente
közzétesszük lapunk hasábjain.

A hét mûtárgya – 1. feladvány
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A 2020-as év tavaszának kezdetén fel-
bukkanó világjárvány az élet minden te-
rületén éreztette hatását, és a tavalyi év
sehol sem a megszokott kerékvágásban
zajlott. Ahogy a többi szektort, úgy a kul-
túra területét sem kímélték a járvány-
helyzet okozta intézkedések. A Keme -
nes aljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
is kénytelen volt többnyire zárt ajtók
mögött, látogató közönséget nem fo-
gadva mûködtetni az intézményt. Az el-
múlt év összegzésére kértük Pálné
Horváth Máriát, a KMKK igazgatóját.

»Mennyire érintette érzékenyen a köz -
mûvelõdés területét a járványhelyzet? 
– A tavalyi év elsõ két hónapjában még
minden betervezett rendezvényünket
meg tudtuk valósítani, így például az
évet az önkormányzattal közösen
meg szervezett megyebállal indítottuk;
januárban volt még Dumaszínházunk,
kiállításmegnyitó, megünnepeltük a
magyar kultúra napját is. A gyermek-
színház bérlet aktuális darabja is be-
mutatásra került, és egy helytörténeti
vetélkedõt is lebonyolítottunk. Febru -
árban a farsang jegyében volt játszó-
ház a gyerekeknek, télbúcsúztató ren-
dezvény, farsangfarki asszonyparty, is-
kolai SZM mûsor is intézményünkben.
Ezeken kívül Lego kiállításnak, ifjúsági
hangversenynek, és a Totál Plán Füg -
get len Filmfesztiválnak is otthont adott
a mûvelõdési központ. 
Márciusban, még a járvány kirobbanása
elõtt meg tudtuk tartani a gyermek-, il-
letve felnõtt színházi bérletes elõadá -
sokat és a március 15-i ünnepséget.
Március 16-tól sajnos be kellett zárnunk
ajtóinkat a látogatóink elõtt, így onnan-
tól kezdve az online térbe költöztek
programjaink. Így volt például online
húsvéti kézmûves foglalkozás a gyere-
keknek, csatlakoztunk a virtuálisan
meg valósított Közösségek Hete orszá-
gos rendezvénysorozathoz, megemlé-
keztünk a nemzeti összetartozás napjá-
ról, a 100 éves trianoni évforduló kap-
csán. Ezen eseményhez kapcsolódóan
is volt kiállítás az intézményben. A júli-
us már lehetõséget adott az újra nyitás-
ra, így a nyári hónapot már a különbözõ
tematikus táborokkal (olvasó, bábos,
focis, népismereti, Tesz-Vesz) tudtuk in-
dítani. Nem mindennapi eseményként
a mûvelõdési központ adott helyet a
Kossuth Rádió „Ország járó” programjá-
nak. Augusztus 20-án az államalapítás
ünnepére, másnap pedig a Kemencés
Fesztivál elnevezésû gasztro-kulturális
rendezvényünkre gyûlt össze népes

publikum. A szeptember programkíná-
latát a hagyományos, és nagy múltú
Sághegyi Szüreti Napok jelentette, ok-
tóberben a könyvtár immár hagyomá-
nyosan csatlakozott az Országos Könyv -
tári Napokhoz, ennek keretében két
elõadás is volt. A hónap még nagy -
sikerû Zorán koncertet is tartogatott a
közönségnek, a továbbiakban pedig
volt még teraszkoncert, Dumaszínház,
felnõtt színházi bérletes elõadás.
„Õszölõ” program a gyerekek számára,
valamint megemlékeztünk történel-
münk jeles napjairól, október 6-ról, és
október 23-ról.
A november 11-i újabb kényszerû be-
zárásunkat megelõzõen még meg tud-
tunk tartani egy vonós kamarakoncer-
tet, és az 5. Európai Art Mozi Naphoz
kapcsolódóan premier elõtti vetítést kí-
náltunk mozilátogatóinknak.
»És jött az újabb hullám, ami azóta is
zárt ajtók mögé kényszeríti a KMKK
mûködését…
– November 11-én sajnos újra be kellett
zárnunk, így például az Országos Rajz -
filmünnephez kapcsolódó mozis progra-
mot, és rajzpályázatot is már csak on -
line tudtuk megvalósítani, ahogy a Ke -
me nes aljai Ifjú Tehetségek Feszti válját,
a Diák-Szín-Tért is. Sajnos az év utolsó
hónapjában is csak online tudtunk mû -
ködni, de folyamatosan igyekeztünk tar-
tani a kapcsolatot közönségünkkel, min-
den korosztályt meg cé lozva, ahogy azt
egész éven át tettük és tesszük. A kis-
gyerekek számára Miku lás-postaládát
helyeztünk ki, rajzolhattak a Mikulásnak,
aki meg is ajándékozta õket. Meg -
hirdettük a város adventi naptárának el-
készítését, a KMKK karácsonyi kézmû -
ves csoportjához csatlakozást, illetve
ízes karácsonyi recepteket vártunk. Az
ifjúság számára fotó- és videópályázatot
hirdettünk, karácsony elõtt pedig az ad-
venti versünnepet tartottuk meg a jár-
ványügyi elõírások betartása mellett,
szabad téren. 
»Melyek azok a jelentõsebb progra-
mok, amik elmaradtak?
– Sajnos elég sok rendezvényt el kellett

halasztanunk. A teljesség igénye nélkül
például a Tulipánfesztivált, a Bárdos
fesztivált, az Alsósági Tavaszi Napokat,
a Kráterhangversenyt, az éremgyûjtõk
országos cserenapját, a makett kiállí-
tást és versenyt, a Dömölki Napokat,
az ART – Fogyatékkal Élõk Kulturális
Fesztiválját, az Ataru Taiko dobszínhá-
zat, az Izsákfai falunapot, felnõtt szín-
házi elõadásokat, az adventi gyertya-
gyújtásokat. 
»Ezek hiányában hogyan sikerült mégis
tartani a kapcsolatot a közönséggel?
Elsõsorban az online tér, valamint a Tv-
Cell csatornája illetve az Új Keme nes -
alja hasábjai adta lehetõsé geket ki-
használva. Voltak például a helyi tele-
vízióval közösen készített tematikus
mûsoraink, úgymint: költészet napi,
anyák napi, karácsonyi ünnepi verses-
zenés összeállítás, online mesesarok,
táncház, jóga, zumba, tv torna, mese-
játékok és bábelõadások. Ezeken túl az
elõzõ évek nagyrendezvényeibõl, ko-
rábbi fesztiválokból készültek hangu -
lat idézõ összeállítások. Az Új Keme -
nesaljával együttmûködve pedig pá-
lyázatok, vetélkedõk, kvízjátékok meg-
hirdetésére került sor. A könyvtár ese-
tében az olvasókkal való kapcsolattar-
tás telefonon, illetve emailben törté-
nik, az ezeken leadott „rendelés” útján
zajlik a kölcsönzés.
»Milyen tervek vannak az intézmény
újra nyitásának idejére?
– Folyamatosan zajlanak pályázataink,
illetve részt veszünk újabbakon is. Több
szakmai pályázatunk is fut, ezek mind
hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több
rendezvényt tudjunk minél magasabb
színvonalon megvalósítani. Igye kez tünk
a 2021-es évet a hagyományos prog-
ramjainkkal elindítani, egye lõre még
csak online formában. A farsang jegyé -
ben jelmez, illetve télûzõ kirakat- és
ablakdíszítõ versenyt írtunk ki, február
végén kerül sor a Totál Plán filmfeszti-
válra, és új kezdeményezésként elindí-
tottuk a Kemenesaljai Mûvészeti Albu -
mot, melyrõl bõvebben ebbõl a lap-
számból értesülhetnek az olvasók. 
Készülünk a tavasszal esedékes rendez-
vényeinkre, programjainkra, reménye-
ink szerint újra indulhatnak a színházak,
filmvetítések, és talán a fesztivál jelle -
gû eseményeink is. Az intézménybe
pedig várjuk vissza a nálunk mûködõ
klubokat, szakköröket, mûvé szeti cso-
portokat, kisközösségeket, civil egyesü-
leteket és természetesen kedves láto-
gatóinkat, közönségünket is.

»REINER ANITA

Visszatekintés a 2020-as évre a KMKK-ban
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90. születésnapjának alkalmából kö-
szöntötte Farkas Gábor jegyzõ Ka -
tona Zoltánné, Ili nénit otthonában.

Ili néni 1931. január 31-én született
Dénesfán, a mai Gyõr-Moson-Sop ron
megye területén. Az iskola elvégzé-
se után a MÁV-hoz sikerült felvételt
nyernie. A szombathelyi alapfokú
segédtiszti tanfolyam, valamint az
akkori budapesti tiszt képzõ elvégzé-
se után Pápára került. Ezt követõen
1956-ban, a nõk lefokozási hulláma

után, neki is alacsonyabb szinten
kellett dolgoznia. Ezek után került
Ajkára, ahol 18 évig dolgozott, majd
késõbb, egészen 1987-es nyugdíjba
vonulásáig a celldömölki állomáson
tevékenykedett munkaügyi vezetõ
pozícióban. 
Celldö mölk re 1974-ben költözött
családjával. Nagy és támogató csa-
ládot tudhat maga mögött, hiszen
kettõ fia és egy lánya mellett, mára
már öt unokájának és három déd-
unokájának is örülhet.

Van Ságon a katolikus temetõ bejáratától
balra egy kis rózsaszín márvány sírkõ.
Rajta egy kettétört égõ gyertya. Minden
alsósági születésû ember ma már tudja,
egy tudós papnak állíttatta egykori tanít-
ványa, tisztelõje. Valami kor évtizedekkel
ezelõtt az általános iskolai honismereti
szakkör szorgalmas tanulói Zongor Ferenc
igazgató úr vezetésével tisztították meg
a mohától. Akkor derült ki, a sírban
Kresznerics Ferenc nyugszik. Azóta em-
léktábla hirdeti a sági plébánia falán:
Kresznerics Ferenc itt élt és alkotott. 

Ki is volt õ? 
Édesapja, Kresznerics Ádám Mihály tanító
és jegyzõ, édesanyja a nemesi származá-
sú Lóránth Krisztina. Iváncon született
1766. február 24-én. Elemi iskoláit édes-
apja vezetésével végezte, majd a szom-
bathelyi gimnáziumban, 1780-tól Sop -
ronban tanult, 1785-ben kisszeminarista-
ként került át Pozsony ba. Tudott latinul,
olaszul, franciául, görögül és héberül, vé-
gül a német nyelvet is elsajátította. Már
diákként szeretett olvasni, olvasmányairól
naplót vezetett, a több ezer oldalas kéz-
iratát késõbb szótárához is adattárként
felhasználta. 
1790. augusztus 24-én szentelte pappá
Szily János, Szombathely elsõ püspöke.
Ezután káplán többek között Iváncon is.
1793 októberében Szily püspök Királyi
Bölcseleti Lyceumot alapított. Ennek ma-
tematika professzorává nevezte ki a fiatal
káplánt, aki a matematika mellett építé-
szetet és dinamikát is oktatott.
Nagylelkû pedagógusként jellemzik
Kresz nericset, aki a gyengébb képes ségû
tanítványait ellenszolgáltatás nélkül kor-
repetálta, a kiemelkedõket pedig nyelvek
és egyéb ismeretek elsajátítására ösztö-
nözte. Tanítványait szólások és közmon-
dások gyûjtésére bíztatta. Pedagógiai el-
vei miatt több alkalommal összeütközés-
be került a feletteseivel. 1804-ben több
hónapot Bécsben töltött. Komoly tekin-

télyt szerzett, elismert tudósnak számí-
tott. Több jel is arra mutat, hogy kapcso-
latban volt a korának híres nyelvészével:
Verseghy Ferenccel. Levelezésekbõl kide-
rül, hogy eljutott a híre Kazinczyhoz is. 
Bécsbõl történõ hazaköltözése idején ke-
rült kapcsolatba Széchényi Ferenccel, aki
Kresznericset felkérte fiai, István és Pál
vizsgáztatására, akik magántanulóként
végeztek a bölcseleti líceumban. Az
1808. november 8-án kiállított bizonyít-
ványon Franciscus Kresznerics aláírása is
olvasható. 
A numizmatikával is szenvedélyesen fog-
lalkozott. Hagyatéki leltár alapján 7000
darabos pénz gyûj teményt hagyott hátra.
Két évtizedes gyûjtés után, 1808-ban
kezdte el rendezni gyökérrendû szótárá-
nak anyagát, mellette a közmon dás gyûj -
teményét is rendszerezte. A mun kát hát-
ráltatták gyakori betegségei, és a tanári
munkájából adódó összeütközések is
megviselték. 
Végül 1812 márciusában kénytelen elfo-
gadni a kis vasi falu plébánosi kinevezé-
sét, 1822-ben pedig kerületi esperessé
nevezték ki. Alsóságon sem vált remeté-
vé. Falura kerülve megismerkedett a ker-
tészettel és a méhészettel. 
Barátai közül sokan felkeresték, s a kör-
nyék literátoraival, papjaival is rendsze-
resen találkozott. Plébánosként a romos
állapotban lévõ templomot teljesen re-
nováltatta, a templom számára új 120
kg-os lélekharangot készíttetett. A Med -
gyesy Somogyi családtól ajándékba ka-
pott Madonna a gyermekkel címû fest-

ményhez neobarokk stílusú oltárt építte-
tett, amely ma is az alsósági templom
díszéül szolgál. 
Alsóságon tovább folytatta fõ mûvét, a
Magyar Szótárt. A bevezetõben részlete-
sen kifejti véleményét a magyar nyelv
alaktani rendszerérõl. Saját szótárában a
„gyökerek” azaz szótövek alapján cso-
portosítja a kifejezéseket. A kiemelt szó -
tõ után bokorba gyûjti a képzéssel és
összetétellel létrehozott szavakat. Közli a
tájnyelvi vagy nyelvtörténeti alakváltoza-
tokat, továbbá a kifejezéshez tartozó szó-
lásokat, közmondásokat is. A szótár kb.
80 ezer adatot tartalmaz, ami abban a
korban kiemelkedõ teljesítmény. A
Magyar Szótár megjelentetése, a pénz
elõte remtése akkor is komoly gondot
okozott. Barátai elõfizetési felhívást és
méltatást jelentettek meg. Az aláírók kö-
zött Vörösmarty Mihály és Kisfaludy
Károly neve is látható. 
Kresznerics Ferenc még megérhette, hogy
szótárának elsõ kötete napvilágot lásson,
1831-ben elnyerte a Magyar Tu dós
Társaság tiszteletbeli tagja címet, de az in-
duló Akadémia munkájában már nem ve-
hetett részt. 1832. január 18-án hosszú
betegség után hunyt el Alsóságon. A „lán-
goló gyertya” kettétört. Sírja a Nemzeti
Sírkert részéve vált. A celldömölki könyv-
tár felvette a nevét, és az általános iskolá-
soknak rendszeresen nyelvészeti vetél -
kedõket szervezett, országos sikerrel.
2008-ban az önkormányzat elismerõ dí-
jat alapított az esperes-plébánosról, tanár
és nyelvtudósról elnevezve. 2016 máju-
sában a róla elnevezett emlékévben
szobrot kapott, mely a templom kertjé-
ben került felállításra. Egyik méltatója,
Kovács Lajos így emlékezik meg róla:
„Amíg élt, szerénysége miatt nem vettek
róla tudomást, amikor meghalt, még job-
ban elfelejtették.” 
A szorgos gyermekkezek révén azonban
újra ismertté vált a 20. században. Utóda,
dr. Koltay Jenõ esperes-plébános úr ma-
ga is kutatta és gondosan ápolta nyelvtu-
dós elõdje emlékét. 

»LENDVAY ISTVÁNNÉ

Kresznerics Ferenc

90 éves születésnapi köszöntés
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Több mint harminc esztendeje január
22-ét a magyar kultúra napjaként tart-
juk számon. 1989 óta ünnepeljük an-
nak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le a
Himnusz kéziratát. A jeles napot min-
den évben megünnepeljük városunk-
ban is, idén azonban a járványhelyzet
miatt ezen esemény is a megszokottól
eltérõen zajlott.

A celldömölki könyvtár névadója,
Kresznerics Ferenc két évtizedet szol-
gált plébánosként Alsóságon, ahol
1832. január 18-án hunyt el. Az alsósá-
gi katolikus temetõben nyugszik, sírját
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság 2007-ben a Nemzeti Sírkert
részévé nyilvánította. Halálának évfor-
dulóján, 2015 óta Celldömölk Város
Önkormányzata, valamint a Keme nes -
aljai Mûvelõdési Központ és Könyv tár
szervezésében minden évben rövid
megemlékezést tartanak, és elhelyezik
a tisztelet koszorúit az alsósági te -
metõben levõ sírhelyénél. Idén ez a
program is csak szûk körben valósult
meg, és nem kerülhetett sor nagysza-
bású kultúra napi ünnepségre sem,
ezért ezt pótolandó, az elmúlt évek so-
rán Kresznerics-díjban részesültek vál-
lalták, hogy a Himnusz sorait egymás

közt felosztva, négysoronként elszaval-
ják, mely rögzítésre, és vetítésre került
a Tv-Cell adásában. Lendvay Istvánné
nyugalmazott pedagógus, szintén
Kresz nerics-díjas, pedig kiselõadásában
az Alsóságon húsz évig szolgált espe-
res-plébános, tanár, akadémikus, szó-
táríró életútját méltatta, közelebb hoz-
va Kresznerics Ferenc szellemiségét.
Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, valamint a Kresznerics Fe -

renc Könyvtár több mint egy évtizede
szervez a magyar kultúra napja alkal-
mából városi ünnepséget, melyre év rõl
évre neves elõadókat is meghívnak.
Idén azonban a járványhelyzet miatt ez
is meghiúsult, de az idei évi Kresz -

nerics-díjak átadása zártkörûen, a jár-
ványügyi szabályoknak megfelelõen
megtörténhetett. 
A díjátadó ceremónia kezdetén Fehér
László polgármester köszöntõjében el-
mondta: „Örülök annak, hogy Cell -
dömölkön a kultúra változatos formá-
ban jelen van az életünkben, intézmé-
nyek, közösségek által szervezett prog-
ramokon gazdagodhat a közönség.
Bízzunk abban, hogy hamarosan a kul-
túra is visszatérhet az online térbõl a

mindennapi valós életünkbe.”- majd a
városvezetõ, a két alpolgármester Söp -
tei Józsefné és Hencz Kornél, valamint
Farkas Gábor jegyzõ társaságában át-
adta az idei két díjazott számára a
Kresznerics Ferencrõl elnevezett elis-
merést.
A Kresznerics Ferenc-díjat Celldömölk
Város Önkormányzata alapította a
könyvtár névadójának munkássága,
életmûve emlékének megõrzése céljá-
ból. A városi könyvtár kezdeményezé-
sére 2008-ban alapított díjat a könyv-
tárügy, a könyvterjesztés, a nyelvészet,
a magyar kultúra és külföldi megismer-
tetése, az oktatás, az egyházi élet és a
tudomány területén maradandót alko-
tók részére adományozzák 2009 óta.
Az elismerésben olyan személyek ré-
szesülhetnek, akik városunkhoz, Keme -
nesaljához kötõdnek, illetve tájegysé-
günkkel kapcsolatban alkottak mara-
dandó életmûvet. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
ketten részesültek az elismerésben:
Gregorich Zsófia, az Ádám Jenõ Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola pedagógusa,
és Nagy Márta nyugalmazott pedagó-
gus, a Tücsök, valamint az Ultraviolák
gyermek, illetve felnõtt bábcsoportok
mûvészeti veze tõje. A díjátadót kísérõ
rövid ünnepi mû sorban megzenésített
versekkel közremûködött Bejczy Ká -
roly, a zeneiskola igazgatója, és Bej -
czyné Németh Tünde, a zeneiskola pe-
dagógusa                           »REINER ANITA

Megemlékezés a magyar kultúra napján



Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a magyar kultúra
napja alkalmából kifejezve megbecsü-
lését és elismerve a magyar kultúra te-
rületén, Celldömölk zenei életében és a
zenei nevelésben kiemelkedõ szakérte-
lemmel és lelkiismeretesen végzett te-
vékenységét Kresznerics Ferenc–díjat
adományozott Gregorich Zsófia részére.

Gregorich Zsófia 1990-ben kezdett el ze-
neiskolába járni és csellón tanulni.
Tanára Orosz Sándor volt. Miatta válasz-
totta késõbb a zenetanári pályát. A gim-
náziumi évei közben döntötte el, hogy
mûvészeti középiskolában folytatja ta-
nulmányait. A Liszt Ferenc Zene mû -
vészeti Fõiskola pécsi képzésén Janzsó
Ildikó kezei alatt vált csellótanárrá. 
Már gyermekkorától kezdve vonzotta a
népzene. Szülei alapítói és 40 éve ve -
zetõi az Ostffyasszonyfai Citera- és
Nép dalkörnek. Zsófia is számtalan fel-
lépésen szerepelt velük. 2003-tól tanít
a celldömölki Ádám Jenõ Zenei Alap -
fokú Mûvészeti Iskolában. Kezdetben
csellón, majd késõbb klasszikus gitáron
is megkezdte a tanítást. 2009-ben
klasszikus gitár elõadómûvészi diplo-
mát szerzett a Szegedi Tudomány -
egyetemen.
A zeneóvodai feladatait Süle Ferenctõl
kapta meg, melyet azóta már a böl -
csõdésekre is kiterjesztett. Számos kur-
zuson vett részt: tanult Kokas Klárától
zenepedagógiát, Lázár Katalintól korai
zenei nevelés ismereteket. Kóka Rozá -
liától népzenei tapasztalatokra tett szert
és zeneterapeuta képzést is végzett. 
A bölcsõdei és óvodai korosztállyal való
foglalkozások során a legfontosabbnak

a korai zenei nevelést és a népzenei
kincs megismertetését tartja, hogy
késõbb az igényes zene felé lehessen
terelni a gyermekeket. 
Megalapította a Gombolyag zenekart.
Saját együttese mellett játszott a
Szombathelyi Szimfonikus Zenekarban,
a Sárvári Koncert Fúvószenekarban, a
Cello Molto és az Ómuzsika együttes-
ben. „Döcögtetõ” néven baba-mama
foglalkozásokat is tart, ahol népdalo-
kat, népi mondókákat tanít. 
Hét éve Nagy Péter István invitálására
csatlakozott a Soltis Lajos Színházhoz.
Azóta számos színdarabban tûnt fel
testvéreivel. Szép eredményekkel sze-
repelt zenei versenyeken, és számos
díjat kapott színpadi zenei munkájáért
is. Zsófia rendszeres fellépõje a városi
rendezvényeknek. Találkozhatunk vele
kiállítás megnyitón, fesztiválon, miku-
lás mûsorban és télbúcsúztatón is. 

*
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a magyar kultúra
napja alkalmából kifejezve megbecsü-
lését és elismerve a magyar nyelvi ne-
velés bábszínházi – hazai és határon
túli – közvetítésében végzett kiemel -
kedõ és áldozatos tevékenységét,
Kresznerics Ferenc-díjat adományozott
Nagy Márta részére.

Nagy Márta tanítói oklevelét Szombat -
helyen a Berzsenyi Dániel Tanítóképzõ
Fõiskolán szerezte. Pályáját Porpácon
kezdte, ott alakította meg elsõ bábcso-
portját. 1972-tõl Csényében folytatta a
tanítást és a bábozást.
Folyamatosan képezte magát. Olyan
kiváló szakemberektõl tanult, mint Kós

Lajos, a pécsi Bóbita Bábszínház alapí-
tója, Koós Iván bábtervezõ mûvész,
Montágh Imre beszédtechnika tanár.
Sokat jelentett Mártának a Vas Megyei
Mûvelõdési Intézet munkatársainak:
Nagy Katalinnak, Császár Erikának és
Petõ Ferencnek a támogatása is. 
1980 õszén költözött férjével Celldö -
mölkre. Itt alapította meg a Tücsök
Bábcsoportot, amellyel számos me-
gyei, regionális és országos versenyen
kaptak díjakat kiemelkedõ teljesítmé-
nyük elismeréseként. A csoport két al-
kalommal került képernyõre a Magyar
Televízió vetélkedõjében. Ezen alkal-
makon munkáját Gabnai Katalin is se-
gítette dramatikus játékokkal. 
Az évek során számos elõadást valósí-
tottak meg. 2015-ben fellépési rekor-
dot értek el, több mint 50 elõadást tar-
tottak Vas megye kis településein, el-
dugott „falvaiban”. A csoport többször
vendégszerepelt Celldömölk testvérvá-
rosában az olaszországi Pagnaccoban,
de Szlovákiában és Ausztriában is meg-
mutathatta igényes bábelõadásait. 
Nagy Márta nevéhez fûzõdik az Ultra -
violák Bábcsoport is, amelyben a kö-
zépiskolástól a nyugdíjasig elõfordul
minden korosztály.
Pályája egyik fontos része, hogy az
Apáczai Kiadónak munkafüzeteket, tár-
sasjátékokat, bábjátékos könyvet, osz -
tályfõnöki órákhoz segédkönyvet készí-
tett és mûsorokat állított össze. 2012-
es nyugdíjazásakor csak a tanítást fe-
jezte be, azóta is sikerre viszi a bábcso-
portokat, rendszeresen fut, heti három-
szor pedig tornát is tart. Munkájának
elismeréseként számtalan rangos díjjal
és miniszteri dicsérettel jutalmazták. 
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2021-es évben Kresznerics Ferenc-díjjal jutalmazottak

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a járványhelyzet miatti bezárá-
sa idején az online térben tartja a kap-
csolatot közönségével. Ehhez járul hozzá
a többféle pályázati lehetõség kiírása,
melybõl az utóbbi idõben kettõ az álta-
lános iskola 7. és 8. osztályosait, vala-
mint a középiskolásokat szólította meg.

A „Nézz körül! – helyi értékek mobilon”
címû fotópályázat feltétele volt a képek
mobiltelefonon való megörökítése egy
jó téma kiválasztásával, mely Cell -
dömölkre jellemzõ szellemi vagy épített
örökségrõl, mesterségrõl, közös ségrõl,
gyûjteményrõl, kulturális érték rõl vagy
ételrõl, italról, esetleg tárgyról szól. A
„Járj nyitott szemmel, és bõvítsd Ke -
menesalja kincsestárát!” felhívásra ösz-

szesen 13 fotográfia érkezett, melyeket
Cságoly Szilvia zsûrizett a kö vet kezõ
eredménnyel: 1. „Kezemben a városom”
– Molnár Félix (Szent Bene dek Katolikus
Álta lá nos Iskola, 7. osztály). 2. „A Ság -
hegy tükre” – Celldö mölki Ber zsenyi Dá -
niel Gimnázium 9. B. 3. „A földektõl az
asztalig” – Szent Benedek Katolikus Álta -
lá nos Iskola 7. osztály.
A „Vagyok, aki vagyok” mottóval meg-
hirdetett rövidfilmpályázatra egyénileg
és csapatban is lehetett nevezni olyan
öt-hat perces kisfilmekkel, melyek sze-
mélyes történetre fókuszálnak, saját
környezetbõl, fikció nélkül építkezve.
Mûfaji és formai megkötés nem volt,
az elkészítés történhetett mobiltelefo-
non és kamerán egyaránt. A pályázati
kiírásra nyolc pályamunka érkezett,

melyeket Szalóky Attila értékelt. A
zsûrizést követõen három be kül dõ ré-
szesült különdíjban:
 „Fák jú tanár úr 3. a CBG-ben” film -
elõzetes a celli gimisekkel. Készítette:
Celldömölki Berzsenyi Dáni el Gimná zium
10.B osztálya (jelenleg 12.B.) A forgatás
idején 17 évesek voltak. Operatõr: Mó -
rocz Máté. Vágó: Giczi Szandra. Szerep -
lõk: az osztály tagjai (32 fõ).
 „CBG Reszkessetek betörõk 2020 jár-
ványkiadás” Készítette: Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium 10. A
osztá lyának humán tagozata. A diákok
életkora 16-17 év. A filmet vágta: Giczi
Szandra. Szereplõk: a 10. A osztály
elsõ sorban humán tagozatos tanulói 
 „Tanár vagyok, online tanítani nem tu-
dok” Készítette: Molnár Bálint 17 éves
(Türr István Gimnázium és Kollé gium,
Pápa). 

»REINER ANITA

Fotó és video pályázat online 
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Elhunyt Szen te
Im re, a Cell dö -
möl kön csak-
nem száz év-
vel ezelõtt
szü letett író,

köl tõ, mû fordító,
irodalomtörténész,

egyetemi tanár. Szülõvá rosában az
1946-ban induló gimnázium tanára volt
az 1956-os forradalomig.

Szente Imre 1922. december 22-én
született Celldömölkön. A gimnázium
kiváló, nagyszerû tantestületének egyik
sokoldalú tanáraként tíz éven át õ is
hozzájárult ahhoz, hogy az alma mater
megyei, de országos szinten is pél da -
értékû eredményeket érjen el. Azon nal
beilleszkedett a tantestület kiváló kö-
zösségébe, egyik karizmatikus szemé-
lyisége lett az iskolának. Polihisztor
volt. Idõsebb tanártársai szívesen kér-
ték helyettesítésre, mivel tudták, hogy

felkészültsége és kisugárzó egyénisége
maradéktalanul megfelel bármilyen
szin tû minõségi elvárásnak. Együtt élt
az iskolával és a tanulóifjúsággal, és
nem csak a kötelezõ felügyelet okán.
Bármilyen közösségi rendezvényen szí-
vesen vett részt, segített tanácsaival.
1956-ban hagyta el az országot, és 26
évig nem is lépett Magyarország terüle-
tére. 1956–1959-ig Ausztriában magán-
iskolákban tanított, majd Svédor szág ba
települt. 1967–1980 között Finn or szág -
ban élt, aztán visszatelepült Svédor -
szágba, ahol az anyanyelvi tanárokat
kép zõ fõiskolán oktatott magyart, 1987-
es nyugdíjazásáig. Az 1980-as évek
elejétõl rendszeresen hazalátogatott
Ma gyarországra, részese lett a magyar
irodalmi életnek. Ekkor alakultak ki újra
az aktív, személyes kapcsolatai a celli
gimnáziummal, és volt tanítványaival.
Különösen az 1980-ban alakult Öreg -
diákok Baráti Köre, késõbb a Ke me -
nesaljai Baráti Kör rendezvényei kapcsán

váltak szorossá kapcsolatai. Öt nappal a
98. születésnapja után hosszú, de türe-
lemmel viselt betegsége után otthoná-
ban csendesen elhunyt, a Kalevala finn
eposz ötödik magyar fordítója, mely nek
értékét igazolja, hogy három magyar
nyelvû kiadása is megjelent. 
Szente Imre a svédországi magyar diasz-
póra egyik meghatározó egyénisége
volt. Svédországban sokan személyesen
is ismerték, hiszen aktívan részt vett
minden magyar kulturális rendezvé-
nyen, barátságos természete, és nagy
irodalmi-nyelvészeti tudása mindenki-
ben tiszteletet és rokonszenvet váltott
ki. Mûfordításai latinból, finnbõl, né -
metbõl, svédbõl, oroszból és franciából
jelentek meg. Egyéniségérõl, szel le -
miségérõl szülõvárosa sem feledkezik
meg, hiszen a Kemenesaljai Baráti Kör
évek óta ír ki a középiskolás diákok szá-
mára a két legendás gimnáziumi tanár,
Szente Imre és Jónás Márton nevével
fémjelzett pályázatot.        »REINER ANITA

Emlékezés Szente Imrére
(1922. december 22., Celldömölk – 2020. december 27., Stockholm)

Településtörténeti jubileumok futószalagon
2021-ben 800 éves Celldömölk, 150 esztendõs a vasút, 75 éves a gimnázium
Minden település, így szeretett városunk
is büszke múltjára, amelyben kitüntetett
szerepe van az elsõ okleveles említés
idõpontjának. Régóta közismert, hogy a
dömölki bencés apátsággal kapcsolatban
1252-bõl származik az elsõ írásos forrás,
amely minden, Celldömölkkel kapcsola-
tos hivatalos kiadványban szerepel.
Mostantól azonban ki kell egészíteni ezt
a közlést, mert van olyan hiteles forrás,
amely korábbra teszi az elsõ írásos em-
lítés dátumát!

A Google-galaxis virtuális univerzumá-
ban könyvtárosként, helytörténeti sze -
müvegemen keresztül mindig élvezettel
böngészem a különféle dokumentumok
mutatóit. Egy halvány utalást követõen
így jutottam el az „Ur kun denbuch des
Burgenlandes” cí mû német oklevél gyûj -
temény 1955-ben megjelent I. kötetéig.
A gazdag nyugat-magyarországi anya-
got tartalmazó könyv névmutatójában
felfigyeltem az Alsóság helynévre. Az
ehhez kapcsolódó közlés hivatkozási ap-
parátusában szerepelt az alábbi doku-
mentum: „Az idõrendbe szedett Váradi
tüzesvaspróba-lajstrom”. Az eredeti mû

1550-ben jelent Kolozs vá rott Fráter
György jóvoltából. A 2009-es hasonmás
kiadás a legteljesebb és legpontosabb,
kommentárokkal kiegészített, Karácso -
nyi János és Borovszky Samu akadémi-
kus történészek által összeállított 1903-
as kiadás alapján látott napvilágot. A
történeti szakirodalomban „Váradi Re -

gest rum”-ként emlegetett unikális gyûj -
temény a magyar történelem forrásai-
nak páratlan gyöngyszeme. Az 1205 és
1235 közötti idõszakból 389 ügyet tar-
talmaz, amelyek 30 vármegyét, 711
helynevet és mintegy 2500 ügyfelet so-
rol fel név szerint. Az esetek zöme a
dolgok természetébõl adódóan Bihar
megyéhez kapcsolódik, de szórványo-
san hazánk szinte minden tájegysége
érintett, így Vas megye is két ízben. 
A Regestrum néhány hiteles helyi be-
valláson kívül pereskedések körül fo-
rog: a per tárgyán, e magában is érde-
kes adaton kívül említi a peresek, a bí-
rák stb. neveit, ma már legnagyobb
részt feledésbe ment õsmagyar neve-
ket, továbbá társadalmi állásukat, lak-
helyeiket s ezek politikai, honvédelmi,
egyházi szervezetét, ezért a regestrum
azon kívül, hogy egyedüli emléke a ha-
zai istenítéleteknek, õsi magyar sze-
mélynévi, továbbá jogtudományi, egy-
háztörténelmi, családtani, helynévi stb.
tekintetben is becses, máshol fel nem
lelhetõ adatokat szolgáltat. 
Alsóságra két egymást követõ bejegy-
zés is utal a sági illetõségû Wid fia
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Simon nevû poroszló kapcsán. A máso-
dik egy olyan kaszálójoggal kapcsola-
tos peres eljárást tartalmaz, amelyet a
nagyváradi püspökség elõcsarnokában
tüzesvas-próbával kívántak lezárni. Az
istenítéletre végül nem került sor, de a
nagyváradi eljárásokat lajstromozó do-
kumentum egyértelmûen meghatároz-
za az említett per esztendejét. Egy kü-
lönleges számról van szó: palindrom-
szám, ami azt jelenti, hogy olyan tízes
számrendszerbeli természetes szám,
amelynek számjegyeit fordított sor-
rendben írva az eredeti számot kapjuk
meg. Könyvtárosként szívemnek azon-
ban kedvesebb az ezekre a számokra a
szakirodalomban szintén elfogadott, az
Ezeregyéjszaka meséin alapuló Sehere -
zá dé-szám elnevezés... Ezen informáci-
ók birtokában nem túl nehéz rálelni az
évszámra, amely mindenki számára
könnyen, egy-kettõre megjegyezhetõ
lesz: 1221. Ebben az esztendõben 43
esetet regisztrál idõrendben a gyûjte -
mény pontosabb meghatározás (hó-
nap, nap) nélkül. Sorrendben a 34-35.
dokumentum vonatkozik Ságra, így ha
nagyon szeretnénk, akkor logikai ala-
pon és nagyjából egyenletes idõbeli el-
oszlást feltételezve óvatos becsléssel
október-november tájára lehetne da-
tálni a bejegyzéseket.
Ezúton is köszönöm Dr. Németh S. Ka -
talinnak és Dr. Koltai Jenõnek a német
és latin források ellenõrzéséhez nyúj-
tott segítséget! Tudom, hogy nem lesz
egyszerû ismertté tenni az új, általam
elõször 2017-ben közzétett dátumot.
Természetes emberi hozzáállás, hogy
azokhoz az eseményekhez kötõdünk
jobban, amelyekhez személyes kap-
csolat és emlékek fûznek bennünket.
Nem az 1979-es várossá avatás fényét
kívánom tompítani a 800 éves évfor-
dulóval, de a történeti hûség és a köz-

szolgálatiság jegyében szeretnék meg-
emlékezni a veretes évfordulóról.
Bízom abban, hogy 2221-ben egy vi-
rágzó Celldömölk lakói fogják ünnepel-
ni településünk 1000 éves jubileumát!

*
150 éve, a Magyar Nyugoti Vasút Gyõr
– Kisczell – Szombathely vonalszakaszá-
nak 1871. október 1-i átadásával elin-
dult a vasúti közlekedés a településen,
amelynek állomásán a megnyitásra
hat vágányon bonyolódhatott a forga-
lom. Érdekesség, hogy a Kiscellt érintõ
vonalon csak a mi állomásunk rendel-
kezett étkeztetés biztosítására vonat-
kozó engedélyokmánnyal. Alig egy
esz tendõ múltán már vasúti csomó-
ponttá emelkedve kezdte meg magas-
ra ívelõ pályáját. A vasút másfél évszá-
zada településünk arculatának megha-
tározó eleme.

*
75 esztendeje, hogy a Nemzeti Pa raszt -
párt kezdeményezésére 1946. szep -
tember 29-én megtartott gyûlésen a
szervezõk személyesen gyõzték meg

Keresztúry Dezsõ vallás- és közoktatás-
ügyi minisztert egy celldömölki állami
gimnázium létrehozásának szükséges sé -
gérõl. Az intézmény november 26-án
kelt alapító okiratának száma: 136636/
1946. v.ü.o. A különbözeti tan folyam il-
letve vizsga letétele után 1947. január
30-án került sor a tanévnyitó ünnepély-
re, amelyen az iskola megnyitó beszé-
dét Vas Károly igazgató tartotta. Másnap,
az elsõ tanítási napon 6 leány és 34 fiú
kezdte meg tanulmányait a ligeti sport-
pálya tribünje alatt kialakított helyiség-
ben. Új épületének 1959-es átadása óta
a jelenlegi helyén mûködõ tanintéz-
mény tájegységünkön is túlnyúló von -
záskörzetébõl nemzedékek sokaságának
életpályáját alapozta meg.

*
Végül, de nem utolsósorban „biografi-
kus” önmagamat nem meghazudtolva
néhány kemenesaljai kötõdésû sze-
mély kerek (25-tel osztható) évfordu-
lójára hívom fel a figyelmet. 175 éve
hunyt el Sopronban Kis János evangéli-
kus püspök, költõ, mûfordító, Berzsenyi

Dániel felfedezõje. 175 éve született
Hollán Sándor államtitkár, a vörösterror
áldozata. 150 éve hunyt el Edvi Illés
Pál evangélikus esperes, író, költõ, az
MTA tagja. 125 éve született Holéczy
Zoltán orvos, amatõr régész és Szenes
Béláné, Szenes Hanna édesanyja, akik
mindketten Izrael nemzeti hõsei. 100
esztendeje látta meg a napvilágot Ba -
konyi Károly kertészmérnök, a sághe-
gyi bortermelés patrónusa és Cziráky
József balneotechnikus, hidrogeológus
mérnök, a gyógyvizek és fürdõk orszá-
gos hírû szakértõje. 75 éve hunyt el
Györke József, nyelvész, könyvtáros,
akadémikus, az Országos Széchényi
Könyvtár fõigazgatója. 25 esztendeje
távozott közülünk Mikus Gyula festõ -
mûvész.                            »NÉMETH TIBOR
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Februárban már ébredezik a természet,
vége felé közelít a hideg idõ. A magyar
népi kultúrában a hagyományok és a
szokások, hiedelmek összekapcsolód-
tak a vallásossággal. Így lett a Júdás
helyére választott apostolból, akirõl a
katolikus hagyomány úgy tartja, hogy
bárddal vagy szekercével végezték ki,
Jégtörõ Mátyás. Érdekes, hogy ez egy
kifejezetten magyar ünnep, mert az
egész világon csak a magyarok ünnep-
lik a szentet ezen a napon. A második
vatikáni zsinat az ünnep napját május
14-ére tette át, hogy ne böjti idõben
legyen. A magyarok kérésére, akik a
népi hagyományokra hivatkoztak, en-
gedélyezték a szent napjának a szoká-
sos idõben való megtartását.
Február 24-én – ha Zsuzsanna napján
még nem tette meg – fordul az idõ -
járás. Ekkor Mátyás kiengedi szûre ujjá-
ból a madarakat, és kiosztja köztük a
sípokat. Megújul a természet: „az õ
sze kercéje töri meg a jeget, a tél hatal-
mát”. „Ha Mátyás jeget talál, töri, ha
nem talál, csinál” – szól a népi meg -
figye lés. Mit is jelent ez? A meg -

figyelhetõ természeti jelenségbõl an-
nak ellentétére következtettek. Ha a
szent napján fagy, akkor Mátyás elhajt-
ja a havat, tehát itt a tavasz. Ha jó idõ
van, akkor a magyarokra még negyven
nap hideg vár, és még Gergely napján,
március 12-én is hideg lesz. Ezért
mondták ilyen idõben: „Mátyás, Ger -
gely két rossz ember”.
A természettel szoros kapcsolatban
élõknek, a szántóvetõ, gazdálkodó em-
bereknek ezek a megfigyelések, szoká-
sok kifejezetten fontosak voltak, hiszen
a megélhetésük, életszínvonaluk füg-
gött tõle. Ha ezen a napon havas idõ
volt, hasznosnak tartották elvetni a bú-
zát, árpát és a zabot, hiszen úgy gon-
dolták, hogy ez megvédi a növényeket
a férgektõl, kártevõktõl. A hó ezen a
napon bõséges aratást jelentett. Az esõ
jégverést és savanyú szõlõt ígért. A sze-
les idõbõl kevés tojásra következtettek.
Nem szabadott csirkét ültetni, mert a
hiedelem szerint vagy ki sem keltek
vagy betegek lettek. A juhászok és a
halászok számára is fontos volt a
Mátyás napi idõjárás. Ha a legelõn az

olvadó hó alól kikandikált a fû, akkor a
juhász már kihajthatta a birkákat. A ha-
lászok úgy tudták, hogy ezen a napon
ívnak a csukák. Nagy örömük volt, ha
bármilyen halat fogtak is ezen a napon,
mert úgy tartották, hogy „Mátyás csu-
kája” az egész évre bõ halfogást jósol. 
A kor divatja szerint a 14-15. században
a gyermekek csak keresztény nevet
kaphattak, mégpedig azét a szentét,
akinek a napján születtek.
Mátyás napjára virradóra született Ko -
lozsváron az igazságos és mûvelt király-
ként híressé vált Hunyadi Mátyás. Akik
a róla és tetteirõl szóló rajzfilmeken
nõttek fel, azok álmukból felébresztve
is tudják folytatni: „Magyar urak jõnek
Buda városába, vitéz jó vajdájok, János
hívására”. Nagy birodalmat vezetõ kirá-
lyunk, akárcsak a szent, erõsen kapcso-
lódik a jéghez, ugyanis a Duna jegén
választották királlyá. 
A magyar irodalomban is találkozunk
Jégtörõ Mátyás sal. Tamási Áron kevés-
bé ismert, befejezetlen trilógiájának
egyik kötetével. A folklór ott van a
szépirodalomban is. Ezzel zárva remél-
jük, február 24-én már tényleg itt a ta-
vasz!

»BINCZE DIÁNA

Jégtörõ Mátyás szekercéje

Rendhagyó keretek között ünnepelték
meg a Szent Benedek Katolikus Álta -
lános Iskola diákjai  és tanárai az idei
farsangot. A gyermekek vidám jelme-
zekben töltöttek el egy napot az isko-
lában február 5-én.

Minden évben országszerte mulatsá-
gok és bálok veszik kezdetét farsang
közeledtével. Az ünnepi idõszak vízke-
reszttel kezdõdik, és egészen nagyböj-
tig tart, melynek kiemelkedõ pontja,
amit csak úgy hívunk, hogy „farsang
farka”. Az emberek nemcsak a külsejü-
ket öltöztetik ünneplõbe ekkor, de a
lelkük is kivirul, hiszen a tél elmúltával,
a zord idõbõl, egy szívünknek sokkal
kedvesebb évszak közeledik. Hagyo -
mányosan ebben az idõszakban szok-
ták megtartani a helyi iskolák SZM
mûsoraikat, azonban az idei évben,
ahogyan sok másról is, errõl is le kel-
lett mondaniuk. A Szent Benedek
Katolikus Általános Iskolában azonban
rendhagyó módon, de szerettek volna
a gyerekek számára farsangi hangula-
tot varázsolni. Ahogy az iskola igazga-

tója, Czupor Attila elmondta, már az év
eleji tervezés során döntöttek az ün-
nepség megtartásáról, ugyanakkor a
járványhelyzet ezt felülírta. Mégis
megtalálták a módját annak, hogy a
gyermekeknek örömet szerezhesse-
nek, ezáltal kimozdítva õket az utóbbi
hónapok szürkeségébõl. Ezen a napon,
mindenki jelmezt ölthetett, és termé-
szetesen a járványügyi szabályokat be-

tartva, osztályszinten ünnepeltek a kis
diákok. A gyerekek  mentesültek a dol-
gozatok, valamint felelések alól, és a
tanítási órák is kreatív formában kerül-
tek megtartásra. Az utóbbi idõszak ne-
hézségei természetesen az általános
iskolák tanulóit is megviselték, így
mindenképpen felüdülés volt számukra
egy olyan nap, mely nem a megszo-
kott keretek között zajlott.

Rendhagyó farsang a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában
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Celldömölki VSE-Swietelsky Future FM –
MOATSZ UP-válogatott 6-1.
Celldö mölk, férfi asztalitenisz Extraliga-
mérkõzés.
Páros: Fazekas, Serdaroglu – Huzsvár,
Ócsai 2:3 (10, -3, 7, -9, -7) Szoros elsõ
szettet követõen simán nyerték a ven-
dégek a második játszmát. A folytatás-
ban sem mûködött olajozottan a hazai -
ak kettõse, így kisebb meglepetésre
celli hátránnyal kezdõdhettek az egyé-
ni küzdelmek. (0-1). 
Egyéni 1. kör: Kriston – Ócsai 3:1 (2, 6,
-13, 3) Az egész meccset Kriston irányí-
totta, de ellenfele nagyon lelkesen,
teljes erõbedobással küzdött, ám ez is
csak egy szettre volt elég. (1-1) Faze -
kas – Huzsvár 3:2 (9, -9, 7, -8, 6), A ru-
tinos cellinek feladta a leckét Huzsvár,
végül a nagyobb tudás diadalmasko-
dott. (2-1) Serdaroglu – Balogh 3:0 (3,
6, 2), A celliek osztrákja meg sem iz-
zadt ebben a párharcban. Nem volt
egy súlycsoportban a két fél. (3-1)
2. kör: Kriston – Huzsvár 3:0 (8, 7, 4)
Huzsvárból ezúttal hiányzott a Fazekas
ellen mutatott tûz, Kriston viszonylag
simán nyert. (4-1), Serdaroglu – Ócsai
3:2 (-9, 6, 7, -11, 6) A fõvárosiak fiatal-
ja kis híján meglepte Serdaroglut. A
celli játékos csak nagy csatában tudott
nyerni. (5-1), Fazekas – Balogh 3:1 (-6,
8, 8, 4) Balogh ezúttal koncentráltab-
ban játszott, és egy játszmát el is tu-
dott csenni rutinos ellenfelétõl. (6-1).

Celldömölki VSE-Swietelsky Future FM –
Csákvári TC 7-0. – Celldömölk, férfi asz-
talitenisz Extraliga-mérkõzés.
Páros: Fazekas, Serdaroglu – Kovács S.,
Nagy N. 3:1 (5, -7, 4, 1) Könnyed celli
sikerrel indult a találkozó. (1-0). 
Egyéni 1. kör: Kriston – Éliás 3:1 (6, -9,
4, 10) Kriston nagy kedvvel, koncentrál-
tan játszott, Éliásnak nem igazán volt
esélye a gyõzelemre. (2-0), Ser daroglu
– Kovács S. 3:0 (9, 10, 9) A 3-0-s ered-
mény csalóka, nagyon kiélezett, szoros
csatát vívott egymással a két játékos.
Serdaroglu higgadtságának köszönheti
a gyõzelmét. (3-0), Fazekas – Nagy N.
3:0 (2, 1, 2) A csákvári játékos csak
szenvedett, Fazekas számára még
edzõpartnernek is kevés volt. (4-0). 
2. kör: Kriston – Kovács S. 3:0 (5, 4, 13)
Ez a párharc is viszonylag hamar eldõlt,
csupán a harmadik szettben csillant
meg némi remény Kovács elõtt. (5-0),
Fazekas – Éliás 3:0 (8, 9, 8) Ezen a
meccsen sem rágtuk tövig a körmein-
ket, Fazekas magabiztosan hozta a
kötelezõt. (6-0), Serdaroglu – Nagy N.
3:0 (3, 5, 6) Nagy Norbert ezúttal kissé
összeszedettebb volt, de nem jelentett
különösebb nehézséget a legyõzése,
Serdaroglu számára. (7-0).
CVSE-Swietelsky Future FM– Honvéd
Szondi SE 7-0. – Celldömölk, férfi aszta-
litenisz Extraliga-mérkõzés.
Páros: Fazekas, Serdaroglu – Both L.,
Kishegyi 3:0 (8, 5, 9) Megpróbáltak

mindent a vendégek, de erejükbõl
nem futotta többre. (1-0). 
Egyéni 1. kör: Kriston – Both L. 3:1 (8, -
8, 7, 10) Voltak jó pillanatai Bothnak,
de Kriston így is magabiztosan nyert.
(2-0), Serdaroglu játék nélkül 3:0 (3-0),
Fazekas – Kishegyi 3:1 (-9, 7, 7, 6) Az
elsõ szettben meglepte Fazekast a fe-
hérvári játékos, a folytatásban viszont
igazolódott a papírforma. (4-0). 
2. kör: Kriston játék nélkül 3:0 (5-0),
Fazekas – Both L. 3:0 (3, 9, 8) Fazekas
ezúttal simán nyert. (6-0), Serdaroglu –
Kishegyi 3:1 (-10, 3, 4, 5) Kishegyi ezen
a mérkõzésen is remekül kezdett, de
megint elfogyott a folytatásra. (7-0).
A januári erõltetett menet igazán reme-
kül sikerült a celli pingpongosoknak, hisz
mind a hat találkozójukat meg tudták
nyerni, és ezzel a tabella élére ugrottak.
Az utánpótlás játékosokkal felálló MO-
ATSZ UP-válogatott ellen láthattunk szép
csatákat, látványos labdameneteket, és
a meccs eleji páros el is ment ugyan, de
a nagyobb tudás elõtt végül fejet hajtot-
tak az ifjú tehetségek. A másnapi,
Csákvár elleni mérkõzés kevésbé volt
„melós”, ezúttal nem kellett maximu-
mot nyújtaniuk Fazeka séknak. Egy héttel
késõbb a székesfehérvári Honvéd Szondi
SE érkezett az Opál-csarnokba, és a mie-
ink már a kezdéskor 2-0-s elõnybe ke-
rültek, ugyanis a vendégeknél Jakab
Gábor nem tudta vállalni a játékot, így
két fõvel álltak asztalhoz a fejér megye-
iek. Különö sebb meglepetés nem szüle-
tett, ezt a találkozót is könnyedén nyerte
a Klam pár-legénység.          »CSUKA LÁSZLÓ

Hibátlan január

Sárvárfürdõ Kinizsi – Celldömölki VSE-
Vulkán Fürdõ 33-26 (20-12). Sárvár, NB
II.-es nõi kézilabda-mérkõzés, vezette:
Gál, Ludvig.
Sárvár: Jurik – Vajda 5/1, Jenõfi 8, Ge -
rencsér, Doncsecz 3, Barcza 9/2, Sze mes
5. Csere: Varga Á. (kapus), Cser 2, Soós
R., Nyári 1, Farkas L., Horváth E., Dávid
V., Viganó, Sze ke res. Edzõ: Pupp Adél.
CVSE: Tömõ – Szomorkovits L. 7/2, Szo -
morkovits A. 5, Freiberger 4, Sze csõdi

7, Füzfa, Gyõrffy 3. Csere: Balogh (ka-
pus), Geiger, Barabás, Németh E.,
Marton, Buzás, Pup. Edzõ: Salamonné
Csótár Adrienn.
Az õszi szezon 7. fordulójából elmaradt,
megyei rangadót pótolt a két vasi csapat
Sárváron. A hosszú kihagyás mindkét
együttes játékán meglátszott a találkozó
elsõ perceiben, sok hibával kezdtek a fe-
lek. A vezetést a Celldö mölk szerezte
meg, ám örömük nem tartott sokáig,

hisz a fokozatosan javuló házigazdák az
5. percre már 4–1-re elhúztak. Próbált
kapaszkodni a vendég CVSE, és az elsõ
játékrész hajrájáig ez sikerült is, ám egy
hosszú gólcsend megpecsételte a sorsu-
kat. A sárváriak hét gólt szereztek úgy,
hogy egyetlen celli válasz sem érkezett
rá. A második félidõben kiegyenlített já-
ték folyt, a házigazda õrizte elõnyét, és
magabiztos gyõ zel met aratott. A celliek
játékán érezhetõ volt a közel 3 hónapos
meccs hiány, valamint több kulcsembe-
rét is nélkülöznie kellett Sala monné
Csótár Adriennek.                       »CSUKA L.

Vereség a megyei rangadón

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Gyõ -
ri AUDI ETO KC U22 33-27 (18-9), NB
II-es nõi kézilabda-mérkõzés. Cell -
dömölk. Vezette : Marosi, Pap
Celldömölk: Balogh – Freiberger 7,
Gyõrffy 5, Geiger 1, Szomorkovits L.
9/2, Szomorkovits A. 2, Szecsõdi
6/1. cserék: Németh E., Barabás 1,
Füzfa, Marton H. 1, Pup 1, Imreh.
Edzõk: Salamonné Csótár Adrienn,

Gyõrffy Andrea. 
A mérkõzés hazai góllal indult, de az
elsõ negyedórában nem tudott ellép-
ni egyik csapat sem, fej-fej mellett
haladtak a felek. Az elsõ játékrész
második felében aztán még maga-
sabb fokozatba kapcsolt a Celldömölk,
és látványos támadásokat vezetve
egyre növelte elõnyét. A szünetben
már 9 gól volt a két csapat közti kü-

lönbség. A második félidõ elején be-
ragadtak a házigazdák, nyolc percig
gólképtelenek voltak, és a gyõriek fa-
ragni tudtak hátrányukból. A celli lá-
nyok ekkor sem estek kétségbe, ren-
dezték soraikat, és ismét magabiztos-
sá tették elõnyüket. A pár perces rö-
vidzárlatot leszámítva, végig uralta a
meccset a Cell, és ötletes támadójáté-
kának, valamint kiváló kapusteljesít-
ményének köszönhetõen, megérde-
melten nyert. 

»CSUKA L. 

Kiváló játékkal, megérdemelt gyõzelem
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Celldömölk – Kõszeg 4-0 (1-0)
Celldömölk, zárt kapus mérkõzés Vas
megyei labdarúgó bajnokság 14. fordu-
ló 2021. február 6.
Vezette: Sebesi Patrik (Tóth Csaba, Pál
László).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Péter,
Gön tér, Keszei R. – Enyingi, Szuh (Gábor
65. p.) – Gorácz (Schimmer 83. p.) –
Dobson (Keszei Tibor 75. p.), Marsai
(Kocsis 80. p.), Keszei Tamás. Edzõ: Ke -
lemen Kornél. 
Kõszeg: Bán – Rákhely, Lintner, Fehér
A. Rómer (Szûcs 75. p.) – Csák (Réti 71.
p.), Toldi, Kovács (Molnár 66.p), Prán
(Kelemen 87. p.) – Fehér D. Szolyák.
Edzõ: Õri Gábor. 
Góllövõk: Marsai Milán 2 (43. és 67.
p.), Keszei Tamás (70. p.) Galovich Má -
té (86. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Kõszeg
U19 5-0 (1-0) G.: Fenyõ Krisztián, Pázsi
Máté (3), Szabó Kristóf. Váratlanul ma-
gabiztos gyõzelem a megerõsített ifi
csapattól, így helycsere a két együttes
között a tabellán, ami egyben a dobo-
gó harmadik fokát éri. 
A kiesõ 15. helyrõl kezdte a tavaszi (té-
li) szezont a celldömölki csapat és
gyõzelme ellenére ugyanarról a helyrõl
folytathatja majd menetelését. Ez jelzi,
hogy a megszerzett három pont nem
azt jelenti, hogy fellégezhetünk, ha-
nem azt, hogy jegyet váltottunk, be-
szálltunk abba a külön küzdelembe,
amit az õsszel nehéz helyzetbe került
csapatok vívnak a folytatásban. Azaz
közvetlen vetélytársaink közül, hason-
lóan hozzánk nyert a Szentgotthárd
(következõ fordulóbeli ellenfelünk), a
Rum (õk már egy héttel korábban ját-
szottak egy elmaradt meccset, így két
gyõzelemmel startoltak) és a Vasvár (a
Csepreg ellen nyertek, akiket kö -
vetkezõ hazai meccsünkön fogadunk).
Jól látszik tehát, hogy két ún. hatpon-
tos mérkõzés vár ránk a továbbiakban,
amik sikeressége esetén nyugodtabb
hangulatban mehetünk bele majd a
Jánosháza és a Sárvár elleni idegenben
megvívandó rangadókba. Az MLSZ

adatbankját böngészgetve jól látszik,
hogy a kiesés rémétõl fenyegetett csa-
patok menedzsmentjei a téli átigazolá-
si idõszakban nem tétlenkedtek és ha-
sonlatosan hozzánk igyekeztek
megerõsíteni keretüket. Idézõjelben
ebben segítségükre volt többeknek az,
hogy az osztrák bajnoki rendszer el -
térõen a magyartól kezdi és fejezi
majd be alacsonyabb osztályú bajnok-
ságait, így sok magyar idegenlégiós
legalább félévre hazatért. Minden -
esetre úgy látszik a startból, hogy még
összébb rázódott a mezõny csapatai-
nak játékereje, megjósolhatatlan a baj-
noki címért zajló versenyfutás (a Sárvár
vereséggel nyitott) vége, miként a je-
lenlegi helyezésüktõl túlzottan meg-
nyugodott középcsapatokból könnyen
lehetnek majd a végén akár kiesõk. De
ne szaladjunk ennyire elõre, hanem él-
vezzük ki az elsõ hazai sikert, nem,
nem csak a tavaszi szezon elsõ sikerét,
hanem azt, hogy a hetedik hazai mecs-
csünkön végre gyõztesként hagyhatták
el a pályát a játékosok, csak azért nem
a nézõk vastapsától kísérve, mert to-
vábbra is nézõk nélkül, zárt kapuk mö-
gött rendezhetik a találkozókat. A sta-
tisztikák nehéz meccset jósoltak (a
Kõszeg idegenbeli mérlege 50%-os
volt, olyan skalppal, mint például a
Király SE) és nehezen is indult a talál-
kozó, jószerint az elsõ félidõ végéig a
kapuk nem forogtak nemhogy veszély-
ben, hanem a közelükbe sem nagyon
jutott a labda. Ez nem azt jelenti, hogy
a két csapat a hideg, ködös idõben ne
csipkedte volna magát, hanem
egyszerûen a pálya középsõ részén bir-
kóztak egymással, idõnként szó szerint.
Aztán a 43. percben az örökifjú Szuh
Ferenc a vendégtérfél közepén az ol-
dalvonalnál egy kõszegi ifjú védõ túl
bátor labdakihozatalát büntette, ma-
gyarul leszerelte és középre passzolt
labdájával az addig is jól mozgó friss
szerzemény Marsai Milán kilõtte a
hosszú sarkot. A már emlegetett sta-
tisztika azt mutatta, hogy a Kõszeg má-
sodik félidei játéka eddig sokkal ered-

ményesebb volt, mint az elsõ, így félõ
volt, hogy a megszerzett sovány elõny
nem lesz elég a végsõ gyõzelemhez,
de mint tudjuk a statisztika olyan, mint
a bikini: sok mindent megmutat, de a
lényeget eltakarja. És a lényeg most az
volt, hogy a Cell nagyon akarta a
gyõzelmet, a vendégvédelem pedig
egyre szellõsebben védekezett. Ezt ki-
használva elõbb egy jobb oldalról ép-
pen csak, hogy begurított labdát
Marsai közelrõl pofozott be a hálóba,
majd a még a bekapott gól után fel
sem ocsúdott vendégek, egy jobb ol-
dalról szépen betett labdát, kapásból
még szebben a hálóba küldõ Keszei
Tamás révén már három gólos hát-
rányba kerültek. A kegyelemdöfést
Kocsis Barnabás kapus feletti átemelé-
sét a biztonság kedvéért kapuba segítõ
Galovich Máté adta meg. Igazságta -
lanok lennénk, ha nem juttatnánk e
cikk keretein belül azokra is fényt, akik
nem lõttek gólt, vagy nem voltak ré-
szesei az elõkészítésnek, a teljes csa-
pat motivált és végre egymásért is
küz dött, külön még említsük meg,
hogy a belsõ védõpáros Göntér Márton
és Péter Dávid a bajnokság eddigi leg-
jobb góllövõjét a 13 gólos Szolyákot
úgy vette le a pályáról, hogy még
helyzetbe sem került a kiváló támadó.
A kesztyû tehát felvéve, az idõjárási
elõrejelzések és a statisztika szerint
Szentgotthárdon aztán tényleg szükség
lesz rá, nemcsak képletesen. 

»DOTTO

Felvettük a kesztyût

Lapunk idei első számában a 7. ol-
dalon sajnálatos nyomdahiba tör-
tént. A cikk utolsó mondata helye-
sen: 
A rendezvényt az Ádám Jenõ Zene -
iskola tanárainak mû sora zárta. A
város 40 éves évfordulójára nyílt a
mûvelõdési központban egy hely-
történeti és egy fotókiállítás.

»REINER ANITA

Olvasóink szíves elnézését kérjük.
»SZERKESZTÕSÉG

Helyreigazítás
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NB I.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM II. – Gyõri Elektromos I. 4 : 10
Iván Csaba 1, Baranyai Domonkos 1, Iván Bertold 1, Nyírõ
József 1.
Megérdemelten nyert a bajnokesélyes gyõri csapat.

NB III.
Club Aréna Bercsényi DSE – CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM
III. 5 : 13
Lukács Balázs 4, Fehér László 3, dr. Németh Gábor 3,
Jakus Tamás 2, Lukács Balázs – Jakus Tamás páros.
Esélyeshez méltóan magabiztos gyõ zelmet aratott a ven-
dég celldömölki együttes.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM IV.– EVO ASE II. 12 : 6
Bakonyi Bertalan 4, Máthé Gyula 3, Teket Attila 3, Gõgös
Martin 1, Máthé Gyula – Teket Attila páros.
Jó játékkal nyert a csapatunk.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM IV. – EVO ASE I. 7 : 11
Máthé Gyula 3, Bakonyi Bertalan 2, Teket Attila 1, Teket
Attila – Máthé Gyula páros.
Nagy csatában kerekedett felül a jó erõkbõl álló zalai
együttes.
Büki TK –CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM III. 6 : 12
dr. Németh Gábor 4, Jakus Tamás 3, Lukács Balázs 2, Csapó
László 2, dr. Németh Gábor – Lukács Balázs páros.
Nem forgott veszélyben együttesünk gyõzelme.

Bajnoki forduló
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0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta 
tel.: 95-420-543 mobil: 30-5291892

TÛZIFÁT A
FA-GYULA

FATELEPRÕL!
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ

AKÁC KUGLI 
CSER-TÖLGY KUGLI

SZÉLDESZKA, DESZKAVÉG
Kiszállítást vállalunk.

Rendelését telefonon is leadhatja.
FENYÕ TETÕFA, LÉC, DESZKA, GE-
RENDA, HÁRS, ÉGER, TÖLGY, CSE-

RESZNYE, DIÓ, BOROVIFENYÕ,
FÛRÉSZÁRU KAPHATÓ.




