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Cell-tank
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!
Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

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

AKTUÁLIS

Elkezdõdött a nagyböjt
A nagyböjt a keresztény közösségekben a húsvét elõtti negyven napos
elõkészületi, bûnbánati idõszak. Lényege húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés a hitben való elmélyülés, a kiengesztelõdés
és a lemondás révén. Idén február 17én vette kezdetét a keresztény egyház
negyvennapos böjtje, e napon az egyház az élet mulandóságára emlékezteti
és bûnbánatra buzdítja a híveket.
A vallásos gyakorlat középpontjában
ebben az idõszakban a bûnbánat, a
megtisztulás, és az áldozatvállalás áll,
kifejezve az ember Isten iránti szeretetét. A nagyböjt lelkületének része az
ima és a szegények megsegítése is. A

nagyböjti negyven nap utalás arra,
hogy Jézus, mielõtt tanítani kezdett
volna, negyven napig böjtölt a pusztában. A negyvenes szám többször elõfordul a Bibliában, például a vízözön is
negyven napig tartott, és Mózes is
negyven napig böjtölt, mielõtt átvette
volna a Tízparancsolatot.
A böjt – a tartózkodás az étkezéstõl bizonyos napokon – már a korai idõszakoktól jelen volt a kereszténységben. A húsvét elõtti böjtöt eleinte kizárólag nagypénteken és nagyszombaton
tartották, Kr. u. 336-tól kezdve foglalt
egy hetet – a nagyhetet – magába. A
negyvennapos – hamvazószerdától
húsvétvasárnapig tartó – étkezési megtartóztatás a IV. századtól fokozatosan

Március 8., a nõk ünnepe
Minden év március 8-án ünnepeljük a
nemzetközi nõnapot – mely sokak szerint nemcsak a szebbik, hanem erõsebbik nem napja is egyben. A nemzetközi nõnap a nõk iránti tisztelet és
megbecsülés kifejezésének napja, melyet több mint száz éve ünnepelünk a
tavasz elsõ hónapjában.
A nõnap eredetileg a mai virágos,
kedveskedõ megemlékezéssel szemben
munkásmozgalmi eredetû. Harcos, a
nõk egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív
nap volt: 1857-ben New Yorkban negyvenezer textil- és konfekcióipari munkásnõ lépett sztrájkba a béregyenlõségért és a munkaidõ csökkentésért.
Manapság a különféle civil szervezetek
ezen a napon világszerte, a nõk elleni
erõszak, a nõket érõ családon belüli
erõszak, a munkahelyi szexuális zaklatás, a prostitúció és az egyéb, a nõk ellen elkövetett erõszak formái elleni tiltakozásuknak is hangot adnak.
A nemzetközi munkásmozgalom fej-
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lõdésével a nõk emancipációjának kérdése is egyre inkább elõtérbe került:
1866. szeptember 3. és 8. között a
Nemzetközi Munkásszövetség elsõ
kongresszusán határozatot fogadtak el a
nõk hivatásszerû munkavégzésérõl. Ez a
határozat annak az évezredes sztereotípiának kívánt véget vetni, mely szerint a
nõk helye kizárólag otthon van. Az 1889.
július 14-én kezdõdõ II. Internacionálé
alakuló közgyûlésén Clara Zetkin beszédében hirdette a nõk jogát a munkához,
az anyák és gyerekek védelmét és a nõk
széles körû részvételét az országos és
nemzetközi eseményekben.
1909-ben az Egyesült Államokban tar-

alakult ki, a VII. század elején vált szokássá, majd 1091-ben II. Orbán pápa
törvénybe is iktatta. A katolikus egyház
mára enyhített a korábbi szigorú böjti
szabályokon, a XI. századig például
késõ délutánig semmit sem ettek,
húst, tejterméket és tojást pedig a böjti
napokon egyáltalán nem fogyasztottak. A II. vatikáni zsinat rendelkezésére
1966 óta szigorú böjti nap csak hamvazószerda és nagypéntek, amikor tilos a
hús, a nap folyamán csak egyszer szabad jóllakni, de megengedett két másik, csökkentett mértékû étkezés.
Ahogy Szent Ágoston mondta: „A böjtölés tisztítja a szívet, megvilágítja az
értelmet, erõsíti az akaratot, gyöngíti
az érzékiséget, megfékezi a vágyakat,
a szenvedélyek fáklyáit eloltja, és
meggyújtja a tisztaság világosságát”.
»REINER ANITA
tották meg az elsõ nemzeti nõnapot,
február utolsó vasárnapjára igazítva.
A II. Internacionálé VIII. kongresszusán
1910. augusztus 28. és szeptember 3.
között határoztak arról, hogy a nõk választójogának kivívása érdekében nemzetközileg is nõnapot tartanak. 1917.
március 8-án Oroszországban nõk tüntettek kenyérért és békéért. Négy nappal késõbb II. Miklós cár lemondott,
polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított a nõknek. Ezzel vált
véglegessé a nõnap dátuma is, mely a
világ legtöbb országában március 8.-a.
Magyarország a nõnapi felhíváshoz
elõször 1913-ban csatlakozott, amikor
az Országos Nõszervezõ Bizottság röplapokat osztott. A következõ évben,
1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek. A Rákosi-korszakban a nõnap ünneplése kötelezõvé
vált, és az eredetileg különbözõ idõpontokban rendezett nõnapot 1948-tól
szovjet mintára március 8-án tartották
meg. A rendszerváltás után a nõnap
Magyarországon is elvesztette eredeti
munkásmozgalmi hangulatát, helyette
a virágajándékozás dominál.
»REINER ANITA

Felhívás vendéglátó egységek bejelentési kötelezettségére
2021. január 1-tõl több ponton is változott a kereskedelmi tevékenység
végzésének feltételeirõl szóló kormányrendelet.
Felhívjuk az üzemeltetõk figyelmét a
rendelet 31.§-ában foglaltakra, mi-

szerint „A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4.
melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedõ legkésõbb 2021.
március 31-ig köteles bejelenteni a
jegyzõnek”. A bejelentés adatmódosításként tehetõ meg. A bejelentési

nyomtatvány elérhetõ papír alapon a
Hivatal épületének portáján, illetve
elektronikusan a város honlapján.
http://celldomolk.hu/alol dal.php?
mod=cikk&id=622
»FARKAS GÁBOR JEGYZÕ
CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
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A hét mûtárgya – 2. feladvány
„Kemenesaljai Mûvészeti Album”
címmel új kezdeményezést indított
útjára a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár. Február elejétõl
kezdõdõen kéthetente egy-egy mûalkotás kerül ki az intézmény kirakatába, melyek közt a városhoz, illetve
Kemenesaljához kötõdõ alkotók mûremekei lesznek láthatók.
A kiállított alkotásokhoz kapcsolódóan
nyereményjátékot hirdet a KMKK,
melynek keretében a következõ kérdésekre várják a helyes válaszokat:

 Ki a kép alkotója, és mi a mû
címe?
 Milyen szállal kötõdik az alkotó
Celldömölkhöz, illetve a Kemenesaljához?
A helyes megfejtést beküldõk nyereményben részesülnek. A megfejtéseket a következõ email címekre lehet
beküldeni, 2021. március 12-ig: katie2nemeth@gmail.com
info.kmkk@gmail.com
Az aktuális feladványt kéthetente
közzétesszük lapunk hasábjain.

Téli álom helyett túlcsordul a természet
Laikus látásmóddal szemlélve úgy
tûnhet, hogy télen a természet mintegy téli álmot alszik, hiszen nem láthatunk olyan látványos változásokat,
melyeket tavasz közeledtével egyre inkább megfigyelhetünk. Ugyanakkor, ha
figyelmesek vagyunk, felfedezhetjük,
hogy valójában nagyon is sok minden
történik ilyenkor a természetben.
Kies fák, fagyott föld, hófödte táj, az állatok száma pedig minimális, hiszen
nagyon sokan éppen a téli álmukat
alusszák. Az emberek nagyrésze ilyen,
és ehhez hasonló benyomásokkal rendelkezik a leghidegebb évszakunkról.

bagoly felmérés is. Az országos saszszinkron Vas megyei érintettségét az
Õrségi Nemzeti Park Igazgatósága koordinálja, melynek adatai szerint minden idõk legeredményesebb számlálásán vannak túl. Megyei szinten közel
harminc megfigyelõ végezte a munkáját, melyet megkönnyített az is, hogy
az elmúlt évekhez képest jelentõsen
kedvezõbb idõjárási viszonyok voltak
adottak. Celldömölk közvetlen környékén heten végezték a számlálást: a
Marcal veszprémi oldalán Jenei Borbála, Németh Nikolett, Falaki Máté,
Fellner Zoltán, valamint Somogyi Csaba, a folyó vasi oldalán pedig Horváth
Balázs és Molnár Dániel. A mérés
eredményérõl Somogyi Csaba madarász élménybeszámolóját idézzük:
– A Marcal-medencén kívül a Ság hegy
területén végeztem még jómagam
mérést, hiszen az is hozzátartozik a
madártanilag legérdemesebb területek
közé. Elõbbi a sasok, utóbbi pedig a
vándorsólyom jelenléte miatt kiemelt.

KARVALY (FOTÓ FELLNER ZOLTÁN)

Azonban a szakemberek ilyenkor sem
tétlenkednek, hiszen ebben az idõszakban végzik a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület nevéhez
köthetõ országos sasszinkront, melyet
idén immáron 18. alkalommal rendeztek meg. A felmérést a hazánkban telelõ ragadozómadarak megszámlálásának céljából hozták létre. Mostanra a
mérést már az egész Kárpát-medencében elvégzik. Ez idõ tájt esedékes a
Nimfea Környezet- és Természetvédelmi Szövetség által már 2009 óta folyamatosan meghirdetett erdei füles-
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KÉKES RÉTIHÉJA (FOTÓ FELLNER ZOLTÁN)

Ezeket a területeket társaimmal minden évben igyekszünk lefedni, ahogy
az idén is történt. Mint ahogy a statisztikákból is kiderült, megyénkben ez

volt a legeredményesebb év. Köszönhetõ ez a megfelelõ idõjárásnak, illetve
az egészen sok résztvevõ kollégának.
Így a lefedettség is igazán kedvezõ
lett. Az eredmények tükrében a sasok
mennyisége egészen jól alakult, illetve
szép számban találkozhattunk például
a gatyás ölyvvel, kis sólyommal, valamint a kékes rétihéjával. A Marcal-medencében szem elé került kettõ réti
sas, valamint egy kis és egy vándorsólyom is megmutatkozott. Egészen szép
számmal kerültek elõ a leggyakoribb
ragadozómadár-fajaink, mint az egerészölyv, illetve az eredetileg vonuló fajnak számító, azonban mostanra már
nem annak mondható vörös vércse is.
A baglyokkal kapcsolatban a mérés
február 1-jén zárult, így még csak helyi
adatsorral rendelkezünk, országossal,
illetve megyeivel nem. Azonban elõzetesen látható az, hogy Celldömölk és
Sárvár környékén az elõzõ évekhez viszonyítva igazán kevés a nappalozó,
telelõ erdei fülesbagoly állomány, ami
valószínûsíthetõen az idõjárás miatt
alakult így. Azonban ki kell emelnünk,
hogy ez nem jelenti az eltûnésüket.
Aki csak teheti, ilyenkor is látogasson ki
a természetbe, hiszen számtalan csodát
tartogat a téli idõszakban is. Azok számára pedig, akiket kicsit is vonz a madarak világa, nyitott a lehetõség, hogy
belekóstolhassanak a madarászok munkájába. Apró lépések is elõmozdíthatják
ezt, hiszen már a madáretetés alkalmával is lehetséges az apróbb megfigyelések tétele. Nem szabad tehát azt hinnünk, hogy a természet télen nyugszik,
hiszen az élet még a rideg, korlátok közé zárt valójában is megtalálja a maga
útját.
»NOVÁK FANNI
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» VEGYES

Februári munkálatok a kertben, a szõlõben
Interjú Danka Imrével
Ilyenkor, tél végén lassan újra megkezdődnek a munkák a szőlőkben, kiskertekben. Hogy mit célszerű ilyenkor
elvégezni, Danka Imre, a helyi hegyközség tanácsának elnöke, agrármérnök, szőlősgazda, borász válaszolt.

»Mit szól a téli idõjáráshoz? Tényleg
olyan rendbontó-e?
– A négy évszakos idõjárás az elmúlt
évek során megváltozni látszik, a szélsõséges dolgok felé fordul el, ami a
gazdálkodó embereknek nem biztos,
hogy szerencsés. A növényeknek, mivel élõ szervezetekrõl van szó, vízre
van szüksége. A tavalyi évben a több
száz éves átlagnak megfelelõ csapadékmennyiség esett le a környékünkön. Ennek az idõbeli eloszlása nem
mindig egyezett a növények igényével, így aszálykárok is elõfordultak. A
rövid idõ alatt nagy intenzitással lehulló csapadékmennyiség és a jégverés az
elmúlt idõszakban csökkent, illetve a
Ság hegy bizonyos részeit érintették.
»Mit tehetünk, hogy elkerüljük a szélsõséges idõjárás káros hatásait?
– Az idõjáráson sokat változtatni nem
tudunk, próbáljunk ehhez alkalmazkodni a hõmérséklet kérdésében is. Olyanra
gondolok, hogy fagy- és szárazságtûrõ
fajták kiválasztása, akár gyümölcsfajtáknál, akár szõlõfajtáknál, akár a zöldségnövényeknél vagy a kertészeti növényeknél. Még ide kapcsolódik a szárazság, illetve a nedvesség megõrzésének

a kérdése. Tehát magyarul: a talaj fedése, a talaj lezárása idõben. Ha ezeket a
gazdatársak figyelembe veszik, akkor
segíthetik a növény indulását.
»Milyen munkálatokat érdemes elvégezni februárban a kertben, a szőlőben?
– Az elsõ dolog, ami az idõszaknak
megfelelõ feladatok közé tartozik: a
tápanyag-utánpótlás. Ha az õsszel szerves trágyát alkalmaztunk, akkor az el
lett mûvelve, tartja a nedvességet, akkor ott különösebb feladat nincsen. De
ha nem, akkor a kemikáliákhoz nyúlva
a három komponensû mûtrágyáknak a
rövid idõn belüli kiszórása, illetve földbe dolgozása aktuális feladat. A konyhakertekben már korai vetésû növényként a mák vagy a borsó területének
az elõkészítése.
A metszésnek is itt az ideje. A fagyveszély még teljesen nem múlott el, ezért
hogyha metszést alkalmazunk, akkor

esetleg plusz termõrügyeket hagyva
biztosíthatjuk a leendõ termést. Nagyon fontos a szõlõ esetében, hogy
meggyõzõdjünk róla, hogy a tõkén lévõ
vesszõk mennyire érettek be, mennyi
volt az esetleges fagyás. Lényeges,
hogy a lemetszett ághulladékot a megfelelõ módon elhelyezzük. Az égetés
egyelõre vitás kérdés. A levágott
vesszõkön növény- és gombabetegségek telelhetnek át. Ha ezeket elégetjük,
akkor megsemmisülnek, de ha ledaráljuk, komposztáljuk, akkor ebben az
enyhe idõjárásban tovább élnek.
Az idõ elõrehaladtával gondolkodhatunk a lemosó permetezéseken is. A
megváltozott idõjárási viszonyokra tekintettel ajánlom a lemosó permetezést. Egy a lényeg: fagymentes idõjárás
esetén és bõséges mennyiségben a faágakat borító permetezési módszerrel
kell, hogy ezeket elvégezzük.
A talajuntságra is felhívnám a gazdatársak figyelmét. Egy bizonyos vetésforgót
kell alkalmaznunk a kertünkön belül.
Tehát a krumplit nem ugyanoda ültetjük
vissza, hanem a kert másik végébe.
Fontos kérdés a szaporítóanyag-utánpótlás. A szõlõmûvelõknél a hiányzó
tõkéknek a pótlása, illetve gyümölcsfáknak az újraültetése, ültetése. A klaszszikus gyümölcsfaültetés, illetve csemeteültetés szabályai a mérvadóak. Jó
munkát és jó egészséget kívánok minden kertben, szõlõben szorgoskodónak!
»BINCZE DIÁNA

Jelmezverseny online
A járványhelyzet az év több jeles eseményét szorítja az online térbe. Idén
így volt ez a farsanggal is, semmilyen
farsangi program nem kerülhetett
megrendezésre. Ezek hiányában a mûvelõdési központ online jelmezversenyt hirdetett, melyre maskarás fotókkal lehetett nevezni.
Február 17-ével véget ért az idei évi farsangi idõszak, melyhez közismerten gazdag néphagyomány kötõdik. A farsangi
ünnepkör leglátványosabb elemei általában a jelmezes felvonulások, melyek
szintén elmaradtak az idén. A mûvelõdési központ hiánypótló jelleggel hirdette meg a farsangi idõszakra hangolódó online jelmezversenyt, melyre egyénileg tervezett, ötletes, otthon készített
jelmezekkel lehetett nevezni. A gyere-

kek a magukra öltött maskarában otthoni keretek között megörökítésre kerültek, az elkészült fotókat kellett beküldeni a versenyre. A felhívásra beérkezett
képek felkerültek a mûvelõdési központ
facebook oldalára, ahol a legtöbb kedvelést elérõk lettek a gyõztesek. Tíz jelmezes kisgyerek szállt versenybe, összesen
1368 szavazatot bezsebelve. A verseny
eredményhirdetésén az elsõ három díjazotton kívül a többi kis versenyzõ emléklapot kapott.
A harmadik helyezett „Batman” jelmezes Kopácsi Dominik 167 szavazatot
szerzett, a „Törppapá”-nak beöltözött Pál
András Zoltán 265 szavazattal a második
helyet szerezte meg, a pálmát pedig a
„Borsó”-nak öltözött Józsa Bálint Zoltán
vitte el 318 szavazattal. Emléklapot hét
kisgyerek vehetett át: Kovács Flóra „Ta-

vasztündér”, Kovács Hanna „Bohóc”,
Csorba Krisztián „Kézmûves jelmez”,
Pozsonyi Zorka „Ajándékdoboz”, Bujtor
Kornél „Bohóc”, Õri Bálint „Szuper Márió”, Õri Dániel „Medve”.
»REINER ANITA
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Bemutatkoznak a városi általános iskola elsõs tanítói
A Celldömölki Városi Általános Iskola az
Árpád utca 34. szám alatti, felújított
épülete szeretné minél több új kis
elsõs elõtt kinyitni kapuit, tantermeit.
Nagy épület, tágas terek, eleven élet!
A 2021-2022-es tanév leendõ elsõseinek tanítóiról kijelenthetõ, hogy képesek és szeretnek együtt dolgozni,
gyermekközpontúak és nyitottak az újdonságokra. Osztályfõnökök és párjaik:
Fülöpné Kovács Márta és Dancsecs Katalin, Bertalanné Horváth Dóra és Németh Jennifer Katalin, László Adrienn
és Vassné Smidéliusz Mónika. Õk egy,
az iskola honlapján és Facebook oldalán is megtekinthetõ videóban részletesen bemutatkoztak.
Nevelõtestületünkben a tapasztalat ötvözõdik a fiatalos frissességgel. Diákjaink egy gyerekközpontú, az önismeretre és a közösségépítésre egyaránt
hangsúlyt fektetõ intézmény diákjai lehetnek itt. Tantermeink, eszközeink,
módszereink megfelelnek a mai kor elvárásainak. Tornatermek és tornacsarnok segítik a testnevelõk munkáját,
változatos és jó állapotú sportszerek
várják, hogy tanulóink használják õket.
A tavasz és a nyár folyamán elkészül
az új sportudvar, amely minõségi és
biztonságos feltételekkel szolgálja
majd diákjaink testi egészségét.
Már alsó tagozattól kezdve szaktantermekben, nyelvi laborokban is tanulhatnak a gyerekek. Ezekben projektorok,
interaktív táblák, számítógépek, tabletek és más eszközök színesítik a tanulást. Eszközparkunk idén tavasszal
bõvül, fejlõdik. Az iskolai könyvtár nemcsak az olvasás, internetes kutatás, ha-

nem a közösségfejlesztés színtere is.
Felsõ tagozaton a matematika, a magyar nyelv és irodalom tanítása csoportbontásokban történik. Az angol és német nyelvet alapjait tanulói kis csoportoknak felkészült tanárok, jól felszerelt,
teljesen felújított laborokban adhatják
át. Technikaórákon lányok és fiúk külön
csoportokban fedezhetik fel a varrás, dekorálás, sütés-fõzés, illetve a faeszközök,
fémek megmunkálásának rejtelmeit.
A témahetek és témanapok – „Fenntarthatósági témahét”, „Pénz7”, „Kemenesalja õszbe öltözik”, digitális témahét, egészségnevelési nap, pályaorientációs témanap – változatosságot
visznek a hagyományos, órarendi tanórák sorozatába. A pedagógusok munkáját, a gyerekek fejlõdését gyógypedagógusok, logopédus és jelen tanévtõl újra pszichológus támogatja, ösztönzi. Már elsõ osztálytól támogatjuk,
hogy a diákjaink próbálják ki a helyi
zeneiskola nyújtotta lehetõségeket.
Tanulóink szép eredményeket érnek el
tanulmányi és sportversenyeken. Iskolánk maga is több versenyt szervez. A
Szülõi Munkaközösség segítségével jutalmazzuk tehetséges tanulóinkat.

Nyolcadikosaink 100%-ban tanulnak
tovább, több mint háromnegyedük pedig érettségit szerez.
Az idei tanévtõl került bevezetésre új
módszerünk, a Komplex Alapprogram
néven, amelynek jelmondata: „Tanulni
élmény!” Az élményeket a csoportos
tevékenységek, a személyre szabott
feladatok hozhatják el. A „Te órád” és
a szakkörök keretében a gyerekek
kézmûves, sport, zenei, dráma, mûvészeti és idegen nyelvi jellegû foglalkozások közül választhatnak.
Reméljük, hogy intézményünk egyre inkább „élménysulivá” válik, ahol szülõk,
gyerekek és tanárok együttmûködése a
bizalmon és nyitottságon alapul.
A Vas megyei középiskolákkal, szakmai
szervezetekkel, kamarákkal kiváló kapcsolatokat ápolunk, ebben a pályaorientáció területén láthatják szülõk és
gyermekeik hasznát.
A 2021–2022-es tanévre történõ beíratás idõpontja: 2021. április 15. és 16. A
beíratást a szülõk intézhetik online felületen és személyesen is.
Ezzel kapcsolatban hamarosan iskolánk
honlapján bõvebb tájékoztatót teszünk
közzé!

Alsóságon Sári néni várja az elsõsöket
Nagy Jánosné vagyok, pályakezdésem
óta az alsósági iskolában tanítok.
Fejlesztõ pedagógus képesítéssel is
rendelkezem, és aktívan részt veszek
az alsó tagozat szabadidõs programjainak szervezésében. Hosszú ideig 3.-4.
osztályos osztályfõnök voltam. Pályám
egyik legszebb pillanataként éltem
meg, amikor az iskolavezetés rám bízta az iskolába lépõ kisgyerekek oktatását, nevelését. Azóta a legkisebbeket
vezetem a tudás birodalmába.
Tudom, hogy az iskolakezdés hatalmas
mérföldkõ a családok életében. Az elsõ
iskolai élmények meghatározóak a
gyermekek életében, ezért fontosnak
tartom, hogy az óvoda-iskola közti átmenet nyugodt, derûs, fokozatos le-
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gyen, egy szeretetteljes és szorongásmentes légkörben. Tanítványaimat az
elsõ naptól arra szoktatom, hogy osztályunk egy kis család, ahol segítjük,
biztatjuk, dicsérjük, támogatjuk a mási-

kat. Arra törekszem, hogy a rám bízott
gyerekek a tanulást élményként éljék
meg: sok-sok játékkal, mozgásos és érdekes feladatokkal, változatos eszközhasználattal és munkaformákkal. Apró
lépésekben haladunk, a megértésre és
a gyakorlásra mindig kellõ idõt fordítunk: a gyerekek érettsége, haladási
tempója eltérõ, és ezt figyelembe veszem. Hiszek abban, hogyha a pedagógus-szülõ-gyermek együttmûködik, kialakul az egymás közti kölcsönös bizalom, akkor az iskolába járás öröm lesz,
a természetes tudásvágy megmarad,
és napi szinten megtörténnek a kisebb-nagyobb csodák.
Szeretettel várom leendõ tanítványaimat: Sári néni
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A Benedekben két tanítónéni készül az elsõsök fogadására
Feketéné Bonczók Éva
Külsõvatról származom, férjemmel és 14
éves fiammal élek ebben a csendes, kis
faluban.
Miért választottam a pedagóguspályát?
Nos, sokáig nem tudtam, hogy ezt szeretném csinálni, mikor egy szakmai
gyakorlat jelzésértékkel hatott rám.
Innentõl tudatosan készítettem magam erre az értékteremtõ pályára.
Tanító néniként olyan különleges dolgot tudok adni a tanulóimnak, ami
nem más, mint a tudás. Írást, olvasást,
számolást tanítani csodálatos. Látni,
hogy a gyerkõcök elõtt nap, mint nap
új lehetõségek nyílnak meg munkám
eredményeként.
Hivatásomat a külsõvati Zrínyi Miklós
Általános Iskolában kezdtem, 18 évvel
ezelõtt. A Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában 8 éve tanítok, tevékenykedtem napköziben és délelõttös
tanítóként. A szeretet, a tisztelet, a hit
ereje és a következetesség jellemzõ rám
és pedagógiai munkámra egyaránt.
Számomra a keresztény értékek mellett
fontos, hogy a gyerekeknek a tanulás élmény legyen. Ehhez modern tanulási
Szabó Szilvia Mária tanító
– A Sághegy lábánál fekvõ faluban,
Nagysimonyiban nevelkedtem, ahol
ma is élek. Itt tanított pedagógus édesanyám a táj és a benne élõk szeretetére és tiszteletére. A gyermek – és munkaszeretetet tõle, mint mindenkori
példaképemtõl tanultam. Kiskoromtól
vallásos nevelést kaptam.
Gyermekkorom óta a tanítói pályára
készültem. A tanítás tartalmassá, boldoggá teszi az életemet. Szeretem a
zenét, 3 hangszeren tudok játszani:
zongorán, furulyán és citerán. Szabadidõmben olvasok és kertészkedek.
Tanítói diplomámat a Gyõri Tanítóképzõ
Fõiskolán szereztem. Vele párhuzamosan elvégeztem a Gyõri Hittudományi
Fõiskolán a hitoktatói szakot. 2000-ben
a Pécsi Tudományegyetemen szereztem meg a közoktatás vezetõi diplomát. Folyamatos ön- és továbbképzéssel igyekszem lépést tartani az oktatás
változó rendszerében. Többek között
részt vettem Életvezetési ismeretek,
Emberebb ember, Kántorképzõ, Etika,
Néptánc, Sakk, Logopédiai alapismeretek, Szabadidõs tevékenységek, Számítógép kezelõi tanfolyamokon. Megszereztem a pedagógiai asszisztens majd
késõbb a Gyógypedagógiai asszisztens
szakképesítést. 2014-ben készítettem
el a Pedagógus portfóliómat.
„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok…”

módszereket és eszközöket használok
tanóráimon és tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozásaimon pl. Sakkpalota
program, robotika és egyéb digitális oktatási eszközök (logikus, problémamegoldó és algoritmikus gondolkodás, térbeli tájékozódás fejlesztése).
Fontosnak tartom, hogy szakmailag folyamatosan fejlõdjek, ezért rendszeresen részt veszek tanfolyamokon, to-

vábbképzéseken. Az itt megszerzett tudást mindig nagyon szívesen alkalmazom munkám során, a tanulók nagy
örömére.
Számomra elengedhetetlen, hogy a
gyerekek szeressenek az osztályközösséghez tartozni, és jól érezzék magukat. Családias légkör kialakítására törekszem. Hiszem, hogy a tanulási folyamat akkor mûködik a legjobban, ha
a család, az iskola, és a tanító néni
ugyanazt szeretné. Lényegesnek tartom a szülõkkel való partneri kapcsolatot, együttmûködést, melynek eredménye a tapasztalatok szerint a boldog, kiegyensúlyozott, szorongástól
mentes gyermek. Mostani osztályommal szoros kapcsolatba kerültem, nagyon megszerettem õket a négy év
alatt. Viszont örömmel és izgalommal
várom a kis elsõsöket is, akikkel – reményeim szerint – vidám, eredményes
négy évet tölthetünk majd együtt a
jövõben.
Szeptemberben találkozunk!
„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb
öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.” (Móricz Zsigmond)

Kazinczy Ferenc sorait vallom én is, hiszen oktatásunk és nevelésünk eredményessége sokban függ a tanítási –
tanulási folyamatok tervezésétõl, a pedagógus felkészültségétõl, megújulásáról, valamint a tanulók szeretetétõl
és a szülõk tiszteletétõl.
25 éve vagyok a pedagógus pályán.
Nagysimonyiban tanítottam 14 évet sok
örömmel. 12 éve tanítok a celldömölki
Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában. Nagyon jól érzem magam itt
is. Szeretettel és tisztelettel gondolok
mindig a volt és a jelenlegi kollégáimra.
Büszke vagyok a tanítványaimra. Örömmel tölt el a sok szép eredmény, a városi, megyei, egyházmegyei és az országos helyezések. Például KRESZ versenybõl megyei 1., majd országos 6. helyezés. Szépíróversenyen megyei 1., orszá-

gos 1. hely. Szavaló, mesemondó versenyek, tantárgyi versenyek Matematikából, Kis nyelvészbõl, megyei és országos 1. 2. 3. helyezések. Ezen kívül
több levelezõs versenyen is eredményesen szerepeltek tanítványaim.
Hit, remény és szeretet vezérel oktató
– nevelõ munkámban és az életem
alakításában. Hiszem, hogy a gyermek,
a tanító és a szülõ együttes munkája
meghozza a szép eredményt. Remélem, hogy a tanítási óráimon olyan élményeket tudok nyújtani, amellyel
meg tudom szerettetni a tanulást.
Ehhez sok dicséretre, megerõsítésre,
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra
van szükség. A szeretettel nevelt gyermek mindig kész a megújulásra, a tanulásra. Nevelni szeretõ szigorral, oktatni, tanítani felelõsséggel lehet.
Hiszen „Szeretet az élet csodája, nem
tarthatod meg, add tovább!”
Nagy szeretettel köszönök majd el a
mostani 4. B. osztályomtól és a kedves
szülõktõl! Ugyanakkor nagy szeretettel
várom a jövõ tanítási év kis 1. osztályosait és a szüleiket!
Berecz Skolasztika Díjat kaptam 2017ben. Példaképem jelszava vezeti életutamat: „Csak a szeretet vezessen minden tettemben.”
Az Isten áldása legyen a hivatásomon,
a tanítványaimon, a szülõkön és a kollégákon!
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Fejlesztés a Tó utcában

A Mûszer Automatika Kft . Celldömölki
telephelyén ( a volt Keripar ) az elmúlt
két évben GINOP pályázat által finanszírozva kutatás-fejlesztést hajtott végre.

A MANTI hõvédõ termékcsalád újabb
taggal bõvült. Kifejlesztésre került a
hõvédõ fémbevonat: a MANTI Technological M.
Hagyományos építõipari termékeink: a
termoglett (MANTI High Density), az
alapozó MANTI Primer Fix, valamint az
architekturális hõvédõ festék (MANTI
Medium Density ) ismertek és keresettek az olasz piacon. Vállalkozásunk
jelentõs piaci felfutást vár az új bevo-
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nattól, mert a fejlesztéssel olyan piaci
szegmenseket céloztunk meg, mint az
ipari csarnokok, tartályok, állattartó telepek, bevásárlóközpontok, hûtõházak,
stb. nyári hõvédelme. Bevonatunkkal
szignifikánsan csökkenthetõ a klímaköltség, alkalmazása gyors megtérülést
eredményez.
A fejlesztés eredményeként világszínvonalú gyártóberendezés is telepítésre
került, ezzel minõségi elõnyt szerez-

tünk a konkurens cégekkel szemben.
A fejlesztés során együtt dolgoztunk az
alábbi intézményekkel: Radiöko Kft
Veszprém, MOL RT, Rozsdalovag Kft.
Százhalombatta, BME Budapest, Festékbázis Kft Gyõr, ÉMI Szentendre, TÜVSÜD Budapest.
Segítségüket ezúton is köszönjük.
Köszönjük a támogatást az Európai
Uniónak és a Magyar Államnak.
»SKRABÁK LÁSZLÓ FEJLESZTÉSI FÕMÉRNÖK
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Ismét megmérették magukat a nyolcadikosok
Minden év januárjában a középiskolába készülõkért izgulhatunk, hiszen országosan ekkor kerül megrendezésre a
központi felvételi vizsga. Idén január
23-án mérették meg magukat a diákok
magyar és matematika tantárgyakból.
A legtöbbünk számára nem ismeretlen a
középiskolai felvételi fogalma. Ha nem
saját példáján tapasztalja valaki, akkor a
gyermeke, testvére, unokája, vagy esetleg szomszédja miatt izgul a „nagy napon”. Természetesen, azok számára,
akik már maguk mögött hagyták az
érettségit, esetlegesen túl vannak az
egyetemi vizsgákon, már eltörpül a középiskolai felvételi élménye. Azonban a
nyolcadikos diákok életében, talán ez a
legnagyobb megmérettetés. Nemcsak
az eredmény súlya nehezedik a vállukra,
de ilyenkor már igazán közel állnak ahhoz is, hogy a számukra megszokott,
idõközben második otthonná vált iskolájukat hátrahagyják. Természetesen, mindig az aktuális feladatsor bizonyul a legnehezebbnek, azonban az idei év a vírushelyzet miatt is megnehezítette a felvételizni készülõk életét. A felvételi vizsgáról, illetve tapasztalataikról általános
iskolás végzõs diákokat kérdeztünk.

Bakonyi Boglárka, a
CVÁI 8. osztályos tanulója: – A felvételi megírása
után, amikor hallottam
másokat beszélgetni, akkor döbbentem csak rá,
hogy mennyire sokat segített a felkészülés. Amikor
gyakoroltunk, még a hátam közepére
sem kívántam az egészet, majd a felvételi után rájöttem, hogy a fele feladatot
nem tudtam volna megcsinálni gyakorlás nélkül, ezért hálás is vagyok a
felkészítõ tanáraimnak.
Mielõtt megkaptam a feladatlapot, még
izgultam, viszont amint kiosztották, anynyira belemerültem a megoldásba,
hogy nem éreztem egyáltalán a nyomást, sem azt, hogy ennek súlya van a
jövõmre tekintve.
Csakis az iskolában történõ feladatok elmagyarázásának, illetve az otthon idõre
megírt feladatlapoknak köszönhetem,
hogy a magyar felvételin negyvenegy,
míg a matematikán negyvenhat pontot
értem el.
*
Bókkon Gergõ, a CVÁI 8. d osztályos tanulója: – Változatos feladatok voltak,
többségében a logikus gondolkodást

kérték tõlünk számon.
Úgy érzem, matematikából és magyarból is kevés idõ volt a feladatok
megoldására. Elõkészítõ
órákon nagyon sokat
gyakoroltunk, ezért a tanárainknak köszönettel tartozunk. Sok
érvelõ forgalmazást írtunk, amit a tanár
úr mindig kijavított. Szerencsére a feladatlap is ilyen típusú fogalmazást tartalmazott, aminek a témája is aktuális
volt. Sajnos, nagyon kevés idõ maradt
erre, mert úgy gondolom, jobban is ki
tudtam volna fejteni, ha nem lettem
volna idõ hiányában. Remélem, sikerült
annyi pontot szereznem, hogy felvegyenek a gimnázium nyelvi tagozatára.
*
Horváth Borcsa, a CVÁI
8. osztályos tanulója:
– A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumba szeretnék továbbtanulni. A felvételihez sok
segítséget kaptunk az iskolától, volt magyar és matematika felvételi elõkészítõ óra is. Az
elõzõ évek feladatsoraiból otthon is oldottam meg néhányat, így készülve a
felvételire.
Szerintem a matematika feladatsor
volt a nehezebb, de mind a kettõ feladta a leckét. Az eredménnyel nagyjából elégedett vagyok, körülbelül erre
számítottam.
*
Joó Luca, a CVÁI 8. b
osztályos tanulója: – Ebben a rendhagyó tanévben a legfõbb célom az,
hogy felvegyenek abba
a középiskolába, amelyet már 6. osztályos koromban kinéztem magamnak. Leginkább a Pápai Református
Gimnázium grafikus és festészet tagozatára szeretnék bekerülni. A központi
felvételi vizsgát a helyi gimnáziumban
írtam meg. Úgy érzem, hogy nem vallottam kudarcot, hiszen mindkét tárgyból 39 pontot sikerült elérnem. Bízom
benne, hogy az évek alatti szorgalmam
meghozza majd a gyümölcsét.
Jelenleg pedig arra koncentrálok, hogy
a grafikai alkalmassági felvételin minél
igényesebb és szebb munkákat tudjak
majd bemutatni.
*
Kozma Gábor, a CVÁI Tagiskolájának 8.
osztályos tanulója: – A felvételire ré-

gebbi feladatlapok megoldásával készültem,
melyben szüleim is nagyon sokat segítettek.
Az idei feladatok tekintetében úgy érzem,
hogy a magyar részben
igazán bonyolult és hosszú feladatokat
kaptunk, és az idõ sem bizonyult elégnek. A kialakult vírushelyzet megnehezítette a felkészülésemet, de sokat köszönhetek tanáraimnak, akik óriási segítséget nyújtottak számunkra az évek
során, valamint a felkészülésben is.
További terveim között szerepel, hogy
a kõszegi Jurisich Miklós Gimnáziumban
tanuljak tovább, kéttannyelvû tagozaton.
*
Bende Zsóka Dorottya, a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 8.
b osztályos tanulója:
– A felvételi elõtti idõszak izgalmasan telt,
sokat készültem a felvételire. Természetesen a vírus miatt kialakult helyzet megnehezítette a felkészülést, de otthon is oldottam feladatokat az iskolai elõkészítõkön túl, melyeken nagy segítséget
kaptunk tanárainktól.
Szerintem nehéz volt az idei felvételi,
de ahhoz képest, amire számítottam,
azt mondhatom, hogy jól sikerült. A
celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban szeretnék továbbtanulni emelt
nyelvi tagozaton.
*
Molnár Szofi, a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola 8. a osztályos tanulója: „A celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban szeretnék továbbtanulni.
A felkészülésemet az elõkészítõ órák segítették az iskolában
magyarból, melyeket néha online kellett megtartani a helyzetbõl kifolyólag.
Matematikából pedig különórákra jártam. Otthon is igyekeztem gyakorolni,
idõre oldottam feladatokat az elõzõ
évek feladatsoraiból. Így begyakorolhattam azt, hogy élesben hogy fog
menni.
Én úgy éreztem, hogy az idei központi
felvételi, az eddigiekhez képest nagyon nehéz volt, de azt hiszem egészen jól sikerült megoldanom.”
»NOVÁK FANNI
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A legszörnyûbb nap – 1945. február 13.
A II. világháború borzalmai a frontvonaltól távol élõ polgári lakosságot
hosszú ideig elkerülték, akik legfeljebb
a háború közvetett hatásaival találkozhattak. A helyzet azonban hamarosan
megváltozott, 1944 tavaszától ugyanis
mind sûrûbben jelentek meg a celldömölki járás légterében is a szövetséges
repülõgépek. Maga Celldömölk elsõsorban 1944 októberétõl vált célponttá,
amikor az amerikai gépeket a nyugatmagyarországi (vasúti) közlekedési vonalak ellen vetették be, megbénítandó
ezzel a szovjetek elleni német utánpótlást. Az 1944. október 7-i és 14-i légitámadások 11 helyi lakos és menekült
életét követelték, továbbá több mint
30 sebesült és jelentõs anyagi kár írható a támadók számlájára. Mindezek
azonban eltörpültek az 1945. február
13-i eseményekhez képest.

lõgépbõl álló kötelék repült Celldömölk
felé. Északnyugatról jöttek s toronyiránt végigrepültek városkánkon. A támadó alakzat 8 hosszú halálmezsgyét
vont maga után. A Deák Ferenc utcában a 9-11. szám kapta az elsõ bombát. A jeladásra a többi gép is megkezdte szõnyegkészítõ munkáját. A
Deák Ferenc utca elejétõl a Baross és
Wesselényi utcák szegélyezték a szõnyeg bal szélét, jobboldali hosszúsága
pedig a Koptik apát úr utcától a Tisza
és a Kisfaludy utcákon át a Máv. telepig húzódott.”
A hivatalos jelentés szerint 14 gép 55
nagyméretû és két aknabombát dobott
a község belterületére, amelyek súlyos
károkat okoztak a lakóházakban, kb.
100 épület súlyosan és ugyanannyi kisebb-nagyobb rongálódást szenvedett.
A helyi sajtó fenti beszámolóját a bom-

AZ AMERIKAI 460. BOMBÁZÓ CSOPORT B-24 LIBERATORAI A LEVEGÕBEN

Ezen a napon is több száz nehézbombázó indult a Bécs környéki raktárak és
mûhelyek, valamint vasúti közlekedési
vonalak és csomópontok (Maribor,
Zágráb, Graz stb.) támadására. Celldömölk ezúttal is „csak” sokadlagos, tartalék célpontként szerepelt a betolakodók listáján, ám az események a szokásostól teljesen eltérõen alakultak:
„Ezen a tavasziasan langyos februári
napon a déli órákban ismét megszólaltak a szirénák, mint több más alkalommal. Kevéssel késõbb zúgtak és dübörögtek a repülõgépek felettünk. (…)
Szemtanúk szerint délután negyedkettõkor az ellenséges gépek hatalmas
kört rajzoltak a levegõben Celldömölk
felett. A halálkörben bent volt az apátsági templom is. (…) Alighogy elszálltak a halálkört leíró gépek, nyolc repü-
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bázást átélt Klaffl Zoltán és Szemenyei
László celldömölki lakosok az alábbi
részletekkel egészítették ki: „Kinn voltunk az udvaron édesapámmal és testvéremmel, néztük a gépeket, ahogy
lassan jönnek és megjelentek a fekete
pontok. (…) Elkezdtünk futni, le a pincébe, de a pinceajtóhoz se értük, akkor
már süvített, zakatolt minden és hullottak a bombák. Az elsõ bomba a
Deák utcába esett, tõlünk egy keresztutcányira. Akkoriban a városban volt
katonaság, mégpedig a tábori postának egy alakulata és egy német csapat, kontingens. A tábori postának a
fõnöke nálunk lakott, oda volt bekvártélyozva, innen tudom, hogy akkor a
tábori posta kötelékébõl 6 fõ halott
volt. A németek meg azt mondták,
hogy õk 8 embert vesztettek…”
„Az úgynevezett hungarista alakulatnak a Szombati utca, volt Vásártér utca
végén volt egy vendéglõ, abban volt a
konyhája – az Egervári-vendéglõ, öregebbeknek Galambos-vendéglõ. Ott
volt a konyhájuk és a vásártér a mostani gimnázium helyén volt, a karfán ültek a fehérsapkás hungarista katonák
és oda is esett, a Pap-kertbe bomba,
meg a vásártérre magára. (…) Ott volt
egy ilyen cédula-ház forma, pajtaszerû, oda is beszorultak nem tudom
hány katona esett ott áldozatul. Szóltak
nekik, az én apám is, hogy menjenek
be a Pap-kertbe, a fák alá, még akkor
is, ha februárban nem volt lomb a fákon, de azt mondták: »Civilnek kuss!«”
Az elsõ jelentések 45 halottról és 70
sebesültrõl számoltak be, de a romok
eltakarítása csak ezt követõen kezdõdött meg. A község halotti anyakönyvében 36 (magyar) név szerepel, a né-

DR. NEMES VAZUL PLÉBÁNOS HELYBELI FIÚKKAL MUTATJA A BENCÉS APÁTSÁGI TEMPLOM KÖZVETLEN KÖZELÉBEN KELETKEZETT
BOMBATÖLCSÉRT (HETÉNYI JÓZSEF GYÛJTEMÉNYÉBÕL)
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A BENCÉS APÁTSÁGI TEMPLOM ÉSZAKI TORNYÁNAK SÉRÜLÉSEI CELLDÖMÖLKÖN, 1945. FEBRUÁR 13-ÁN (HETÉNYI JÓZSEF GYÛJTEMÉNYÉBÕL)

met halottak számát azonban még
megközelítõleg sem ismerjük.
Dr. Nemes Vazul plébános hivatalában
élte át a drámai pillanatokat: „A visszatérõ kötelékek általában elkerülték Celldömölköt. Egyszer csak megváltozott a
helyzet. Felettünk köröztek a gépek.
Egy-két perc múlva nagy robajjal
közeledõ zúgást hallottam. Azonnal a
padlóra vágtam magamat. Iszonyú robaj
vett köröskörül. Éreztem, hogy tõlem
csak néhány méternyire csapódnak le a
bombák. Az ablakszilánkok sodródnak
befelé. Körülöttem recseg-ropog minden. Körülbelül két percig tarthatott az
ítéletidõ. Amikor csend lett, felálltam. A
por vastagon borította ruhámat és íróasztalomat. Kitekintek a templomtérre.
Valóságos romhalmaz tárul elém. Velünk
szemben a fõüzletbõl sötét füstfelhõ tör
az égre. Az apátság udvarán két hatalmas bombatölcsér. Az egyik a pincelejárattal szemben, a másik pedig a plébánia iroda mellett, az üzlethelyiségek he-

» HELYTÖRTÉNET

lyén. Összeomlott a kegytárgykereskedés, bombatölcsér mutatja Holpert szabó
üzletének helyét és Kiss Ferenc hentesüzletének egy részét. Most kezdem csak
érezni, hogy mennyire a halál torkában
voltam… A romokon keresztül rohanok a
templom felé. Az apátsági templom
gyönyörû homlokzata megtépázva mered felém. A baloldali torony tövében
hatalmas bombatölcsér tátong.”
A templomhoz hasonlóan a bencés
rendház is megúszta a támadást, itt
több százan kerestek menedéket, ahogy a községháza óvóhelyén is. Egy
bomba a községháza mennyezetét és
padlózatát keresztültörve az óvóhelyre
zuhant, de nem robbant fel, ahogy az
állomás elõtti téren, a Rezgõ nyárfa
vendéglõnél – akkor Magyar király vendéglõ – leesett bomba sem. Az Erzsébet
királyné utcában azonban aratott a halál: telitalálatot kapott Varga József

textilkereskedõ háza, maga alá temetve
a családot és háztartási alkalmazottjukat, többen meghaltak a Tisza István utcában lévõ Tarczi pékségben. A bombázás áldozata lett a volt Hangya épülete,
számos bomba hullott a régi vásártér
(mai gimnázium) területére, de találatot
kapott a MÁV-lakótelep is. Megsemmisült a polgári fiúiskola két tanterme
és a szertár is teljesen elpusztult.
A halottak nagy száma miatt a végsõ
tiszteletadásra nem egy napon került
sor. Három nappal késõbb 18, majd
másnap újabb 14 áldozatot temették
el. Az egy héttel késõbbi összesítés 38
halálos áldozatról számolt be – nyilván
csak a magyarokra értették ezt a számot – továbbá arról, hogy 26 személy
került súlyos sebesüléssel a Közkórházba, közülük hét katona, négy hungarista, a többiek polgári személyek.
»CZIRÓK ZOLTÁN REPÜLÉSTÖRTÉNÉSZ

A CELLDÖMÖLKI FIÚISKOLA ROMJAINAK ELTAKARÍTÁSA 1946. SZEPTEMBER 17-ÉN (HETÉNYI JÓZSEF GYÛJTEMÉNYÉBÕL)

Bajnoki forduló
NB I.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM II. –
Tatai AC I. 4 : 10
Baranyai Domonkos 2, Ölbei Péter 1,
Baranyai Domonkos – Iván Bertold
páros.

NB III.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM III. –
Gyõri Elektromos Vasas 11 : 7
Iván Csaba. 4, Lukács Balázs 2, Jakus
Tamás 2, Csapó László 2, Iván Csaba
– Lukács Balázs páros.

A jó erõkbõl álló vendégeket csak
szorongatni tudta csapatunk. Baranyai Domonkos ezúttal is magasabban jegyzett ellenfeleket gyõzött le.

Megnehezítette a vendég gyõri csapat együttesünk dolgát, csak az
utolsó két körben sikerült bebiztosítani a gyõzelmet.

CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM III. –
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM IV. 13 : 5
Iván Csaba 4, dr. Németh Gábor 3,
Lukács Balázs 2, Jakus Tamás 2/2,
Iván Csaba – dr. Németh Gábor, Lukács Balázs – Jakus Tamás párosok illetve Teket Attila 2, Bakonyi Bertalan
2, Gõgös Martin 1.
Az õszrõl elhalasztott mérkõzést magabiztosan nyerte meg az esélyesebb
III-s csapatunk.
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Tovább tart a remek széria
Celldömölki VSE-Swietelsky Future FM –
Komlói Bányász 6-1, asztalitenisz extraliga-mérkõzés, Celldömölk, vezette:
Bódi B., Segyevi S.
Páros: Fazekas, Serdaroglu – Németh,
Sabján 3:0 (1, 10, 7) Nagyon simán indult a találkozó, a celli páros csupán a
második szettben izzadt meg kissé. (1-0)
Egyéni 1. kör: Kriston – Sabján 3:0 (4, 7,
4) Kriston könnyedén nyert a vártnál
gyengébb formában játszó Sabján ellen.

(2-0), Serdaroglu – Németh 2:3 (9, -9, 7, 5, -8) A celliek osztrákja idegesen, türelmetlenül játszott, ezt használta ki a
rutinos Németh. (2-1), Fazekas – Varga
3:1 (5, -8, 3, 4) A második szettben kizökkentette nyugalmából ellenfele
Fazekast, ám a mérkõzés többi részében érvényesült a papírforma. (3-1)
2. kör: Kriston – Németh 3:0 (10, 9, 4)
Kriston ezúttal is keményen, magabiztosan játszott, megérdemelt gyõzelmet

Újabb hazai gyõzelem
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – KK Ajka
37-33 (16-16). – NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Celldömölk, zárt kapuk
mögött, vezette: Bazsó, Kertész.
CVSE: Tömõ – Szomorkovits L. 12/5,
Szomorkovits A. 7, Freiberger 4, Szecsõdi 6, Gyõrffy 5, Füzfa. Csere: Balogh,
Geiger 1, Barabás 2, Marton, Pup S. 1,
Németh E., Buzás. Edzõk: Salamoné
Csótár Adrienn, Gyõrffy Andrea.
A vendégek kezdték jobban a mérkõzést, az elsõ percekben két góllal is
elléptek, ám a celliek egyenlíteni tudtak. A folytatásban felváltva potyogtak
a gólok, de a vezetést rendre az ajkaiak szerezték meg, a házigazda futha-

tott az eredmény után. A 23. percig
kellet várni arra, hogy a Celldömölk átvegye a vezetést, de elõnyét a szünetig nem tudta megõrizni, döntetlennel
vonulhattak pihenõre a felek. Fordulás
után sem változott a játék képe, továbbra is az Ajka játszott elõnyben, a
celliek támadásaik végén sok hibát vétettek. A 48. percben aztán ismét fordítottak a hazaiak, játékuk pontosabbá, gyorsabbá is vált, és az emberelõnyöket is remekül használták ki.
A megszerzett többgólos elõny a lefújásig megmaradt, küzdelmes, nehéz
mérkõzést nyert meg a jobban hajrázó
CVSE.
»CSUKA LÁSZLÓ

Itthon gyõztek a kosarasok
VSE – Vulkán Fürdõ – MOGAAC 82-56
(21-14, 14-13, 26-15, 21-13), NB II-es
kosárlabda-mérkõzés, Celldömölk, vezette: Sebesi, Antoni.
CVSE: Tömböly D. 23/6, Kovács B., Bíró
E. 9/9, Grebenár P. 5, Orbán T. 7, Gaál
T., Rozmán K. 16, Horváth L. 10, Nagy
M. 12/3. Edzõ: Szabó Bence.
A bajnokságban eddig egy gyõzelemig
jutó Celldömölk hazai pályán fogadta a
mosonmagyaróvári MOGAAC gárdáját.
A házigazdák eddigi egyetlen gyõzel-

müket épp soros ellenfelük otthonában
szerezték (55-53), így egyértelmû volt,
hogy ezen az estén is celli sikerre számítottunk. A találkozót a hazaiak kezdték jobban, ám jelentõsebb elõnyre
nem tudtak szert tenni. A negyed hajrájában pontatlanná váltak a vendégek, a
kihagyott lehetõségek pedig a celliek
malmára hajtották a vizet, a dudaszóig
hét ponttal elléptek. A második felvonásban mindkét együttes gyengélkedett, a befejezésekbe sok hiba csú-

Az elsõ negyedben eldõlt
CVSE-Vulkán Fürdõ – OSE Lions II. 68-79
(17-31, 18-15, 16-18, 17-15), NB II-es
kosárlabda-mérkõzés, Celldömölk, vezette: Kovács M., Antoni M.
Celldömölk: Tömböly D. 22/12, Grebenár P. 8, Rozmán K. 6, Nagy M. 3/3,
Szabó B. 11/6. cserék: Kovács B. 3, Bíró
E. 3/3, Orbán T. 5, Gaál T. 2, Horváth L.
5/3, Tóth B. Edzõ: Szabó Bence.

12

A tabella második helyén álló, eddig
mindössze 3 vereséget szenvedõ oroszlányiak kezdték jobban a találkozót, viszonylag hamar megnyugtató elõnyre
tettek szert.
A celliek játékába sok hiba csúszott, sok
volt az eladott labda, és a pontatlan befejezés. Az elsõ negyed végére 14
ponttal elhúztak a vendégek, és ezzel

aratott. (4-1), Fazekas – Sabján 3:0 (1,
7, 5) A komlói játékos teljesítménye
ezen a meccsen is elmaradt a várttól,
Fazekas félgõzzel is simán nyert. (5-1),
Serdaroglu – Varga 3:0 (3, 3, 4)
Osztálykülönbség volt a két játékos között. (6-1)
A Final Four-t érõ, negyedik helyre is
esélyes komlói együttes nem tudta
megszorítani a listavezetõt, Fazekasék
sima gyõzelmet arattak. A következõ
fordulóban Szegeden lép asztalhoz a
Celldömölki VSE-Swietelsky Future FM
csapata.
»CSUKA LÁSZLÓ

Lapzárta után
Mosonmagyaróvári KC U22 – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ 25-25 (1512), NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Mosonmagyaróvár.
A mérkõzést a házigazdák uralták, a
találkozó során olykor már 7 góllal
is vezettek. A celliek játékában sok
volt a hiba, ez igaz volt a játékvezetõk ténykedésére is. Ennek ellenére küzdött, ment elõre becsülettel a Celldömölk, és a találkozó
végén még a gyõzelem is elérhetõ
közelségbe került, ám egy utolsó
másodpercekben kapott hetes gól
miatt meg kellett elégedniük a döntetlennel a celli lányoknak.
szott, mindössze egy ponttal tudta növelni elõnyét a CVSE. A második félidõben már egy rendezettebb Celldömölköt láthattunk, támadásban és védekezésben is ellenfele fölé nõtt Szabó
Bence együttese.
A mosoniak játéka szinte végig Baruta
Richárdra épült, egymaga 24 pontot
szerzett, míg a mieinknél Tömböly Dávid volt a legeredményesebb, 23 egységgel. Az alsóházi rangadót megérdemelten nyerte meg a minden poszton
jobban teljesítõ Celldömölk, és egy lépéssel közelebb került a középmezõny
csapataihoz.
»CSUKA LÁSZLÓ
el is döntötték a mérkõzést. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a játék, a
második negyedet meg is nyerték a
házigazdák, ám a félidei szünet után ismét beragadtak. Közel négy percet kellett várni a harmadik játékrész elején
az elsõ celli kosárra, ezután pedig már
nem volt esély a felzárkózásra. Az elsõ
negyedben megszerzett elõnyét megõrizve, magabiztosan nyert a vendégcsapat.
»CSUKA L.
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» LABDARÚGÁS

Nem ugyanaz az érzés
Szentgotthárd – Celldömölk 1-1 (0-0)
Szentgotthárd, zárt kapus mérkõzés
Vas megyei labdarúgó bajnokság 15.
forduló 2021. február 13.
Vezette: Kondor Tamás (Fodor Máté,
Lukács Lívia).
Szentgotthárd: Kapui – Báger, Gerebics,
Kovács (Osvald 46. p.), Dancsecz – Gyécsek, Gécsek, Latyák, Andrejek – Nyári,
Nagy (Düh 83. p.). Edzõ: Papp Zoltán.
Celldömölk: Osvald – Galovich, Göntér,
Szuh (Gábor 46. p.), Keszei R. – Manganelli, Döbrente – Gorácz (Szabó 83.
p.) – Dobson, Marsai (Pázsi 88. p.), Keszei Tamás (Keszei Tibor 70. p.). Edzõ:
Kelemen Kornél.
Góllövõk: Marsai Milán (56.p.), illetve
Döbrente László (öngól 60.p.).
Elõmérkõzés: Szentgotthárd U19 –
Celldömölk U19 1-1 (1-0). G.: Döbröntei Bálint. A hazai pályáján mindenkire
veszélyes Szentgotthárd ellen értékes
döntetlen.
Celldömölk – Csepreg 1-1 (1-1)
Celldömölk, zárt kapus mérkõzés JUFA
mûfüves pálya Vas megyei labdarúgó
bajnokság 16. forduló 2021. február 20.
Vezette: Árpád Alex (Szabó Péter, Kovács Balázs).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh,
Göntér, Keszei R. (Péter 60. p.) –
Enyingi, Manganelli – Dobson (Döbrente 81. p.), Marsai, Kovács (Tóth 54. p.),
Keszei Tamás. Edzõ: Kelemen Kornél.
Csepreg: Farkas – Nika M.(Takács 70.
p.), Steiner M., Kossuth, Simon – Németh (Tájmel 87. p.), Kótai, Nika B.,
Lukács (Horváth 92. p.), Steiner C.- Pócza. Edzõ: Steiner Zsolt.
Góllövõk: Marsai Milán (15. p.), illetve
Lukács József (45. p.).
Kiállítva: Göntér Márton (71. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Csepreg
U19 6-2 (4-2) G.: Komjáti István 2,
Kocsis Barnabás 2, Imre Kevin, Fenyõ
Krisztián. A középmezõnyhöz tartozó
vendégek nem voltak egy súlycsoportban a jól játszó hazaiakkal.
Két döntetlennel folytatta tavaszi szereplését a celldömölki csapat, de nagyon nem ugyanaz az érzés követte a
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

pontszerzéseket. Az jó, hogy tavasszal
továbbra is veretlen az együttes, az is
jó, hogy az örök mumus Szentgotthárd
ellen sikerült a pontszerzés, ráadásul
balszerencsés körülmények miatt nem
sikerült csak mind a három pont begyûjtése, de az nagyon nem jó, hogy a
tabella utolsó helyén álló Csepreg ellen
csak egy ponttal szaporítottuk állományunkat. Ez utóbbi mérkõzés ráadásul,
mint egy állatorvosi ló, magán viselte
minden jegyét annak, hogyan tud egy
jobb csapat egy gyengébb ellen két
pontot elveszteni. Kell hozzá egy lelkes
ellenfél, jelesül most a csepregi „sasok”, és kell hozzá egy erélytelen játékvezetõ. A lelkes ellenfél, amikor focizott szimpatikusan tette, minden labdáért küzdelemre kényszerítette a hazaiakat, nem vagdalták el a labdát,
próbálták azt megjátszani, gyors kontrákat vezetni. Mondom, amikor a focival foglalkoztak még akár szimpatikusak is voltak, de a meccs jelentõs részében nemcsak a focival foglalkoztak.
Minden számukra hátrányos játékvezetõi döntést függetlenül az eset igazságtartalmától hangos méltatlankodással fogadott a kispadjuk, aztán ennek
megtorlatlansága a játékvezetõ részérõl felbátorította a pályán lévõ játékosokat is, és elértük azt az állapotot,
amikor egy-egy esetnél bármilyen ítélet születhetett, a szénából szalma lett,
vagy éppen fordítva a szalmából lett a
széna, pedig azt még egy állatorvosi ló
is tudja, hogy melyik hova és mire való. Sajnos ebbõl az anarchiából mi jöttünk ki rosszabbul, a veszteség listánkon szerepel két meg nem adott
büntetõ, egy kiállított belsõ védõ, egy
kiállított vezetõedzõ és végeredményként két meg nem szerzett pont, most
nem beszélve a piros lapok esetleges
áthúzódó hatásáról (a következõ két
meccs a Jánosháza és a Sárvár elleni
rangadók). A két mérkõzés idõpontja
között február 15-én lezárult az átigazolási idõszak, érdemes összesítenünk
a változásokat. A továbbiakban nem áll
a csapat rendelkezésére Lõrincz Mar-

cell, illetve Schimmer Dániel utóbbi játékos a Rumba igazolt. Érkezett Marsai
Milán 26 éves, a celli U13-ban már magára húzta a kék/sárga mezt, majd
Merseváton és Jánosházán játszott,
most Mersevátról érkezett és az eddigi
három mérkõzés mindegyikén gólt ért
el, a Kõszeg ellen kettõt is. Szintén
nem ismeretlenek a Kolozsvár utcában
Péter Dávid (20), aki egy év jánosházi
kitérõ után tért vissza, Dobson Dávid
(24), aki most Ikervárról igazolt vissza,
Manganelli Zsolt (33), aki 2016-ban
játszott utoljára celli mezben, majd
azóta idegenlégióskodott Ausztriában,
illetve Kovács Adrián (26), aki a celli
U13 után megjárta a Haladás és az Illés
Akadémia korosztályos csapatait, mígnem tíz éve szintén idegenlégiós
Ausztriában. Az egyetlen tulajdonképpen teljesen „új fiú” Tóth László (27),
aki Haladás és Illés Akadémia nevelés,
a Zalaegerszeg, a Haladás, a Veszprém
és végül a Sárvár színeiben NBII-es és
NBIII-as múltja van. Most õ is
Ausztriából tért vissza öt év után.
Mindegyikõjüknek sikeres évet, éveket
kívánok celli színekben. Tudásukra igen
szükség is lesz a már említett következõ rangadókon, február 27-én hivatalosan is befejezõdik az õsz a 17. fordulóval Jánosházán, majd egy héttel
késõbb a 20. fordulóval (hogy miért
nem számsorrendben haladunk, talán
a sorsolást késztõ MLSZ sem tudja a választ) megkezdõdik a tavasz Sárváron.
Jó kis erõfelmérõk lesznek.
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