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Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny kiszolgálás!

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

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

Az önkormányzat mûködése a koronavírus-járvány idején
A koronavírus-járvány akárcsak a világon mindenütt sok mindent, városunkban az önkormányzat, az önkormányzati hivatal mûködését is befolyásolta.
Errõl beszélgettünk Farkas Gáborral, a
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõjével.

»Hogyan befolyásolta az önkormányzat
mûködését a pandémia és az annak kapcsán hozott kormányzati intézkedések?
– Az elsõ, talán leglényegesebb változás, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet
idején a katasztrófavédelemrõl és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4). bekezdése alapján a
képviselõ-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja.
»Ez azt jelenti, hogy a polgármester
egyedül dönthet bármely ügyben?
– A képviselõ-testület hatáskörébe tartozó ügyekben igen. De a gyakorlatban
ez nem így valósul meg, hiszen a legtöbb döntés elõtt a polgármester kikéri
vagy a képviselõk, vagy az alpolgármesterek, bizottsági elnökök és az
intézményvezetõk véleményét.
»A képviselõ-testület ülését a városi televízió közvetítette, most honnét tudhatják meg az érdeklõdõk a döntéseket?
– Természetesen most ilyen élõ közvetítésre nincs mód, de minden meghozott döntés – legyen az rendelet vagy

határozat – elolvasható a város honlapján, illetve a legfontosabb döntésekrõl
a városvezetés a TV-Cell facebook oldalán is tájékoztatta és tájékoztatni is
fogja a lakosságot.
»Konkrétan a Hivatal mûködésében
milyen változások következtek be?
– Alkalmazkodtunk mi is a kialakult
rendhez, miszerint próbáltuk csökkenteni a jelenlét nélküli ügyfélfogadást,
elõsegítve így munkatársaink és ügyfeleink védelmét egyaránt. Amely ügyeket lehetett, telefonon, emailon és más
e-közigazgatási csatornákon próbáltunk
intézni. Természetesen nem lehetett
teljes mértékben bezárni az ajtókat, hiszen ebben az idõszakban is sok ügyfél
igényelte a személyes ügyintézést.
»Mi a helyzet az önkormányzati rendezvényekkel?
– Értelemszerûen nagy létszámmal járó
rendezvényeket ebben az idõszakban az
önkormányzat sem tarthatott, így a korábbi években nagy számú érdeklõdõ jelenlétével megvalósuló események
megszervezése, mint pl. a tojásfa feldíszítése vagy az elmúlt évben született
gyermekek tiszteletére történõ faültetés
most szûk körben valósulhatott meg. A
Hivatalban az esküvõk létszámát pedig
Kormányrendelet határozta meg, mely
szerint az esküvõn kizárólag a szertartásvezetõ, az anyakönyvvezetõ, a házasulandók a két tanúval, a házasulan-

dók szülei, nagyszülei, testvérei, valamint gyerekei vehetnek részt.
»Hogy alkalmazkodtak az ügyfelek az
új rendhez?
– Azt gondolom, mindenki számára
nyilvánvaló volt, hogy az ilyen típusú
intézkedések, döntések az emberek
egészségének megõrzését szolgálják,
így elfogadták azokat. De azt gondolom, akinek lehetett, ugyanúgy elintéztük az ügyét, mint tettük volna azt normális körülmények között.
»Hogyan változtak meg a Hivatal feladatai a veszélyhelyzet idõszaka alatt?
– Sok feladatot változatlanul ugyanúgy
kellett csinálnunk, ahogy tettük azt
azelõtt is, mint például az anyakönyvi
ügyek, az adóügyek, a költségvetési
tervezéssel, könyveléssel, a pályázatokkal kapcsolatos feladatok vagy például a hagyatéki leltár felvétele. De
ezek mellett megjelentek új típusú feladataink, hiszen a központi döntések
alapján jó pár helyi döntést kellett
meghozni, így elõkészíteni és végrehajtani az intézmények mûködése kapcsán. Megnõtt a segélyt kérelmezõk
száma, több esetben segítséget kértek
a karanténba kerülõk is. Részt vettünk
a védekezéshez szükséges eszközök
szállításában, szétosztásában vagy akár
segítséget nyújtottunk a háziorvosoknak az oltásra regisztrálók kiértesítésében is.
»ÚK

Magnólia a legkisebb városlakóknak
Immár hatéves hagyományra tekint
vissza Celldömölkön az a szép gesztus,
melynek keretében az önkormányzat a
védõnõi szolgálattal közösen fát ültet
az elõzõ évben született legifjabb celldömölki lakosok köszöntésére. A születés fájának kinevezett tulipánfák száma évrõl évre gyarapodik, így idén
már a hatodikat ültették el a 2020-ban
született babák tiszteletére.
Celldömölk Város Önkormányzata részérõl Fehér László polgármester és
Farkas Gábor jegyzõ, a Népjóléti Szolgálattól Nagy Zoltán igazgató, a védõnõi
szolgálattól pedig Seuczné Horváth Réka
járási vezetõ védõnõ, valamint Martoniczné Németh Éva vezetõ védõnõ volt
jelen, hogy a városháza melletti zöldterületen elültessék a legújabb tulipánfát a
celldömölki védõnõi szolgálat illetékességi területén 2020-ban született kisgyermekek számára. A tavalyi évet leszámítva, az elmúlt években hivatalos

ünnepség keretében rendezték meg a
„születésfák” elültetését a szülõk és
gyermekeik részvételével, erre azonban

a járványhelyzet miatt idén sem kerülhetett sor, így csak zárt körben zajlott a
facsemeték elültetése.
»REINER ANITA
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Köszöntések a Bölcsõdék Napja alkalmából
Április 21. a Bölcsõdék Napja Magyarországon, mely 2010-tõl államilag elismert ünnep. 1852-ben e napon nyitották
meg az ország elsõ bölcsõdéjét Budapesten a Kalap utcában, ahol öt szobában 38 kisgyermekrõl gondoskodtak.
A bölcsõde feladata a rábízott gyermekek nevelése, gondozása, ezen belül
az egészséges testi, szellemi, érzelmi
fejlõdésükhöz szükséges biztonságos
környezet megteremtése. A testi, lelki,
érzelmi fejlõdést szakképzett kisgyermeknevelõk segítik, akik a rájuk bízott
kicsiket a legnagyobb felelõsséggel,
szakmai tudással, szeretettel veszik körül. A bölcsõdékre, a bölcsõdei dolgozók
munkájára ma is nagy szükség van. Ezt
bizonyítja többek között az is, hogy a
bölcsõdei férõhelyek iránti igény még
napjainkban is meghaladja a férõhelyek számát, 2011-es statisztikai adatok szerint 35 450 helyre 36 685 gyermek felvételét kérték. A Bölcsõdék
Napja alkalmából városunkban Fehér
László polgármester és Nagy Zoltán, a
Népjóléti Szolgálat igazgatója köszön-

Elköltözött a celldömölki kormányablak

tötte a Városi Bölcsõde munkatársait és
elismeréseket is átadtak, megköszönve
a kisgyermekek érdekében végzett áldozatos, fáradtságot nem kímélõ munkájukat. Oklevelet kapott Faragóné
Horváth Anita szakmai igazgató helyettes, Koronczainé Gyimesi Anita részlegvezetõ-kisgyermeknevelõ és Szalai
Zsoltné bölcsõdei dajka.
»REINER ANITA

„A hét mûtárgya” eredményhirdetés
Februárban „Kemenesaljai Mûvészeti Album” címmel új
kezdeményezést indított útjára a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár. Ennek keretében kéthetente egy-egy
mûalkotás kerül ki a kirakatba, melyhez kapcsolódóan nyereményjátékot hirdetett meg az intézmény.

A celldömölki kormányablak korábbi helyérõl, a Városháza
épületébõl áttelepült a Celldömölki Járási Hivatalnak otthont
adó Kossuth Lajos utca 5. szám alatti épületbe, és 2021. április 29-tõl itt folytatja mûködését. A korábbi helyszínen
véglegesen befejezõdött az ügyintézés.
Az ügyfélfogadás ideje a továbbiakban sem változik:
hétfõn és szerdán 8:00 és 18:00; kedden és csütörtökön
8:00 és 16:00; pénteken pedig 8:00 és 12:00 között tart
nyitva a kormányablak.
A járványügyi helyzetre tekintettel továbbra is arra kérjük
az ügyfeleket, hogy csak a legszükségesebb, halaszthatatlan ügyekkel keressék fel a kormányablakokat, és
lehetõség szerint válasszák az elektronikus ügyintézési
lehetõségeket.
A kormányablakokban továbbra is kizárólag elõzetes
idõpontfoglalással fogadják az ügyfeleket. Idõpont foglalására az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható
telefonszámon van lehetõség.
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A kihelyezett mûalkotások között a városhoz, illetve
Kemenesaljához kötõdõ alkotók remekmûvei láthatók. A
kiállított alkotásokhoz kapcsolódóan meghirdetett nyereményjáték során a „Ki a kép alkotója, és mi a mû címe?”,
valamint a „Milyen szállal kötõdik az alkotó Celldömölkhöz, illetve a Kemenesaljához?” kérdésekre kellett a helyes választ beküldeni.
Eddig az elsõ három feladvány helyes megfejtõi vettek
részt a sorsoláson, és részesültek díjazásban.
Az elsõ feladvány Móritz Sándor festõmûvész Önarckép
címû alkotása volt, melynek megfejtéséért Iván Zoltánné,
Szakosné Nováki Erzsébet és Bolla Gáborné részesült
könyvnyereményben.
„A hét mûtárgya” felhívás második feladványa Szilágyi
Mária keramikusmûvész Kõmíves Kelemen címû kerámia
faliképe volt, melynek megfejtéséért Pálfalvi Ivett, Zsupányiné Marton Mária és Tóth Imréné részesültek díjazásban.
A harmadik rejtvény Szakács László festõmûvész Gyümölcsös csendélet címû alkotását tartalmazta, ezért Kiss
Veronika, Klaffl Gábor és Kerék József vehetett át nyereményt.
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» PORTRÉ

Új vezetõ a Rendõrkapitányság élén
Dr. Nagy Ákos rendõr alezredes vezeti
áprilistól a Celldömölki Rendõrkapitányságot. A város új rendõrkapitányát
Fehér László polgármesternél tett látogatása során, a Rendõrség Napja, április 24-e elõtt néhány nappal kérdeztük
a hivatásáról és terveirõl.
Gyermekkorában felmerült, hogy a
tûzoltóparancsnok nagypapa példáját
követi, esetleg erdész lesz, aztán a gyerekkori elhatározás után az útja egyenesen a Rendõrségre vezette dr. Nagy
Ákost, aki 39 évesen lett a Celldömölki
Rendõrkapitányság vezetõje.
A Celldömölki Rendõrkapitányság korábbi megbízott vezetõje, Erõss Elemér
rendõr alezredes saját kérelmére nyugdíj
elõtti rendelkezési állományba vonult,
az új kapitányságvezetõt dr. Tiborcz
János rendõr dandártábornok, a Vas
Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje
2021. április 1-jei hatállyal nevezte ki.
– Húsz évvel ezelõtt léptem a Rendõrség
kötelékébe, a Rendõrtiszti Fõiskola elvégzése után a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Pápai Rendõrkapitányságán helyezkedtem el. Elõbb
bûnügyi technikusként dolgoztam, azután nyomozóként, és végigjárva a fokozatokat, elõbb alosztályvezetõ, majd a
Bûnügyi Osztály vezetõje lettem, egyben elláttam a kapitányságvezetõhelyettesi feladatokat is – foglalja össze
eddigi életútját az új kapitány.
– Természetesen kihívás és nagyon
megtisztelõ feladat az új beosztás.
Nem teljesen ismeretlen a város, hiszen Pápa közelsége miatt többször
jártam már itt, és korábban is voltak
ismerõseim a Celldömölki Rendõrkapitányságon dolgozók között, hiszen eddig is voltak közös feladataink. Barátkozom a környékkel, kedves kisvárosnak tartom Celldömölköt, közvetlenek,
barátságosak az itt élõ emberek, jól érzem itt magam.
Mind az illetékességi területe, mind a
bûnügyi fertõzöttség tekintetében kisebb léptékû a celldömölki a pápai kapitányságnál. Mint mondja, jól mûködõ
Rendõrkapitányságot vett át, elhivatott, jól felkészült szakemberek dolgoznak itt, az állomány tagjai a legmeszszemenõbbig megfelelnek a szakszerûségi kívánalmaknak. Alapvetõ változásokat nem tervez, hiszen a celli kapitányság a jelenlegi struktúrában kiválóan el tudja látni a ráosztott feladatokat, azonban kisebb módosítások, „finomhangolás” várhatóan be fog következni.

– A jelenlegi járványhelyzetben a személyes kapcsolattartás másként mûködik, de telefonon igyekeztem felvenni
a kapcsolatot a város vezetõivel, a járás
településeinek polgármestereivel, jegyzõkkel, az intézmények vezetõivel. Törekszem arra, hogy a nyitottság megvalósuljon, a kölcsönös együttmûködés híve vagyok. Felajánlottam a segítségemet, kértem, hogy a problémáikkal keressenek, bízom az együttmûködésben.
A rendõrkapitány tájékozódott a kinevezése elõtt, a társszervezetekkel –
Polgárõrség, Katasztrófavédelem helyi
szerveivel – való jó kapcsolat is ismerõs
számára, és ezek folytatását is célul
tûzte ki.
Családjával – feleségével és kislányával
élnek Pápán – ezelõtt is többször átjöttek kirándulni, és az elsõ benyomások
között szerepel, hogy Celldömölk rendezett, tiszta város, nem kell az elhagyott szeméthalmokon bukdácsolni.
Így a szemetelés, illegális hulladéklerakás kérdéskörébe kerülve beszéltük
meg, hogy az illegális szemétlerakás
mindenhol komoly probléma. S bár a
lakosság ennek megoldását is a Rendõrségtõl várja, és több eljárás is folyik
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bûntett tekintetében, sajnos a
Rendõrség kezében lévõ eszközök
ilyen esetekre nem elegendõek, hiszen
gyakran nyomszegény ügyekrõl van
szó. Véleménye szerint az emberek érzékenyek a témára, a helyi és az országos közélet is foglalkozik a témával,
ami elõremutató lehet a jövõre nézve.
Szóba került a generációk közötti
együttélés vonatkozásában a fiatalok
esti, éjszakai hangoskodása, viselkedé-

se is. Ez ügyben azt az álláspontot képviseli, hogy kell a türelem egymás
iránt, hiszen van, akinek az esti lakótelepi beszélgetés is hangoskodásnak
tûnik, zavarja, ám ez ellen a Rendõrség
nem tud fellépni. Más kérdés például a
rongálások, garázda jellegû cselekmények, amelyek ellen eddig is felléptek,
és ezután is fel fognak lépni. A gyermekkorúak esetében a Rendõrség minden esetben megküldi a jelzést a
Gyámhatóságnak, hiszen fontos, hogy
a szülõket megkérdezzék, miért bandázik a gyerek éjszakánként.
Sajnálatos módon súlyosabb bûncselekmények is vannak, azonban a
bûnügyi és a közlekedési mutatókat áttanulmányozva és megismerve elmondta, hogy kiegyensúlyozott közbiztonságot tapasztalt, és a mutatók további javítását tûzte ki célul.
Mi városlakók sokszor keveset látunk a
Rendõrség munkájából, ami jelentheti
azt, hogy szerencsére nincs olyan ügy,
amely miatt kapcsolatba kerültünk volna, s jelentheti azt is, hogy észrevétlenül
végzik a munkájukat. Az bizonyos, hogy
éppen a járványhelyzet miatt nagyobb
rendõri jelenlétet tapasztalunk az utcákon, de a bûn- és balesetmegelõzésben
is fontos szerep jut nekik. Közbiztonság,
közrend, bajtársiasság, elhivatottság –
talán ezek a szavak azok, amelyek
elõször jutnak eszünkbe a Rendõrségrõl.
S bár az évben egy nap, a gonoszt minden alakban legyõzõ, sárkányölõ Szent
György napja a Rendõrség napja, az év
minden napjára kívánunk jó munkát az
új rendõrkapitánynak és az általa vezetett celldömölki állománynak.
»ÚK
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Fenntarthatósági témahét a vulkánparkkal közösen
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma a
köznevelésben 2021. április 19–23. között ötödik alkalommal hirdette meg
az évente 350.000 diákot elérõ Fenntarthatósági Témahét programsorozatot, melynek célja a fenntarthatóság
üzenetének elterjesztése iskolai keretek között.
Celldömölkön a városi általános iskola,
és annak alsósági tagiskolája is részt
vett a programban, melyhez szakmai
segítséget nyújtott a Kemenes Vulkánpark.
A 2021. évi Fenntarthatósági Témahét
kiemelt témája az erdõ, mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság, és a fenntartható közösségek.
Helyi viszonylatban a témanapok eredményes megvalósításához a Kemenes
Vulkánpark is hozzájárult, hiszen a hét
folyamán egy nap az alsósági, két nap
pedig a celli alsótagozatosok látogattak

Kemenesaljai Mûvészeti Album nyereményjáték

A hét mûtárgya 4. feladvány – Megfejtés
„A hét mûtárgya” nyereményjáték
negyedik feladványának beadási
határideje 2021. április 9-én zárult.
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár köszöni a nagyszámú
részvételt a játékban! A helyes
megfejtõknek gratulálunk, õk sorsoláson vesznek részt, nyereményükrõl e-mailben értesítést küldünk!
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A helyes megfejtés: Szalóky Sándor
Celldömölk látkép 1972
Kötõdés Kemenesaljához: Szalóky
Sándor Munkácsy-díjas magyar akvarell és grafikus mûvész, textiltervezõ. 1921. november 11-én született Nemesszalókon. 1972-ben volt
kiállítása a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban.
Helyes megfejtõk: Bodor Krisztina,
Pálfalvi Ivett, Kerék József.

ki a Ság hegy lábához, hogy részt vegyenek a vulkánpark biztosította programokon. Így a diákok megtekinthették
a közelmúltban elkészült rovarhotelt,
madár- és denevérodúkat, az elültetett
fákat és túrázhattak a Ság hegyre, ahol
testközelbõl ismerkedhettek meg az
erdõ szintjeivel és élõvilágával. Az ismeretszerzésen túl kézmûves foglalkozáson is részt vehettek, melynek keretében megalkothatták saját képzeletbeli erdejüket, valamint kitûzõket is készíthettek. A környezet védelme és a
fenntarthatóság érdekében egyre több
civil szervezet és önkormányzat tesz
lépéseket, kezdeményezéseket. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenõ
energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a
veszélyek fenyegetik Földünket, ha
gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már
iskolás korban megismerjék a téma
fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel õk is sokat tehetnek a Föld
védelméért. Egy-egy ilyen témahét pedig a diákok ismereteinek bõvítésével
hiánypótló jelleggel is bír, hiszen iskolán kívüli környezetben gazdagodnak
hasznos ismeretekkel. Ehhez pedig szívesen nyújtott szakmai hátteret a
Kemenes Vulkánpark, melynek munkatársai ezúton köszönik meg az iskoláknak, hogy õket választották a témahét
egyes programelemeinek lebonyolításához.
»REINER ANITA
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» MEGEMLÉKEZÉS

Búcsú dr. Hollósy Istvántól (1946–2021)

Tisztelt gyászoló Család, Hozzátartozók!
Tisztelt gyászoló Gyülekezet!
Szomorúan fogadtuk a hírt, hogy elragadtra körünkbõl a halál Hollósy Istvánt, Pista bácsit. A sors, amely mint
mindenkinek, neki is megíratott, most
nem adott új esélyt a számára.
Kegyelettel és fájdalmas emlékezéssel
gyûltünk ma itt össze, hogy végsõ búcsút vegyünk tõle. Mélyen megrendülve, szomorúan, a gyászoló családdal,
rokonokkal együtt érezve állunk a ravatal elõtt, ahol az urna örökre magába
zárta hamvait.
Tudása, szakértelme, emberi értékei,
tartása és következetessége miatt elismert személyisége volt városunknak. Dr.
Hollósy István a kõszegdoroszlói gyermekkor, a kõszegi gimnáziumi évek, a
mosonmagyaróvári agráregyetemen
szerzett diploma után költözött feleségével Celldömölkre. 1974 óta élt városunkban, feleségével és ma már felnõtt
gyermekeivel, unokáival együtt. Diplomája mellett a gödöllõi egyetemen szerzett szakmérnöki végzettséget, és növényvédõ szakmérnökként került pályázat útján Celldömölkre, a Sághegyalja
MGTSZ-be. 1978 után 13 évig a sárvári
cukorgyárban termelési osztályvezetõként dolgozott, majd 16 évig 16 faluban
volt falugazdász Sitkétõl Bobáig. Doktori
disszertációját 1992-ben írta. 2006-ban
vonult nyugdíjba, de nyugdíj mellett
még három évig dolgozott.
A városban mindenki ismerte õt. Van,
aki a Hollósy Gazdaboltból, amit feleségével együtt kezdett el mûködtetni.
Nem csak a szívélyességük miatt mentek be hozzájuk a vevõk, jó tanácsokkal
látta el a betérõket. Növényvédõ szakmérnökként magas színvonalat és ezáltal hírnevet biztosított a vállalkozás-

nak. A közel két évtizedes szülõi tapasztalatokat tovább adták, és ma már
családja vezeti az üzletet.
Van, aki a sokrétû civil tevékenysége
révén ismerkedett meg vele. Kiváló
szakmai felkészültsége okán a TIT keretében tartott ismeretterjesztõ elõadásokat 1978-tól 35 éven át. Az elõadásainak idõközben a Kertbarátok Köre
lett a házigazdája, az õ magas szintû
ismereteinek átvételével ismerkedtek
meg a környék gazdái a növényvédelemmel, aminek nyomán például a bor
termelésében is minõségi változást lehetett elérni. A környék településein
rendszeresen részt vett helyi borversenyek bíráló bizottságaiban, zsûrielnökként segítette a gazdákat a hatékony
szõlõmûvelésben.
Nevéhez fûzõdik a helyi éremgyûjtés
szervezése is. Több évtizeden keresztül
vezette a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Celldömölki Csoportját. Neki köszönhetõ, hogy a közösség országosan
ismertté és elismertté vált. Az éremgyûjtõk országos egyesülete elnökségének tagjaként, a nyugat-magyarországi szervezet titkáraként 42 csoporttal tartott kapcsolatot. Számtalan magas színvonalú, a városunk jó hírét
messze juttató tárlat, vándorkiállítás,
rendezvény megszervezése fûzõdik a
nevéhez: cserenapok, országos vándorgyûlések, kirándulások sora, amikor
nem csak szakmai hozzáértését, szervezõkészségét, de a közösséghez való
hozzáállását, emberségét is megtapasztalhatták mindazok, akik kapcsolatba kerültek vele.
Publikált több szaklapban, két összefoglaló könyvet írt Kemenesalja numizmatikai gazdagságáról. 1971-tõl több
mint negyven kiállítást szervezett a numizmatika népszerûsítése érdekében.
Jeles ünnepekre mûvészi emlékérmeket adatott ki. Önkormányzatunknak is
segítségére volt, tanácsokat adott,
amikor Celldömölkhöz kötõdõ érmeket
terveztettünk és adattunk ki. De nemcsak a numizmatikát mûvelte magas
színvonalon, hanem a honismeret különbözõ területeit is. Számtalan helytörténeti kiállításnak volt rendezõje, tanácsadója.
Jómagam fiatalabb koromban édesapám révén ismertem meg õt, mivel
édesapám is gyûjtötte az érmeket.
Késõbb már polgármesterként rendszeresen találkoztam vele a rendezvényeken. Mindig jó érzés volt vele beszélget-

ni, eszmét cserélni, mert széles látókörrel bírt, és a gondolatait megosztani
akarta a másikkal, de nem akarta senkire sem ráerõszakolni a véleményét.
Mint mindenki, aki hisz a civilség erejében, Pista bácsi is szívesen tett a közösségért. Jólesett neki a köszönet, de nem
várt elismerést. Önkormányzatunk azonban kétszer is elismerte a Celldömölkért
végzett tevékenységét. 2010. augusztus
20-án Celldömölk Városért Emléklapot,
2014-ben pedig a városavatás 35. évfordulója alkalmából tartott jubileumi ünnepségen Celldömölk Városért Érdemérem kitüntetést adományoztunk neki
az akkori képviselõ-testületekkel a városért elkötelezettséggel végzett kimagasló szakmai és áldozatos közéleti tevékenysége elismeréseként. Meghatározó
alakja volt a helyi közéletnek. Köszönjük,
hogy ennyit tett a városunkért. Becsüljük
azt a lángot, amely benne lobogott.
Jókedve, csendes derûje áthatotta a
mindennapokat, és hatott azokra, akikkel találkozott. Becsületes, egyenes ember volt, példakép marad számunkra.
Olyan ember, aki a családjának, a közösségének, a városának mindig a legjobbat akarta, és tett is ezért. Hiteles volt
mindannyiunk számára, mert tudás és
tapasztalat, szakmai szenvedély állt a
szavai és tettei mögött.
Márai Sándor írja, hogy valami örökre
elvész bennünk, amikor eltávozunk.
Valami, amit nem lehet írásba, képbe
vagy hangfelvételre rögzíteni. Mindannyian mást õrizünk meg belõle. A
családja a szeretett apából, nagyapából, a barátok a tettekbõl, a celldömölkiek a fáradhatatlan emberbõl. Velünk
maradnak a gondolatai, a gesztusai,
velünk marad az egyénisége.
Most, amikor a világjárvány miatt a halálhoz is másként fordulunk, hetek, napok, órák alatt veszítjük el szeretteinket, a számunkra kedves embereket, jó
ismerõseinket, és csak reménykedni
tudunk, hogy az útjuk könnyû lett.
Nem lehettünk velük az utolsó percig,
de reméljük, hogy tudják, õk velünk
maradnak mindörökre.
Tisztelettel hajtunk fejet. A szeretet, a
tisztelet virágai õrizzék nyugalmát. Itt
e csöndes helyen legyen örökös, nyugodt és békés pihenése.
Átadjuk most hamvait a földnek.
Nyugodjék békében, nyugodj békében,
Pista bácsi.
»FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER BÚCSÚBESZÉDE
ELHANGZOTT A RAVATALNÁL 2021. ÁPRILIS 24-ÉN
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A májusfáról, avagy szerelmi ajándék és társas kapcsolatok
A májusfa állítása nem magyar sajátosság, de az egész magyar nyelvterületen
elterjedt, a tavaszi ünnepkörhöz tartozó
szokás. Hagyományosan május elsejére
virradóra állították a rátermett legények,
legénybandák. Egyes vidékeken az eladósorban lévõ lányok háza elé, más
helyeken a középületek, kocsmák elé.
Ha egy legény májusfát tudott állítani,
azzal rátermettségérõl, életrevalóságáról tett bizonyságot. A legényeknek be
kellett szerezniük a fát, ami már maga
sem volt egyszerû feladat. Az erdõben
ki kellett vágni, de úgy hogy senki ne
vegye észre, mert a falopás korábban
is tiltott volt. A lányos ház elé kellett
szállítani, ott elkészíteni, díszíteni és
felállítani. Mindezt az éj leple alatt.
Sokféle fát használhattak, de fontos
volt, hogy erõs, magas, sudár legyen.
Nyugat-Magyarországon a fák kérgét
lecsupaszították, a tetejét lombosan
hagyták. Színes szalagokkal, teli üveg
borral, ajándéknak szánt tükörrel, fésûvel díszítették. Aki egy ilyen igazi csapatmunkát, idõt és fizikai megterhelést
igénylõ feladatot megszervezett, ott
helytállt, azzal azt bizonyította, hogy
komolyan érdeklõdik a hajadon leány

iránt. Esetenként a feldíszített, felállított fát bizony õrizni kellett, nehogy
egy ugyanabba a lányba szerelmes legény tönkretegye azt.
Mivel minden májusfán ott a kézzel készítettség nyoma, az egyedi és személyes ajándék. Nincs két ugyanolyan! Ha
egy lánynak több legény is állított fát,
arra méltán lehetett büszke. Akinek egy
fa sem díszelgett a háza elõtt, az nagy
szégyennek számított. Vidékenként változó, hogy mikor bontják le a májusfát,
Nyugat-Magyarországon pünkösdkor
volt szokás. A táncos, játékos fakitáncoláskor az udvarló legény újra számot adhatott erejérõl, rátermettségérõl: fel
kellett másznia, lehoznia a teli üveg alkoholt, majd ledöntötték a fát. A lecsupaszított törzsû, magas fára nagy feladat volt felmászni. Aki ezt meg tudta
tenni, a megérdemelt itallal a kezében
büszkén vigadhatott.
Az idõk múlásával, a történelmi és társadalmi változásokkal ez a néphagyomány is alakult, elvesztette eredeti
motivációját. Már nem az udvarlás, a
fiatalok közötti kapcsolatok nyilvánosság elõtti kifejezése mozgatta, sokkal
inkább a társadalmi kapcsolattartás, a
kapcsolatok ápolása. A májusfák idõt,

szervezést, igazi megterhelést igénylõ
szokása helyett a két világháború között a sokkal kényelmesebb szerenádozás, virágcsokor vagy virágkosár küldése terjedt el és lépett a májusfa
helyére.
A szocializmus idejében a május elsejei
felvonulásokon, a munkát ünneplõ majálisokon újra feltûntek a májusfák, de
eredeti funkciójuktól, jelentésüktõl már
igen eltávolodva. A rendszerváltás
után, az én gyermekkoromban is már
újra élõ szokás lett, de az udvarlási
szándék nélkül, sokkal inkább az adott
közösség összetartozását fejezte ki.
Manapság akár egyesületek, társaságok is állítanak közösen májusfát. A
közösségi fákat kocsmák elõtt, parkokban, szabadtéri múzeumokban állítják
napjainkban is, aminek nagyszerû keretet adhatnak helyi rendezvények és
koncertek. A virágkosár, virágcsokor
küldése is változó, de élõ hagyomány.
Ezekkel csak gazdagíthatjuk a mára
megfogyatkozott társas kapcsolatainkat és erõsíthetjük identitásunkat.
Rajtunk múlik, hogy a jövõben is az aktívan élõ hagyományaink közé fognake tartozni!
»BINCZE DIÁNA

Május elseje – a munka ünnepe
A munka ünnepe (korábban a munkások
ünnepe) a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepnap, a legtöbb
országban hivatalos állami szabadnap,
amely a munkások által elért gazdasági
és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni. A legtöbb országban május
elsején, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában viszont szeptember
elsõ hétfõjén ünneplik.
Elõzményei egészen a brit ipari forradalomig nyúlnak vissza, amikor is egy
gyártulajdonos, Robert Owen 1817-ben
megfogalmazta és közzétette a munkások követelését, benne többek között az addig 10-16 órás munkaidõ
nyolc órára csökkentését, a hangzatos
„nyolc óra munka, nyolc óra rekreáció,
nyolc óra pihenés”-t.
A követelés érvényre juttatása miatt
több kisebb tüntetést, illetve sztrájkot
is tartottak, azonban a mozgalom hamar kifulladt, mert törvényi szabályozás híján ezeket az alkalmazottakat hamar elbocsátották és más gyárak sem
voltak hajlandóak felvenni õket. 1847ben a nõk és gyerekek munkaidejét tíz
órában maximálták Nagy-Britanniában
és gyarmatain, mígnem 1856. április
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21- én sztrájkba léptek az ausztráliai
Melbourne városában a kõmûvesek és
építõmunkások, hogy követeljék a
nyolc órás munkaidõ bevezetését a
kontinensen. Akciójuk sikerrel zárult,
még csak a fizetésük sem lett kevesebb a rövidebb munkaidõ ellenére,
így egyben a világon elsõ alkalommal
sikerült egy szervezett munkáscsoportnak (késõbbi nevén szakszervezetnek)
bármiféle sikert is elérni retorziók nélkül. Ez az eredmény is nagyban inspirálta a munka ünnepének ötletét, illetve a majálisok megszületését.
1886. május 1-jén a chicagói munkás
szakszervezetek sztrájkot szerveztek a
nyolc órás munkaidõ bevezetéséért. A
többnapos tüntetés-sorozaton és a
sztrájkokban 350 ezer munkás vett részt.
1889. július 14-én Párizsban megalakult
a II. Internacionálé, melyen úgy határoztak, hogy 1890. május 1-jén a szakszervezetek és egyéb munkásszervezõdések
együtt vonuljanak fel országszerte a
nyolc órás munkaidõ bevezetéséért,
ahol az még nem történt meg.
A tüntetések az Egyesült Államokban
olyan jól sikerültek, hogy 1891-ben május elsejét hivatalosan is a „munkásosztály nemzetközi összefogásának harcos

ünnepévé” nyilvánították. Magyarországon 1946 óta nemzeti ünnep május elseje. A rendszerváltás után a munkavállalók szolidaritási napjának „a munka
ünnepe” elnevezése maradt meg.
Május elsejét, a munka ünnepét 1882
óta ünnepeljük. Ez a nap a szerelem ünnepe is egyúttal, hiszen a legények ekkor állítanak májusfát azoknak a leányoknak, akinek udvarolnak. A 15. századtól kezdõdõen szólnak forrásaink a
májusfa állításáról, a szokás azonban régebbi eredetû. A sudár májusfát a legények éjszaka vágták ki az erdõn, és hajnalra állították fel a helyi szokásnak
megfelelõen minden lányos ház elé
együttesen, vagy mindenki a saját kedvese háza elé. Sok helyen csak a bíró és
a pap háza, esetleg a templom elõtt állítottak fel egyetlen magas májusfát, a
lányos házak udvarán kisebb fa díszelgett. A májusfákat színes szalagokkal,
zsebkendõkkel, virágokkal, teli üveg borral, hímes tojással díszítették fel, mielõtt
a földbe beásták, Erdélyben ki is faragták a fát, vagy a legény rávéste a nevét.
A fa kivágása, hazaszállítása inkább titokban történt éjszaka, hajnali feldíszítése is inkább a legénybanda közös, bizalmas feladata volt.
»REINER ANITA
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» MŰVELŐDÉS

Virtuális séta Munkácsy képei között
Idén áprilisban 8 éve annak, hogy Pákh
Imre Munkácsy gyûjteményét a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár bordóra festett galériáján megtekinthette a mûvészetek iránt érdeklõdõ
közönség.
A mintegy 50 képbõl álló gyûjteménybõl 20 db Munkácsy Mihály festmény
volt látható Celldömölkön. A kiállítás
néhány korai realista életképvázlat
mellett reprezentatív darabokat mutatott be az 1880-as évek szalonképeibõl, tájképeibõl, valamint arcképeibõl.
A nagy Munkácsy-mûveket – mint például a Krisztus-trilógia, a Siralomház, a
Honfoglalás és az Ásító inas – egy külön teremben reprodukciókon mutatták
be. A kiállítás látogatók számára megtekinthetõ volt Munkácsy Mihály életérõl szóló kisfilm is az egyik kisteremben, valamint ajándéktárgy vásárlására
is lehetõség nyílott.
Hogy is kerültek Munkácsy képek Kemenesaljára? Celldömölk városa és Fehér László, a város polgármestere, elkötelezett az asztalitenisz sportág mellett. Pákh Imrérõl is ismeretes, hogy
hobbi asztaliteniszezõ. A nagy találkozás a Magyar Asztalitenisz Szövetség
egyik gyûlésén történt meg, amelynek
köszönhetõen gazdagabbak lettünk e
felejthetetlen élménnyel.

tálypark Zrt.) nyújtott nagy segítséget.
A kiállítás anyaga 2 milliárd Ft összegben került biztosításra. A szakmai tárlatvezetést a mûvelõdési központ alkalmazottai és a celldömölki nyugdíjas
pedagógusok vállalták magukra. A kiállítási anyag megérkezésekor nagy látványosságot nyújtott a fõtéren a kamion, s a nagy faládák, amelyekben a
festményeket szállították.
Celldömölkrõl, a megyébõl és a Nyugat-Dunántúl számos településérõl ér-

A 2013-as kiállítás szervezése nem kis
feladatot rótt az Önkormányzatra és a
Mûvelõdési Központra. A képek kiállításához számos feltételnek kellett teljesülnie. Sor került a KMKK galériájának
átszínezésére, kiépítésre került klímaberendezés, szellõzõ- és párásító rendszer, valamint fegyveres õrséget kellett fogadni a képek védelmének biztosítására. Az õrség megszervezésében a
Celldömölki Rendõrkapitányság és az
Opál Szolgáltató Zrt. (most HEXUM Tar-

keztek látogatók. A kiállítás nagy sikert
aratott, hiszen közel 10 000 fõs látogatószámot ért el három hónap alatt.
Iskolákból, önkormányzati hivatalokból, civil közösségektõl szerveztek csoportos kirándulásokat Celldömölkre.
Városunk nem csak világhírû mûvészeti
értékeket szerzett meg a kiállítással,
hanem fontos kulturális és civil közösségi kapcsolatot is épített. Pákh Imre
Munkácson született. Kárpátaljai magyarként megmaradt elkötelezõdése

Munkács városa irányába. Az õ közremûködésével született meg 2013.
május 31-én a két település között a
testvérvárosi megállapodás, amelynek
egy példányát kézjegyével is ellátta.
Celldömölk Város Önkormányzata több
ízben szerette volna megszerezni újra
a kiállítás anyagát. A sors viszont többszörösen is közbeszólt, így a gyûjtemény képei, ilyen összeállításban, utoljára, 2020-ban voltak láthatóak Hatvan
városában.
Most mégis lehetõség nyílik arra, hogy
újra megtekintsék a celldömölki kiállítást. Legány Csaba, Gyõrfi Ilona és Vajda
József – a Fotógammetria Kft. és a
Mûemléki és Régészeti Mérnöki Dokumentációs Iroda – által elkészült egy
360°-os virtuális séta, mely során a látogató a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár elõl indulva nézheti
végig az alkotásokat.
A nyitólapon nyelvet választhatunk és
köszöntõt olvashatunk Celldömölk város
polgármesterétõl, valamint informálódhatunk a séta megalkotóiról is. A felületen a navigációs gombok segítségével
barangolhatunk a Móritz Galérián a festmények között. A teremben haladva
Munkácsy életérõl, valamint a festmények megalkotásának hátterérõl olvashatunk. Az élményünket Liszt Ferenc Les
Preludes címû szimfonikus költeménye
és Muszorgszkij Egy kiállítás képei címû
zongoraciklusának fõ tétele mélyíti el.
A virtuális séta a visit360.net weboldalon a Portfólió/Múzeumi kiállítások/
Munkácsy kiállítás Celldömölk aloldalra
kattintva érhetõ el. Link: http://vi
sit360.net/ clients/munkacsy_celldomolk/
Kellemes, élményekkel teli sétát kívá»SZ.Z.D
nunk!
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Tovább szépül Celldömölk a Városgondnokság kezei alatt
A Városgondnokság munkatársai az elmúlt idõszakban sem tétlenkedtek. A
járványhelyzet ideje alatt is folyamatosan azon dolgoztak, hogy városunk
összeképét még szebbé varázsolják.
A Városgondnokság minden évben
számtalan módon járul hozzá, hogy
Celldömölk egyre élhetõbbé, a város
összképe pedig szebbé és letisztultabbá váljon. Ennek érdekében munkálkodnak évrõl évre folyamatosan.
Az elõzõ év munkálatai közül nem szabad elfelejtenünk az illegálisan elhelyezett szemétnek a folyamatos összegyûjtését, mellyel a környezetünk megóvását nagyban elõsegítik. A 2021-es
év elmúlt idõszakában több útépítést
valósítottak meg, amely elsõsorban az

alsósági és az izsákfai városrészeket
érintette. Elkészült Izsákfán a Hegyalja
utca javítása, Alsóságon az orvosi rendelõ elõtti tér, valamint a földút murvával történõ kiépítése. Celldömölkön pedig a Pityervári városrészen újult meg 3
utca. Elvégezték a Kossuth utcai bontási
feladatot, amely során egy régi lakhatatlanná vált önkormányzati lakás került elbontásra. A katolikus temetõben
az orosz katonák sírjainak rendbetétele
is a Városgondnokság feladata volt.
Eltakarították az évek óta felhalmozott
szemetet, valamint kiirtották a sírok
mögötti területet. Új betonelemes és
drótkerítés építése történt meg. A kulturáltabb gyalogos közlekedés érdekében a Horváth Elek utca páratlan oldalán 70 méteres járdaszakaszt építettek
ki, csatlakozva az ott folyó felújítási
munkákhoz. Bõvült a Vasvári Pál utcában lévõ parkolóhelyek száma, 5 db
parkoló kialakításával, valamint a 8-a
számú társasház elõtti járda helyreállítása is folyamatban van. A kivágott fák
gyökérzetét eltávolították a járda szegélyezésre került, a fagyok elmúltával
majd az aszfaltozása is rövidesen megtörténik. A sport területét sem kerülték
el a korszerûsítési feladatok. Megtörtént többek között a Celldömölki Városi
Sport Egyesület sportolói kijáratának
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építése. A Kodály játszótéren nemrégiben átadott, nagy népszerûségnek
örvendõ rekortán borítású futópálya
megvilágításának kivitelezése is a feladatok között szerepel. A gyermekek
védelme elsõdleges szempontot jelent
a Városgondnokság munkájában. Az intézmény feladata játszótéri elemek folyamatos karbantartása, szabványosítása, a felülvizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetése.
Elvégezték a szükséges korszerûsítéseket. A munkálatok elvégzése kiemelt

fontosságú volt, hiszen a 70-es évek
fém, elavult játékai már óriási veszélyforrást jelentettek a legkisebbek számára. A megengedettnél magasabbak
voltak és nem rendelkeztek esési térrel.
A Koptik utcai óvoda felújításának keretében az óvoda kerítését felújították, a
hiányzó elemeket pótolták, festették,
valamint 150 méter hosszban új kerítést építettek.
A Népjóléti Szolgálat Szalóky Sándor utcai két épületrészénél is elkezdõdtek a
felújítási munkák, amelyek nagyrészét
a Városgondnokság dolgozói végeztek

el. Az iroda épületénél a kulturáltabb
parkolás érdekében kialakításra kerültek murvás, illetve térköves parkolók.
Továbbá új fém borítást kapott a kerékpártároló és a pihenõhely. A Gondozóházban élõ idõsek életminõségének javítása érdekében elbontásra került a
régi óvodai pancsoló, helyére kerti teraszt alakítottak ki, amely köré már a
gondozottak és gondozóik virágokat is
ültettek.
A tavasz újfajta kihívásokat tartogatott a
Városgondnokság munkatársai számára
is, amely gyors reakciót kívánt tõlük.
Minden évben nagy szerepet vállalnak
abban, hogy a város a téli arculatát tavaszira cserélhesse. Ennek érdekében
elvégezték a fakivágásokat, a fa-, és rózsametszéseket, illetve a város védjegyévé vált tulipánágyások rendbetételét, miközben a tisztítási feladatok sem
maradnak el.

Az itt megemlített intézkedések csak
egy kis részét érintik mindannak, amit
az itt dolgozók tettek, és folyamatosan
tesznek Celldömölk városáért. Munkájukat úgy tudjuk a leginkább segíteni,
ha az általuk elvégzetteket megbecsüljük, és mi is folyamatosan odafigyelünk
környezetünk védelmére, tisztaságára.
»ÚK
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Májusban az anyáké a fõszerep
A világon minden egyes ember egyedi,
és különleges. Nem sok mindenben
hasonlítunk egymásra, azonban egyben mind megegyezünk: mindenkit
édesanya szült. Május elsõ vasárnapján
õket ünnepeljük

visszanyúlik. A tavasz folyamán több
ünnepséget is rendeztek, melyekkel az
anyákat helyezték elõtérbe. Az anyák
vasárnapját az 1600-as években tartották meg elõször, melyet a mai napig
ünnepelnek az Egyesült Királyság ke-

Ha megkérdeznék tõlem, mi a világ
legnehezebb, ám mégis leghálásabb
hivatása, biztos vagyok benne, hogy a
válaszom ez lenne: az Anyaság. Egy
igazán szemléletes példával élve azonban mindenki számára világos lesz ennek jelentése. Nemrégiben találkoztam
egy elgondolkodtató videóval. A világ
legnehezebb állására kerestek jelentkezõket. Az „interjúztató” felvázolta a
feltételeket: a hét minden napján 24
órás munkaidõ, nincsen szabadság
még betegség esetén sem, óriási
felelõsség az emberek vállán és még
ebédszünetre is csak akkor van lehetõség, ha a „beosztottak” már végeztek azzal. A munkára jelentkezõk elképedt tekintettel meredtek a férfira, azt
ecsetelve, hogy ez milyen embertelen
is. Majd a férfi diadalittasan közölte velük, hogy ezt az állást márpedig a világ
minden táján milliók töltik be: az
anyák. Valóban õk azok, akik fáradtságot nem ismerve, a gyermekeik érdekét elõtérbe helyezve élik az életüket.
Nem véletlenül terjedt el a világ minden táján, hogy egy egész napot szenteljenek az Õ megünneplésüknek. Na
de vajon honnan is ered ez az ünnep?
Az anyaság megünneplésének története már egészen az ókori görögökhöz

resztény lakosai. Az Egyesült Államokban elõször 1872-ben ünnepelték
meg az édesanyákat, kezdetben azon
nõk elõtt tisztelegve, akiktõl a háború
pokla ragadta el fiaikat és férjeiket.
Magyarországra az USA-ban tartott ünnepségek szele jutott el, amikor is egy
akkori államtitkár felesége vetette fel az
ötletet kis hazánkban. Az elsõ ünnepséget 1925-ben tartották meg érdekes körülmények között: a MÁV gépgyár foglalkoztatója szolgált helyszínül. Ezek

Kemenesaljai Mûvészeti Album nyereményjáték

A hét mûtárgya 3. feladvány megfejtése
„A hét mûtárgya” nyereményjáték
harmadik feladványának beadási határideje 2021. március 26-án zárult.
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár köszöni a nagyszámú
részvételt a játékban! A helyes megfejtõknek gratulálunk, õk sorsoláson
vesznek részt, nyereményükrõl emailben értesítést küldünk!
A 3. feladvány megfejtése:
Alkotó: Szakács László festõmûvész
A mû címe: Gyümölcsös csendélet
Kapcsolódás a városhoz: Szakács
László 1909. november 16-án született Celldömölkön három gyerekes
evangélikus családba, Szakács József
kovácsmester és Németh Zsófia elsõ
gyermekeként. (1990. november 4-

én hunyt el Szombathelyen.) Az I. világháború alatt az édesapa katonai
szolgálata miatt a család az anyai
nagyszülõkhöz, Kemenesszentmártonba költözött, így az elemi iskolát
ott fejezte be. A falu gyermekkori élményvilága elsõsorban a mûvész
tájképfestészetében érezhetõ, de a
puritán, szegényes csendéletei is
részben ide vezethetõk vissza. Kemenesszentmártonból járt be a celldömölki polgári iskolába, annak elvégzése után 1928-ban Dr. Zongor
Gábor ügyvédi irodájában írnokként
kezdett el dolgozni. Családjával
1930-ban költözött vissza Celldömölkre, a celldömölki járási bíróságon irodagyakornok lett. Elsõ fenn-

után az ötletet a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt vezetõi érezték eléggé
magukénak, és teremtettek hagyományt az ünnepségbõl. Szinte minden
ország lakói májusban köszöntik az
édesanyákat és nagymamákat, azonban
a pontos dátumban eltérések vannak.
Egy ugyanakkor biztos: Magyarországon
május elsõ vasárnapja csak az anyáké.
Gyermekek és unokák sorakoznak
ilyenkor a virágboltok elõtt, hogy egy
szál virággal fejezhessék ki azt a mérhetetlen hálát, amit édesanyjuk és
nagymamájuk iránt éreznek. Köszönik
az álmatlan éjszakákat, a biztató szavakat, a kedves simogatásokat egy nehéz élethelyzetben, a fáradhatatlan
dolgos kezeket, és köszönik az életet.
Az életet, melyet tõlük kaptak. Öleljük
magunkhoz ezeket a csodás embereket, de ne csak ezen a napon! Adjunk
hálát minden egyes nap azért, amit
szüntelenül értünk tesznek!
„Tudok egy varázsszót,
ha én azt kimondom,
egyszerre elmúlik,
minden bajom, gondom.
Ha kávé keserû,
ha mártás savanyú,
csak egy szót kiáltok,
csak annyit, hogy anyu!
Mindjárt porcukor hull
kávéba, mártásba,
csak egy szóba kerül,
csak egy kiáltásba.
Keserûbõl édes,
rosszból csuda jó lesz,
sírásból mosolygás,
olyan csuda-szó ez.”
(Nadányi Zoltán: Anyu)
»NOVÁK FANNI
maradt rajzai, festményei erre az
idõre esnek.1935-ben a celldömölki
Evangélikus Ifjúsági Egyesület tagjaként Az Ezüstkócsag címû három felvonásos énekes színdarabban eljátszotta a börtönlelkész szerepét. Az
Ifjúsági Egyesület keretén belül ismerkedhetett meg, és kötött barátságot a nálánál 15 évvel fiatalabb
Móritz Sándorral. 1990-ben önálló kiállítása volt a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban. 2020 augusztusában a hagyatékából, melyet a
mûvész örökösei a Vasvári Békeház
Képzõmûvészeti Gyûjteményének
ajándékoztak, kiállítást rendeztek a
Móritz Sándor Galériában.
Helyes megfejtõk: Pálfalvi Ivett, Szakosné Nováki Erzsébet, Bolla Gáborné, Zsupányiné Marton Mária, Tóth
Imréné, Klaffl Gábor, Kerék József,
Kiss Veronika.
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Vereség a megyei rangadón
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ –
Sárvárfürdõ Kinizsi SE 29-37 (12-19),
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Celldömölk, vezette: Gajdán G., Imre D.
Celldömölki VSE: Tömõ – Kazári R. 1,
Gyõrffy L. 9/4, Szomorkovits L. 6/4,
Bagics T., Szecsõdi V. 4, Freiberger I. 6.
cserék: Balogh V., Geiger Cs. 1, Füzfa
A., Szomorkovits A., Marton H., Pup S.,
Gyõrvári G. 2. edzõk: Salamonné Csótár
Adrienn, Gyõrffy Andrea
Az egy héttel korábbi, súlyos vereség
után (CVSE – Komárom 20-49) ismét
hazai pályán fogadhatta ellenfelét a
CVSE gárdája.
A CVSE-Swietelsky Arénába ezúttal a
megyei rivális, Sárvár érkezett, jó kis
meccsre volt tehát kilátás. Sajnos az
aréna széksorai ezúttal is üresen maradtak, a lányok így csak magukra számíthattak, szurkolóikra nem. A csapatok között mindössze két pont különbség volt a tabellán a kezdõ sípszó elõtt,

a sárváriak az ötödik helyen 20, míg a
celliek a hatodikon 18 ponttal álltak.
Minden adott volt tehát egy izgalmas
megyei rangadóhoz (leszámítva a
nézõket), de nem kellett eltelnie sok
idõnek a meccsbõl ahhoz, hogy láthassuk, ezen az estén nem sok örömünk
lesz.
Az elsõ tíz percben még fej-fej mellett
haladtak ugyan a csapatok (10. p.: 6–
6), ekkor azonban egy közel nyolc perces hazai gólcsend következett, amit a
sárváriak kihasználtak, és 5 góllal elléptek. (20. p.: 8–13) Fõként támadásban jellemezte rengeteg hiba a celliek
játékát, sok pontatlan passz, eladott
labda könnyítette meg a vendégek
dolgát, akik ezeket a lehetõségeket
rendre ki is használták. Nem javított a
mieink helyzetén az sem, hogy a 29.
percben egy szerencsétlen kontaktot
követõen, piros lappal kiállították Szomorkovits Lillát, aki addig a legered-

Ásványok a vulkánparkból
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Bajnoki forduló
NB I.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM II. –
Pénzügyõr 8 : 6
Baranyai Domonkos 3, Iván Bertold 2, Nyírõ József 1, Baranyai
Domonkos – Iván Bertold, Nyírõ
József – Iván Csaba párosok.
A fiatalok vezérletével fontos
gyõzelmet sikerült szerezni.

Hazánk egyedülálló vulkanológiai létesítményében, a Kemenes Vulkánparkban nemcsak a Föld és a többi bolygó
vulkáni tevékenységét ismerhetik meg
a látogatók, hiszen a múzeum vulkáni
eredetû ásványok és kõzetek tárházaként ezek kínálatával is rendelkezik.
A Kemenes Vulkánparkban, mint kõzetek és ásványok tárházában többféle
kõzet és ásvány megtalálható a kézbe
fogható marokkövektõl kezdve a több
tonnás bazaltszikláig. Az újranyitást várva, a bejáratnál levõ shop kínálatát is
feltöltötték, így megvásárolható lesz a
korábban is népszerû obszidián, hematit
ásványok, illetve különféle dekorációs
kövek a legkisebbtõl az ökölnyi nagyságúig. Újra lesznek a kínálatban csiszolt
ásványok, továbbá a rendkívül szabályos
piritkockák, és a korábban is keresett apró és nagyobb pirit töredékek – tájékoztatott Õri Tamás gyûjteménykezelõ. Az
intézmény gyûjtõköre kiterjed a vulkanológia körében jelentõs tárgyi emlékekre, a vulkáni ásvány- és kõzettan
területérõl származó, valamint ezekre
vonatkozó tudománytörténeti dokumentációs anyagokra. Továbbá fontosnak
tartják a szûkebb környezetünkben a
természettudományi kutatások eredményeinek gyûjtését, feldolgozását és bemutatását. Ennek kapcsán a vulkánpark
munkatársa elmondta: – A shopon kívül
meg kell említeni a múzeumi gyûjte-

ményesebb celli játékos volt, a maga 6
góljával. A szünetre magabiztos sárvári
elõnnyel vonulhattak a felek, bíztunk
benne, hogy a második játékrészre változik a játék képe. Fordulás után sajnos
hamar szembesültünk azzal a ténnyel,
hogy minden ott folytatódik, ahol az
elsõ félóra végén abba maradt. Továbbra is a sárváriak akarata érvényesült, a házigazdák sem elöl, sem pedig
hátul nem tudtak felnõni a vendégek
mellé, így egyre jelentõsebb hátrányba
kerültek. (45. p.: 18–30) Az utolsó tíz
percben már csak az a cél lebeghetett
a hazaiak szeme elõtt, hogy minél többet tudjanak lefaragni hátrányukból, és
ne fussanak bele egy újabb kiütésbe.
Ez nagyjából sikerült is, a lefújásig
nyolcra csökkent a különbség, ám
szépnek még így sem mondható a vége. Ezen a napon sajnos nem volt jó
formában a Celldömölk, végig a Kinizsi
uralta a meccset, és megérdemelten
vitte el a két bajnoki pontot a CVSESwietelsky Arénából.
»CSUKA LÁSZLÓ

ményünket is, ami évrõl évre gyarapszik
az ásványgyûjtõ táboroknak köszönhetõen, melyek az Északi-középhegységben zajlanak, ahol megtalálható a négy
fõ vulkáni kõzettípus: a bazalt, andezit,
riolit és dácit. Az ásványgyûjtõ táborokon
kívül ásványbörzéken is szeretnénk
résztvenni, illetve magánszemélyektõl is
kaptunk már az évek során múzeumi
példányokat, amik rendkívül értékesek
lehetnek. A Kemenes Vulkánpark hosszú
távú stratégiája, hogy a Kárpát-medencébõl a lehetõ legszélesebb körben
összegyûjtsük a vulkáni kõzeteket és ásványokat, így például a cellieknek is érdemes lesz idõrõl idõre visszatérni hozzánk, figyelemmel kísérve a gyûjteményünk bõvülését.”
»REINER ANITA

Dunaújvárosi ASE I. CVSE – SWIETELSKY FUTURE FM II. 5 : 9
Nyírõ József 3, Baranyai Domonkos 2, Iván Csaba 1, Iván Bertold
1, Iván Csaba – Nyírõ József, Baranyai Domonkos – Iván Bertold
párosok.
Közel 4 órás fontos mérkõzést sikerült megnyerni.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM IV. –
Gyõri Elektromos III. 15 : 3
Máthé Gyula 4, Teket Attila 4,
Bakonyi Bertalan 4, Gõgös Martin 1, Teket Attila – Máthé Gyula,
Bakonyi Bertalan – Gõgös Martin
párosok.
A vártnál simább hazai gyõzelem született.
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Mint a régi szép idõkben
Celldömölk – Vasvár 4–0 (1–0)
Celldömölk, zárt kapus mérkõzés Vas
megyei labdarúgó bajnokság 27. forduló 2021. április 17.
Vezette: Kondor Tamás (Kiss Gábor,
Bejczi Antal).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh,
Enyingi, Keszei R. – Manganelli (Gorácz
11. p.), Tóth, Dobson (Gábor 76. p.) –Keszei Tamás (Keszei Tibor 76. p.), Kovács
(Kocsis 70. p.), Marsai (Göntér 60. p.).
Edzõ: Kelemen Kornél.
Vasvár: Tóth – Horváth, Vincze, Bíró,
Márton (Gotthárd 64. p.) – Berta, Schermann, Elekes (Farkas 80. p), Varga –
Pálla, Sinkó. Edzõ: Sziffer István.
Góllövõk: Enyingi Márk (6.p.), Kovács
Adrián 2 (58. és 68. p.) és Kocsis Barnabás (75. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Vasvár
U19 6-0 (2-0) G.: Horváth Adrián 2, Cseh
Lóránt, Szabó Kristóf, Imre Kevin 2.
Rum – Celldömölk 0–6 (0–2)
Rum, zárt kapus mérkõzés Vas megyei
labdarúgó bajnokság 18. forduló 2021.
április 21.
Vezette: Boda György (Kovács Balázs,
Gersei Tamás).
Rum: Kozma – Szakos, Csonka, Szabó,
Gyurkó A. (Gyurkó B. 62. p.) – Markó,
Pásti (Baumgartner 62. p.), Schimmer
(Molnár M. 84. p.), Máté – Molnár R.
(Tar 62. p.), Horváth. Edzõ: Lepár Attila.
Celldömölk: Hujbert – Galovich, Szuh,
Enyingi, Keszei R. (Göntér 51. p.) – Gorácz, Tóth (Gábor 64. p.), Dobson –
Marsai (Keszei Tibor 71. p.), Kovács
(Kocsis 39. p.), Keszei Tamás. Edzõ:
Kelemen Kornél.
Góllövõk: Marsai Milán (30. p.), Kovács
Adrián (36. p.), Enyingi Márk (57. p.),
Szuh Ferenc (80. p.), Kocsis Barnabás 2
(88. és 92. p.).
Elõmérkõzés: Rum U19 – Celldömölk
U19 0–4 (0–0) G.: Pázsi Máté, Cseh
Lóránt, Horváth Adrián, Komjáti István.
Egyházasrádóc – Celldömölk 0-4 (0-1)
Egyházasrádóc, zárt kapus mérkõzés
Vas megyei labdarúgó bajnokság 28.
forduló 2021. április 25.
Vezette: Talabér Norbert (Németh András, Fülöp Zoltán).
Egyházasrádóc: Bali – Kazinczki (Kardos
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46. p.), Vilics, László, Németh – Krajczár, Mészáros, Péter, Horváth V. (Horváth P. 60. p.) – Molnár, Balogh (Budai
23. p.). Edzõ: Simon Attila.
Celldömölk: Osvald – Gábor, Szuh (Keszei
Tamás 32. p.), Enyingi, Keszei R. – Gorácz
(Keszei Tibor 74. p.), Tóth (Döbrente 85.
p.), Göntér, Dobson – Marsai (Kocsis 78.
p.), Kovács. Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõk: Dobson Dávid 2 (36. és 58. p.),
Keszei Roland (70. p.) és Marsai Milán
(73. p.).
Elõmérkõzés: Egyházasrádóc U19 –
Celldömölk U19 0-6 (0-5) G.: Döbrönte
Bálint 3, Fenyõ Krisztián, Smidéliusz
Bertalan, Komjáti István. Sorozatos
gyõzelmeivel megerõsítette helyét az
élmezõnyben a csapat és a bajnoki cím
egyik esélyesévé lépett elõ.
Ennél többet nem nagyon lehetett volna kihozni ebbõl a soros három
meccsbõl, három gyõzelem 14 rúgott
gól, kapott gól nélkül. Mint a régi szép
idõkben, akkor ugyan egy-egy ilyen
sorozat nem volt szokatlan és utána
azt számolgattuk, hány pontot kell
még szerezni a bajnoki címért, de becsüljük meg most ezt a sorozatot, de
nagyon. Még akkor is, ha ezzel azt értük el „csak”, hogy kikerültünk a kiesési zónából és a középmezõny szoros állása miatt nemcsak, hogy kikerültünk,
de a szezon legjobb eredményeként a
nyolcadik helyet foglaljuk el, a most
már nem is olyan csúnya tabellán.
Összeállt, összeérett a csapat, nagyjából mindenki a helyére került szerepkörét tekintve, utolérte magát kondícióban és taktikai fegyelmezettségben,
látásmódban. Vannak ugyan kényszerû
változtatások, gondolok itt például
Manganelli Zsolt várhatóan hosszantartó sérülésére, de kialakult egy olyan
stabil keret, amely képes pótolni a rövid, vagy hosszabb idõre kiesett játékost. Persze nincs itt a kánaán, a továbbiakban sem lesz elég kiküldeni a
mezeket a pályára, fõleg úgy, hogy jelen állás szerint a következõ
mérkõzésünket május 8-án (a május
elsejei hétvégén szabadnapos az
együttes) a Kolozsvár utcában már
nézõk elõtt játszhatjuk az ellen a Vép

ellen, aki néhány meglepõ pontvesztése után lemorzsolódott a bajnoki címért való küzdelemben a Sárvár és a
Király SE mellõl, de a harmadik helye
és így bronzérme ennek ellenére borítékolható. A bajnokság mellett folytatódik a negyeddöntõnél tartó Halmosi
Zoltán Vas Megyei Kupa sorozat, amit
nem azért hozok szóba, mert érintettek lennénk a folytatásban, hanem
azért, mert az MLSZ egy újabb szerintem vitatható döntésével már most elbúcsúzhattunk az idén augusztusban
startoló Magyar Kupa országos sorozatától. Nem adva egy átmeneti
idõszakot az MLSZ úgy határozta meg a
kiírást, hogy a következõ sorozatban
nem automatikus minden megyei I.
osztályú csapat indulása, illetve nem
indulhat, ha akar minden egyéb megyei osztályú csapat, hanem megyékre
leosztva kvótákat határozott meg. Vas
megyére ez a szám öt, ennyi csapat indulhat a 2021/22-es kiírásban, és ez
az öt csapat a most zajló megyei kupa
nyolc csapatából kerülhet ki, az elõdöntõbe jutó négy csapat személyében, illetve a négy kiesõ közül még
egy további. A poén most ebben az,
hogy az idén a legjobb nyolc csapat közé az egyetlen elsõ osztályú Sárvár
mellet hét megyei II. osztályú csapat
jutott be (persze nem érdemtelenül),
de mégiscsak elfoglalva a következõ
sorozat helyeit az elvileg erõsebb megyei csapatok elõl. Jogilag nonszensz
ugyan a helyzet, de ettõl még a magyar valóság egy szelete.
»DOTTO
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Hirdessen az
Új Kemenesaljában!
Továbi információk
Nagy Antal
hirdetésszervezõ
06 70/3389880
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A hét mûtárgya – 6. feladvány
„Kemenesaljai Mûvészeti Album”
címmel új kezdeményezést indított útjára a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár.
Február elejétõl kezdõdõen kéthetente egy-egy mûalkotás kerül
ki az intézmény kirakatába, melyek közt a városhoz, illetve Kemenesaljához kötõdõ alkotók mûremekei lesznek láthatók.

A helyes megfejtést beküldõk
nyereményben részesülnek.
A megfejtéseket a következõ
email címekre lehet beküldeni,
2021. május 13-ig:

A kiállított alkotásokhoz kapcsolódóan nyereményjátékot hirdet a
KMKK, melynek keretében a következõ kérdésekre várják a helyes válaszokat:
 Ki a kép alkotója, és mi a mû
címe?
 Milyen szállal kötõdik az alkotó Celldömölkhöz, illetve a
Kemenesaljához?

Tájékoztató
A VASIVÍZ ZRt.
értesíti Tisztelt felhasználóit, hogy
a „Celldömölk ivóvízminõség-javító
program” elnevezésû KEHOP-2.1.3-152016-00012 azonosító számú projekthez kapcsolódóan 2021. májusban
munkanapokon 8-15 óra között
Celldömölk ivóvízrendszerén
hálózatmosatási munkát végez.
A munkálatok idején a vízszolgáltatásban
idõszakosan nyomáscsökkenés várható.
A hálózatöblítést követõen a víz
elszínezõdése várható, mely az egészségre ártalmatlan és folyatással
megszûnik!
Kérjük szíves megértésüket és türelmüket.
»VASIVÍZ ZRT.
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katie2ne-meth@gmail.com vagy
info.km kk@gmail.com.
Az aktuális feladványt kéthetente
közzétesszük lapunk hasábjain.

Túrázz, szelfizz, játssz a Vulkánparkkal!

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

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 ponton és a Ság hegyen is készüljenek szelfik!
Az elsõ túra induljon a Hunyadi utcai parkból, a természettudós 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 középiskolától, a fotó elkészülte után egészen a Ság hegyre, a
Sághegyi Múzeum falán található emléktábláig.
Egy-egy túra kb. 3,5 kilométer, családi, baráti séta keretében 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 beküldõk 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

Fa-Gyula
Fatelep

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

TETÕFÁT
A FA-GYULA
FATELEPRÕL!
LUCFENYÕ TETÕFA,
DESZKA, GERENDA, LÉC

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

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

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

