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Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak, előzé-

keny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

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

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

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

Cell-tank
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Az emberi emlékezet múló dolog. Az
utókornak, ha tisztelegni akar a hõsök
elõtt, újra és újra meg kell ismerni eze-
ket a nagyszerû embereket, hogy a
fõhajtás mögött igaz érzelem, igaz el-
ismerés legyen. A nemzeti ünnepek-
nek, az ünnepek méltó megünneplésé-
nek összetartó ereje van. A közös em-
lékezés az összetartozás ismétlõdõ
megerõsítését jelentheti. 

1848. március 15-e a magyar nemzeti
identitás egyik alapköve, amely vérte-
len forradalomként rögzült emlékeze-
tünkben.
Az Európát járó nemesek, látva a nyugati
fejlõdést, a polgári átalakulás szikráit ül-
tették el hazatérve. Ezekbõl a szikrákból
lobbantak fel a polgári intézményrend-
szer lángjaiként az Országos Széchényi
Könyvtár, a Nemzeti Múzeum, a Magyar
Tudós Társaság (a leendõ Tudományos
Akadémia és a Nemzeti Színház).
Egyletek jöttek létre. A gazdaságban
megindul a verseny, a hitelezés. Vasút
épül. Az Országgyûlési tudósításokkal
nyil vánosságot teremtettek, a folyóira-
tok pedig színteret a megújító gondola-
toknak. Az Ország gyû lésben hangos vi-
ták zajlottak a jobbágykérdésrõl, a tör-
vény elõtti egyen lõségrõl, köztehervi -
selésrõl. A középnemesség a közhivata-
lokban keres egyre nagyobb életteret
magának, s képviselõjévé válik a reform
eszméknek is. 
Az átalakulási törekvéseket a Habsburg
császár és a konzervatívok nem kíván-
ták támogatni, de amikor Párizsból el-
indult a forradalmi hullám, a magyar fi-
atalok tömegei csatlakoztak hozzá, s
megindultak történelmi útjukra a Pil -
vax Kávéházból. 
Emlékezünk ugye, hogy mit kívánt a
magyar nemzet a 12 pontban? „Legyen
béke, szabadság és egyetértés.”
Az eseményeket idézve halljuk Petõfi
buzdító szavait, állunk Táncsics ablaka
alatt kiszabadításakor, vagy ülünk a
színházban, ahol a mûsorváltoztatás jo-
gán a Bánk bánt nézhetjük. 
A Batthyány-kormány létrehozása és
az áprilisi törvények elfogadása bizto-
sították Magyarország polgári fejlõ dé -
sét. Nem rendelkeztek azonban a
nemzetiségi kérdés ügyében és halo-
gatták a jobbágyfelszabadítást. E két
hiba indíthatta a Habsburg ellentáma-
dást, s a környezõ nemzetek ellenünk
fordulását. A magyar katonai ellenállás
eredményességét mutatja, hogy a
Habsburg-ház csak az Orosz Birodalom
katonai beavatkozásával tudott gyõze -
delmeskedni. Hon- és népismeretbõl a
celldömölki szereplõkrõl is tanulhat-

tunk. Nyitott szemmel járva városunk-
ban, az utókor elismerését látjuk a cell-
dömölki bencés klastrom falán elhelye-
zett emléktáblán, amely tisztelettel
adózik a Keme nesaljáért helyt álló fér-
fiak: Horváth Elek, Berzsenyi Lénárd,
Poppel Antal, Rátz Sándor, Simon
András, Szél Mihály, Széll József, Újváry
István, Vidos József és Virághalmi
Ferenc tetteinek. Temetõlátogatáskor
felfedezhetjük Virághalmi Ferenc sírhe-
lyét, s mellette a Vidos József tisztele-
tére állított kopjafát.

A hölgyek szerepvállalásáról kevés szó
esik, pedig a reformkor nemzeti lelke-
sedése a magyar nõket is magával ra-
gadta, sokan aktív részesei voltak a
márciusi forradalomnak. Kikre is gon-
dolunk? Például a fõúri származású
asszonyokra, Gróf Batthyány Lajos mi-
niszterelnök hitvesére, Zichy Antóniára,
aki tudatosan egyengette férje politikai
karrierjét. Húga, megjelenésével, szel-
lemes és intelligens stílusával nagy ha-
tást gyakorolt. Szorgalmazták a magyar
ruha viselését és a magyar nyelv tün -
tetõ használatát. Teleki Blanka grófnõ
a független nõ szerepét vállalta,
amellyel felrúgta a kor társadalmi szo-
kásait. 1846-ban leánynevelõ intézetet
nyitott a fõvárosban, ahol a márciusi if-
jak kiválósága, Vasvári Pál tanított ma-
gyar történelmet. A magyar szellemû
oktatásért, forradalmi tartalmú köny-
vek és képek terjesztéséért, 1848-as
politikusok rejtegetéséért 1851. május
13-án letartóztatták és Lõvey Klárával
együtt a kufsteini várba, a legszigo-
rúbbnak számító „császártoronyba”
zárták. A nõk a háborús körülmények
között is megállták a helyüket. Kossuth
Zsuzsannát 1849. április 16-án a tábori
kórházak fõápolójának nevezte ki a
kormányzó, aki három hónap alatt kö-
rülbelül 70 tábori kórházat szervezett

meg. A magyar szellemû oktatásért,
forradalmi tartalmú könyvek és képek
terjesztéséért és az 1848-as politikusok
rejtegetéséért õt is letartóztatták. Egy
bátor nõ, Lebstück Mária arról vált hí-
ressé, hogy férfiruhát öltött és beállt a
magyar honvédseregbe, 1849 január-
jában pedig már a feldunai hadtestben
harcolt. A kápolnai csatában megsebe-
sült, ám hõsiességéért Dembinski tá-
bornok hadnaggyá léptette elõ. Bányai
Júlia mûlovarnõ Gyula néven csatlako-
zott a nagyváradi honvédzászlóaljhoz.
Érdemei elismeréseként Bem tábornok
századossá léptette elõ. Pfiffner Paula
színésznõ a szabadságharcot hadnagy-
ként fejezte be. S ne feledkezzünk el

Vidos József húgáról, Éváról sem, aki a
megtorlás elõl bujkáló testvérét ápolta,
s halt meg vele együtt.
Emlékezzünk az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc hõseire, azokra a
híres, vagy névtelen honfitársainkra,
nõkre és férfiakra egyaránt, akik bátran
álltak egy olyan ügy mellé, ami mind a
mai napig meghatározza jelenünket és
jövõnket is!

»SZALAI-ZIEMBICKI DÓRA

Tisztelgõ emlékezés

GRÓF BATTHYÁNYNÉ ZICHY ANTÓNIA

KOSSUTH ZSUZSANNA

TELEKI BLANKA
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Évet értékelt a városvezetõ, az idén
azonban rendhagyó módon csupán a
televízió kamerái elõtt idézte fel a
2020-as esztendõ történéseit.

Lassan két évtizede február az a hó-
nap, amikor a mûvelõdési központban,
az utóbbi években a moziteremben
vállalkozókból, szervezetek, intézmé-
nyek, egyesületek vezetõi körében ér-
tékeli az elõzõ esztendõt Fehér László
polgármester. A koronavírus-járvány
miatt idén a Városházán közönség nél-
kül, a TV-Cell munkatársainak közremû -
ködésével készült el a múlt év érté ke -
lõje, ami a polgármester facebook-ol-
dalán, a városi televízió honlapján és
facebook-oldalán látható.
A városi televízió kamerái elõtt a
városvezetõ elõször arról szólt, meny-
nyire megváltoztatta az életünket,
mindennapjainkat 2020-ban a korona-
vírus-járvány mind a munkában, mind
a magánéletben, meghatározta az ön-
kormányzat 2020. évét is.
Az esztendõ hagyományos módon
kezdõdött, köszöntötték az év elsõ új-
szölöttjét a kórházban, a vízkereszttel
kezdõdött farsangi idõszakban Celldö -
mölk adott helyet Vas megye báljának,
megrendezte hagyományos bálját a
Soltis Lajos Színház, a helyi evangélikus
egyházközség, az egyházi iskola, a váro-
si általános iskola és az alsósági tagisko-
la, megrendezték végzõs diákjaik szá-
mára a szalagtûzõ ünnepséget a Vas
Megyei Szakképzési Centrum Eöt vös Lo -
ránd Szakgimnáziuma és Szak közép is -
kolája. (A Berzsenyi Dániel Gim názium
utolsó éves diákjai a gimnáziumi hagyo-
mányok szerint elõzõ év novemberében
kapták meg az érettséget jelentõ szala-
got.) Sor került a télûzõ-tavaszváró vá-
rosi rendezvényre is, sajnos a gondokat
azonban nem sikerült elûzni.
Magyarország Kormánya 2020. március
11-én rendkívüli jogrendet hirdetett,
veszélyhelyzet elrendelésérõl döntött a
COVID-19 koronavírus-járvány miatt. A
járvány okozta helyzetben a képviselõ-
testületek nem ülésezhettek, ugyanak-
kor a polgármesterek jogszabály általi
felhatalmazást kaptak arra, hogy egy
személyben hozzák meg a határozato-
kat. Megalakították a Helyi Operatív
Bizottságot, a 14 fõs grémium tagjai az
alpolgármesterek, bizottsági elnökök,
jegyzõ, aljegyzõ, pénzügyi vezetõ és
intézményvezetõk. Közben a képvi se -
lõ-testület munkaértekezleteket tar-
tott. Az elsõ veszélyhelyzetnek június

16-án volt vége, majd november 4-én
ismét meghirdették, aminek hatályát
azóta is meghosszabbították.
A koronavírus-járvány miatti elsõ intéz-
kedések között szerepelt, hogy az ön-
kormányzat minden celldömölki lak-
címre bejelentett számára szájmaszko-
kat juttatott ki. Erre hétmillió forintot
költöttek, de mind az önkormányzat-
nak, mind az intézményeknek folya-
matosan jelentõs összeget kell fordíta-
ni a védekezésre.
Sajnos már a veszélyhelyzet elején lát-
ható volt, hogy hosszas lesz a folya-
mat, ezért az önkormányzat a város
költségvetését racionalizálta, a késlel -
tet hetõ fejlesztéseket leállította. 2020-
ban részt vettek a bõvített és felújított
Hajnalcsillag Óvoda átadásán, felavat-

ták az alsósági városrészi központot, a
Kodály-lakótelep melletti sportparkot.
Elmaradt azonban három utca felújítá-
sa, az intézmények csak a legszüksé-
gesebb beszerzéseket tehették meg. A
Városgondnokság nem vásárolhatta
meg a betervezett gépeket, így többet
kell a kézi munkára hagyatkozniuk. A
polgármester kiemelte, hogy a racio-
nalizálással több mint százmillió forin-
tot takarítottak meg, amire szükség
volt, mert így ezzel az összeggel for-
dulhatott át erre az évre az önkor-
mányzat. E nélkül idén sokkal nehe-
zebb lett volna a költségvetést elfo-
gadni, így viszont kisebb és közepes
fejlesztéseket meg tudnak valósítani
ebben az évben.
Jelentõs teher hárul a koronavírus-jár-
vány miatt a Népjóléti Szolgálatra, és a
többi intézmény, szervezet – óvodák,

iskolák, mûvelõdési központ, Vulkán -
park, Vulkán fürdõ, sportegyesületek,
civil szervezetek, hatóságok – életét is
átrendezte a veszélyhelyzethez való al-
kalmazkodás.
A városvezetõ szólt arról, hogy tavaly
nyolc utca kapott új nevet. Fontos dön-
tést kellett hozni a gyermekorvosi kör-
zeteket érintõen, október elsejétõl új
gyermekorvosok foglalkoznak a celldö-
mölki két gyermekorvosi körzetben.
Mivel letelik a kötelezõ feladat-ellátása
az önkormányzatnak, szeretnék to-
vábbra is foglalkoztatni a gyermekor-
vosokat, ugyanakkor meghirdetik az ál-
lásokat, akár lakást is biztosítva a pá-
lyázónak, hiszen szeretnék, hogy Cell -
dömölkön élõ gyermekorvosa legyen
városunknak.
A képviselõ-testület tagjai ellátogattak
a 110 fõt foglalkoztató Wewalka Kft.
üzembe, majd a nyáron letették az új

üzemcsarnok alapkövét. A friss tészta
gyártásával foglalkozó celldömölki
gyáregység jelenlegi létszáma 50 fõvel
gyarapodhat. A munkavállalókat már-
ciustól veszik fel, júniusban indulhat a
gyártás az új gyártósoron.
Fehér László hangsúlyozta, hogy az ön-
kormányzat hivatal vezetõinek és
mun katársainak is nehéz helyzettel
kel lett szembesülniük a koronavírus-
járvány mi att, hiszen az ügyfélfogadási
renddel is folyamatosan alkalmazkodni
kellett a folyton változó helyzethez.
Külö nö sen nagy hangsúlyt kapott ta-
valy az anyakönyvi igazgatásban bekö-
vetkezett helyzet, hiszen az esküvõk
megszervezése más kihívást rótt az
any a könyvvezetõkre és a házasulandó
felekre is. Az egyéb hatósági ügyek, az
adóügyek, a mûszaki osztály által foly-
tatott projektek, a napi szervezést

Évértékelõ a kamerák elõtt
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megkövetelõ feladatok, az intézmé-
nyeket és településeket segítõ felada-
tok változatlanul magas színvonalon
valósultak meg a hivatal munkatársai-
nak köszönhetõen.
A szociális ügyintézés is fontos szere-
pet kapott, hiszen jóval többen vették
igénybe az önkormányzat által adható
segélyeket, amiket polgármesteri ha-
táskörben adhat. Sajnos megtapasztal-
ta, hogy hányan kerültek a munkájuk
miatt nehéz helyzetbe, és találkozott
velük segélykérõként. Jelentõs összegû

segélyt osztottak ki tavaly az elõzõ
évek gyakorlatához képest. Ebben az
évben új rendszert vezettek be. Azok
számára, akik koruk vagy egészségügyi
helyzetük miatt nem képesek a mun-
kára, nekik a segélyt meg tudják ítélni.
Azonban azok számára, akik képesek a
munkára, felajánlják a lehetõséget,
hogy napi bejelentéssel foglalkoztatják
õket éves szinten 15 alkalommal, napi
hat órában, napi ötezer forintért. A se-
gélyösszeg, a napi díj és a járulékai
jelentõs szelete a szociális vonatkozású

költségvetési keretnek.
Zárásként Fehér László elmondta, hogy
a tavalyihoz hasonlóan nehéz évnek
nézünk most is elébe, sajnos a járvány
továbbra is velünk van. Együttérezve
mindazokkal, akiket nagy veszteség ért
az elmúlt idõszakban, elveszítették
hozzátartozójukat, súlyos betegségen
estek át, vagy elveszítették a munkáju-
kat, más nehézségekkel néztek szem-
be, kívánja, hogy, minél hamarabb ke-
rüljük ki a világjárványból.

»ÚK

Elfogadta a költségvetést a képviselõ-testület
Február 25-én hirdették ki a város
2021. évi költségvetését, amit több-
szöri egyeztetés elõzött meg. Mintegy
3,7 milliárd forint költségvetéssel dol-
gozik idén az önkormányzat, ami a vá-
ros mûködtetését és beruházásait je-
lenti bevételi és kiadási oldalon.

Az önkormányzat 3/2021. (II.25.) szá-
mú rendelete tartalmazza az idei városi
költségvetést, a 3.734.258 ezer forint
bevételi és kiadási fõösszegû költségve-
tést nulla forintos hiánnyal készítették
el. Január óta többszöri egyeztetés zaj-
lott a városi büdzsét illetõen. A pol -
gármester, alpolgármesterek, a pénz -
ügyi bizottság elnöke, a hivatalvezetés,
a pénzügyi iroda vezetõje folyamatosan
tárgyaltak a város mûköd tetését, a ter-
vezett és folyamatban lé võ beruházáso-
kat és fejlesztéseket illetõen, az intéz-
mények mûködteté sérõl azok veze tõi -
vel. Az egyeztetéseket február 24-én a
képviselõ-testület és a Helyi Operatív
Bizottság munkaértekezlete zárta, ami
után költségvetési helyi rendeletet a
veszélyhelyzeti jogszabályokat figye-
lembe véve, a kép viselõ-testület fel-
adat- és hatáskörében eljárva Fehér
László polgármester hirdetett ki.
A bevételi fõösszegbõl 2 milliárd 128
millió 693 ezer forint mûködési célokat
szolgáló forrás, 1 milliárd 139 millió 259
ezer forint felhalmozási célú bevétel,
ezen kívül maradvánnyal és hitelfelvé-
tellel is számolnak. A kiadási oldalon 2
milliárd 194 millió 633 ezer forintot
mûködési, fenntartási kiadásokra, 1 mil-
liárd 539 millió 625 ezer forintot felhal-
mozási kiadásokra biztosítanak.
A városvezetõ elmondta, hogy tavaly
több kisebb fejlesztést, gépvásárlást,
útépítést elhagytak, így azonban több
mint százmillió forint tartalékkal fordult
át erre az évre a város, amit ebben az
évben beruházásokra, útfelújításokra

tudnak fordítani, amennyiben a költ-
ségvetés helyzete az év során lehetõvé
teszi. A tavalyi év közbeni racionalizá-
lásra szükség volt, hiszen akkor még
nem tudhatták, hogy a járványhelyzet-
nek milyen költségvetési vonzata lesz
év végére.
A bevételek jelentõs részét az adók te-
szik ki. Iparûzési adóbevételként 550
millió forintot terveztek, ez óvatos
becs lés, hiszen nem lehet tudni, hogy
a világjárvány miatt mekkora bevétel
realizálódik az év végéig. A tervezésnél
figyelembe vették, hogy a 25 ezer fõ
alatti településeken a kiesõ egyszáza-
lékos bevételt az állam pótolja majd. A
magánszemélyek kommunális adójá-
ból 32 millió forintos bevételre, az ide-
genforgalmi adóból kilencmillió forin-
tos bevétele számítanak. A gépjármû -
adó hatvan százalékát már korábban,
tavaly óta a maradék negyven százalé-
kot is elvonta az állam, ami két év alatt
80 millió forint bevétel-kiesést jelent
az önkormányzatnak.
Az intézmények mûködési bevételét
szintén nehéz volt tervezni, hiszen
azok nyitvatartását szintén befolyásolja
a veszélyhelyzet. Az Önkormányzati
Hivatal mellett a Városgondnokságot,
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárt, valamint a Kemenes Vulkán
Parkot mûködteti intézményként az
önkormányzat, a Népjóléti Szolgálatot
és a Celldömölki Városi Óvodát intéz-
ményfenntartó társulásban tartja fenn
gesztorként.
Az önállóan mûködtetett intézmények-
hez és az önkormányzati hivatal mû -
ködéséhez az állam összesen 306 millió
forint támogatást ad, az önkormányzat
208 millió forinttal egészíti ki. A
Népjóléti Szolgálat mûködtetéséhez 384
millió állami támogatás mellett 73 mil-
lió forintot, a Celldömölki Városi Óvo da
mûködtetéséhez a 267 millió forint álla-

mi finanszírozás mellett 37 millió forin-
tot biztosít az önkormányzat a befolyó
iparûzési adóból. Két önkormányzati tu-
lajdonban lévõ gazdasági társaság
mûködést is a befolyó ipar ûzési adóból
egészíti ki az önkormányzat. A Vulkán
fürdõt mûködtetõ kft. bevételeit és kia-
dásait is nehéz volt tervezni, így a költ-
ségvetését 100 millió forintos hiánnyal
tervezték meg, amit az önkormányzat
támogatásként ad át. A városi médiu-
mokat mûködtetõ kht. 19 millió forintos
támogatásra számíthat.
Fontos az ingatlanértékesítésekbõl
szár mazó bevétel, a szerzõdésekkel
vagy szándéknyilatkozatokkal már alá-
támasztott értékesítésekbõl 55 millió
forinttal számolnak. Hiszen a gép jár -
mûadó elvonása miatt kiesõ 80 millió
forintot pótolni kell, azért bérlakások
eladásáról tett javaslatot a munkacso-
port a polgármesternek.
A kiadások jelentõs részét teszik ki az
intézményekben és a hivatalban dol-
gozók bér- és járulékköltségei. Az in-
tézményi struktúrában 320-an dolgoz-
nak, 30-cal kevesebben az engedélye-
zett létszámnál. Törekednek arra, hogy
ahol a helyzet engedi, a pandémia
alatt nem töltik be az álláshelyeket.
A beruházások végigvitelére 1 milliárd
140 millió 635 ezer forintot, fejleszté-
sekre 362 millió 860 ezer forintot ter-
veznek. A szociális ellátásokat hálóza-
tát jelentõ települési támogatásra for-
dítható összeg 23 millió forint, ezt a
képviselõ-testület rendeleti alapján a
polgármester ítél meg. Az egyesületek,
civil szervezetek mûködésükre és fej-
lesztésre 53 millió kapnak ebben az
évben. Természetesen kisebb mérték-
ben, de fordítanak összegeket a ren-
dezvényekre, ezeket az intézmények a
költségvetésükbõl és pályázati forrá-
sokból teremtik elõ.

»ÚK
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A Kemenes Vulkán Park három pályá-
zatot nyújtott be a Helyi Akciócso -
porthoz, a már megkezdett Négy év-
szak a Ság lábánál elnevezésû projek-
ten kívül további kettõ kapott pozitív
elbírálást.

A közösségi terek felújítása, kialakítása
és a közösségi terek mûködéséhez
kapcsolódó eszközök beszerzése, TOP-
7.1.1-17-H-103-1 számú felhívásra be-
nyújtott pályázat során a Vulkánpark

elõtti napvitorlák elkorhadt, balesetve-
szélyes faoszlopait cserélik ki, tudtuk
meg Tulok Gabriella igazgatótól. A
meg újított pihenõsziget alkalmas lesz
a helyi közösség rendezvényekhez köt -
hetõ fogadására. Reményeik szerint ta-
vasszal elkészül a felújítás, így a nyári
szezonban már a látogatók is élvezhe-
tik a napvitorlák alatti pihenést.
A harmadik pályázatot a TOP-7.1.1-17-
H-103-3 felhívás keretében valósítják
meg. Környezettudatossági és társadal-

mi felzárkóztatást és befogadást elõ -
segítõ képzéseket, programokat szer-
veznek. Három tématerületen hirdet-
nek majd képzéseket. Az elsõben a
környezet védelme áll a központban,
ezt elsõsorban óvodapedagógusok szá-
mára szervezik, akik a gyerekek neve-
lésében hasznosíthatják az új ismerete-
ket. A második képzés túravezetõi is-
mereteket tartalmaz, míg a harmadik-
ban a fotózás iránt érdeklõdõket szólít-
ják majd meg. A képzéseket a közel -
jövõben honlapjukon és facebook-olda-
lukon hirdetik meg.

»ÚK

Rovarhotellel segíti a beporzókat a
Vulkánpark. A márciusi világnap kap-
csán az olvasók figyelmét a környeze-
tünkben élõ rovarokra hívják fel.

Számtalan világnapot ünnepelünk,
amelyek a természethez kapcsolódnak,
fõként tavasszal. Bár külön világnapja
van a méheknek május 20-án, sõt ápri-
lis 30-án is a méhek napját ünnepeljük,
a beporzók napja különbözik mind -
kettõtõl, hiszen ekkor nemcsak a házi-
méhre, a méhalkatúakra koncentrálha-
tunk, hanem minden beporzó szerve-
zetre, hazánkban elsõsorban rovarokra.
A Kemenes Vulkán Park tavaly kapcso-
lódott elõször a 2018 óta szervezett
beporzók napjához. Akkor az óvodá-
soknak tartottak foglalkozásokat a té-
mában, azonban idén a személyes ta-
lálkozás helyett az online jelenlét ma-
radt. Így jött az ötlet, hogy rovarhotelt
készítsenek, amit munkatársuk, Hor -
váth Balázs valósított meg. Aprólékos
tervezõ és kivitelezõ munkája nyomán
a Vulkánpark falánál ott van most a ro-
varoknak szállást adó szépséges faépít-
mény, ami a TOP-7.1.1-17-H-103-2
szá mú, Négy évszak a Ság lábánál
elnevezésû pályázat keretében készült.
Balázs a beporzók napjához kapcsolódó,
a Vulkánpark honlapján és facebook-ol-
dalán látható videóban elmondta, hogy
a legtöbb beporzó a rovarok közül kerül
ki, de trópusi területeken denevérek,
madarak, hüllõk is lehetnek beporzók.
Amikor déligyümölcsöt eszünk, vagy eg-
zotikus fûszereket használunk ételeink-
be, rájuk is gondolnunk kell. Európában
és Magyar országon rovarbeporzók van-
nak. A kétezer beporzófaj közül a
legjelentõsebb csoportot a méhek jelen-
tik, a nagy kolóniákban élõ házi méhe-
ken kívül fõként a különbözõ, magányo-
san élõ méhek, mint a fali-, a szabó-
vagy a bányászméhekre, a poszméhek-
re. Fontos beporzók a magányos dara-

zsak is, vannak beporzó bogarak, mint a
virágcincérek; legyek. Fontos beporzóink
a lepkék is, hiszen a kifejlett rovarok pö-
dörnyelvük segítségével nektárral táplál-
koznak, közben szájszervükön virágport
szállítanak virágról virágra.
Magyarországon is tapasztalható a be-
porzó rovarok csökkenése. Ennek hát-

terében több ok is áll: egyrészt élõ -
helyvesztés és élõhelyek elhatárolódá-
sa, nincs meg a növényzetben a válto-
zatosság. A hatalmas táblákon egyszer-
re jelentkezik táplálékbõség a bepor-
zóknak néhány hétre, azonban a virág-
zást megelõzve és a virágzást köve -
tõen nincs semmi táplálékkínálat a te-
rületen. Sajnos a kisebb moz gásterû
beporzók be se tudnak repülni például
a nagy repcetáblák közepébe, így nagy
probléma a növényvédõk szerek alkal-
mazása is, amelyek a kártevõk mellett
a beporzókat is elpusztítják. Pedig a
termesztett növények kétharmadát,
élelmiszereink egyharmadát a bepor-
zást végzõ állatoknak köszönhetjük.
A kertünkben élõ beporzó rovarokat mi
is egyszerûen segíthetjük, például ha
hagyunk egy érintetlen, virágokban

gazdag részt a kertünkbe, vagy építhe-
tünk rovarhotelt. A rovarhotelhez bár-
milyen természetes anyagot használ-
hatunk, például nádat, bambuszt, fa-
kérget, ágakat, kifúrt fadarabokat, tég-
lát, tetõcserepet vagy köveket. Minél
többfélébb anyagot használunk, annál
több rovarfaj megtelepedésére számít-
hatunk. Ha például nádat és kifúrt fa-
anyagot helyezünk az építményünkbe,
akkor magányos méhek vagy darazsak

számára biztosíthatunk szaporodó he-
lyet. Ha pedig a lepkékrõl is szeretnénk
gondoskodni, akkor alakítsunk ki füg -
gõleges rekeszeket a rovarhotelünkbe,
ugyanis szívesen telelnek át itt a lep-
kék. Rovarhotelünkbe nem csak bepor-
zó rovarok, hanem más hasznos ízelt-
lábúak is betelepedhetnek, például pó-
kok, levéltetvekkel táplálkozó hétpety-
tyes katicabogár, fátyolkák. Fontos,
hogy száraz helyet biztosítsunk a rova-
roknak, így tetõvel lássuk el az épít-
ményt. Mivel már nagyon sok rovar
felébredt téli álmából, ezért március
elsõ felében célszerû kihelyeznünk a
rovarhotelt. Szélvédett helyre, fal vagy
sövény elé érdemes telepíteni, keleti,
déli vagy délnyugati tájolással, ugyanis
az ilyen fekvést nagyon szeretik a ro-
varok.                                             »ÚK

Rovarhotellel a beporzókért

Pihenõsziget, túrázás és fotózás
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A böjt minden világvallásban elõfordul.
A kereszténységben Jézus negyvennapi
böjtölésének és kínszenvedésének em-
lékére tartják. Manapság sokfélekép-
pen böjtölünk. A szigorúság és a célunk
is eltérhet: van aki lelki okokból tartja
a böjtöt, van aki az egészsége érdeké-
ben. Akárhogy is legyen, ez egy kifeje-
zetten tudatos dolog. Nézzük most a
böjtöt a celldömölki szolgáltatók sze-
mével!

Lendvainé Szalai Anita, Harmónia Egész -
ségbolt
– A boltot közel három éve nyitottam.
A fõ tevékenységi köre fõleg a glutén-
mentes élelmiszerekre épült. Aztán
kibõ vült mindenmentes kategóriára, il-
letve vitaminok, táplálékkiegészítõk,
gyógyteák és gyógynövények, ami leg -
fõ képp a boltban megtalálható.
»Miért hasznos a testünknek a böjt?
– Leginkább a karácsony utáni idõszak,
amikor az emberek tele vannak felhal-
mozódott méreganyagokkal, a bél-
rendszer ilyenkor nagy mennyiségû
tápanyagot kap, odaillõt és oda nem
illõt is. A bélrendszer ilyenkor leterhe -
lõdik. Nagyon sok esetben ez elhízással
is jár. Sok vásárló érkezik emésztési
problémákkal, felfúvódással. A szerve-
zet jelzi, hogy itt az ideje a tisztításnak,
a méregtelenítésnek. Ezt a régi hagyo-
mány szerint úgy lehet, hogy a húst
megvonjuk 40 napig. A húst elég ne-
héz megemészteni, így nagy segítség,
ha nem fogyasztjuk egy ideig.
»Mire figyeljünk oda a táplálkozásban
böjt idején?
– A húst lehet helyettesíteni a boltban
kapható szójakockákkal, borsófehérje-
kockákkal, ha mondjuk egy pörköltre
gondolunk. Léteznek ebbõl granulá-
tumformátumok, amik a darált húst
helyettesíthetik, vagy akár egy fasírtot
is el lehet készíteni ilyen granulátu-
mokkal. Nagyon jó növényi alapú fa-
sírtporok vannak, amiket csak vízzel

kell összekeverni. Nem csak a húst le-
het elhagyni, hanem a felvágottakat is.
Azt pedig különbözõ zöldség-és gyü-
mölcskrémekkel lehet helyettesíteni.
Kölesbõl köleskását, körözöttet lehet
készíteni. Népszerû ilyenkor a padli-
zsánkrém és a csicseriborsóból készült
kenceficék. 
»Milyen termékeket, kúrákat ajánlanál
böjt idején az olvasóknak?
– A búzafûlé fogyasztása, búzafûpor
elegye vízzel nagyon jól mûködik a
szervezetben. A méregtelenítõ és tisz-
tító teakeverékek kifejezetten ezt a
célt szolgálják, hogy mindenféle mé-
reganyagot a vesébõl, a májból kimos-
son. Fõzelékeket javaslok, leveseket,
krémleveseket készíteni.

Németh-Tóth Alexandra fodrász
– Júniusban lesz 10 éve, hogy fodrász
vagyok Celldömölkön. Négy hónapot
hagytam ki, amíg a kislányommal ott-
hon voltam gyesen. Mellette szomba-
tonként visszajártam dolgozni. Min den -
félével foglalkozom: hajvágás, festés,
hajhosszabbítás. Próbálom az új techni-
kákat is elsajátítani.
»Mi történik ebben az idõszakban a
hajjal?
– Mivel télen kevesebb vitamint vi-
szünk be a szervezetünkbe, így a haj
fénytelenné, száraz hatásúvá válhat.
Erre is van megoldás: a különbözõ vita-
minos táplálékkiegészítõk. A kínálat
nagyon széles, választhatunk korpáso-
dás, hajhullás, hajtöredezés ellen is.
Ezeket használva a haj tündöklõ lesz.
Otthoni praktikák lehetnek még a ned-
ves hajon használható hajmaszkok.
»Mire figyeljünk oda az otthoni hajápo-
lásban böjt idején?
– Mindenképpen rendesen szárítsuk
meg a hajunkat, mert hogyha nedves
marad, akkor megfázik a fejbõrünk, és
emiatt korpás lesz a hajunk, ami visz-
ketést okoz, és ez elég kellemetlen tud
lenni. Használjunk különbözõ olyan

hajolajokat mosás után, amit vizes haj-
ra is fel lehet kenni. Így is védhetjük a
hajunkat a hideg levegõtõl.
»Milyen szolgáltatásokat ajánlanál böjt
idején az olvasóknak?
– Van egy termékcsaládom, amit haj -
újra építõként használok: samponból,
pakolásból, balzsamból és kondenzáci-
ós krémből áll. Ez egy 20 perces folya-
mat, és minden terméket ötpercenként
felváltva helyezek a hajra. Havi egy-
szer érdemes megcsinálni, mert látvá-
nyos hatással van a hajra. Szõkített
hajra, dauerolt hajra, károsodott hajra,
kopaszodó hajra is mindenképpen tud-
nám ajánlani. 
A tej alapú és a keratinos pakolásokat
az egész évre ajánlanom.
Fuksz Nóra kozmetikus
– Már 10 éve dolgozom Celldömölkön
kozmetikusként. A munkámban a cé-
lom, hogy a vendégeim elégedetten
távozzanak, mivel a szakmai színvonal
számomra nagyon fontos az általam
elvégzett kezeléseknél.
»Mire figyeljünk oda a bõrápolásban
böjt idején?

– Ebben az idõben gyorsabban kiszárad
a bõrünk. Fürdés és zuhanyzás után ér-
demes a bõrünket növényi olajokkal
ápolni. A méregtelenítésnek soha nem
lehet része kémiai adalékanyagokkal
teli krém vagy smink. Ezek meggátol-
ják a méregtelenítést: eltömítik a póru-
sainkat, így akadályozzák a bõr légzé-
sét. Ha a dezodorainkat nem körül -
tekintõen választjuk meg, az irritációt
és viszketést okozhat. Máskor is – de
böjt alatt fõleg –, oda kell figyelni a be-
vitt folyadék mennyiségére. A bõr
hámrétegének megóvása érdekében
igyunk sok vizet!
»Milyen szolgáltatásokat ajánlasz az ol-
vasóknak?
– A 21. század elvárásainak megfe le -
lõen többféle anti aging és feltöltõ ke-
zelést alkalmazok, rádiófrekvencia-,
plazma- és különbözõ mélyhidratáló
kezeléseket.

»BINCZE DIÁNA IBOLYA

Böjt – a szolgáltatók szemével
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Ép testben ép lélek szemlélettel vette
kezdetét az Orsos Zoltán alsósági plé-
bános által megálmodott életmódvál-
tási program. A bemutató edzéssel
egybekötött sajtótájékoztató január
30-án került megrendezésre az alsósá-
gi plébánia épületében.

Orsos Zoltán, alsósági plébános mindig
igyekszik valami újat adni a közösség
részére, illetve céljának tekinti, hogy
felkarolja a nehezebb helyzetben lévõ
ifjúságot. A most meghirdetett élet-
módváltási program is ebbõl az apro-
póból született, illetve nem titkon, hoz-
zájárult a kialakult pandémiás helyzet
is. A program szervezõi szeretnének
egy reménysugarat nyújtani azoknak a
fiataloknak, akik a jelenlegi helyzetben
nehézségekkel küszködnek, illetve lelki
megpróbáltatásokon mennek keresz-
tül. „Amit nem kezdhetsz el újra, csak
azt szabad megsiratni”. Az alábbi mot-
tót kapta a program, mely egy neves
erdélyi költõ, Horváth István szavait
idézi fel. A sajtótájékoztató kezdetén
Dr. Székely János, szombathelyi me-
gyéspüspök, az esemény fõvédnöke
osztotta meg gondolatait a hallgató-
sággal. Fontosnak tartotta kiemelni azt,
hogy számtalan fiatal szenved a jelen-
legi helyzettõl, de úgy véli, a járvány is
egy értékes részéve kell, hogy váljon
az életünknek. Meg kell próbálkozni
azzal, ami néha lehetetlennek tûnhet,
hogy kihozzuk a maximális jót ebbõl a
helyzetbõl is. Egy növény példájával
élt, miszerint az minden esetben meg-
keresi a földfelszíne felé vezetõ utat.
Ezt kell tennünk nekünk, embereknek
is, hogy az élet a korlátozások között is
megtalálhassa az útját. A tájékoztató
késõbbi részében a program gyakorlati
jellegérõl beszélt Orsos Zoltán plébá-
nos, Dr. Liszli Erika Fitnessnatural Euró -
pa világ-, és olimpiai bajnok, Lakatos
Mihály testépítõ Európa- és világbaj-
nok, valamint Szabó Réka, a program
Junior munkatársa. Célként a teljes tes-
ti és lelki egészségnevelést tûzték ki,
melyet fõként a prevenció eszközével
próbálnak majd elérni. Különbözõ elõ -
adássorozatokat terveznek, melyek ke-
retén belül egy mindenki számára
könnyen járható életmódváltási prog-
ramot szeretnének bemutatni, hiszen a
testi egészség csak akkor jöhet létre,
ha a lélekkel is harmóniában áll.
Szeretnék felhívni a figyelmet arra,

hogy milyen lényeges a mozgás örö-
me, mellyel nemcsak egy egészsége-
sebb életet biztosíthatnak maguknak
az emberek, de társas élményeket is
szerezhetnek, akár életre szóló barát-

ságokat is. A fiatalok számára egy
olyan utat szeretnének kijelölni, mely-
ben felfedezhetik a saját kibontakozá-
suk lehetõségét, illetve azt, hogy a 21.
század digitalizált világán túl is van
élet. Orsos Zoltán továbbá saját példá-
jával élve kiemelte, hogy ezzel egy új
célt is adhatnak a résztvevõk az életük-
nek, hiszen benne is kialakult a küzde-
ni akarás érzése, mellyel önmaga esé-
lyévé vált. További tervek között szere-
pel, hogy a késõbbiekben a hátrányos
helyzetû fiatalok részére egy motiváci-
ós célzatú tábort is megszervezzenek.

A program mögé számtalan, a sport vi-
lágában nagy hírnévnek ör vendõ spor-
tolót, illetve világbajnokot sorakoztat-
tak fel, mint például Bogáti Árpád,
Pápai Renáta, illetve Szabó Judit. Ez
azért is kiemelendõ, mivel így további
példaképeket tudnak állítani a részt -
vevõk elé. A sportolók a sajtótájékozta-
tót követõen bemutató edzést tartot-
tak, mellyel ízelítõt kaphattak a jelen -
lévõk munkájukból. Az érdeklõdõk szá-
mára a vlog elérhetõsége hamarosan
megtalálható lesz az interneten, illetve
a plébánia honlapján is.         »NOVÁK F.

„Amit nem kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni”

FORRÁS: VN ONLINE

„A hét mûtárgya” nyereményjáték
elsõ feladványának beadási határide-
je 2021. február 26-án zárult. A Ke -
menesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár köszöni a nagyszámú rész-
vételt a játékban! A helyes megfej -
tõknek gratulálunk, õk sorsoláson
vesznek részt, nyereményükrõl e-
mail ben értesítést küldünk!
A helyes megfejtés: Móritz Sándor
Önarckép címû festménye, 1947-
ben festette. A mûvész Celldö möl -
kön született 1924. március 20-án.

Celldömölk város ösztöndíjával került
a budapesti Képzõmûvészeti Fõisko -
lára. Celldömölkön 1949-ben az MDP
székházában, az ún. Porkoláb-házban
volt a hatvan képes saját rendezésû
bemutatója. Szülõvárosában utcát ne-
veztek el a tiszteletére. 1966-ban
Stockholmban halt meg.

Helyes megfejtõk:
Pálfalvi Ivett, Iván Zoltánné, Szakosné
Nováki Erzsébet, Bolla Gáborné, Zsu -
pányiné Marton Mária.

Kemenesaljai Mûvészeti Album nyereményjáték

A hét mûtárgya 1. feladvány megfejtése
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Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, valamint a Kresznerics Fe -
renc Könyvtár szervezésében február
24-én került sor a Kresznerics Tehet -
ség támogató Alap 2021. évi ösztöndí-
jának átadására. Idén három diák ré-
szesült az elismerésben.

A Kresznerics Ferenc Könyvtári Kul -
túráért Alapítvány ösztöndíj pályázatot
hirdetett hátrányos helyzetû, tehetsé-
ges, bármely kemenesaljai általános is-
kolába járó 3.–8. osztályos általános is-
kolai tanulók számára. A kiírás szelle-
miségének alapját Kresznerics Ferenc
1817-ben kelt végrendeletének 7.
pontja képezi, amely rövidítve így fo-
galmaz egy ösztöndíjról: „Stipendium
adassék egy tanuló Iffjúnak (…) És a' ki
életemnek nagyobb részét a' tanítás-
ban töltöttem el, még holttom után is
ezen Stipendium által tanítani fogok.”

A 2016-os Kresznerics-emlékévet kö ve -
tõen a jövõépítés jegyében alkotó mó-
don õrizve a tudós pap szellemi öröksé-
gét 2017-ben jött létre a Kresz nerics
Ferenc Tehetségtámogató Alap, mely-
nek pályázati eredményhirdetésére
évente a Magyar Kultúra Napján, a
Kresznerics Ferenc-díj átadása után ke-
rül sor. Sok máshoz hasonlóan a jár-
ványhelyzet következtében ezen ese-
mény sem a megszokott módon zajlott
idén, és a Kresznerics-díj átadástól külön
választva, Kresznerics Ferenc születésé-
nek 255. évfordulójának napján került
sor a pályázat eredményhirdetésére.
A rendezvény kezdetén Fehér László pol-
gármester mondta el köszöntõ gondola-

tait, majd Németh Tibor, a Kresz ne rics
Ferenc Könyvtári Kultúráért Ala pítvány
kuratóriumának elnöke ismertette rövid

pályázati értékelõjét. Ezek elhangzása
után Fehér László polgármester, Eszter -
gályos Jenõ, az Ala pítvány alapítója és a
kuratórium tagja, valamint Németh Ti -
bor, a kuratórium elnöke adta át az ösz-
töndíj támogatásról szóló okleveleket az
idei évi díjazottak számára. A tehetséges
diákok évi hatvanezer forint támogatás-
ban részesülnek, melyet két részletben
kapnak meg egy-egy tanulmányi félévre
elosztva.

*
Doma Dániel a Celldömölki Városi
Általános Iskola 5. b. osztályos tanuló-
ja. Szeret iskolába járni és kedvenc tan-
tárgya a magyar irodalom. Hetente há-
romszor jár kézilabdaedzésre és a CVSE
korosztályos csapatának oszlopos tagja.
Különösen angolból szeretné fejleszte-
ni a nyelvtudását, de várnak még rá ki-
hívások a fõzésben is, ez utóbbiban szí-
vesen segít édesanyjának. Osztály fõ -
nöke: Németh-Vass Veronika.

*
Õri László 2005 szilveszterén született.
Öt éves korában cukorbeteg lett, ezért
késõbb tudta megkezdeni az általános
iskolát. A reál tantárgyak, különösen a
matematika vált a kedvencévé. A logi-
kus gondolkodás elvezette a sakk biro-
dalmába, ahol számos versenyen sze-
repelt sikerrel. 
Hatodik osztályos korától a vércukor ér-
tékek romlása miatt inzulinpumpára
van szüksége. Ennek beállítása és
programozása során határozta el, hogy
informatikai vonalon szeretne tovább
tanulni, ezért helyi Berzsenyi Dániel
Gimnáziumba jelentkezett emelt szintû
matematika szakra. Osztályfõnöke:
Rosta Zsolt.

*
Tomasits Márk a Celldömölki Városi
Általános Iskola 7. c. osztályos tanulója
immár törzsgárda-tagnak számít a
Kresznerics-ösztöndíjasok táborában. Az
elmúlt években már sok minden el-
hangzott a példás magaviseletû és szor-
galmú diákról, aki kedvenc sportágában,
a karatéban is folyamatosan fejlõdik.

»REINER ANITA

Tehetséges diákok támogatása

Kérés a kosárlabda sport szimpatizánsaihoz
A „Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért” KOSÁRLABDÁS Alapítvány
vezetõsége kéri a Celldömölki Kistérség sportági szimpatizánsait, hogy 2020.
évi jövödelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítsék alapítványunk mû -
ködését és a szurkolásukkal CSAPATAINK jó szereplését a bajnokságokban.
Igaz, hogy a koronavírus-járvány nagy nehézségeket okoz anyagi szinten is,
de a barátaink közül kérjük azokat akiknek van lehetõségük dolgozni, hogy jó
döntést hozzanak, amivel a celldömölki kosárlabda sportot segítik.
Adószámunk: 18897030-1-18.
Megértõ segítségükben bízva, jó egészséget, vírusmentességet és anyagiak-
ban is eredményes évet kíván 

»AZ ALAPÍTVÁNY VEZETÕSÉGE
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Idén nyolcadik alkalommal került meg-
rendezésre a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár szervezésében a
Totál Plán Független Filmfesztivál feb-
ruár utolsó hétvégéjén. Ezúttal azon-
ban a járványhelyzet miatt ez a prog-
ram is csak online valósulhatott meg.

Az eseményre független filmesek je-
lentkezhettek kisjátékfilm, animációs,
kísérleti film, dokumentumfilm, termé-
szetfilm, etûd kategóriákban. Mindezek
mellett idén elõször különálló „online
videotartalom” kategóriában is lehe-
tett nevezni. Ennek megfelelõen video -
bloggerek, youtuberek, influenszerek
vagy más internetes videós tartalom -
készítõk jelentkezését is várták elsõ -
sorban irodalmi, zenei, mûvészeti, csa-
ládi, életmód, sport, gasztro, technikai,
és humor témákban. A pályázat kiírása
óta élénk érdeklõdés mutatkozott a
filmszemle iránt, ezúttal annyian je-
lentkeztek, mint az elmúlt három-négy
évben összesen. A rekordszámú neve-
zés szám szerint 51 alkotótól érkezett
87 filmmel. A komoly szervezõ, elõ -
készítõ tevékenységet és technikai le-
bonyolítást igénylõ online fesztivál ösz-
szefogása Kocsis József mozitechnikus
munkáját dicséri. Idén az amatõr filme-
seken kívül már képzett filmes szak-
emberek is jelentkeztek, és külföldi
nevezõ is volt. 
A négytagú zsûri (Pacs kovszky Zsolt író,
mûfordító, dramaturg; Erdélyi János
Balázs Béla-díjas filmrendezõ; Dóka
Péter író, drámaíró, filmkritikus; Kreif
Zsuzsanna animációs filmrendezõ) a
nevezett filmek beérkezésével párhu-
zamosan tekintette meg az alkotáso-

kat. A pályázati alkotások ve títése az
online fesztivál idõpont jában február
27-én, és 28-án történt élõ közvetítés-
ben a KMKK és a KMKK Art Mozi face-
book oldalán, illetve a mozi youtube
csatornáján. Az esemény a filmes kö-
zönség körében is népszerû volt, a
megtekintések száma ezer felettire
tehetõ. A zsûrizés és elbírálás egyaránt
online kapcsolat útján történt, az ered-
ményhirdetés pedig szintén élõ közve-
títésben valósult meg, melynek kereté-
ben Pacskovszky Zsolt, a zsûri elnöke
értékelt: – Általánosságban úgy láttuk,
hogy színesebbé vált a fesztivál, és a
színvonal is javult az elõzõhez képest.
Szigorú volt a zsûri, mindnyájan tartani
kívántunk egy bizonyos értékrendet. A
logika azt diktálta volna, hogy minden
kategóriában díjazzunk filmet, de több
olyan is volt, ahol nem tudtunk volna
kiemelni egy-egy alkotást, ezért úgy
döntöttünk, hogy két kategóriában osz-
tunk ki díjat. 
Emellett pedig azokat a filmeket pró-
báltuk díjjal jutalmazni, amelyben min-
den zsûritag egyön te tûen valamilyen
értéket látott. Szem betûnõ volt, hogy
milyen kevés film reflektál arra, ami-
ben élünk, vagy ha reflektál is, azt na-
gyon áttételesen teszi. Ugyanígy
feltûnõ volt, hogy milyen kevés a sze-
mélyes jellegû, az egyénrõl szóló alko-
tás, vagy azok, amelyek emberi kap-
csolatokról, drámákról, érzel mekrõl
próbálnak erõtel jesen egyéni módon
megfogalmazni valamit. Sok film mint-
ha egy idézet illusztrációja maradt vol-
na; sok pedig mintha egy stílust, vala-
mely elismert filmes stílusát próbálta
volna utánozni. Néha kiváló volt az

alap, de a megvalósítás sajnos kevés-
bé. Emellett sok olyan alkotás is volt,
amely egy kis helyi közösség számára
lehet érdekes, illetve olyanok, amely-
nek készítését érezhetõen nagyon él-
vezték az alkotók, de belterjesek ma-
radtak, nem lettek szélesebb közösség
számára igazán érdekesek. Mindezeket
mérlegelve az alábbi fesztiváleredmé-
nyeket hirdettük ki:
A fesztivál fõdíja: Nemzeti Trip – a leg-
vidámabb barakk (Halmos Ádám és
Horváth Réka, Budapest).
A legjobb kisjátékfilm megosztott díja: 
Katalinka 16 – Aurora Filmmûhely (dr.
Far kas András Attila, Kecskemét) és
Vírusirtók – Mozgásjavító Filmmûhely
(Szalay Kristóf, Budapest).
A legjobb online videotartalom díja:
Tehetsz érte, tegyél érte! (Pesti Arnold
Celldömölk).
Speciális szükségletû alkotók különdíja:
Irány a buli! (kisjátékfilm) Rum Kastély
EGYMI Médiaszakkör (Rum).
Legjobb játékfilmes operatõr díja: a
Napok c. film fényképezéséért Szo -
boszlai Dánielnek (Bõcs).
Legjobb dokumentumfilmes operatõr
díja: a Minden rezdülését c. film fény-
képezéséért Magyar Andornak (Makói
Városi Televízió).
Legjobb látvány díja: Lokál póver (kis-
játékfilm) (Csákvári Dániel, Budapest).
Az idei évi Totál Plán fesztivál margójá-
ra kívánkozik még egy mondat: a
fõdíjat elnyert budapesti Halmos Ádám
– Horváth Réka páros a nyereményük
pénzösszegét jótékony célra ajánlották
fel, celldömölki beteg kisgyermek gyó-
gyászati kezelésére.

»REINER ANITA

Független filmesek szemléje – Totál Plán fesztivál 

„Kemenesaljai Mûvészeti Album”
címmel új kezdeményezést indított
útjára a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár. Február elejétõl
kezdõdõen kéthetente egy-egy mû -
al  kotás kerül ki az intézmény kiraka-
tába, melyek közt a városhoz, illetve
Kemenesaljához kötõdõ alkotók mû -
re mekei lesznek láthatók. 
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 
címe?

 Milyen szállal kötõdik az alkotó
Celldömölkhöz, illetve a Keme -
nes aljához?

A helyes megfejtést beküldõk nye-
reményben részesülnek. A megfej-
téseket a következõ email címekre
lehet beküldeni, 2021. március 26-
ig: katie2nemeth@gmail.com vagy
info.kmkk@gmail.com.
Az aktuális feladványt kéthetente
közzétesszük lapunk hasábjain. 

A hét mûtárgya – 3. feladvány
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A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola a járványügyi szabályok betartá-
sa mellett ebben a tanévben is szerve-
zett síelést diákjai számára. 

Február 22–23-án két kisbusszal, kisebb
csoportokban utaztak a már síelni tudó
gyerekek az eplényi sípályára. A kisza-
kadás az iskola falai közül, a jó levegõ
és a mozgás öröme nagy élmény volt a
résztvevõ tanulóknak. 
Mindkét napon napsütéses idõ, kiváló
pályák biztosították az önfeledt kikap-

csolódást. A gyerekek csoportokban,
oktatók segítségével síelték végig a na-
pot. Nap közben elfogyasztották az ott-
honról hozott szendvicseket, ez jelen-
tette a pihenést. A pedagógusok öröm-
mel tapasztalták, hogy senki nem felej-
tette el a korábbi években tanultakat,
mindenki lendületesen, szépen tudott
haladni a csoporttal. 
A korábbi években az iskola mindig
külföldre szervezett gyerek- és családi
sítáborokat, de most a magyar pályáról
is pozitív élményekkel tértek haza, így
valószínû, hogy a jövõben szívesen
visszamennek még erre a helyre diák-
jaikkal.

Az Új Kemenesalja tavaly decemberi
számában 13+1 kérdésbõl álló Tudós -
totó jelent meg a 18 év alattiak, illetve
felettiek számára. A tökéletes megol-
dást beküldõk értékes nyeremények-
ben részesültek, az eredményhirdetés-
re február 24-én került sor.
A felhívásra a 18 év felettiek kategóriá-
jában húsz, a 18 év alattiak csoportjából

pedig tizenegy megfejtés érkezett be. A
felnõtteknek szóló kiírásra hatan küldtek
be hibátlan, 13+1 találatos tipp sort. A di-
ákoknak meghirdetett kérdéssort meg -
fejtõk körébõl három darab telitalálatos
nyereményszelvény érkezett. A komoly
kutatómunkát igény lõ, sok helyismereti
vonatkozást tartalmazó tudóstotó ered-
ményhirdetésén Németh Tibor, a KMKK

Kresz nerics Ferenc Könyvtárának veze -
tõje összegezte a beérkezett megfejté-
sekkel kapcsolatos tapasztalatait, majd
mindkét kategóriából a telitalálatos szel-
vényeket beküldõk részesültek értékes
könyvjutalomban. A felnõtt szekcióból
Dankáné Harkai Zsuzsanna, Kon dics Bi -
anka, Varga Irén, Vórum Eszter, Vórum
István és Zsámboki Zoltánné, a 18 év
alattiak körébõl pedig Hérincs Dorina,
Horváth Kevin és Jankovics Dorina.

»REINER ANITA

Tudóstotó eredményhirdetés

Sínapok a Szent Benedek iskolában

Mint az ismert, a házi vízigényt ki -
elégítõ lakossági kutaknak vízjogi
fennmaradási engedéllyel kell ren-
delkezniük 2023. után (ld. A vízgaz-
dálkodásról szóló törvény 29. § (7.)
bek. és 41/2017. BM rendelet), kü-
lönben 300 000 Ft-ig terjedõ bírság
szabható ki a tulajdonosokra. Ezért
most Cell dömölkön május 3–4-én
(hétfõn, kedden) szakemberek vál-
lalják a jelent kezõknek az engedé-
lyeztetési dokumentáció elkészíté-
sét még jóval a határidõt megelõ -
zõen, igen kedvezõ áron: A jegyzõi

hatáskörben engedélyezett fúrt ku-
tak eljárási díja 11 000 Ft, ásott ku-
také 6 000 Ft. (Minden további
költségtõl mentes.) Az összeírás kör-
nyezetünk védelmét és az erõ -
forrásainkkal való felelõs gazdálko-
dást szolgálja, kérjük, éljenek a
lehe tõ  ség gel!
Jelentkezés, idõpont-egyeztetés és
bõvebb felvilágosítás: 06-20-800-
3637 telefonszámon, vagy az info@
kutengedelyeztetes.hu e-mail cí men.
A jegyzõi hatáskörbe tartozás feltéte-
lei: 

– magánszemély a kérelmezõ, – 500
m3/év vízigénybevétel alatti, – a víz-
kivétel házi ivóvízigény és a háztartá-
si igények kielégítését szolgálja, – a
kút épülettel rendelkezõ ingatlanon
van, – a kút nem gazdasági célú víz-
igényt szolgál, – a kút helye nem
érinthet vízbázis-védelmi védõterüle -
tet, karszt- vagy rétegvizet.
Jegyzõ hatáskörön túli, tehát, ha a
fenti feltételek valamelyikének nem
felel meg a kút, a katasztrófavéde-
lem által elbírált fúrt kút engedé-
lyeztetése 19000.- Ft, ásott kúté
14000.- Ft. 
Ebben a kérdésben is hívják bátran a
szakembereket!

Felhívás kúttulajdonosoknak
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Egy pályázatnak köszönhetõen több
fronton újul meg a Celldömölki Városi
Általános Iskola. A csaknem három-
százmillió forintos beruházás egyrészt
az infrastrukturális fejlesztésre irányul
a hátránykompenzáció elõsegítése és a
minõségi oktatás megteremtése érde-
kében; másrészt pedig az iskola terme-
inek és sportudvarának fejlesztését cé-
lozza meg.

A Sárvári Tankerületi Központ, mint
fenntartó az EFOP-4.1.2-17 – „Iskola
2020: Köznevelési intézmények infrast-
rukturális fejlesztése a hátránykom-
penzáció elõsegítése és a minõségi ok-
tatás megteremtése érdekében pályá-
zati kiírásra beadott Celldömölki Városi
Álta lános Iskola termeinek és sportud-
varának fejlesztése” címû és EFOP-
4.1.2- 17-2017-00095 számú pályáza-
tával 278.354.393 forintot nyert el is-
kolánk fejlesztésére – tájékoztatta la-
punkat Viola István igazgató, aki a
konkrét megvalósulásról a követke -
zõket mondta:
– A beruházások és eszközbeszerzések
keretében egyrészt a nevelési-oktatási
tevékenység megvalósításához hasz-
nált termek és az azok elérését szolgá-
ló folyosók, közlekedõk felújítása, át-
alakítása, mellékhelyiségek felújítása,
energetikai korszerûsítés, a tantermek
elavult bútorainak cseréje, másrészt az
udvar, sportudvar felújítása és korsze -
rûsítése valósul meg. Mindemellett a
köznevelési intézményben tanulók és
dolgozók biztonságának növelése ér-
dekében életmentõ készülék beszerzé-
sére került sor. A projekt a helyi szük-
ségletek kielégítésére irányuló, racio-
nális és hatékony mûködést biztosító,
korszerû nevelési, oktatási környezet
kialakítását szolgálja.
A projekt során 4 fõ irányban fejlesztünk:
1.   Hét szaktantermet alakítunk ki.
Iskolánk székhelyén kémia, fizika, tech-
nika, háztartástechnika szaktantermet,
valamint két nyelvi labort, az Alsósági
Tagiskolában pedig egy természettudo-
mányos szak tan ter met. Eszközbe szer -
zéseink ezen tantermek korszerû felsze-
relését biztosítják. Gondoltunk néhány
másik tan termük oktatástechnikai esz-
közeinek, bútorzatának fejlesztésére is.
A foglalkoztató termünk laptopokkal és
korszerû oktatási szoftverekkel való ellá-
tásával az SNI-s tanulóink fejlesztéséhez
kívánunk segítséget biztosítani.A projekt
során beszerzünk 21 interaktív táblát, 36

tabletet, 10 notebookot szoftverekkel,
lecseréljük néhány osztály iskolabútora-
it.
2.   A mindennapos testnevelés felada-
taihoz igazodva iskolánk székhelyének

udvarán egy korszerû sportudvart alakí-
tunk ki, melynek során megépítésre ke-
rül egy 20x40 méteres rekortán borítású
multifunkciós pálya, egy rekortán dobó-
pálya és egy 60 méteres rekortán futó-
pálya egyik végén ugrógödörrel. A sport-
udvar elkészülte után az udvar, mint ki-
alakítandó közösségi tér tereprendezése
és parkosítása következik. Ezek mellett
az Alsósági Tag iskolában és a Széchenyi
utca 16. szám alatti feladatellátási he-
lyeken építünk egy-egy játszóteret is al-
só tagozatos tanulóink mozgásigényé-
nek kielégítésére.
3.   Energetikai korszerûsítéseket is vég-
rehajtunk, melynek során a székhelyünk
épületének tetején napelemeket helye-
zünk el. Az épület déli oldalán található
ablakokat árnyékolással látjuk el.
4.   A fentieken túl a pályázaton el-
nyert összegbõl a Széchenyi utca 16.
szám alatti telephelyünkön található
tornatermünk padozatát kicseréljük,
szintén ebben az épületben a tanter-
mek parkettáját csiszoltatjuk és lakkoz-
tatjuk. Mindhárom celldömölki feladat-
ellátási helyünkön elvégezzük a ter-
mek, közösségi terek szükség szerinti
festését is. Jelenleg folyamatban van-

nak a belsõ munkálatok, a beszerezni
kívánt eszközök és bútorok nagy része
már megérkezett, a többit pedig már-
cius 31-ig megkapjuk. A kinti munkála-
tok végzését az idõjárás határozza

meg, terveink szerint a projekt befeje-
zéséig, azaz augusztus 31-ig minden
feladattal és vállalással elkészülünk. A
fenti fejlesztésekkel, felújításokkal az a
célunk, hogy minden tanulónk számára
a XXI. századnak megfelelõ nevelési-
oktatási környezetet biztosítsunk, bele-
értve ebbe az épületeket, közösségi te-
reket, sportolási lehetõségeket és ok-
tatástechnikai, pedagógiai eszközöket
is. A projekt során létrejövõ fejlesztése-
ket tanulóinkon és tanárainkon kívül
használhatják a szülõk, városunk pol-
gárai, térségünk és távolabbi térségek
lakói, akik részt vesznek az iskolánk ál-
tal szervezett rendezvényeken.

»REINER ANITA

Megújul a városi iskola



Jánosháza – Celldömölk 2-3 (1-2)
Jánosháza, zárt kapus mérkõzés Vas
megyei labdarúgó bajnokság 17. fordu-
ló 2021. február 27.
Vezette: Vass István (Fülöp Zoltán, Papp
János).
Jánosháza: Tóth – Závecz, Szabó, Nagy,
Huszár (Vágusz 80. p.) – Virág, Palko -
vics, Manganelli A.(Fenyõ 87. p.), Büki
– Niksz (Németh 46. p.), Székács. Edzõ:
Molnár Károly.
Celldömölk: Osvald – Galovich, Péter,
Szuh (Gábor 41. p.), Keszei R. – Man -
ganelli Zs.,Tóth, Enyingi – Dobson (Döb -
rente 64. p.), Marsai (Kovács 81. p.),
Keszei Tamás (Gorácz 78. p.). Edzõ: Ke -
lemen Kornél. 
Góllövõk: Niksz Tamás (21.p.) és Nagy
Bálint (67. p.), illetve Tóth László 2 (13.
és 36. p.) és Döbrente László (87. p.).
Elõmérkõzés: Jánosháza U19 –
Celldömölk U19 1-3 (1-1). G.: Szabó
Kristóf 2, Imre Kevin. 
A listavezetõ, hazai pályán még pontot
sem vesztõ Jánosháza ellen nagyszerû
fegyvertény a magabiztos gyõzelem.
Sárvár – Celldömölk 6-0 (3-0)
Sárvár, zárt kapus mérkõzés Vas me-
gyei labdarúgó bajnokság 20. forduló
2021. március 6.
Vezette: Bagoly Gábor (Nagy Barnabás,
Szombat Szabolcs).
Sárvár: Velladics – Kovács Bálint (Harkai
57. p.), Tóth (Szabó B. 57. p.), Horváth
A. Kovács Bence – Szabó R., Potyi, Fider,
Marsai – Pap (Horváth K. 69. p.), Csák -
vári (Joó 73. p.). Edzõ: Haraszti Zsolt.
Celldömölk: Osvald – Galovich, Göntér
(Döbrente 29.p.), Gábor, Keszei R. –
Manganelli Zs.,Tóth, Enyingi (Gorácz
46.p.) – Dobson (Szabó 65.p.), Marsai
(Kovács 55.p.), Keszei Tamás (Keszei
Tibor 65.p.). Edzõ: Kelemen Kornél. 
Góllövõk: Pap Márton (5.p.), Horváth
András 2 (22. és 38.p.), Csákvári (11-
esbõl 51.p.), Szabó Bence (81.p.) és
Szabó Roland (87.p.).
Elõmérkõzés: A Sárvár U19 a regionális
utánpótlásbajnokságban játszik, így a
Celldömölk szabadnapos volt.
Annyi történt, hogy nyertünk egy csa-
tát, amivel nem nyertük meg a hábo-
rút és vesztettünk egy csatát, ami mi-

att nem vesztettük el a háborút. Ha
mélyebbre ásunk, akkor két érzelem-
gazdag mérkõzésen vagyunk túl. Edzõk
meccseltek korábbi csapataik ellen, já-
tékosok meccseltek nevelõ egyesülete-
ik ellen, és olyanok ellen, akikkel ko-
rábban együtt érték el sikereiket, és
olyanok ellen, akikkel amúgy, egy csa-
patban, egy másik bajnokságban, a re-
gionális futsal bajnokságban együtt ér-
nek el sikereket. A celli szurkoló is kap-
kodhatta a fejét, hiszen korábbi közön-
ség kedvencek az ellenfél mezében fu-
tottak ki a gyepre, és mondhatni ját-
szottak jól, némelyikük kiválóan, és
szerencsére láthattuk azt is, hogy a je-
lenleg celli mezben kifutó játékosok is
képesek jól, idõnként kiválóan játszani,
csapatként mûködni. Ha történelmileg
közelítjük meg a két mérkõzést, nem
váratlan eredmények születtek. A
Jánosháza bajnoki mérkõzésen utoljára
három évvel ezelõtt szerzett pontot a
Cell ellen egy Kolozsvár utcai döntet-
lennel, a legutolsó gyõzelmükhöz pe-
dig egyenesen hét évet kell vissza-
menni az idõben, egy hazai egy gólos
siker emlékéhez (edzõjük akkor, a je-
lenlegi celli edzõ volt). A Sárvár ellen
fordított a helyzet, ugyanúgy három
évet kell visszamenni az idõben, de
most nekünk, hogy bajnoki pontot és
nem kevesebb, mint 11 évet, hogy
bajnoki gyõzelmet könyvelhessünk el
ellenük, akkor éppen az NB III-ban, rá-
adásul idegenbeli gyõzelem volt.
Árnyalja a képet, hogy ez alatt az idõ
alatt csak négy szezon volt, amikor
ugyanabban a bajnoki osztályban ját-
szott a két csapat, a Sárvár zömében az
NB III-ban a kiesés ellen küzdött, míg a
Cell a megyeiben ért el szinte minden
évben legalább dobogós helyezést.
Persze nem automatikusan jöttek ki
ezek a papírforma esetek, a Jánosháza
jelenleg a bronzéremért fut versenyt, a
celliek jelenlegi célja szerényebb,
igyekszünk felzárkózni minél jobban a
középmezõnyhöz, úgy, hogy gyõzel -
münkhöz kellett az erõteljes érzelmi
motiváció és akarat, a friss szerzemény
Tóth László két szemfüles gólja és
Döbrente László higgadt megoldása a

mérkõzés utolsó perceiben. A Sárvár
nem bízott semmit a véletlenre, a sok
passzos játékukhoz kedvezõbb mûfü -
ves pályán rendezték meg a mér kõ -
zést, ennek megfelelõen sokat és jól
járatták a labdát, türelmesen kivárták,
amíg helyezkedési, vagy egyéb hibát
követtünk el és azokat könyörtelenül
kihasználták, az utolsó pillanatig hajtva
az eredményességet. Idézõjelben öröm
volt látni többek között Potyi Gábor,
Marsai Máté és Csákvári Zsolt erõteljes
játékát, kár az idézõjelért. Az elsõ he-
lyezett Sárvár jelenlegi játéka kiemel-
kedik a megyei szintbõl, nagy kérdés
mire lenne elég ez egy osztállyal fel-
jebb, persze ennyire ne szaladjunk
elõre, mert ehhez a jelenleg második
Vépnek is lesz beleszólása, legközelebb
éppen a következõ fordulóban, amikor
Vépen találkozik a két együttes. Mi a
Répcelakot fogadjuk, újra hazai pályán
és vélhetõen a Kolozsvár utcában pró-
báljuk meg a nem túl acélos tavaszi
rajtot produkáló vendégek ellen foly-
tatni a felzárkózást. Ha már egyes kö-
rökben oly szívesen használt militáris
hangvétellel kezdtem a cikket, akkor
egy egyes körökben vitatott személyi-
ség Donald Trump mondásával zárom:
„egy csata elvesztésével néha utat ta-
lálsz a háború megnyeréséhez.” Talál -
juk meg az utat.                        »DOTTO
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NB I. 
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM II. –
Turris Se Sopron I. 9 : 5
Iván Csaba 2, Baranyai Domonkos
2, Iván Bertold 2, Nyírõ József 1,
Iván Csaba – Nyírõ József, Iván Ber -
told – Baranyai Domonkos párosok.
Küzdelmes mérkõzésen sikerült
megszerezni a gyõzelmet a jó erõk -
bõl álló soproniak ellen.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM III. –
Hévíz SK 8 : 10
Ölbei Péter 4, dr. Németh Gábor 3, Öl -
bei Péter – dr. Németh Gábor páros.
Nem várt vereséget szenvedett a
„féloldalas„ együttesünk.

Bajnoki forduló
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
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

TETŐFÁT A
FA-GYULA

FATELEPRÕL!
LUCFENYÕ TETÕFA,

DESZKA, GERENDA, LÉC
KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ ANYAG!

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBEN IS 

LEADHATJA, A SÁGI U. 47-BEN.

SZÁRÍTOTT BOROVIFENYÕ,
TÖLGY, KÕRIS, ÉGER HÁRS 

ASZTALOS MINŐSÉGŰ FÛRÉSZÁRU 
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.

EUTR: AA3281093 techn. azonosító

Felhívás
Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával 

támogassa kórházunk, 
a Kemenesaljai Egyesített Kórház 

gyógyítást szolgáló eszközbeszerzését.
Adószámunk: 19245450-1-18

Köszönettel, a Kemenesalja Kórházért Alapítvány
Kuratóriumának elnöke,

»DR. PÖRNECZI KÁROLY
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