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Fennállásának hetvenéves évfordulóját
ünnepelte az Ádám Jenõ Zenei Alap -
fokú Mûvészeti Iskola. A május 14-én
rendezett jubileumi hangversenyre a
mûve lõdési központ színháztermében
került sor. 

Az ünnepi hangverseny kezdetén Bej czi
Károly igazgató köszöntötte a színházte-
rem népes közönségét, majd a Vas
Megyei Közgyûlés tagjaként Sipos Tibor
szólt a jelenlevõkhöz, és a megye nevé-
ben köszönetét fejezte ki a zeneiskola
tantestületének komoly szakmai mun-
kájukért, megyei elismerõ díszoklevél-
ben részesítve az intézményt. 
Fehér László polgármester is köszöntötte
a jubiláló zeneiskolát, és kiemelte, hogy
a magas színvonalú oktatómunkának
kö szönhetõen az elmúlt évtizedek alatt
több ezren kaptak komoly muzikális
képzést a zenede falai között, a tanárok
és növendékeik pedig aktív részesei a
celldömölki zenei és kulturális életnek. A
városvezetõ Söptei Jó zsefné alpolgár-
mester asszonnnyalközösen egy emlék-
lap kíséretében átadta a város ajándé-
kát, egy hegedût Bejczi Károly igazgató-
nak, majd Rozmán László, a zeneiskolát
fenntartó Sárvári Tankerületi Központ
igazgatója méltatta a hét évtizedes
fenn állását ünneplõ intézményt, elisme-
réssel szólva a köz mûvelõdés zenei ne-
velést célzó szeletérõl. 
Az ünnepi koncerten a zeneiskola olyan
volt növendékei szerepeltek, akik a ze-
nei pályát választották élethivatásul. A
hívó szóra többen is elfogadták a meg-
hívást, így a fiatalabb, idõsebb generáció
egyaránt képviseltette magát, hogy
szülõvárosába visszatérve együtt ünne-
peljen születésnapos képzõ intézményé-
vel. A számos hangszeres és énekes
zenemû bemutatója után köszöntõt
mondott Bejczi Károly igazgató, aki a tíz
évvel ezelõtti hatvanéves jubileum óta
eltelt idõszak jelentõsebb eseményeit
foglalta össze. 
Beszédében négy dolgot emelt ki, mi-
szerint: 2013-ban az addigi önkormány-
zatiból állami fenntartásba került át a
zeneiskola, ugyanezen évtõl Al sóságon
is mûködtetnek tanszakokat, 2019-ben
megkapták a volt Apáczai Kiadó épüle-
tét, mely már eddig is komoly felújítá-
son esett át, és a jövõben folytatódni fog
a fejlesztés. 2020-ban az intézményi át-
szervezéseknek kö szön hetõen a jános-
házi zeneiskola tagintézménye lett az
Ádám Jenõ Zene iskolának.
A jeles évfordulót ünneplõ rendezvény
végén Bejczi Károly köszönetét fejezte

ki kollégáinak, és ajándékban részesí-
tette mindazokat, akik diplomájuk

megszerzése óta folyamatosan a zene-
iskolában tanítanak.           »REINER ANITA

„Legyen a zene mindenkié” – jubileumot ünnepelt a zeneiskola
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Dohányzásmentes világnap 
avagy mit jelent füst nélkül élni

Az alsósági evangélikus templomban
találkoztak az Nyugat-dunántúli evan-
gélikus egyházmegye lelkészei a már
hagyományossá vált férfikör rendezvé-
nyen. Kerekes Csaba lelkész köszöntöt-
te a megjelent lelkésztársakat, vala-
mint Horváth Me linda asszonyt a Járási
Hivatal veze tõjét, a közösség
felügyelõjét, Fehér László Celldömölk
város polgármesterét, továbbá
Gyarmat István nyugalmazott lelkészt.
A közösséget köszöntötte Fehér László
polgármester, aki a megjelent lelké-
szeknek szólt a Ság-hegy és a város tu-
risztikai   jelentõségérõl, fej lõdésérõl.
Mint mondotta, mindig büszkeséggel
szól az idelátogató vendégeknek azon
fejlõdésrõl, ami mind jobban a turiz-
mus irányába viszi a várost. Kerekes
Csaba lelkész úr az itt eltöltött tizenkét
év szolgálatról szólt, kiemelve, az alsó-

sági közösség szoros kötelékét.  A ta-
lálkozó Kohár Ferenc lébényi lelkész
vezetésével zajlott a mai napon. 10
órakor egy közös imával kezdõdött,

majd kirándulással folytatódott a Ság-
hegyre. Megtekintették, a Vulkán Mú -
zeumot, közös ima kíséretével felmen-
tek  a Trianoni kereszthez.

Az evangélikus egyházmegye kerületi férfikör találkozója

„Vera, öcsém két és fél éves kisleánya a
kertben ült, székpadjában, a vadribiszke
és a jéggolyóbokrok között, fején vé-
kony gallykoszorú, sötét szemében a já-
ték tündérálma, s amint én beszélgetés
közben öntudatlanul, évtizedek óta be-
lém idegzett gépies mozdulattal ciga-
rettát kotrok elõ zsebembõl és rágyúj-
tok, õ abbahagyja a játékot és tündérál-
mot, a csodálkozástól tág szemmel szá-
jamra mered, s az izgalomtól szinte re-
kedt hangon ezt kérdezi:
– Mit csinálsz te? – olvashatjuk Kosz -
tolányi Dezsõ Vera meg a cigaretta
címû novellájában. Olvasóim tudják, mi
történik, errõl szeretnék a WHO által
1988-ban bevezetett, május 31-én tar-
tott dohányzásmentes világnap kap-
csán írni.
Kikhez szólok cikkemben? Azokhoz,
akik életükben egy szál cigarettát nem
szívtak el, vagy inkább azokhoz, akik
rendszeresen dohányoznak? Vagy
azok  hoz, akiknek sikerült leszokni,
vagy akik még mindig a füsttel mérge-
zett életmódnak hódolnak? Mindenkit
szeretnék megszólítani írásomban, aki-
nek bármilyen kapcsolata van a ciga-
rettával vagy egyéb dohánytermékek-
kel. Akik már nem dohányoznak, azo-
kat szeretném megerõsíteni: a cikk vé-
gére bizonyosak lesznek benne, hogy
jó döntést hoztak, jól teszik, hogy nem
cigarettáznak. Akik cigarettáznak, azo-
kat hátha elgondolkodtatja, közelebb

viszi a leszokáshoz a mostani cikkem. 
Ha mi magunk nem dohányzunk, akkor
biztosan van olyan ismerõsünk, bará-
tunk vagy családtagunk, aki rendszere-
sen cigarettázik. Sõt, több is, mert a hi-
vatalos adatok ezt támasztják alá: ha-
zánkban a lakosság közel 30%-a do-
hányzik. Nagy részük tisztában van ve-
le, hogy ez egy egészséget károsító
szokás, hiszen a cigarettásdobozokon
ott vannak azok a rémisztõ tájékoztató
képek és feliratok is: A dohányzás
csökkenti a termékenységet, A do-
hányzás növeli az impotencia kockáza-
tát, A dohányzás megölheti születendõ
gyermekét, A dohányzás száj- garat,-
és gégerákot okoz, A tüdõrákot 10-bõl
9 esetben a dohányzás okozza.
Hazánkban az emberek átlagosan már
18 éves koruk elõtt elkezdenek cigaret-
tázni, és évente 2816 szálat szívnak el.
A dohányzás világjárványként szedi ál-
dozatát: csak Magyarországon 25.500
ember hal meg egy évben a dohány-
zással összefüggõ betegségben. Érde -
mes belegondolni, hogy ez több mint
kétszer több mint Celldömölk teljes la-
kossága. Az életünk sok tényezõjét nem
tudjuk befolyásolni, de a szenvedélyek-
nek hódolás a mi kezünkben van, a mi
döntésünk. Ez egy tanult viselkedési for-
ma, ami mindennapjaink részévé válva
befolyásolja még azt is, hogy mit csiná-
lunk és hogy kivel barátkozunk. Aki a
leszokáson gondolkodik, vagy már el is

kezdte, annak figyelmébe ajánlom azt
az ingyenes, éjjel-nappal hívható tele-
fonszámot, amit a Dohány zás Leszo -
kást Támogató Módszertani Központ
(DLTK) mûködtet: 06 80 44 20 44. A
segítséget kérõknek tanácsokkal és
megerõsítéssel szolgálnak.
Az Országos Korányi Pulmonológiai In -
tézet által kifejlesztett, telefonra le -
tölthetõ ingyenes applikáció, a Gond?
Egy szál se! 21 napos programja napi
feladatokkal, tippekkel, önreflexiós stra-
tégiákkal, naplózással segít fenntartani a
kitartást és a visszaesés elleni küzdel-
met. Egy rugalmas programról van szó,
amit ha a leszokni vágyó az egyik nap
abba is hagyna, az bármikor újra kezd -
hetõ, folytatható. 
A különbözõ honlapokon is tájékozódha-
tunk: az eljtisztatudovel.hu oldalon meg-
bízható, érdekes cikkekbõl, videókból
kaphatunk információkat, hatékony ötle-
teket és biztatást. A cigarettától felsza-
badult idõben mélylégzési technikákat
gyakorolhatunk, új hobbinak hódolha-
tunk, mozogni mehetünk, pihenhetünk,
vagy gyümölccsel jutalmazhatjuk meg
magunkat.
Több mint 10 éve tettem le a cigaret-
tát, egyáltalán nem hiányzik. Remé -
lem, a cikk végére a nem dohányzók is
megkapták a megerõsítést, és a még
cigarettázók is elõrébb jutottak egy lé-
péssel a leszokás felé.

»BINCZE DIÁNA
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Végéhez ért az Önkormányzat Klíma -
tudatosságot erõsítõ lakossági szemlé-
letformáló projektje.  2022. április 25-
én az iskolai Fenntarthatósági hét kere-
tében került megtartásra egy szemlé-
letformálási akciónap a gimnáziumban
tanuló ifjúság részére.

Az akciónap során két helyszínen vár-
ták a diákokat a gimnázium területén.
Az egyik osztályteremben felállításra
került Celldömölk város klímastandja,
ahol többféle klímakvízt is tölthettek,
megmérhették ökológiai lábnyomukat,
valamint az újrahasznosításról, újra-
használatról hallgathattak elõadást a
résztvevõk. A kvízt legjobban kitöltõk
közül osztályonként 1-1 fõ értékes zöld
ajándékcsomagban részesült. Az iskola
udvarán parkolt egy elektromos meg-
hajtású BMW személygépkocsi, melyrõl
a diákok meghallgathattak egy rövid
tájékoztatót. Ezután egy segítõvel ki-
próbálhatták és menetközben figyel-
hették meg. Az akciónap keretében ki-
hirdetésre került a „Klímatudatosnak
lenni menõ” címmel kiírt slam poetry
pályázat eredménye is. A beküldött pá-
lyamunkák közül két kiemelkedõ alko-
tás értékes díjazásban részesült.
A Kemenes Vulkán Park nagy szabadté-
ri parkkal rendelkezik, amit a kirándu-
lók és a helybeliek egyaránt elõsze re -
tettel használnak. A látogatóközpont
mellett a projekt utolsó elemeként klí-
matudatosságot erõsítõ kültéri bemu-
tatóhely került kialakításra. A bemuta-

tóhely részeként elhelyezésre került
Celldömölkön az elsõ okospad. A há-
rom személyes interaktív utcabútor
szabadtéri wifire kapcsolódik, és folya-

matosan információkat közöl az idõ -
járási viszonyokról, a környezet állapo-
táról, a levegõ minõségérõl.

»SZALAY-ZIEMBICZKI DÓRA

Klímatudatosnak lenni menõ!

Hérincs Sándor fiatalon, 31 évesen halt
meg, 2004-ben. A helyi kosárlabda
meghatározó tagja volt az öccsével
együtt, aki a mai, 16. tornán is részt
vett. Mint Zámbó Feri bácsi, a torna lel-
ke, szervezõje elmondta, egyre több fi-
atal is jelentkezik a rendezvényre, kö -
szön hetõen a tornatanárok lelkes mun-
kájának. A helyi kosársuli 2008-ban
alakult, ennek tagjai alkotják jelenleg
az NB II-es csapatot. A tornát 9 csapat
részvételével rendezték meg. A délutá-
ni díjkiosztón Fehér Lász ló polgármes-
ter is részt vett, és mint mondotta, fon-
tosnak érzi azt, hogy az eseményen
megjelenjen, hisz a sport és ezen belül
a kosárlabda egy olyan közösséget tud
alkotni, ami elõre viszi a magyar sport-
sikereket.                                     »GS

Hérincs Sándor emléktorna
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2016 óta ad otthont a Soltis Lajos
Színház a Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó Vas me-
gyei fordulójának. Idén sem volt ez
másként, öt csapat részvételével április
29-én zajlott a program.

A Magyar Drámapedagógiai Társaság a
megyei és fõvárosi partnerszervezetek-
kel, intézményekkel együttmûködve
2022-ben is meghirdette a Weöres
Sándor Országos Gyermekszínjátszó Ta -
lálkozót. A rendezvény vas megyei for-
dulóját idén is a Soltis Lajos Színház
szervezte. A magyar gyermekszínját-
szók felmenõ rendszerû találkozójára
minden olyan csoport nevezését vár-
ták, melynek tagjai köznevelési intéz-
mények tanulói.
Nevezhetõk voltak ünnepi vagy alkal-
mi mûsorok is éppúgy, mint ahogy az
országos találkozón történõ bemuta-
tásra készült elõadások. A megyei vá-
logató megnyitóján Nagy Gábor, a

Soltis színház igazgatója gyermekszín-
játszó találkozó lévén mesebeli király-
nak öltözve fogadta a gyerekeket, és
vállalta magára a moderátor szerepét.
A program megnyitó szavait Szalai-
Ziembicki Dórától, az önkormányzat ok-
tatási és közmûvelõdési szakrefe ren -
sétõl hallhatták a megjelentek. Az egy-
kori soltisos színésznõ a gyermek szín-
játszó találkozó jelentõségére kitérve
hangsúlyozta, hogy fontosak a találko-
zások a közönséggel, a közösségekkel,
az eljátszandó szerepekkel, a mû -
vekkel. A kultúra és értékközvetítés fo-
lyamatában nélkülözhetetlenek a be-
mutatott darabok, melyek értõ fülekre
és szemekre találnak a gyermekközön-
ség körében. A hivatalos megnyitót
követõen elstartolt az elõadás-folyam,
melynek keretében a találkozóra bene-
vezett öt csapat mutatkozott be.
Elsõként a Soltis Lajos Színház színi stú-
diósai mutatták be „Nem mi” címû
elõadásukat, majd a Kemenesmagasi

Általános Iskola Csodabogarak névre
hallgató alakulata hozta el 56-os ünne-
pi mûsorát. A répcelaki Móra Ferenc
Általános Iskola Mórás Színjátszói szin-
tén egy ünnepi mûsorral érkeztek „Egy
forradalmi nap Petõfivel” címmel. Lá -
zár Ervin Négyszögletû kerek erdõ jébõl
a „Vacskamati virága” címû mesét ele-
venítette meg a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola Irodalmi
Színpada, a Celldömölki Városi Álta -
lános Iskola Tücsök Bábcsoportjának
elõ adásában pedig az „Elillant a pecse-
nye” címû darabot tekinthették meg az
érdeklõdõk. 
Ebéd után szakmai beszélgetésen és
szakmai mûhelyen vehettek részt a
csoportvezetõk, a gyerekeknek pedig
játékos foglalkozás zajlott. A program
közös játékkal, és a szakértõi zsûri által
kiadott minõsítések ismertetésével ért
véget. A minõsítést kérõk közül orszá-
gos bronzminõsítést kapott a répcelaki
csoport és a Szent Benedek iskola iro-
dalmi színpada, arany minõ sítést pedig
a Tücsök Bábcsoport. 

»REINER ANITA

Gyermekszínjátszók találkoztak

A Celldömölki Makett Klub 11. alkalom-
mal rendezte meg hagyományos kiállí-
tását és versenyét. Az idén egynaposra
tervezett rendezvény május 21-én zaj-
lott a mûvelõdési központban.

A Celldömölki Makett Klub 2019-ben
bonyolította le jubileumi, tizedik kiállí-
tását és versenyét. Azóta a járványhely-
zet miatt kettõ kimaradt, így most ke-
rült sor a 11. alkalomra, melyet az
eddigiektõl eltérõen, a többi makett-
verseny trendjéhez igazodva, idén egy-
naposra terveztek a szervezõk. A ver-
seny ezúttal is gyermek, ifjúsági és
felnõtt kategóriában került kiírásra, re-
kordszámú nevezés érkezett a felhívás-
ra, mintegy háromszáz benevezett
mun kával. Az ország szinte minden
szegletébõl érkeztek makettezõk, rajtuk
kívül a látogatók létszáma is magasra
rúgott, sokan tekintették meg a kiállí-
tott, gazdag látványvilággal bíró ma-
ketteket. A szombati eredményhirdeté-
sen részt vett Fehér László polgármes-
ter is, aki köszöntõjében hangsúlyozta,
hogy a városban mûködõ civil szerveze-
tek, egyesületek, klubok a település
építõkövei, melyek közé tartozik a
Celldömölki Makett Klub is. Az ered-
ményhirdetés keretében a versenyki-
írásnak megfelelõen a gyermek, ifjúsá-
gi, valamint a felnõtt kategória díjazott-

jai vehettek át elismerést arany, ezüst
és bronzérem formájában. A versenyre
nevezettek az alábbi kategóriákban
mérettethették meg magukat:
Gyermek: összevont.
Ifjúsági: 1/32-1/48-1/72 és kisebb
repülõ összevont; 1/48-1/35 és kisebb
harcjármû összevont; Polgári jármû
összevont; Repülõ dioráma; Harcjármû
dioráma; Egyéb (papír, hajó stb.).
Felnõtt: Sci-fi – Fantasy; Polgári jármû
összevont; Hajó összevont; Helikopter
összevont; Repülõ 1/72 és kisebb lég-

csavaros; Repülõ 1/72 és kisebb su -
gárhajtómûves; Repülõ 1/48 és na-
gyobb légcsavaros; Repülõ 1/48 és na-
gyobb sugárhajtómûves; Harcjármû
1/72 és kisebb; Harcjármû 1/48-1/35
gumikerekes; Harcjármû 1/48-1/35
lánctalpas; Harcjármû dioráma; Repülõ
dioráma; Figura összevont; Figura dio-
ráma; Egyéb (papír, stb.).
Mester kategória: Repülõ összevont
(minden méretarány); Harcjármû össze-
vont (minden méretarány); Figura ösz-
szevont (minden méretarány).          »RA

Makettkiállítás és verseny Celldömölkön
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A Vas Megyei SZC Eötvös Loránd Szak -
képzõ Iskola diákjai fantasztikus ered-
ményeket értek el a Szakma Kiváló
Tanulója Versenyen a 2021/2022-es
tanévben.

A szakmai verseny területi fordulóját
követõen Horváth Kevin 3/11. C osztá-
lyos ipari gépész tanuló, Jankovics Do rina
és Veiczer Boglárka 3/11. B osztályos
cukrász tanulók jutottak be az országos
elõválogatóba, majd az ott nyújtott tel-
jesítményük alapján Veiczer Boglárka és
Horváth Kevin az országos döntõben
mérte össze tudását a többi döntõssel.
Boginak az elõválogatón bármely té-
mához kapcsolódó díszmunkát, Dobos
szeletet, Rákóczi túróst és gyümölcs-
rizst kellett készíteni, majd szóbeli fe-
lelettel fejezte be a versenyzést. A
döntõben kétemeletes tavaszi esküvõi
tortát készített, valamint 3x6 db mini-
torta megalkotása volt a feladat 4-féle

különbözõ töltelékkel, közülük egy ma-
gyar alapanyagokból készülhetett. 
A Szakma Sztár Fesztivál keretében
megrendezett kétnapos döntõn Veiczer
Boglárka ORSZÁGOS 4. helyezést ért el
cukrász szakmában. Teljesítménye
alap ján sikeres szakmai vizsgát tett. Az
elõválogatón Jankovics Dorina is teljesí-
tette a szakmai vizsga követelményeit.
Horváth Kevin az országos elõválo -

gatón Gépszerkezettani, gépüzemelte-
tési, technológiai, kötési és munkavé-
delmi ismeretekbõl szóbelizett. A gya-
korlati feladat egy tokmánykulcs elké-
szítése volt, mely során többek között
a tanuló kézi forgácsolási ismereteire
volt szükség. Oldható kötéseket létesí-
tett, reszelt, a menetkészítés során fú-
rási, reszelési és fûrészelési ismereteit
alkalmazta. A megmérettetés végén az
anyagvizsgálaton belül szakmai számí-

tási feladatot végzett és szakítódiagra-
mot elemzett.
A 2022. március 25-én megrendezésre
került döntõn tartókonzol munkadarab
elkészítése volt a feladat. Nyers alap-
anyagból darabolási mûveletek után
hegesztési varrathelyek gyökölését, fu-
rathelyek kialakítását, és gépi marási
mûveleteket kellett alkalmazni a ho-
ronykészítéshez, majd nem oldható kö-
téssel, sarokvarratot készített el védõ -
gázas hegesztési eljárással. 
Horváth Kevin a döntõn nyújtott teljesít-
ménye alapján ORSZÁGOS 1. helyezést
ért el ipari gépész szakmában, sikeres
szakmai vizsgát tudhat magáénak. 
Cukrász tanulóink közül Kiss Eugénia,
Kalotai Gréta Kyra és Tóth Péter Ro -
land, vendéglátásszervezõ tanulóink
közül Szakál Nikoletta és Homlok Ger -
gõ a területi fordulón elért teljesítmé-
nyük alapján sikeres írásbeli vizsgát
tettek, rájuk már csak a gyakorlati és
szóbeli megmérettetés vár.
Tanulóink felkészítésében Németh
Judit, Oszkó Attila és Horváth Gábor ok-
tatók, valamint a gyakorlati képzõ -
helyek szakoktatói – Somogyi Tamás
(König Maschinen Sütõipari Gépgyártó
Kft.), Borsfai Péterné (Claudia Cukrász -
da), és Dömölki Zsuzsanna (Danubius
Hotel) vettek részt.
Gratulálunk tanulóinknak és a fel ké -
szítõ kollégáknak a szép sikerekhez!
Köszönjük, hogy vállalták a megméret-
tetést és az elért eredményekkel öreg-
bítették iskolánk hírnevét!

»SOÓS ANDREA

IGAZGATÓ

Szép szakmai sikerek az Eötvösben
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Kemenesaljai Bábmûhely a tücskökkel
„Kemenesaljai Bábmûhely” címmel in-
dított útjára egy kezdeményezést a
Tücsök Bábcsoport a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtárral
karöltve. A program keretében három
elõadás és bábkészítõ foglalkozás már
lezajlott különbözõ helyszínekre kitele-
pülve.

A mûvelõdési központ több éve nyújt
szakmai segítséget és biztosít infrastruk-
turális hátteret a bábcsoportnak.
Együttmûködésük legfrissebb bizonyíté-
ka a Kemenesaljai Bábmûhely néven
életre hívott programsorozat, melynek
legfõbb célja a bábjátékos mozgalom el-
terjesztése a környezõ kistelepülések is-
koláinak bevonásával, hogy a falusi in-
tézmények tanulói is részesei lehesse-
nek bábelõadásoknak, illetve báb -
mûhely keretében alkothassanak. A
Kemenesaljai Bábmûhely elõadás és
foglalkozás sorozata eddig három hely-
színen valósult meg: Alsóságon, Keme -
nesmagasiban, valamint Ostffy asszony -
fán. A Tücsök Bábcsoport négy elõ adás -
sal varázsolta el diákközönségét, melyek
után a kesztyûsbáb készítés rejtelmeibe
kóstolhattak bele a résztvevõk.

»REINER ANITA

Nemzetközi Sakkversenynek nyújtott
helyszínt a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola. Az iskola tornaterme
150 versenyzõvel telt meg a 13. Ság
hegy Kupán.

Ismételten megtelhetett a celldömölki
Szent Benedek Katolikus Általános Is -
kola tornaterme, hiszen három év után
most elõször rendezhették meg újra a
Ság hegy Kupát. 
A sakkozók körében nagy népsze -
rûségnek örvend a megmérettetés,
melynek városunk ad otthont. 150
versenyzõ érkezett a rangos, nemzet-
közi versenyre az ország több pontjá-
ról, illetve határainkon túlról is.
Akadtak versenyzõk Horvátor szág ból,
illetve Ukrajnából is. A részt vevõk 5 ka-
tegóriában mérkõztek meg, 2 felnõtt
és 3 gyermekcsoport elosztásban. A
felnõttek között 96 induló volt. Az A
csoportban az 1800 élõ pontszám felet-
tiek, a B csoportban pedig az 1800 élõ
pontszám alattiak mérték össze tudá -
sukat. Elõbbi kategóriából, immáron 5.
alkalommal Vertetics Attila nemzetközi

mester került ki gyõztesen. 
A B csoport gyõztese pedig a Pápáról
ér kezõ Dr. Sabján Dénes lett. A gyer-
mekek között Poljan Max, Fekete Kris -
tóf, illetve Brieber Benedek szerezhette
meg az elsõ helyet egy-egy kategórián
belül. A Szent Benedek Katolikus Álta -
lános Iskola diákjai is remekeltek a
megmérettetésen. Czupor András, va-
lamint Gyõrvári Lilla a 4. helyet szerez-
ték meg a 2011 után születettek közül.
Ezen kívül számtalan Vas megyei siker

született még, többek között a Haladás
játékosai körében. Így az A csoportban
2. helyezett lett Kovács Gábor, Czupor
Attila pedig a 4. helyen végzett
A 13. alkalommal megszervezett sakk-
verseny 9 fordulón át tartott, a gyõz -
tesek pedig értékes nyereményekben
részesültek, melyet Fehér László pol-
gármester, Csiszár Csaba nemzetközi
mester, illetve Gergácz Balázs és Czu -
por Attila, a verseny szervezõi adták át. 

»NOVÁK FANNI

150 versenyzõ a 13. Ság hegy Kupán
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Az elcserélt bõröndök, avagy „Elvis, Oltár, Miami”
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár soron következõ bérleten kí-
vüli színházi elõadása május 8-án várta
a színházbarátokat. A Bánfalvy Stúdió
az „Elvis, Oltár, Miami” címû komédiá-
ját tárta közönség elé.

Az „Elvis, Oltár, Miami – avagy félmillió
dollár gazdát keres” címû vígjátékra
hajazó pénzhajsza egy bõröndcserével
indul a Bánfalvy Stúdió kétfelvonásos
elõadásában. 
A fordulatos, pergõ komédia elején az
Elvis rajongó Tom és felesége, Alice
Miamiba indulnak nászútra, és egy vár-
va-várt Elvis-estre. A nagy köd miatt
törlik a járatukat, ezért csalódottan ha-

zatérnek, majd otthon veszik észre,
hogy véletlenül más bõ röndjét hozták
el a repülõtérrõl, és a szerencsés csere
folytán fél millió dollár kerül a birto-
kukba. Ez inkább öröm lehetne, mint
probléma, de a bonyodalmak, amik
innentõl kezdõdnek, a folytatásban
egyre csak fokozódnak.
További bonyodalmakat okoz például
Tom testvérének érkezése, aki tervei
szerint aznap este szeretné meghódíta-
ni legújabb trófeáját, bátyja lakásába
hívva légyottra. Reményei azonban ha-
mar szertefoszlanak, ugyanis a tulajo-
kat otthon találja. Váratlanul betoppan
Alice nagynénje is húszezer dollárral a
táskájában, amit nászajándékba szánt.

A kalamajka itt még nem ér véget, hi-
szen csatlakozik a társasághoz az elcse-
rélt táska tulajdonosának dolgozó ban-
dita, akit mindenki rendõrnek gondol.
Az igazi rendõrfelügyelõ megjelenésé-
vel megoldódni látszik a helyzet, annál
is inkább, mert a nagynénirõl kiderül,
hogy „okosban” pénzhamisítással fog-
lalkozik. Így a darab végére minden
görbe kiegyenesedik, és a dollár utáni
hajsza okafogyottá válik... A nézõk pe-
dig elégedett tapsviharral értékelik a
színészek (Beleznay Endre, Görgényi
Fruzsina, Vastag Tamás, Har math Imre,
Kondákor Zsófi, Bánfalvy Ágnes, Urmai
Gábor) nagyszerû játékát.

»REINER ANITA

Ezzel a címmel tartott elõadást a könyv-
tárban Tóth Péter Lóránt tanár, versván-
dor, aki Radnóti Miklós utolsó hónapjai-
nak krónikáját tárta közönség elé. A
május 10-i pódiummûsor keretében ar-
ról a több száz kilométeres gyalogos za-
rándoklatáról is beszámolt, mellyel
Radnóti útját járta végig Bortól Abdáig.

Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi ta-
nár, versvándor Radnóti Miklós születé-
sének 110., halálának 75. évfordulója
tiszteletére nemes vállalkozásba kez-

dett. „A lélek útja” címû verszarándok-
lat során az „erõltetett menet” útját
megtéve állított emléket a tragikus sor-
sú költõnek és az ártatlanul elhurcolt

bori munkaszolgálatosoknak. Ezt a vál-
lalást már általános iskolás korában el-
határozta, melynek megvalósításaként
2019. augusztus 31-én indult a szerbiai
Borból, 850 kilométert megtéve az
erõltetett menet útján. 2019. szeptem-
ber 24-én érkezett meg a Gyõr melletti
Abdára, a költõ halálának feltételezett
helyszínére. Összesen 730 kilométert
gyalogolt, a Mohács és Szent király -
szabadja közötti távot vonaton tette
meg, ahogy annak idején a bori mun-
kaszolgálatosok is vagonokban utaztak

ezen a szakaszon. Az egyedülálló válla-
lás három országot kötött össze: Szer -
biát, Horvátországot és Magyar or -
szágot. A verszarándoklat csaknem száz

településen haladt át, a megbékélés-
nek, a Radnóti által felmutatott humá-
num minden idõben való tiszteletének
és megõrzésének jegyében. Tóth Péter
az út során a magyarok lakta települé-
seken „...lélek vagyok, élni szeretnék!”
címmel pódium mûsorral állított emlé-
ket az egyik legnagyobb költõnknek,
aki ember tudott maradni az emberte-
lenségben. A celldömölki az 518. elõ -
adása volt, melynek keretében a helyi
közönség is megismerkedhetett a nem
mindennapi vállalkozás körülményeivel
és hozadékával, a Radnó tival való szel-
lemi, lelki, fizikai utazás részleteivel.
Mint elhangzott, a költõ csak az írásba
menekülve tudott lélekben kitartani, és
költeményei által a földi mennyorszá-
got belül megteremteni a külsõ földi
pokollal szemben. Versei által pedig
örökre letette névjegyét irodalmunk
sokrétû világában, melynek bizonysá-
gául szolgáltak a Tóth Péter által meg-
idézett, gazdag mondanivalóval és
szívhez szóló üzenetértékkel bíró Rad -
nóti versek is.                     »REINER ANITA

„Lélek vagyok, élni szeretnék…” 



10

Új Kemenesalja  »  2022. 05. 27.R E N D E Z V É N Y   «

Ilon Gábor régész volt a vendég a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
Kresznerics Könyvtárában 2022. május
29-én, a Honismereti Munkaközösség
meghívására.

Ilon Gábor nem ismeretlen a celldö-
mölkiek számára, hiszen 1981-ben
népmûvelõként itt dolgozott, és 2003-
ban is tartott egy rövid elõadást. Most
a szép számú érdeklõdõ elõtt hosszas
régészeti bemutatást hallhattunk, mi-
után Németh Tibor könyvtárvezetõ az
elõadó életrajzát ismertette. Így meg-
tudtuk, hogy Gábor 1956. október 1-
jén született Várpalotán, majd Horvát -
zsidány és Kõszeg következett lakó-
helyként. Csepregen kezdte a középis-
kolát, majd Kõszegen fejezte be, ahol
Domnanovich Rudolf történelemtanár
meghatározó volt az életében. Levél -
tári kutatások során Bariska Istvánnal
megismerkedve helytörténeti dolgoza-
tot írt, országos sikerrel. Szombathelyre
történelem-népmûvelés szakra felvé-
telizett, elvitték katonának. Majd 1981-
ben diplomát szerzett. Celldömölkrõl
kezdett egyetemre járni. A régészet ér-
dekelte, ezért Vácra költözött, ahol mu-
zeológust kerestek. Történész diploma
mellett a régészetit is megszerezte.
Pápai múzeumigazgatás után Szom -
bat hely következett. A fõiskolán, aki
történelemtanárnak tanult, régésztech-
nikusi képesítést is szerezhetett általa.
Célja mindig az volt, hogy továbbadja
az embereknek az ismereteit, mert az
át nem adott tudás elvész. Ezért máig
megjelent több mint 120 önálló tudo-
mányos publikációja és könyvei mellett
tankönyvet írt, segédkönyvet és is -
meretterjesztõ könyvet, sorozatokat
szerkesztett. Néhányat a könyvtárban
fel is lehetett lapozni. A szombathelyi
múzeum igazgatóhelyettesi székébõl
2008 nyarától átment az országos
hatókörû Kulturális Örökségvédelmi
Szakszolgálathoz. Ennek keretében öt
megye régészeti ásatásait irányította,
miközben maga is feltárásokat veze-
tett. 2002-tõl ismét Kõszegen él. 
Ilon Gábor ezután a bevezetõ után
nagyszerûen, a régészet tudományát
közérthetõen adta elõ, ahogy a szakte-
rületén jártas és azt magas szinten
mûvelõktõl elvárható. Megtudhattuk,
hogy Vas megyében 216 településen
9400 lelõhely van, köztük van a celldö-
mölki járás 28 települése is. Honnan
tudjuk, hogy hol van lelõhely? Írott for-
rásokból, pl. oklevelekbõl, újságokból,
térképek alapján, melyek a hadsereg-

nek készültek, légi felvételekbõl, mû -
xholdfelvételekbõl  is lehet következ-
tetni. Hogy éppen hol kell ásni, azt te-
repbejárással dönti el a régész, kõesz -
kö zöket, edénytöredékeket, fémtár-
gyak darabjait a felszínrõl felszedve. A
felszíni leletek tehát a lelõhelyet és an-
nak kiterjedését elég pontosan jelzik.
Törvény írja elõ a kötelezõ ásatást az új
építkezések területén, mégpedig az
építtetõ költségére. A 2001. évi 64.
törvény mintaértékû Európában, 2010-
tõl sajnos a Magyar Örökségvédelem
és benne a régészet is sérelmeket
szenvedett. Ma már nem létezik a Kul -
turális Örökségvédelmi Hivatal, sem az
országosan központosított régészeti
feladatellátás. Pedig a fenti törvény
azon része, hogy régészeti emlék nem
pusztulhat el, továbbra is él. Így a
Vulkán fürdõ építése elõtt is kutatást
végeztek, csak a megtalált leletek fel-
dolgozása várat magára, mely újabb
magas költségekkel járna. Mikor kicsit
fáradt a hallgatóság, akkor kézbe adott
olyan tárgyakat, melyek alapján az

anyagát, a tárgy funkcióját, korát próbál-
ta a közönséggel meghatároztatni. Egy -
szerû szavakkal rávezette az embereket
a régészeti alapismeretekre.
Ilon Gábor elõadása részletes volt,
idõn ként kritikus véleményét is be le -
szõtte. Rövid frissítõ szünet után konk-
rét, környékbeli feltárásokról beszélt,
közben méltatta elõdeinek kiváló mun-
kásságát. Pl Báró Miske Kálmánt, aki
már 1905-ben a Ság hegyet és a bar-
langot olyan lelõhelynek nyilvánította,
melyet védeni kell. Lázár-gyûjtemény
kapcsán Báden-Pécel kultúra leleteit
említette, melyek jelen pillanatban a
Nemzeti Múzeumban találhatók. Dr.
Holéczy Zoltánt, intapusztai sírmezõ
feltárójaként említette. 
Szólt a tokorcsi 10.789 db rézpénz
leletrõl, bokodi feltárásokról, Kemenes -
szentmárton, Mes teri, Pápoc 13. száza-
di templomairól, Karakó Árpád-kori vá-
ráról. Az elõadás után egyéni beszélge-
tésekre is volt lehetõsége az ér dek -
lõdõknek.

»LENDVAY ISTVÁNNÉ

Rovarkiállítást tekinthettek meg az
érdeklõdõk városunkban. Az országot
járó kiállítás május 8-án nyitotta meg
kapuit a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pontban.

A „Világ csodái” címmel érkezett
Celldömölkre az országot járó vándorki-
állítás május 8-án, szombaton. Az
érdeklõdõ felnõttek és gyermekek ízelt-
lábúakat és rovarokat tekinthettek meg
a délután folyamán. A kis élõ lények kö-
zött hétköznapinak és különlegesnek
tartott állatok is megjelentek a kiállítá-
son. Így, az oda ellátogatók többek kö-

zött megtekinthették a veszélyesnek
vélt tarantulát, a veszélytelen fajtákat
pedig – mint például a botsáska – kö ze -
lebbrõl is megismerhették, akár kézben
is tarthatták a bátrabbak. Ezen kívül az
egzotikus tájakon élõ ízeltlábúakat is
megcsodálhatták a megjelentek, me-
lyek preparált formában voltak láthatók.
A kiállítás csupán pár óráig volt elérhetõ,
hiszen a szer bdvezõk az ország több
pontján folytatják megrendezését, mi-
nél több emberrel megismertetve ezál-
tal ezeknek – az akár nem mindennapi –
állatoknak világát.

»NOVÁK FANNI

Kemenesalja régészeti öröksége

A „Világ csodái” Celldömölkön
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Nagy hagyománnyal bír városunkban
az éremgyûjtõk cserenapja. A rendez-
vényt a pandémia miatt nem tudták
eddig megszervezni a szokott formájá-
ban, de május 15-én végre újra össze -
gyûlhettek a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban.
Immáron 21. alkalommal került meg-
szervezésre városunkban az éremgyűj-
tők cserenapja. A rendezvényt Fehér
László, Celldömölk polgármestere nyi-
totta meg, majd szólt a résztvevõkhöz

Döme László, a helyi Éremgyûjtõ Cso -
port elnöke, valamint Hetényi László is,
aki a csoport titkára. 43 asztalnyi relik-
viát lehetett megtekinteni, melyek kö-
zött érmek, régi képeslapok, fegyve-
rek, valamint egyéb különlegességek is
megtalálhatók voltak. A lelkesedés ez
alkalommal is töretlen volt: folyamato-

san érkeztek az érdeklõdõk, akik a cse-
re mellett vásárolni is tudtak a régi ko-
rok értékes emlékeibõl. 
A helyi éremgyûjtõk többször is tartanak
összejövetelt a Kemenesaljai Mûve -
lõdési Központban, melyre továbbra is
várják a régi és új csatlakozókat.

»NOVÁK FANNI

Ismételten összegyûltek az éremgyûjtõk
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Celldömölk – Kõszeg 1-2 (0-1)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 28. forduló 2022.
május 14.
Vezette: Vass István (Németh András,
Takács Szabolcs).
Celldömölk: Hujbert – Horváth, Gábor
(Szabó K. 60. p.), Göntér, Galovich –
Enyingi, Tóth (Marsai Milán 63. p.),
Gorácz, Marsai Máté – Keszei T., Szabó
R. Edzõ: Kovács Balázs. 
Kõszeg: Németh M. – Réti, Csuka, Fe hér,
Rácz – Kiss, Prán (Krug 79. p.), Szûcs,
Kovács – Németh O. (Õri 94. p.), Szabella
(Kelemen 89. p.). Edzõ: Õri Gábor.
Góllövõk: Gorácz Máté (89. p.), illetve
Szabella Olivér (16. p.) és Kovács
Dominik (50. p.).
Kiállítva: Németh Márk (78. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Kõszeg
U19 0-4.
Jánosháza – Celldömölk 0-2 (0-0)
Jánosháza, 100 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 29. forduló 2022.
má jus 21.
Vezette: Talabér Norbert (Ferencsák
Bar na, Kártyás Katalin). 
Jánosháza: Pethõ – Horváth, Nagy, Pé -
ter, Laczi – Virág, Szabó, Balázsi, Szé -
kács (Binder 71. p.) – Büki, Kecskés.
Edzõ: Vágusz Arnold. 
Celldömölk: Hujbert – Galovics, Szuh,
Göntér, Horváth - Enyingi, Szabó K.
(Gábor 61. p.), Keszei R. – Keszei T.,
Sza bó R., Marsai Milán (Tóth 88. p.).
Edzõ: Kovács Balázs.
Góllövõ: Szabó Roland (53. és 94. p.).
Elõmérkõzés: Jánosháza U19 – Celldö -
mölk U19 4-7 (1-2). G.: Zsoldos Do -
minik, Kulman Ferdinánd, Fenyõ Krisz -
tián 2, Tóth Zoltán, Mórocz Ákos, Haj -
mási Martin (öngól). 
A 29. forduló eredményei úgy alakul-
tak, hogy egy kérdõjel maradt a baj-
nokság utolsó fordulójára, ki lesz a
Lukácsháza mellett a másik kiesõ csa-
pat. Minden más kérdés eldõlt, egy ha-
zai gólfesztivál tartásával bajnok lett a
Sárvár, vépi döntetlenjével második
he lyen végzett a szombathelyi Király
SE, és éppen ennek a döntetlennek

okán bronzérmes lett a Celldömölk csa-
pata a Vép elõtt, gratulálunk hozzá
mindenkinek, aki a sikerhez bármi mó-
don hozzájárult. Az az érdekessége írói
oldalról a kétheti ciklikusságnak, hogy
mire ráöntené kritikáját az ember egy-
egy rossz mérkõzést követõen a csa-
patra, már meg is van a javítás, jelen
esetben el is érve vele a reálisnak
nevezhetõ célt. A kérdés, van-e értel-
me akkor visszatekinteni a Kõszeg elle-
ni meccsre, ahol erõsen kezdtünk, az-
tán ez az erõ fõleg mentálisan, látvá-
nyosan és figyelmeztetõ mértékre el-
fogyott. A kõszegi kapus mindenkép-
pen fõszereplõjévé vált a mérkõ zés -
nek, az elsõ negyedórában azért, mert
három bravúros védésével megakadá-
lyozta azt, hogy megszerezzük a veze-
tést, ez még benne lehet, benne van
egy meccsben. Az elsõ hidegzuhany
ezt követõen ért mindenkit, a bizony-
talankodó belsõ védõink között a les-
határról induló csatár magabiztosan ér-
tékesíti helyzetét, még ez is benne van
egy meccsben. Aztán jött az ebben a
bajnokságban sajnos jellemzõvé vált
hazai görcsös játék, amikor hiába van
mezõnyfölény, labdabirtoklás, nem si-
kerül bevenni az ellenfél kapuját, az el-
lenfél szórványos kontrái meg rendsze-
resen zavart okoznak, most nemcsak
zavart, hanem egy második bekapott
gólt is. Folytatódik a görcsös játék,
amikor kapunk egy második esélyt, a
kõszegi kapust kiállítja a játékvezetõ,
mert egy elõre lõtt labdát nem tud be-
engedni a 16-oson belülre, hanem
azon kívül ér hozzá kézzel. És akkor pá-
lyára lép a fiatal tartalékkapus, akinek
ez az elsõ felnõtt mérkõzéses bemutat-
kozása, örülök, hogy ilyen testi adott-
ságok ellenére sportolnak emberek, de
azért mégiscsak, ez elvileg verseny -
sport. A lényeg, csak nem tudtuk ki-
használni a szituációt, mert a kõszegiek
meg úgy védték a kapujukat, szimpati-
kusan õt segítve, mint anno 1532-ben
Jurisics Miklós várkapitány és maroknyi
csapata a várat. Ezt látva fogyott el lát-
ványosan török módra a mentális

erõnk, a megfogyatkozott és visszahú-
zódott ellen egy felszabadító rúgása
véletlenül jó helyre szállt, és a kö -
zépkörbõl még kettõ a kettõ ellen in-
dult a kontra, mire a 16-osunk vonalá-
hoz értünk már négyen voltak a két
védõnk ellen, na ez megbocsájthatat-
lan, még akkor is, ha gólt nem kaptunk
belõle, sõt néhány perccel késõbb vég-
re eltaláltuk a kapujukat, ami persze,
hogy gól lett. Ebbõl a gödörbõl álltunk
fel Jánosházán, ahol egy korrekt mecs-
cset játszott egymás ellen az egymást
igencsak jól ismerõ két csapat. Elvileg
mindkét csapatnak fontos volt a pont-
szerzés, mert matematikailag volt
olyan modell még, ami alapján a ven-
déglátónk kiesõ helyen végez, de erre
olyan kicsi volt a sansz, hogy nem is
jött be, veresége ellenére a Jánosháza
megõrizte elsõ osztályú tagságát. Mi
pedig, a megszerzett három ponttal
nem bíztuk az utolsó fordulóra a bron-
zérem megszerzését. Jól tettük, mert
az idény nyugodtan kijelenthetjük
meg lepetéscsapata látogat a záró for-
dulóban a Kolozsvár utcába május 28-
án 17.00-kor, nevezetesen a Táplán SE,
akik olyan unikumra képesek, hogy 76-
76 a gólarányuk (a szokványos ebben
a mutatóban a kb. 76–40 lenne), tehát
vagy így, vagy úgy, de gólgazdag mér -
kõzésre számíthatunk. Ne rontsuk el,
legyen szép játék, legyünk sokan az
ünnepen. 

»DOTTO

Bronzérmes a Celldömölk

Hirdessen az 
Új Kemenesaljában!

Továbi információk
Nagy An tal 

hir de tés szer ve zõ 
06 70/3389880

CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
98-as benzin is kapható!

Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta 
tel.: 95-420-543 mobil: 30-6396466

TETŐFA
GERENDA, DESZKA,

CSERÉPLÉC KÉSZLETRŐL
KOMPLETT TETŐ ANYAGÁRA 

KÉRJE EGYEDI AJÁNLATUNKAT!
LEGJOBB AJÁNLATAINK

BRAMAC LÉC 2M-ES: 
290 FT/FM (580 FT/DB)
2,5X10X200CM DESZKA:

110 000 FT/M3 (550 FT/DB)
2,5X15X200CM DESZKA:

150 000 FT/M3 (1125 FT/DB)
SZÉLDESZKA, DESZKAVÉG
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.

KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
Ajánlataink a készlet erejéig érvényesek.

EUTR: AB2491726 techn. azonosító
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