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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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A magyar költészet nap ját Magyar -
országon 1964 óta József Attila szüle-
tésnapján, április 11-én ünnepeljük –
természetesen nemcsak õt, hanem a
költészetet, a lírát magát is. E napon
minden évben irodalmi elõadó es tek -
kel, felolvasásokkal, könyvbemutatók-
kal, költõtalálkozókkal és versmondó
versenyekkel emlékeznek meg ország-
szerte a poétikáról, és egyik legna-
gyobb költõnkrõl, József Attiláról, tisz-
telegve a magyar líra elõtt. 

„A dolgok változnak. A vers örök” –
vallotta József Attila, aki a „Költõ va-
gyok – mit érdekelne engem a költé-
szet maga?” kérdést is feltette Ars poe -
tica Németh Andornak címû versét
kezdve. Akkor még õ sem tudhatta,
hogy születésének napja egykoron a
köl tészet napjává, s egyben a magyar
irodalom ünnepévé válik majd, mely
immár több, mint fél évszázados ha-
gyományra tekint vissza. 
Egész életünket végigkíséri az irodalom.
Iskolásként lehet, hogy nehéz volt, vagy
nem mindig tetszett egy vers elemzése.
Azonban mégis minden korosztályt
megérint, hiszen a szerelmi csalódások,
vagy éppen a pillanatnyi boldogság ér-
zete egyformán megszólalhat a líra
nyelvén. A versekben a mindennapi élet
is megjelenik olykor a maga sivárságá-
val, nehézségével, hiszen a napok mo-
notonná válhatnak a teendõk során.

Szinte minden érzelmünkre találunk ver-
seket, írók, költõk meg szívlelendõ gon-
dolatait, melyek akár örökre is bevésõd -
hetnek emlékezetünkbe.
„Szeresd a verset, megtanít sírni, vagy
szépen búsulni, magasba vágyni,
mélységbe hullni.” (Gyõry Dezsõ)
Elképzelhetõ, hogy manapság már
nem annyira divatos verseket hallgatni
vagy olvasni, de vannak olyan költe-
mények, melyek mondanivalója az
emberi lélek legmélyebb bugyráig ha-
tol. A magyar költészet szinte kiapad-
hatatlan forrás mindazok számára, akik
szeretnék megismerni nyelvünket, kul-
túránkat és történelmünket. A verse-
ken keresztül pontos rajzot kaphatunk
minden korszakról, a társadalmi, kultu-

rális és gazdasági állapotokról. Mind -
ezek mellett a versek olyan élményt
nyújtanak, ami meghatározó lehet
egész életünkön keresztül. A költészet
nemcsak önkifejezés, örök titokzatos-
ság, amely hatással van emberre és
így a világ folyására; megfoghatatlan,
mégis annyira élõ. 
Pár éve készült felmérés szerint sajnos
egyre kevesebb verseskötet fogy, talán
felgyorsult életünk miatt nehéz a köl-
tészetbe feledkeznünk, azért elfelejte-
nünk nem kell. Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes sorai pedig ne csak a
költészet napján, hanem az év minden
napján kísérjenek bennünket, hogy
mindig jusson idõnk a szépirodalom ol-
tárán áldozni:
„Vegyél a kezedbe egy szép verset, ol-
vasd el többször is, a szép szavak gaz-
dagítsanak téged! A legtöbb ember –
azt mondják – két, háromezer szót
használ. Arany János közel hatvanezer
szót használt fel a mûveiben. Hát akkor
érdemes Arany Jánost olvasni? József
Attilát? Ady Endrét? Persze, hogy érde-
mes, mert akkor tanulsz, gazdagodsz!”

»REINER ANITA

„A dolgok változnak. A vers örök.”

A Cselekvõ Összefogással Celldö mölkért Egyesület életében több éves hagyo-
mányra tekint vissza, hogy tagjai élelmiszercsomagokat ajándékoznak karácsony
és húsvét elõtt celldömölki családok számára. Idén sem volt ez másként, így az
egyesület most is felkereste õket az ajándékkal, szép ünnepet kívánva.

»REINER ANITA

Húsvéti ajándékozás

BERZSENYI DÁNIEL: A MAGYAROKHOZ CÍMŰ VERSÉNEK KÉZIRATA
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Az Ostffy tér Celldömölk város emble-
matikus helye: itt található az evangé-
likus templom a tér sarkában. A Sárvár
és Pápa felõl érkezõk ide érkezve itt
tapasztalhatják meg elõször a város
szépségét és értékeit. Ezért fontos,
hogy a templom melletti és mögötti
tér rendezett képet mutasson. Ezt felis-
merve, a város önkormányzata évekkel
ezelõtt tervet készíttetett a park felújí-
tására. A terv építési engedélyt is ka-
pott, de anyagi lehetõségek híján a fel-
újítást nem lehetett elvégezni.

Idõközben megjelent a Széchenyi 2020
program részeként a „TOP CLLD FELHÍ-
VÁS” a „Közösségi terek felújítása, ki-
alakítása és a közösségi terek mû kö -
déséhez kapcsolódó eszközök beszer-
zése” tárgyában. Ezt a lehetõséget
megragadva, az Együtt Celldömölk Vá -
rosért Egyesület a tagsággal egyetért-
ve pályázatot nyújtott be 60 millió fo-
rint összegû támogatásra, majd 2020
szeptemberében érkezett az értesítés,
hogy a pályázat a támogató részérõl

elfogadásra került. A tervek (parkoló és
kert) elkészítésének költségeit az ön-
kormányzat vállalta.
Az Ostffy tér közösségi térré fejlesztése
négy fázisban valósul meg. Az elsõ fá-
zisban a projekt elõkészítése történik,
melynek során elhelyezésre kerül a
projekttábla, a kivitelezésre vonatkozó
árajánlatok bekérése és a lakosság tá-
jékoztatása. A második fázisban a terü-
let-elõkészítés, az útépítési munkák
(bontás, irtás, nagy tömegû földmun-
kák, szegély és padkaépítés, burkolat-
készítés). Ekkor kerülnek kialakításra a
közutak melletti parkolók is. A harma-
dik fázisban  a kertészeti munkák: te-
reprendezés, nö vény ágyak elõkészí -
tése, lombos fák és virágágy telepítése
történik. Ekkor kerülnek elhelyezésre a
kerti padok, hulladéktárolók, kerékpár-
támaszok stb. A negyedik fázisban va-
lósul meg a projekt fizikai befejezése,
várhatóan október 31-ig.
A fejlesztéssel elérhetõ, hogy a temp-
lomhoz érkezõ gyülekezeti tagok forgal-
mat nem zavaró gépkocsi megállása

lehetõvé válik. Családi, vallási rendezvé-
nyek a térség gyülekezetei részére mél-
tó helyszínen kerülhetnek megrendezés-
re. Az elmúlt években a város és civil
szervezetei évente rendezték meg itt a
DÖMÖLKI NAPOK-at. A felújítás után a
modern közösségi tér lehetõvé teszi a
szabadtéri közösségi programok megtar-
tását. A fejlesztéssel az eddig alulhasz-
nosított teret ismét funkciójának
megfelelõen lehet majd használni.
Várhatóan az elkészülõ projekt elnyeri a
város lakosságának tetszését, azt értõ
módon használja és megóvja a
következõ nemzedék számára.

Megújul az Ostffy Mihály tér
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In Memoriam Süle Ferenc (1941–2021)
Süle Ferenctõl,
az Ádám Jenõ
Zenei Alapfokú
Mû vészeti Iskola
nyugalmazott
igazgatójától, a
Liszt Ferenc Ve -

gyeskar alapító
kar nagyától, „Feri bá-

csitól” búcsúzom sokunk nevében.
1941. április 27-én született Alsó sá gon.
Általános iskolai tanulmányait is itt vé-
gezte, majd Pápára került, ahol a Pápai
Állami Tanítóképzõben érettségizett,
majd késõbb tanítói oklevelet szerzett.
Folyamatosan képezte magát. 1967-
ben a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola leve -
lezõ tagozatának ének-zene–magyar
szakán kapott diplomát, majd Buda -
pesten végzett felsõfokú karveze tõi
tanfolyamot.
Tanított Kenyeriben, majd 1962-ben
került az akkori celldömölki Állami Le -
ányiskolába, ahol nagy lendülettel állt
munkába, kórust, hangszeres együt test
vezetett. Ennek az idõ szaknak köszön -
hetõen ismerte meg feleségét, Erikát,
két gyermekük és 5 unokájuk született. 
Fiatal kora ellenére megyei ének-zene
szakfelügyelõnek nevezték ki, mely
munkát szintén nagy hivatástudattal
1969 és 1974 között végezte.
1966-ban vegyeskart alapított, amely
Liszt Ferenc nevét vette fel és melynek
karnagya maradt haláláig. A kórus szo-
ros szálakkal kapcsolódott az 1967-ben
önállóvá vált zeneiskolához, melynek
vezetésére 1974 szeptemberében ka-
pott megbízást. A tõle megszokott len-
dülettel végezte hivatását, az állandó
tantestület létrehozását, az intézmény
helyzetének stabilizálását tekintette a
legfõbb feladatának. Az évek alatt zenei
pályára irányított tanulók közül többen
a zeneiskola mai tantestületének, a vá-
ros kulturális életének meghatározó
tagjai. 
A kórus vezetése mellett a legkisebbe-
ket, az elõképzõsöket tanította.
Tankönyvszerzõként, szaktanácsadó-

ként hosszú évekig segítette az 1990-
ben Celldömölkön, Esztergályos Jenõ
által alapított Apáczai Kiadó munkáját.
A pedagógus pályán eltöltött évek, il-
letve a Liszt Ferenc Vegyeskar vezetése
elismeréseként több kitüntetést, elis -
merõ oklevelet kapott. 75. születés-
napja alkalmából Fehér László polgár-
mester a város nevében köszönte meg
azt a több évtizedes karnagyi munkát,
amellyel a kórus messze vitte Celldö -
mölk hírét. Ismert az is, hogy a város
jelenlegi külföldi gazdasági, testvérvá-
rosi kapcsolatai közül többba kórus ba-
ráti kapcsolatain alapult. 2018-ban
Aranyoklevelet vehetett át diploma-
szerzésének 50 éves jubileuma alkal-
mából. Szintén abban az évben Vas
Megyei Prima Díjat nyert a Vas Megyei
VOSZ tagságának szavazata alapján.
1985-ben, ismerkedhettem meg Vele
személyesen. Meghívása alapján kezd-
tem részt venni a kórus munkájában,
és neki köszönhetõen kerültem a zene-
iskolába és tapasztalhattam meg azt a
közösségépítést, szakmai munkát,
mind azt, ami jelenlegi tantestületünk
pillérjét képezi, s az õ „örökségének”
köszönhetõen az iskola arculatát annyi-
ra meghatározza. Mi mindig igyekez-
tünk ezt megõrizni és büszkék vagyunk
rá, hogy akik ismernek, családias, ba-
rátságos iskolaként, hivatásszeretõ,
összetartó tantestületként tartanak
bennünket számon.
2003-ban adta át az iskola élén a stafé-
tabotot, azóta másik nagy kedvesének,
az énekkarnak szentelhette minden ide-
jét. Szinte új lendületet kapott, szervezte
a kórus útjait, szerepléseit, a nyári szü-
netek után õsszel, az egész elõttünk álló
évre mindig készen volt a „menetrend”,
a megtanulandó mûvek jegyzéke.
Rendszeresen visszajárt a zeneiskolá-
ba, mindig fordulhattam hozzá, fõleg a
kezdeti idõszakban tanácsért. Részt
vett rendezvényeinken, hallgatóság-
ként, vagy pl. a népdalversenyeken
zsû ritagként. Csütörtöki érkezéséhez is
órát lehetett igazítani és mindig szerét

tudtuk ejteni, hogy pár perces beszél-
getés erejéig kijöjjünk a tanterembõl,
üdvözöljük és hogyléte felõl érdeklõd -
jünk. Aztán teltek az évek, a zeneórák-
ra jövõ gyerekek közül egyre keveseb-
ben tudták pontosan, ki is az a szem-
üveges, mindig jó kedvû bácsi, aki
minden csütörtökön háromnegyed öt-
tõl Kodály Zoltán mellszobra mellett az
üvegasztalnál üldögél és minden érke -
zõ höz, távozóhoz van egy-egy jó sza-
va, érdeklõdõ kérdése és akinek kö -
szönhetõen a kamaraterem félig csu-
kott ajtaja mögül egész este jó hangu-
latú éneklés hangjai áradnak szét a ze-
neiskola földszintjén. Az elmúlt évek-
ben aggódva vettük észre megrendült
erejének, egészségének apró jeleit, bár
ha õt kérdeztük errõl, mindig vidáman
hárította el a firtató kérdéseket, mi pe-
dig azért igyekeztünk annyi terhet le-
venni a válláról, amennyit lehetett, il-
letve amennyit hagyott nekünk.
Tavaly, egyik napról a másikra kellett a
járvány miatt abbahagynunk a kórus-
munkát, idén kaptuk tõle a hírt, hogy
egészsége miatt nem vállalja tovább a
kórus vezetését, szeretné utódjára
hagy ni a munkát. Tudtuk, hogy ebben
az évben sem lesz mód a Bárdos Fesz -
tivál megrendezésére, de titokban, né-
hányan elkezdték szervezni 80. szüle-
tésnapjának áprilisi megünneplését,
amit szerettünk volna összekapcsolni a
zeneiskola fennállásának 70. évfordu-
lójával. A sors azonban másképp ren-
delkezett.
Kedves Feri Bácsi! Teljes életet élhettél,
saját szavaid szerint szeretett téged a
Jóisten, hiszen egész életedben azzal
foglalkozhattál, amit szerettél, ami
örömmel töltött el. Olyanok vettek kö-
rül, akik szerettek, munkádban támo-
gattak, saját munkájukkal együtt.
Tanítványaid, kollégáid, a kórus tagjai
nevében búcsúzok Tõled, a vezetésed-
del oly sokszor énekelt Esti dal részle-
tével: „…Adjon Isten jó éjszakát”

»BEJCZI KÁROLY

AZ ÁDÁM JENÕ ZENEI AMI IGAZGATÓJA
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A pillanat mûvészei, álomevõk, álom -
kergetõk, közösségformálók, színház-
csinálók. Professzionális elõadások,
fesz tiválsikerek határokon kívül és be-
lül, itthon, Celldömölkön – húsz éve vá-
rosunkban a SOLTIS.

„Amióta létezünk ezen a bolygón, azó-
ta mesélünk történeteket egymásnak.
Gyönyörû színházi kultúránk is addig
fog élni, amíg mi, emberek a Földön
vagyunk” – így üzent a március 27-i
színházi világnap alkalmából Helen
Mirrer Oscar-díjas színésznõ 2021-ben,
amikor a Soltis Lajos Színház celldömöl-
ki létének huszadik évfordulóját ünne-
peljük. Az idei színházi világnapot más-
ként ünnepelte a Soltis, hiszen nem
állhattak közönségük elé. Helyette,
csatlakozva a kaposvári Csiky Gergely
Színház kezdeményezéséhez, a színház

és társulatuk nevében köszönetüket fe-
jezték ki mindazoknak, akik mindany-
nyiunk biztonságáért dolgoznak, a
front vonalban szolgálnak a koronaví-
rus-világjárvány idején. Mennyivel má-
sabb volt az elsõ színházi világnap,
amit új otthonukban, Celldömölkön töl-
töttek, 2001-ben. Akkor szinte ismeret-
lenül találkoztunk velük mi, celldömöl-
kiek, mára pedig elképzelhetetlen nél-
külük a városunk. Az akkori üzenet Ja -
kovosz Kambanelisz görög drámaírótól
szólt, miszerint a színház sohasem szû -
nik meg, hiszen az ember lelki szük -
ségletébõl fakad, az ember és a szín-
ház kapcsolata örök. Az üzenet kicsit
más, és mégis ugyanaz. Mint a Soltis
színház. Mintha el sem telt volna húsz
év, és mégis, húsz eseményekben és
eredményekben gazdag év telt el, s õk
a független színházi világ meghatáro-
zói vidéki szereplõivé váltak.

1980. február 15-én alakult meg a
Sitkei Színkör, a Soltis Lajos Színház

Mûvelõdési Egyesület jogelõdje, elõ -
ször csak idõtöltésként. Néhány év
múlva azonban már két – gyermek és

felnõtt – tagozattal, folyamatosan
cserélõdõ tagokkal mûködtek. Saját be-
vallásuk szerint „1992-ben kezdõdött a
profi munka, hétvégenként 10-12 órás
próbákkal, technikusokkal, jelmez- és

díszlettervezõkkel és a régi darabokba
visszatérõ eredeti szereplõkkel bérlet-
sorozat indult saját és vendégként hí-
vott produkciókkal.” Országos fesztivá-
lokon kaptak kiváló minõsítéseket, jó-
néhány szakember felkarolta a szín-
kört, segítette a fejlõdésben, mások
mellett a színkör késõbbi mûvészeti
vezetõje, a tragikus körülmények kö-
zött elhunyt Soltis Lajos is.
A színház 2001-ben vette fel Soltis La jos
nevét, ekkor költöztek Celldö mölkre is, s
lett otthonuk elõször a Keme ne saljai
Mûvelõdési Központ. A város örömmel
fogadta õket, Makkos István polgármes-
ter és az akkori képviselõ-testület meg-
adta a kezdeti lehetõ séget, amit azóta
Fehér László polgármester és a kép -
viselõ-testületek folyamatosan biztosíta-
nak számukra. A város költség ve tésébõl

évente több millió forinttal támogatják
mûködésüket, külföldi utazásaikat, a
városvezetõ a polgármesteri keretbõl is

Húsz éves a Soltis Színház

KOMÁROMI SÁNDOR: ÖRDÖGDÖNGÖLÕ (R.: KOMÁROMI SÁNDOR) AZ V. TULIPÁN FESZTIVÁLON, 2018.

A 9. SOLTIS LAJOS ORSZÁGOS SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ ELÕADÁSOK KÖZTI SZÜNETÉBEN A MEGÚJULT SZÍNHÁZÉPÜLET ELÕTT, 2018.

KATONA IMRE: SZÉKELY BETLEHEMES (R.: KATONA IMRE) A SZENTHÁROMSÁG TÉREN, 2002.
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támogatja õket vállalásaik megvalósítá-
sában, és segíti õket Söptei Józsefné al-
polgármester is. A színház otthonra talá-
lásban nagy szerepe volt Pálné Horváth
Máriának, a mûvelõdési központ igazga-
tójának. 2004 szeptemberében a színház
megkapta az önkormányzattól a volt vá-
rosi mozi épületét, elõször egy részét,
majd az egészet, amit az évek során fo-
lyamatosan újítanak, alakítanak, saját
erejükbõl, a színházszeretõ közönség tá-
mogatásával, pályázati forrásokból.
2014-re az épület homlokzata is meg-
újulhatott, a fényfestésre emlékeztetõ
falfestés a Soltis színház elõadásainak je-
leneteit idézi. Igazi ékszerdoboz lett az
azóta az önkormányzat által szintén
megújított piactér mellett.
De mit érne a külcsíny a belsõ tartalom
nélkül. Sok fontos és különleges pillana-
tot élt át a Soltis színház az elmúlt két
évtizedben. Mindehhez kell a társulat
vezetõsége, a színészek, a ren dezõk, a
mentorok, a technikai munkatársak.
Végtelenül lehetne sorolni a neveket, de
biztosan kimaradna valaki mindazok kö-
zül, akik formálták a Soltist, s akiknek
köszönhetõen Celldö mölk nevét is még
többen megismerték határainkon belül
és kívül. Egy név itt kell, hogy álljon:
Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház alapí-
tója, fáradhatatlan vezetõje, hiszen a
színház sikere nem kis részben köszön -
hetõ annak az eltökéltségnek, amellyel
Gábor viszi a színház ügyeit, képviseli a
társulata érdekeit.
Egy könyvet lehetne megtölteni az
elõadásokkal, a rendezvényekkel, a tör-
ténetekkel, az eredményekkel és a sike-
rekkel. Meg is jelent róluk tavaly egy
könyv, képekben dolgozza fel a Soltis el-
múlt negyven évét. A könyvborítón a
cím, Álomkergetõk – a Soltis azonban
nem csak kergeti az álmait, de meg is

valósítja azokat. Mint a Norvégiát, az
Amatõr Színházi Világ fesztivált is meg-
járt Álomevõk mozgásszínházi darabot,
vagy a könyvborító hátsó táblájára fotó-
ban felkerült Csehov-klasszikus Három
nõvért. Könyv helyett azonban a színház

honlapja nyújt rengeteg információt,
köztük az elmúlt évtizedek, benne a cell-
dömölki húsz év alatt született elõ -
adások, fotók, sajtócikkek. Ha már a vi-
lágjárvány otthonmaradásra késztet
ben nünket, és régi vagy új nézõként
nem láthatjuk a társulat elõadásait sze-
mélyesen, a honlapról (soltisszinhaz.hu)
olvashatunk arról a valamivel több mint
száz – jelenleg futó vagy archív – elõ -
adásról, amelyek jelzik a Soltis útját A ci-
gánytól Woyzeckig.
S ha már felemlegettük az elsõ celldö-
mölki színházi világnapjukat, akkor szól-
junk arról, hogy akkor is és azóta is mek-

kora energiát fektetnek abba, hogy a
közönségüket megszólítsák, bevonják a
mindennapjaikba. 2001 óta mûköd -
tetnek színistúdiót diák- és gyer mek -
tagozattal. 2016-ban csatlakoztak a pé-
csi székhelyû Eck Imre Alapfokú Mû -
vészeti Iskolához, melynek kihelyezett
telephelye lett a celldömölki stúdió. A
gyermekstúdióban általános iskolások, a
színistúdióban középiskolások, fõiskolá -
sok és egyetemisták tanulnak. Céljuk tel-
jesül, hiszen képezik az utánpótlást, ifjú
tehetségeket indítanak el a színészé
vagy rendezõvé válás útján.
Évente szerveznek Rendezõket és
Színészeket Képzõ Nemzetközi Tábort,
ami talán az egyetlen ilyen az ország-
ban, megrendezik a Soltis Lajos Or -
szágos Színházi Találkozót, az Ezerlátó
Országos Mesefesztivált, a Weöres Sán -
dor Országos Gyermekszínjátszó Talál -
kozó Vas megyei fordulóját. Tartanak
színjátszókat képzõ nemzetközi tábor,
Színészek és Színházbarátok Bálját,
elõadómûvészeti fesztivált, vers- és
prózamondó versenyt is.
Húsz év alatt sok mindent kapott a
színház a várostól, és sok mindent
adott a városnak. A Soltis Lajos Színház

olyan civil közösség, amely fontos sze-
repet tölt be városunk életében. Egyike
azon közösségeknek, amelyek a helyi
társadalom apró, de nélkülözhetetlen
építõkövei. A Soltis 40 jubileumi ün-
nepségén Nagy Gábor igazgató azt,
mondta, azért készült a képeskönyv,
hogy valami maradjon utánuk. Sokkal
több marad utánuk. A kultúra területén
végzett munkájukkal értéket teremtet-
tek Celldömölkön, közösségként aktí-
van részt vállalnak városunk életében,
gazdagítanak bennünket. Jó, hogy húsz
éve itt vannak velünk.

»ÚK

AZ OSONÓ SZÍNHÁZMÛHELY (SEPSISZENTGYÖRGY) LÁTOGATÁSA CELLDÖMÖLKÖN, A SOLTIS LAJOS SZÍNHÁZBAN, 2014.

HARANGOZÓ MIKLÓS: SZERETÜNK TÉGED, ODÓ! (R.: NAGY ZSUZSI) A POSTA TÉREN, 2019.
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Szent György a római hadseregben
szolgált mint katonatiszt, de a diocleti-
anusi keresztényüldözések idején, a
hagyomány szerint Kr. u. 303. április
24-én kivégezték. Õ lett többek között
a lovagok, lovas katonák és a fegyver-
kovácsok védõszentje. Tisztelete Nyu -
gat-Európában csak a 13. században
vált általánossá. 

Ki ne ismerné a vitéz lovagot, aki a líbiai
Sziléna város polgárait félelemben tartó,
a királylányt is megenni szándékozó sár-
kányt legyõzi? Magyarországon nem
olyan erõs a hagyománya, mint Angli -
ában vagy Portugáliában, ahol az orszá-
got a szentnek ajánlották. 
Ha zánk ban is találhatunk több olyan te-
lepülést, amit róla neveztek el, hogy vé-
delmébe ajánlják a helységet. Sokan
nem tudják, hogy a magyar korona bi-
zánci részét az õ képe díszíti. Az elsõ
magyar székesegyházat Gellért püspök
az õ tiszteletére szentelte. A világhíres,
Kolozsvári testvérpár készítette Szent
György-szobor Európa elsõ teljes alakos
bronz lovas szobra. Sajnos a híres szobor
a történelem viharaiban, a török hábo-
rúk után elkerült Prágába, ma is a Szent
Vitus-székesegyház mellett látható.
Magyar országon több másolata is van,
talán a Halász bástya elõtt levõ a legis-
mertebb.

Szent György napjához sok magyar
népszokás, hiedelem is kapcsolódik.
Úgy tartották, hogy ez egy gonoszjáró
nap, amikor a boszorkányok, a rontók
és a szépasszonyok a kedvükre garáz-
dálkodhatnak. Úgy próbáltak ellenük
védekezni, hogy a kerítésbe, az ajtóra,
a kulcslyukba tüskés ágakat tûztek és a
tejesköcsögöket gyógyfüvekkel mosták
ki. A szépasszonyok ellen, hogy a lovak
sörényét össze ne bogozhassák, úgy
védekeztek, hogy szentelt mákot hin-
tettek az istálló köré, miközben ezt
mondták: „Szépasszony, akkor fond be
a lovam sörényét, ha ezt a mákot
megolvastad.” A Szent György-napon
szedett harmatnak különleges va -
rázserõt tulajdonítottak. Az asszonyok
éjfélkor vagy hajnalban kimentek a
rétre vagy a gabonatáblára, a harma-
tos füvön végighúztak egy lepedõt,
közben rövid, varázserejûnek tartott
mondókákat ismételgettek. Az így
összegyûjtött vizet a kenyérlisztbe csa-
varták, a harmatos füvet a teheneknek
adták. Ettõl azt remélték, hogy a ke-
nyér finomabb lesz, a tehén több tejet
fog adni annak a kárára, akinek a
füvérõl, táblájáról azt összegyûjtötték.
Ez a hagyomány a múltban aktívan élõ
népszokás volt.
A népi hagyományok úgy tartották,
hogy Szent György napja megfelelõ arra,

hogy földbe ásott kincsek után kutassa-
nak. A hiedelem szerint a kincsek helyét
úgy lehetett megtudni, hogy minden
hetedik évben lángot lehet látni fölöttük. 
Szent György napján szerzõdtették a bé-
reseket, a kanászokat és a pásztorokat.
Szerzõdésük egy évig vagy a kö vetkezõ
év Szent Mihály napjáig (szeptember
29-éig) volt érvényes. Ilyenkor szokták
megajándékozni õket egy-egy tojással,
ami azt jelentette, hogy ilyen gömbö -
lyûre kerekedjenek a legelõre kihajtott
állatok. A kutak tisztítása, a határjárás, a
határjelek megújítása, karbantartása is
történhetett ezen a napon.
Ezen a napon szívesen ettek-ittak, vigad-
tak az emberek. Habár a gasztronómiá-
ban nincs olyan specialitása, mint hús-
vétkor a sonka, de a nyárson sült man-
galica és ökör, a harcsapaprikás jellegze-
tes ételei az ünnepnek. Ehhez a naphoz
kapcsolódik a fiatalokat párosító szokás,
a kilövés. Este a dombon, a tûz körül a
fiatal legények kikiabálták a lányok hi-
báit, ezt nevezték kilövésnek. Ezt név
nélkül tették, de a lányok a hibáikról biz-
tosan magukra ismertek.
A néphit szerint ez a nap idõjóslásra is
alkalmas. Ha Szent György napján vagy
azelõtt egy nappal dörgött az ég, akkor
jó bortermésre számítottak. Ahonnan ér-
kezett az esõ, onnan várták egész évben
az esõt. Jó jelnek tartották, ha aznap a
varjú már nem látszott ki a búzából,
mert az bõ termést ígért. Idénre is re-
méljük a legjobbakat!          »BINCZE DIÁNA

Szent György-napi népszokásaink

A Celldömölki Városi Általános Iskola évek óta meghirdeti
Gazdag Erzsi költõnõrõl elnevezett szavalóversenyét. Idén
sem volt ez másként, a lebonyolítás azonban a járvány-
helyzet miatt csak online valósulhatott meg.

Az elmúlt évek hagyományaihoz igazodva a városi iskola
ezúttal is az iskolába készülõ nagycsoportos óvodásokat
szólította meg, online szavalóversenyt hirdetve, idén
rajzversennyel kiegészítve. A „Kedvenc Gazdag Erzsi ver-
sem” címmel kiírt felhívásra a köl tõ nõ egy versének el-
szavalásával, vagy illusztrálásával lehetett nevezni. A
verselni szeretõket szavalóversenyre, a rajzolást
kedvelõket pedig rajzversenyre invitálta az iskola, de
akár mindkettõre is jelentkezhettek a kis óvodások. Az
online megvalósítás során a szülõ vagy óvónõ által rög-
zített versmondást, illetve az elkészített rajzokat lefény-
képezve kellett email-ben beküldeni, a zsûri ezeket érté-
kelte. A versmondó verseny elbírálása a mûvelõdési köz-
pontban zajlott, ahol a következõ eredmények születtek: 
I. helyezett Papp Marcell, II. helyezett Perlaki Sára, III. he-
lyezett Gasparics Viktória Etelka.
Különdíjasok: Baranyai Dorka, Bruckner Liza, Horváth Kitti,
Jován Ábel, Kovács Zoárd, Pusztai Fanni, Takács Anna Zsófia.
A rajzverseny eredménye: I. Szabó Eszter, II. Takács Anna
Zsófia, III. Tarkó Jázmin.                                 »REINER ANITA

Gazdag Erzsi versek online
A Kemenes Vulkán Park túrára biztatja, játszani hívja a

celldömölkieket.
Két jeles tudóshoz kapcsolódik a két túraajánlat,
amelyekbõl egyet teljesítve játékban vehetnek részt a
túrázók. A túra teljesítésének igazolására a kiinduló pon-
ton és a Ság hegyen is készüljenek szelfik!
Az elsõ túra induljon a Hunyadi utcai parkból, a termé-
szettudós egykori lakóháza mellõl. A parkban készülhet
a fotó a botanikus mellszobránál, és indulhat a kirándulás
a Ság hegyre, a botanikai tanösvényig.
A második túra induljon a fizikus nevét viselõ középisko-
lától, a fotó elkészülte után egészen a Ság hegyre, a
Sághegyi Múzeum falán található emléktábláig.
Egy-egy túra kb. 3,5 kilométer, családi, baráti séta kere-
tében könnyen teljesíthetõ.
A túrán készített fotókat és a tudós nevét a Vulkánpark a
következõ elérhetõségeken várja:
e-mail: info@kemenesvulkanpark.hu, messengeren
a Kemenes Vulkán Park facebook-oldalára
A túrát teljesítõk és a fotókat be kül dõk között a
Vulkánpark ajándékokat sorsol ki. A
fotók beküldésének határideje:
2021. május 17.
Jó túrázást!

„Négy évszak a Ság lábánál”
TOP-7.1.1-16-H-HESZA-2020-01797

Túrázz, szelfizz, játssz a Vulkánparkkal!
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Termelési szerkezetváltás a Tó utcában
A nagyobb munkáltatók közé tartozott a
70-es években az ún. Keripar. Sokakban
ébreszt nosztalgiát a város lakói közül.
Néhány éve azonban új gazdája van az
üzemnek, mely ma már a Mûszer
Automatika Kft. nevet viseli, s míg ko-
rábban saját forrásból igyekeztek leg-
alább az épület állagát megóvni, az
utóbbi idõben pályázati támogatásokat
is nyertek fejlesztéseikre. S hogy mivel
is foglalkoznak? Skrabák László fejlesz-
tési fõmérnök nyilatkozott lapunknak.

– A Mûszer Automatika Kft. Tó utcai te-
lephelyén az Egészségipari Támogatási
Program keretében megvalósuló nagy-
arányú fejlesztést hajtunk végre nettó
egymilliárd forint értékben. A fejlesztés
a koronavírus (ismertebb nevén COVID-
19) elleni védekezés anyagainak és
eszközeinek gyártását célozza. A rövid
határidõs beruházás befejezése után
három termelõüzem kezdi meg mûkö -
dését június hónapban. Ezek közül az
egyik az alkoholmentes területfertõt -
lenítõ-anyag gyártás.
»Mi jellemzi ezt a készítményt?
– A Mûszer Automatika Kft celldömölki
laboratóriumában kifejlesztett készít-
mény környezetbarát, retard (tartós)
hatású, alkoholmentes. A fejlesztés so-
rán az alapanyagok kiválasztásakor ta-
nulmányoztuk a japán kutatóintézetek
humán vizsgálatait, és az EU biocid tör-
vényeit. A kifejlesztett készítmény jó
eredménnyel túl van a mikrobiológiai
vizsgálatokon (baktericid, fungicid), a
virológiai vizsgálatokat a Nemzeti Nép -
egészségügyi Központ végzi. Az építés

alatt álló üzem gyártási kapacitása
mûszakonként 20.000 liter lesz, és egy
mûszakban 6 fõnek ad munka
lehetõséget.
»Mivel foglalkozik a második termelõ -
üzem?
– Ebben a termelõüzemben hideg kö -
dölõ berendezések gyártásával fogunk
foglalkozni.
»Mit tudhatunk ezekrõl a berende zé -
sekrõl?
– A gyártandó eszközök az elõállított
területfertõtlenítõ készítmény kijutta-
tása céljából készülõ speciális eszkö-
zök, melyeknél a ködméret 50 mikro-
méter környékén állítható. Az eszközök
fejlesztése folyamatos és a vállalkozás
termékcsaláddá kívánja bõvíteni oly
módon, hogy azok a mezõgazdaság te-
rületén is alkalmazhatóak legyenek. A

beruházás során a legmodernebb gé-
pek kerülnek letelepítésre (mint pl. lé-
zervágó, megmunkáló központ, prog-
ramvezérelt élhajlító, csõhajlító, 3D-s
alkatrész nyomtató, stb.) A termelés
magasan képzett munkaerõt igényel,
mûszakonként 6-12 fõt a mechanikai
és szerelõ üzemben.
»És mi a profilja a harmadik termelõ -
üzemnek?
– Ez egy elektronikai üzem, melynek
elsõdleges célja az egészségipar részére
a légzõkészülékek és egyéb életfontos-
ságú eszközök szünetmentes alátámasz-
tását biztosító tápegységek gyártása.
Emellett a cégcsoport saját gyártmánya-
inak (vasútbiztosító-eszközök, gáz érzé -
kelõk) áramköri paneljeinek teljeskörû
gyártása. Célunk nem a teljes robotizált
tömeggyártás, hanem a minõségi elekt-
ronikai termékek elõállí tása, amelyhez
szakképzett munkaerõ szükséges. Az
üzem feladatai közé tartozik a termékek
elektronikus és mechanikai tervezése, a
panelek helyszínen történõ, saját
kivitelezésû felületszerelt beültetése,
ezek tesztelése. A tápegységek fémbur-
kolatainak gyártását és az összeszerelé-
sét a mechanikai üzem, és a szerelde
végzi, az elektronikai üzem várható lét-
számszükséglete 6-10 fõ.
»Milyen célt fogalmaztak meg a pro-
jektterv megalkotása során?
– A tulajdonosok a beruházástól, a
MANTI üzemmel kiegészülve a celldö-
mölki gyár árbevételének jelentõs nö-
vekedését várják, bõvülõ foglalkozta-
tottság mellett. Ez a beruházás meg-
alapozza, hogy a celldömölki telephely
az egészségipar új gyártóbázisává vál-
jon. Ez olyan alap, amelyre folyamatos
fejlesztéssel építeni lehet.

»LA
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A Kemenes Vulkánpark muzeális mû -
ködése mellett fontos feladatának tart-
ja a természet és környezetvédelmet.
Ennek megfelelõen igyekeznek ezek-
hez kapcsolódó kezdeményezéseket,
programokat közzétenni. 

A vulkánpark munkatársai az elmúlt
hónapban két nagy állatcsoport védel-
mére hívták fel a figyelmet: elõször a
beporzók fontosságára fókuszálva ro-
varhotelt készítettek; március végén
pedig a korábbi madáretetõs videóhoz
csatlakozva egy újabb kisfilmet tettek
közé facebook oldalukon, melyben az
odúban költõ madarak jelentõségére

helyezik a hangsúlyt. 
Mint azt Horváth Balázs, a Kemenes
Vulkánpark munkatársa elmondta: az
odúköltõ fajok eredetileg természetes
úton korhadással, vagy harkályok által
kivájt odvakban költöttek. Fontos krité-
rium az idõs, vastag átmérõjû fák je-
lenléte, sajnos azonban ezek az odú -
képzõdésre hajlamos fák alig fellel -
hetõek a természetben, ezért fontos az
odúköltõ fajokat mesterséges odúval
támogatni. Ezeknek több típusa létezik:
egyik nagy csoport a kerek röpnyílású
odúk, melyek különbözõ méretekkel
rendelkeznek. Kihelyezésükkel cine-
géknek, csúszkáknak, seregélyeknek
segíthetünk. Másik csoport a félig nyi-
tott elõlapú odúk, melyekben rozsda-
farkú, vörösbegy, vagy szürke légykapó
megtelepedésére számíthatunk. Né -
hány madárodút a vulkánpark is be-
szerzett, melyek közül egyet a Vá -
rosháza mellé, egyet pedig a Kemenes
Vulkánpark környékére helyeztek ki. A
többi pedig meghirdetett nyeremény-
játékuk szerencsés nyerteseinek birto-
kába került. 
Ebben a hónapban pedig szintén a
„Négy évszak a Ság lábánál” címû pro-
jekt keretében tovább szeretnék szépí-
teni a vulkánpark környezetét. Az el-
múlt évekhez hasonlóan idén is civil

szervezetek, egyesületek, családok fel-
ajánlásának köszönhetõen már kora ta-
vasszal krókuszok borították a dombo-
kat, a virágágyásokba pedig levendulák,
rózsák kerültek. Jelenleg magaságyások
kihelyezésével folytatódik a szépítõ te-
vékenység. Egy magaságyás a rovarho-
tel mellé kerül ki, ebben csak virágok
lesznek; a többi öt pedig a vulkánpark
elé, ezekbe hagyományos kerti növé-
nyeket fognak ültetni, úgymint rozma-
ringot, kakukkfûvet, zsályát. – tájékozta-
tott Barsy Rita, majd így folytatta: „A vi-
rágok közül napvirágra, bársonyvirágra,
és körömvirágra gondoltunk, ezek
aránylag egyszerûen nevelhetõk, de re-
méljük, hogy a paradicsom és az eper is
megterem majd itt. Bízunk abban, hogy
az elkészülõ magaságyások késõ õszig
díszítik a vulkánpark környezetét.
Akinek van kedve, csatlakozhat a ma-
gaságyások beültetéséhez, a progra-
mot május elsején délután három órá-
ra tervezzük, és mindenkit szeretettel
várunk!”

»REINER ANITA

„Négy évszak a Ság lábánál”

A „Nõi erõ – Stabil alap nõknek Vas me-
gye déli és keleti részén” – EFOP-1.2.9-
17.2017-00016 – címû projekt kereté-
ben számos rendezvény és program is
megvalósult Celldömölkön, a város
több intézményének bevonásával. 

A projekt záróakkordjaként, a konzorciu-
mi partnerek közös döntése alapján
„Családbarát díj”-ban részesítette a le-
ginkább segítõkész és együttmûködõ
vállalkozásokat, intézményeket. A díjá-
tadóra március 24-én került sor Szom -
bathelyen, ahol Celldömölkrõl négy ve -
zetõ részesült az elismerésben. A projekt
három éve alatti aktivitást, családbarát
hozzáállást figyelve ítélte meg a konzor-
cium (Vas Megyei Keres kedelmi és
Iparkamara, Változó Világ ért Alapítvány,
Pannon Novum Kft., IFKA Közhasznú
Nonprofit Kft.) az átadásra kerülõ elis-
meréseket. A 2018. április 1-tõl 2021.
március 31-ig tartó idõszak statisztikája

alapján többek között olyan Vas megyei
vállalkozások kaphatták meg az elisme-
rést, akik a legsegí tõ készebb céges
együttmûködõ partnerek voltak, illetve
akik a projekt legtöbb programján részt
vettek, és egyéb kiemelkedõ, példa -
értékû aktivitással járultak hozzá annak
sikeres megvalósulásához.
A három év statisztikái (jelenlétek,
együttmûködés, projektvállalások, ak-
tivitások) alapján a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár, a
Vulkán Gyógy és Élményfürdõ, a Jufa
Vulkán Thermen Resort, valamint a
Wewalka Kft. elnyerte az EFOP „NÕI
ERÕ Családbarát díj”-at, melyet a díj -
nyer tesek képviseletében Pálné Hor -
váth Mária, Lóránt Gábor és Klára Ág -
nes igazgatók vehettek át. Kovács
Szilvia, a Wewalka Kft. telephelyve -
zetõje nem tudott részt venni a díjáta-
dón, így õ egy késõbbi idõpontban ve-
szi át az elismerést. »REINER ANITA

„Családbarát díj” négy celldömölki intézménynek

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár által rendezett „A hét
mû tárgya” mûvészeti nyereményjá-
ték elsõ három feladványának nyer-
tesei: 1. feladvány: Iván Zoltánné,
Szakosné Nováki Erzsébet, Bolla
Gáborné. 2. feladvány: Pálfalvi Ivett,
Zsu pá nyiné Mar ton Mária, Tóth Im réné.
3. feladvány: Kiss Veronika, Klaffl
Gábor, Kerék József.
A nyerteseknek gratulálunk, nyere-
ményeik átvételérõl e-mailben értesí-
tést küldünk!

Nyertesek
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Celldömölk – Répcelak 3–0
Celldömölk, Vas megyei labdarúgó baj-
nokság 21. forduló 2021. március 13.
A mérkõzés a Répcelak meg nem jele-
nése miatt elmaradt, a mérkõzést 3–0-
val a Celldömölk javára igazolták.
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Répce lak
U19 4-1 (1-0) G.: Komjáti István, Szabó
Kristóf, Kocsis Barnabás, Galovich Máté.

*
Lukácsháza – Celldömölk 2–2 (1–0)
Lukácsháza, zárt kapus mérkõzés Vas
megyei labdarúgó bajnokság 22. fordu-
ló 2021. március 20.
Vezette: Bedi Tamás (Kártyás Katalin,
Kovács Balázs).
Lukácsháza: Horváth K.– Lévai (Németh
R. 62. p.), Bolfán, Szentkúti, Vörös –
Lengyel (Keresztényi 84. p.), Németh
Cs., Osztrosits, Bõsze – Dan, Horváth M.
(Takács 65. p.). Edzõ: Sántha Szilárd.
Celldömölk: Hujbert – Galovich (Szabó
72.p.), Gábor, Enyingi, Keszei R. –
Manganelli, Tóth, Döbrente (Marsai
57.p.) – Dobson, Kovács (Gorácz 57.p.),
Keszei Tamás. Edzõ: Kelemen Kornél. 
Góllövõk: Németh Csaba (35. p.) és
Dan Gergõ (68. p.), illetve Dobson
Dávid (48. p.) és Tóth László (59. p.).
Kiállítva: Keresztényi Zénó (88. p.).
Elõmérkõzés: Lukácsháza U19 – Celldö -
mölk U19 1–2 (0–0) G.: Tóth Zoltán,
Komjáti István.

*
Celldömölk – Király SE 0–0 (0–0)
Celldömölk, zárt kapus mérkõzés Vas
megyei labdarúgó bajnokság 23. fordu-
ló 2021. március 27.
Vezette: Szabó III. Zoltán (Szabó Péter,
Gersei Tamás).
Celldömölk: Hujbert – Galovich, Göntér,
Gábor, Keszei R. – Manganelli Zs.,Tóth,
Enyingi (Gorácz 80. p.), Döbrente (Ko -
vács 62. p.)– Dobson (Péter 83. p.),
Mar sai (Keszei Tamás 68. p.). Edzõ:
Kelemen Kornél. 
Király SE: Király – Szalay, Marton, Ta -
kács, Kalmár (Hegedûs 46. p.) – Kudron
(Ligeti 60. p.), Kiss, Devecseri, Kovács –
Halmosi, Németh. Edzõ: Hegyi László
Elõmérkõzés: A Király SE U19 a regio-
nális utánpótlásbajnokságban játszik,
így a Celldömölk szabadnapos volt.

*
Rábapaty – Celldömölk 1–1 (1–1)
Rábapaty, zárt kapus mérkõzés Vas
megyei labdarúgó bajnokság 24. fordu-

ló 2021. április 2.
Vezette: Szabó I. Zoltán (Németh And -
rás, Lukács Lívia).
Rábapaty: Király – Csupor, Piros P., Sza -
bó, Nardai – Gosztolya (Nagy 85. p.),
Fehér E., Fehér K. (Farkas 61. p.), Balhási
– Piros D., Könczöl. Edzõ: Enzsöl Gábor.
Celldömölk: Hujbert – Galovich, Szuh,
Göntér, Keszei R. – Manganelli, Tóth
(Go rácz 68. p.), Enyingi – Dobson (Sza -
bó 73. p.), Marsai (Kocsis 85. p.), Ke -
szei Tamás (Kovács 59. p.). Edzõ: Ke le -
men Kornél. 
Góllövõk: Piros Dominik (31. p.), illetve
Tóth László (30. p.).
Elõmérkõzés: Rábapaty U19 – Celldö -
mölk U19 1–6 (1–3) G.: Horváth Adrián
2, Komjáti István, Horváth Márk, Cseh
Lóránt, Kulman Ferdinánd. 

*
Celldömölk – Bük 2–4 (0–2)
Celldömölk, zárt kapus mérkõzés Vas
megyei labdarúgó bajnokság 25. fordu-
ló 2021. április 5.
Vezette: Horváth Péter (Gersei Tamás,
Domján Anna).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Göntér,
Gá bor, Péter – Manganelli Zs.,Tóth (Go -
rácz 58. p.), Enyingi (Szuh 67. p.)– Dob -
son (Keszei Tamás 58. p.), Kovács (Kocsis
71. p.), Marsai. Edzõ: Kelemen Kornél.
Bük: Gábriel – Taródi (Plenár 84. p.), Ko -
vács, Schimmer, Csonka – Orbán (Hor -
váth 78. p.), Németh, Tóth (Czirók 46.
p.), Resch – Komálovics, Czingráber.
Edzõ: Marton Róbert.
Góllövõk: Kovács Adrián (52. p.) és
Manganelli Zsolt (90. p.), illetve Ko má -
lovics Ádám (6. p.), Taródi Dávid (24.
p.), Orbán Dániel (51. p.) és Czirók
Dávid (72. p.). 
Kiállítva: Gábor Szabolcs (66. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Bük
U19 3–0 (2–0) G.: Döbröntei Bálint,
Horváth Adrián, Komjáti István.

*

Körmend – Celldömölk 0-2 (0-0)
Körmend, zárt kapus mérkõzés Vas
megyei labdarúgó bajnokság 26. fordu-
ló 2021. április 10.
Vezette: Németh Tibor (Nagy Péter,
Kár tyás Katalin).
Körmend: Balogh – Tompa, Buti, Ta -
kács, Németh – Czeglédi (Németh Ba -
lázs 67. p.), Péter, Tóth (Török 79. p.),
Horváth (Varga 62. p.) – Sály (Simon
84.p.), Bajnok (Németh Bálint 57. p.).
Edzõ: Kurucz Ádám.

Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh,
Enyingi, Keszei R. – Manganelli, Tóth,
Dob son (Szabó 79. p.) – Marsai (Kocsis
69.p.), Kovács (Keszei Tibor 86.p.), Ke -
szei Tamás (Cseh 88. p.). Edzõ: Ke -
lemen Kornél. Góllövõk: Enyingi Márk 2
(62. és 73. p.).
Elõmérkõzés: Körmend U19 – Celldö -
mölk U19 3–2 (1–0) G.: Horváth Adrián,
Kulman Ferdinánd. 
Az ificsapat ezen a mérkõzésen erõsen
tartalékosan tudott kiállni, ráadásul a
40. perctõl kezdve emberhátrányban
játszott, de a hetek óta tartó megérde-
melt sikeresség továbbra is a bajnoki
cím esélyesei közé rangsorolja õket. 

Összességében pozitív szaldójú meccse-
ken van túl a tizenhét csapat alkotta baj-
nokság tizenharmadik helyén álló cell-
dömölki gárda, de a kiesõ helyeket ma-
gába foglaló, hétrõl hétre változó létszá-
mú, jelenleg hét-nyolc csapat alkotta al-
sóházból nem sikerült kitörnie együtte-
sünknek még így sem. Köszön hetõ ez a
sok döntetlennek, illetve annak, hogy a
táblázaton körülöttünk lévõ csapatok
szintén erõteljes és idõn ként váratlan
pontgyûjtésbe fogtak. A nagy versenyfu-
tásban különösen fájó volt a Bük elleni
hazai vereség, mert nemcsak, hogy egy
meccsen meg lehetett volna duplázni az
elõtte három döntetlennel végzõdött ta-
lálkozón kiküzdött pontok mennyiségét,
hanem egy közvetlen riválist tudtunk
volna kellõ mélységbe nyomni magunk
alá a tabellán. A sorsunk így is a saját
kezünkben van, hiszen a hátralévõ ki-
lenc találkozóból ötször (kétszer hazai
pályán, háromszor idegenben) hasonló
helyzetben leszünk, azaz az alsóházi
(mennyivel szebb kifejezés, mint a kie-
sési) rangadón esetlegesen megszerzett
három pont mellett, egyben soros ellen-
felünket helyben topogásra utasíthatjuk
legalább az adott fordulóban. Az emle-
getett öt meccs mellett négyszer ját-
szunk majd „jobb” csapattal, de mond-
juk inkább úgy, a bajnoki sorrendben
jobb pozíciót elfoglaló ellenféllel, olyan-
nal, mint legutóbb a negyedik helyen
állt Körmenddel, akik elleni idegenbeli
mérkõzés sikeressége jól mutatja, ebben
az évadban a valami és a fordítottja is
bármikor megtörténhet. Most a fordí-
tottja volt soron, azért ne higgyék, hogy
nem kellett hozzá akarat, odafigyelés,
küzdés, kellett, de ez egy ilyen játék,
anélkül nem megy.

»DOTTO

A helyzet egyre fokozódik
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NB III. 
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM IV. –
Büki TK 14 : 4
Máthé Gyula 4, Teket Attila 4,
Bakonyi Bertalan 3, Gõgös Martin 2,
Teket Attila – Máthé Gyula páros.
Az õszrõl elmaradt mérkõzés pótlásá-
ra tartalékosan érkeztek a bükiek, így
nem volt nehéz dolga csapatunknak.
EVO ASE Zalaegerszeg II. – CVSE-SWI-
ETELSKY FUTURE FM III. 6 : 12
Ölbei Péter  4, dr. Németh Gábor 3,
Jakus Tamás 2, Csapó László 1, Ölbei
Péter – dr. Németh Gábor, Jakus
Tamás – Csapó László párosok.
Jó játékkal, mindenki kivette részét
a gyõzelembõl.

Bajnoki forduló

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ–Kör -
mendi DMTE 36–22 (19– 8). – Cell dö -
mölk, zárt kapuk mögött, NB II-es nõi
kézilabda-mérkõzés, vezette: Burzán,
Kincses.
Celldömölki VSE: Tömõ – Kazári 4, Szo -
morkovits A. 6, Szomorkovits L. 7/5,
Bagics 3, Gyõrffy 5, Szecsõdi 3. Csere:
Füzfa, Geiger 1, Balogh V., Németh E.
6, Marton, Pup S., Gyõrvári. Edzõ: Sa la -
mon né Csótár Adrienn, Gyõrffy Andrea.

Körmend: Anek – Somlai 2, Õri 4, Her -
czeg 7, Horváth D. 3, Cser, Varga K. Cse -
re: Nagy (kapus) Szalai L., Kiskós 4, Bi -
necz 2, Horváth Zs. Edzõ: Varga And rea.
Megyei rangadó várt a közép me zõny -
höz tartozó celldömölki együttesre, az
ellenfél ezúttal az ezer sebbõl vérzõ,
sereghajtó Körmend volt. A találkozó
elsõ gólját a vendégek szerezték, So m -
lai révén, ám ez volt az utolsó olyan
pillanat a mérkõzésen, amikor körmen-

di elõnyt mutatott az ered mény jelzõ. A
hazaiak gyorsan, magabiztosan kézi-
labdáztak, a védekezések során meg-
szerzett labdákból sok gyors indítás
született, és folyamatosan nõtt a celli
elõny. A szünetre már 11 góllal lépett
el a CVSE, és a második játékrész sem
tartogatott izgalmakat, Salamonné Csó -
tár Adrienn együttese esélyt sem ha-
gyott a Körmendnek.
Lapzártánk után
Pénzügyõr SE U22 – Celldömölki VSE-
Vulkán Fürdõ 40–26 (17–14), NB II-es
nõi kézilabda-mérkõzés     »CSUKA LÁSZLÓ

K.O. a megyei rangadón

hely csapat M GY D V LG KG GK PONT

1. Komárom VSE 16 15 0 1 565 358 207 30

2. Büki TK 17 15 0 2 573 441 132 30

3. Pénzügyõr SE U22 16 12 1 3 459 366 93 25

4. Sárvári Kinizsi SE 17 10 1 6 455 419 36 0

5. Gyõri Audi ETO KC U22 17 9 0 8 520 448 72 18

6. Celldömölki VSE 16 7 3 6 474 470 4 17

7. Mosonmagyaróvári KC U22 17 8 1 8 392 399 -7 17

8. KK Ajka 17 7 0 10 436 440 -4 14

9. SZESE Gyõr 17 5 1 11 410 435 -25 10

10. Student Comfort SKFT 16 4 0 12 383 530 -147 8

11. VKL SE Gyõr 16 2 1 13 443 573 -130 5

12. Körmendi DMTE 16 1 0 15 334 565 -231 2

Mivel a járványhelyzet sok hagyomá-
nyos, és jeles ünnephez kötõdõ ren-
dezvényt is meghiúsít, idén a Keme -
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár által minden évben megszervezett
húsvéti kézmûves foglalkozás is csak a
személyes találkozás mellõzésével va-
lósulhatott meg.

A húsvétváró kreatív alkotó program az
online térben várta az ügyeskedni vá-
gyókat, akik a számítógépen keresztül
adott instrukciók alapján készíthették el
a különféle húsvéti díszeket a család
asztalára, vagy éppen ablakába, ajtajá-
ra. 

A mûvelõdési központ és a könyvtár
munkatársainak közremû kö désével
zaj  lott az online alkotómunka, melyet
a Tv-Cell rögzített. A felvett anyag az
ünnepekben bármikor meg tekinthetõ,
követhetõ, és alkalmazható volt. 
A videó mellett az intézmény idén
letölt hetõ munkafüzettel is kedveske-
dett az ünnep alkalmából, így az elké-
szített húsvéti díszek (origami nyúl,
ajándékhozó nyuszi) mellé különféle
sablonokat (áttört mintájú tojások, tar-
ka tyúkok, csibék, bárányok) is le lehe-
tett tölteni, és „családi munka mûhely”
keretében elkészíteni. 

»REINER ANITA

Húsvéti kézmûveskedés online

Az NB II jelenlegi állása
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„Kemenesaljai Mûvészeti Album”
címmel új kezdeményezést indí-
tott útjára a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár. 
Február elejétõl kezdõdõen két-
hetente egy-egy mû al  kotás kerül
ki az intézmény kirakatába, me-
lyek közt a városhoz, illetve
Kemenesaljához kötõdõ alkotók
mû re mekei lesznek láthatók. 

A kiállított alkotásokhoz kapcsoló-
dóan 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 al-

kotó Celldömölkhöz, illetve a
Keme nes aljához?

A helyes megfejtést beküldõk
nyereményben részesülnek. 

A megfejtéseket a következõ
email címekre lehet beküldeni,
2021. április 29-ig: katie2ne-
meth@gmail.com vagy 
info.kmkk@gmail.com.
Az aktuális feladványt kéthetente
közzétesszük lapunk hasábjain. 

A hét mûtárgya – 5. feladvány
A húsvéti ünnep kapcsán online to-
jásszépségversenyt hirdetett a Ke -
me nes aljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár. A versengésre az elkészí-
tett hímes tojások fotóinak beküldé-
sével lehetett nevezni.

Az online lebonyolított tojásszép-
ségversenyre gyerekek és felnõttek
egyaránt nevezhettek az általuk
szabadon választott technikával el-
készített hímes tojások fotóival. A
megmérettetésre 42 nevezõtõl ér-
kezett be fotó, a felnõtt kategóriá-
ból 28, a gyermekbõl pedig 14. A
beküldött képek felkerültek a KMKK
facebook oldalára, és azokat ott
megtekintve zajlott a szavazás. A
szebbnél szebb tojásokra április 1-
5-ig lehetett a kedveléseket be -
gyûjteni, melynek eredményeként
a legtöbb voksot elérõk részesültek
díjazásban. 
Gyerek kategória: Illés Eliza 218 sza-
vazat, Vönöcki óvoda 109 szavazat,
Soós Bence 94 szavazat.
Felnõtt kategória: Horváth Kálmán -
né 260 szavazat, Varázsdoboz Egye -
sület 240 szavazat, Vajda Alexandra
164 szavazat.               »REINER ANITA

Tojásszépségverseny

Az elmúlt két évhez hasonlóan idén is
ékesítette tojásfa a Szenthá romság
teret. A városközpontot díszítõ hangu-
latos elem a tavaszt és a közelgõ hús-
vétot hívatott köszönteni.

Elsõként két évvel ezelõtt került ki-
jelölésre a Szentháromság tér négy
fája, hogy üde színfoltként tojásfává
átalakulva hirdesse a tavasz legna-
gyobb ünnepének, húsvétnak a kö-
zeledtét. 
A hagyományos húsvéti dekorációk
között egyik legnagyobb kedvenc a
tojásfa, mely ünnepi hangulatot va-
rázsol az otthonokba. Idén ismét
megjelent a város rendezvényterén
is az ünnepre utaló dekorációs elem,
hogy a húsvét egyik legfõbb szim-
bólumával, kifújt tojásokkal legyen
feldíszítve. 
Tavalyelõtt még óvodások mûsorával
és közre mûködésével zajlott a tojásfa
díszítése, tavaly és az idén pedig saj-

nos a járványhelyzet mind ezt nem
tette lehe tõvé, így zárt körben a vá-
rosvezetés, az önkormányzati hivatal,
a városi óvoda és a mûve lõ dési köz-

pont veze tõ sége, és munkatársai által
kerültek felhelyezésre a szebbnél
szebb kifújt tojások.

»REINER ANITA

Tojásfa húsvét alkalmából



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

TETÕFÁT
A FA-GYULA
FATELEPRÕL!

LUCFENYÕ TETÕFA,
DESZKA, GERENDA, LÉC

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBEN IS LEADHATJA, 

A SÁGI U. 47-BEN

SZÁRÍTOTT BOROVIFENYÕ,
TÖLGY, KÕRIS, ÉGER HÁRS 

ASZTALOS MIN. FÛRÉSZÁRU 
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.

AKÁC, CSER TÛZIFA, 
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

EUTR: AA3281093 techn. azonosító

„Piros, fehér, zöld” címmel hirdetett
online rajz és alkotó pályázatot a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc emlékére. Az
eredményhirdetésre március 19-én
került sor. 

A pályázati felhívásra a témához kap-
csolódó, tetszõleges technika alkal-
mazásával készített alkotásokkal, raj-
zokkal lehetett nevezni, mûfaji meg-
kötés nélkül. Mivel ezen program le-
bonyolítására is csak online volt

lehetõség, az elkészült mûvek fotóit
kellett beküldeni a szervezõ, mûve lõ -
dési központ részére. A beérkezett
fényképek felkerültek az intézmény
facebook oldalára, ahol március 12.
és 15. között lehetett szavazni a leg-
jobban tetszõ alkotásra. A program
népszerû volt a virtuális közönség kö-
rében, hiszen nem kevesebb, mint
1995 szavazat érkezett. A nevezõk
számát tekintve, összesen 14-en vol-
tak: négy óvodás, hét általános isko-
lás (ebbõl két csoportos alkotás), egy
középiskolás, valamint ketten a fel -

nõttek körébõl. A beérkezett mûveket
zsûri értékelte, a mûvelõdési központ
facebook oldalán legtöbb szavazatot
elérõ nevezõ pedig közönségdíjban
részesült, mely ezúttal a 425 szavaza-
tot bezsebelõ Celldömölki Városi Álta -
lános Iskola Alsósági Tagiskolája 3.
osztályának birtokába került.
A zsûri döntése alapján díjazásban ré-
szesültek: Csuka Dominik (6 éves),
Hencz Dorka (6 éves), Karádi Míra
(Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola 2. osztály), Kokauszki Dorina (2.
osztály), Nagy Eszter Noémi (Cell -
dömölki Berzsenyi Dániel Gim názium
9. B), Szabó Mónika, Horváth Diána.

»REINER ANITA

Alkotópályázat piros, fehér, zöldben

Az online megrendezett Sistrum Zenei
Versenyeken eredményesen szerepel-
tek növendékeink: Boross Huba Má -
tyás, jánosházi tagiskolánk zongorista
növendéke a szombathelyi Sistrum Ze -
nei Versenyek zongoraversenyén ezüst
minõsítést ért el. Felkészítõ tanára
Lovász Gábor. Budai Ádám kürtös nö-
vendékünk a szombathelyi Sistrum
Zenei Versenyek Rézfúvós versenyén
arany minõsítést ért el. Felkészítõ taná-
ra: Kovács Róbert.                          »BK

Eredményesen szerepeltek a Sistrum Zenei Versenyeken

BOROSS HUBA MÁ TYÁS BUDAI ÁDÁM



Bölcsõdei beíratás
Tisztelt Szülõk!
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2021/22. gondozá-
si-nevelési évre történõ bölcsõdei beiratkozásokra az
alábbi idõpontokban kerül sor:
2021. április 26-án 8–12 óráig, 2021. április 27-én 8–17
óráig a 06/70/456-6513 telefonszámon elõre egyezte-
tett idõpontban.
A beíratás helye: 9500 Celldömölk, Vasvári Pál u. 17.

»NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT BÖLCSÕDÉJE

A Celldömölki Városi Óvodában 2021. április 26–án, és 27-
én, reggel 8 órától 16 óráig tartják a beiratkozást. A Koptik
úti Óvodába és a Vörösmarty úti Tagóvodába jelentkezõ
gyermekeket a székhelyóvodában, az Alsósági
Tagóvodába jelentkezõ gyermekeket ugyanezen az
idõpontban az Alsósági Tagóvodában lehet beíratni. A
pandémiás helyzetre tekintettel az óvodai beiratkozásra
nemcsak személyes, hanem online úton is lehetõség van,
melyhez kapcsolódóan az ûrlap a város honlapján
(www.celldomolk.hu) érhetõ el. A kitöltött adatlapokat a
varosiovoda@cellkabel.hu e-mail címre, vagy az óvodák
postaládájába várják vissza.

Óvodai beíratás 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


