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Soros ülését tartotta meg városunk ön-
kormányzati képviselõ-testülete május
30-án. Ez évben nyolcadszor ült össze
döntéseket hozni a városvezetõ grémi-
um, hat esetben azonban rendkívüli
ülést tartottak, többnyire településképi
véleményezést érintõ ügyekben, ame-
lyekhez más, halaszthatatlan döntésre
váró témákat is kapcsolódtak.

Köszöntésekkel kezdõdött az ülés.
Fehér László polgármester a Mozgás -
sérültek Vas Megyei Egyesületének 45
évvel ezelõtti megalakulására emléke-
zett, amely elsõként szervezõdött az
országban, s rögtön utána megalakult
a celldömölki csoport is. Az évfordulón,
áprilisban megyei ünnepséget tartot-
tak, ahol elismerték az egyesület
életé ben kiváló munkát végzett tagok
tevékenységét, városunk vezetését
Karádi Mihály bizottsági elnök képvi-
selte. Szombathelyen azonban nem
voltak jelen Linka Antalné és Karádi
András, akik így nem vehették át az el-
ismeréseket. Fehér László a képviselõ-
testületi ülésen gratulált és adta át szá-
mukra az elismeréseket. Kocsi Nor -
bertet a Vas Megyei Polgárõr Szövet -
ség tüntette ki kiváló polgárõr munká-
jáért szintén áprilisban. A városvezetõ
neki is most köszönte meg azt a mun-
kát, amelyet polgárõrként és az önkor-
mányzati tûzoltóság tagjaként végez
városunkban.
A február végi soros testületi ülés óta
elvégzett munkáról Fehér László szá-
molt be a nyilvánosságnak, a napi
mun kából kiemelve a különbözõ té-
mákban folytatott egyeztetéseket,
megbeszéléseket, programokat. Tájé -
koz ta tott a közelmúltban a városunkba
került mentõ esetkocsi mûködésérõl,
ami hamarosan napi 24 órában tart
majd szolgálatot. Szó esett a városon
átve zetõ állami út felújításáról,
amelyrõl a városvezetõ elmondta, júli-
us végéig tart a kivitelezés. Kiemelte,
hogy valóban a MOL benzinkútig tart
az útfelújítás, mivel az evangélikus
templomtól a város széléig (a malo-
mig) tartó útszakasz már más útsza-
kaszhoz tartozik, ezért a jelenlegi álla-

mi kivitelezésbe ez már nem fért be.
Kiemelte továbbá azt is, hogy a
kivitelezõ tájékoztatása szerint a türel-
metlen közlekedõk többször elforgat-
ták a forgalomirányító eszközöket, ami
a közúti forgalom veszélyeztetése mi-
att bûncselekménynek számít.
Gasztonyiné Fódi Zita bizottsági elnök
felhívta a figyelmet arra, hogy ország-
szerte több sajnálatos eset történt az
óvodákban a gyermekek allergiás re-
akcióival kapcsolatban, s kérte a testü-
letet, hogy ellenszérumot biztosítsanak
az óvodákba. Karádi Mihály az elektro-
nikus hulladék gyûjtési lehetõségeire
kérdezett rá, a felvetésre válaszként
elhangzott, hogy a Pápai úti hulladék-
udvarban az elektronikus hulladék a
hulladékszállítási csekk felmutatásával
elhelyezhetõ. Hetényi Endre örömét fe-
jezte ki amiatt, hogy az útfelújítással
együtt a Pennynél gyalogátkelõhelyet
is elhelyeznek, ami biztonságosabbá
teszi a gyalogos közlekedést.
A napirendi pontok tárgyalása során
több beszámolót is tárgyalt a kép vi -
selõ-testület. Elõbb az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok 2021.
évi beszámolóit, majd a Népjóléti
Szolgálat szakmai beszámolóit fogad-
ták el a képviselõk.
Az önkormányzat gazdálkodásával kap-
csolatos elõterjesztések közül elsõként a
2021. évi helyi adók teljesülésével fog-
lalkoztak, Mesterházyné Kovács Lilla, a
pénzügyi iroda vezetõje emelte ki a
fõbb adatokat: az elmúlt eszten dõ ben
iparûzési adóból 559 millió 610 ezer fo-
rint folyt be, mely összeg jelen tõsen el-
marad a korábbi évek hasonló bevé -

teleitõl. A kommunális adóból 32 millió
458 ezer forint, az idegenforgalmi adó-
ból 7 millió 289 ezer  forint bevétel
szár mazott. Az osztály ve zetõ és a pol-
gármester is kiemelte, a gépjármû adó
már nem az önkormányzathoz, hanem
az államhoz folyik be, így évente min-
tegy 40 millió forinttól esik el a város,
amit korábban útfelújításokra tudott az
önkormányzat fordítani.
A képviselõ-testület megtárgyalta a
2021. évi pénzügyi terv módosítását és
végrehajtását, az önkormányzati hiva-
tal és a belsõ ellenõrzés elõzõ év be-
számolóit is. Döntöttek az alsósági
evan  gélikus templom harangjának fel-
újításához 300 ezer forintos támogatá-
sáról, a Celldömölk 40 könyv újranyo-
másáról. Végezetül a turisztikai célú
projektek elõrehaladásáról adott tájé-
koztatást Dummel Ottó, a mûszaki iro-
da vezetõje. A városközpontban két
helyen – a Dr. Géfin téren és a Szent -
háromság téren – kerékpáros pihenõ -
helyeket alakítanak ki a CLLD projekt
keretében, utóbbinál a Zsolnay-kút is
megújul. A Ság hegyen hamarosan
üzemelni kezd az infopont, a parkoló-
nál lévõ épületben információs pont és
nyilvános vécé lesz majd. Szintén a Ság
hegyen valósul meg a Szív pince, amit
turisták fogadására, borkóstoltatásra
tesz nek alkalmassá. A Ság hegyi fej-
lesztések is a CLLD projekt keretében
valósulnak meg, azonban a Szív pince
beruházáshoz társul egy zártkerti pá-
lyázat is, amelynek során a felvezetõ
út aszfaltozása és szõlõ- és gyümölcs-
faültetés is társult.

»ÚK

Elismerések átadása, közútfelújítás, évi beszámolók
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Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, a Kemenesaljai Trianon Tár -
saság, az Alsósági Életfa Egyesület, va-
lamint a Ság hegyért Alapítvány idén is
szervezett megemlékezést az 1920. jú-
nius 4-én aláírt Trianoni diktátum év-
fordulója kapcsán. A rendezvényre 102
év távlatából, június 4-én került sor.

A Ság hegyi Trianoni emlékkeresztnél
tartott megemlékezésen résztvevõket
Gasztonyiné Fódi Zita, az önkormányzat
Humán Szolgáltatások Bizottságának el-
nöke köszöntötte, aki megszólalásában a
trianoni emlékmû üzenetét és szerepét
hangsúlyozta, mely sokmindenre emlé-
keztethet bennünket: az összetartozásra,
összefogásra, a közös akaratra. 1920. jú-
nius 4. fájó pont a magyarság életében,
de az akkor meghúzott fizikai határok
nem jelenthetnek határokat gondolat-
ban és lélekben – mondta el köszön tõ -
jében a bizottsági elnök, akit a Vas Me -
gyei Közgyûlés elnöke követett. 
Emlékezõ beszédében Majthényi László
történelmi áttekintést nyújtott, vissza-
nyúlva a két évszázaddal ezelõtti

idõkre, majd a trianoni események utó-
hatásaira fókuszálva. A határon túli
magyarokkal való kapcsolatépítés és az
összetartozás érzése erõt ad, a Trianon
óta eltelt száz év pedig stabil társadal-
mat hozott országunknak – hangsúlyoz-
ta az elnök. A megemlékezés mû soros
összeállításában Kéri Adrienn a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola ta-
nára elõször Szép Ernõ: „Felhõ” címû
megzenésített versét énekelte, majd
az „Ima a hazáért” címû dal hangzott
el elõadásában. Gitáron kísérte Mendel

Ákos. Rozmán Kristóf, a Celldömölki
Városi Általános Iskola tanára pedig
Wass Albert: Üzenet haza címû versét
szavalta el. 
Az emlékezõ rendezvény szerves ré-
szét képezte a gyászmise, mely Orsos
Zoltán alsósági katolikus plébános ce-
lebrálása mentén zajlott, majd a jelen -
levõ hivatalos szervek, civil egyesüle-
tek képviselõi elhelyezték a tisztelet és
emlékezés koszorúit az ország legma-
gasabb Trianoni emlékmûvénél.

»REINER ANITA

102 évvel Trianon után

Az Alsósági Tavaszi Napok kiemelt ren-
dezvényeként újabb kiállítás nyílt a
mûvelõdési központ galériáján május
27-én. Ezúttal a gyermekéveit Alsó ságon
töltött Zongor Gábor festõmû vész alko-
tásai díszítik a bordó szalon falait.

Zongor Gábor ugyan nem Celldömöl -
kön született, de gyermekkora óta al-
sóságinak vallja magát, ahol édesapja
több évtizeden át iskolaigazgatóként
tevékenykedett. 
Mûvészi pályára nem készült, de gim-
nazista kora óta alkot és vesz részt ki-
állításokon, melyek közt hazai és nem-
zetközi tárlatokon történõ bemutatko-
zás egyaránt szerepel. Mû ve i vel folyó-
iratok és könyvek illusztrációjaként is
találkozhatunk. A Móritz galérián „Fél
évszázad álmai" címmel nyílt, 68 alko-
tásból álló kiállítási anyagot dr. Pusztay
János, az Eötvös Loránd Tudomány -
egyetem professor emeritusa ajánlotta
a megjelentek figyelmébe. Mint el-
hangzott, Zongor Gábor festõ mûvész
másodszor tért haza választott szülõ -
földjére, hogy elhozza megélt és el-
képzelt álmait barátainak, ismerõsei -
nek. „Életében szorosan összefonódik a
mûvészet és a politika, hiszen mind -
ket tõt mûveli, de míg elõbbiben a sza-

badon szárnyaló szellem, utóbbiban a
mindennapok realitása mutatkozik
meg. A kommunikatív festészet és iro-
nikus grafika új dimenziójának megte -
remtõje, mûveit nézve két dolgot te-
hetünk: vagy találgatunk, hogy mit
akart kifejezni az adott alkotással, vagy
csak önfeledten nézzük a humoros, iro-
nikus, néha ön-ironikus képeket” – vi-
lágított rá dr. Pusztay János a festõ -
mûvész sokoldalú ábrázolásmódjára. 
Zongor Gábor szuverén mûvész, aki
meg tudja teremteni a maga álomvilá-

gát, mely sugárzik alkotásairól. Tech -
nikáját tekintve ikonfestõk módjára al-
kot, megalapozza a fát, temperával
fest rá, végül lakkozza a felületet. A ki-
állításmegnyitó keretében Fehér László
polgármester is köszöntötte az alkotó -
mûvészt, zenés darabbal közremûkö -
dött az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola növendéke. Zongor
Gábor nem mindennapi festményei jú-
nius 24-ig tekinthetõk meg a mûvelõ -
dési központ galériáján.

»REINER ANITA

„Fél évszázad álmai” – temperával 
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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
2022. október 1. és november 28. kö-
zött a Magyar Köztársaság területén
népszámlálást tart.

A népszámlálás eredményes lebonyo-
lításában kiemelkedõ szerepet játsza-
nak az adatfelvételt végrehajtó szám-
lálóbiztosok. Feladatuk a körzetük be-
járása, a körzethez tartozó, az interne-
tes önkitöltési idõszakban le nem zárt
címek felkeresése, az interjúk és az
adatfelvétel lebonyolítása, valamint a
címek pontosítása, az esetleges új cí-
mek felvétele. Munkájukat közvetlenül
a felülvizsgáló irányítja és felügyeli.
A számlálóbiztosnak a 2022. október
17. és 2022. november 20. között zajló
terepmunka során kb. 200 címen kell
címellenõrzést végeznie, és kb. 130–
150 címen kell kérdõívet kitöltenie tab-
leten. Az adatfelvételhez szükséges
tabletet a KSH biztosítja.
Ennek a felelõsségteljes munkának az
ellátásához kérem a Tisztelt Lakosság
segítségét.
A számlálóbiztos személyével kapcso-
latos elvárások:
• saját elektronikai eszköz (pl.: PC, lap-

top, tablet) internet hozzáféréssel
(e-learning oktatáshoz, vizsgához és
kapcsolattartáshoz)

• e-mail cím és mobiltelefonos elér he -
tõség

• 18. életév betöltése

• legalább középfokú végzettség
A számlálóbiztosi munkára olyan sze-
mélyek jelentkezését várjuk:
• akik magabiztos számítógépes isme-

rettel rendelkeznek, illetve jártasak
érintõképernyõs készülékek haszná-
latában

• pontosan tudják követni az elõ írá -
sokat

• betartják a határidõket
• jó kapcsolatteremtõ- és beszédkész-

séggel rendelkeznek
• képesek a munka okozta fizikai és

szellemi megterhelés, az esetleges
konfliktusok elviselésére

• vállalják az új ismeretek elsajátítását,
a kapott válaszok bizalmas kezelését
és a népszámlálás idején más adat -
gyûjtési és kereskedelmi ügynöki te-
vékenység mellõzését.

Elõnyt jelent
• a felsõfokú végzettség, továbbá
• ha korábban részt vett népszámlálás-

ban, mikrocenzusban, vagy más KSH
lakossági adatfelvételben számláló-
biztosként, és munkáját jó minõ ség -
ben végezte el.

Kérek mindenkit, aki rendelkezik a fel-
sorolt képességekkel és kedvet érez a
népszámlálási munkában való részvé-
telhez, jelentkezzen számlálóbiztosnak.
Jelentkezni a Celldömölki Közös Önkor -
mányzati Hivatalban (9500 Celldömölk,
Városháza tér 1.), a portán leadott
„Számlálóbiztosi jelentkezési lap” kitöl-

tésével, aláírásával lehet valamint
a nepszamlalas@celldomolk.hu email
címre is megküldheti.
Jelentkezési lap kérhetõ a Celldömölki
Közös Önkormányzati Hivatal portáján,
illetve letölthetõ a www.celldomolk.hu
internetes oldalról. 
Jelentkezési határidõ: 2022. július 15.
A számlálóbiztosok a helyi népszámlálási
felelõssel (jegyzõ) kötnek megbízási
szerzõdést, amelyre azután kerül sor,
hogy a számlálóbiztosi teendõket tartal-
mazó online tananyagot elsajátították,
és errõl sikeres e-learning vizsgát tettek.
A munkavégzésért a KSH a Kormány
362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete
szerinti normatíva alapján meghatáro-
zott díjazást biztosít. (A bruttó díjazás:
kapcsolatfelvétel, címellenõrzés, aktua-
lizálás 350 Ft/cím, összeírás körébe tar-
tozó cím összeírása 380 Ft/cím, szemé-
lyek összeírása 730 Ft/személy, felké-
szülési és kapcsolattartási díj: 25.000 Ft)
Hivatalunk népszámlálási ügyintézõ -
jének telefonos elérhetõsége: Szücs
Andrea: +36 95 777 823
A népszámlálással kapcsolatos bõvebb
információk megtalálhatók a www.ksh.
hu oldalon.
Kérem, hogy a lehetõségek szerint mi-
nél többen jelentkezzenek segítve ez-
zel a munkánkat.
Adatkezelési tájékoztató www.celldo-
molk.hu internetes oldalon olvasható.

»FARKAS GÁBOR JEGYZÕ

A KSH népszámlási feladatokhoz számlálóbiztosokat keres

A Mozgássérültek Vas Megyei Egye sülete
alapításának 45. évfordulója alkalmából
Szombathelyen tartott megyei ünnepség
keretében a celldömölki csoport több
tagja is elismerésben részesült több évti-
zedes munkájáért. A kitüntetettek több-
sége nem tudott részt venni az esemé-
nyen, ezért õk a legutóbbi önkormányza-
ti ülésen kapták meg oklevelüket. 

A Mozgássérültek Vas Megyei Egye -
sülete 1977 áprilisában alakult. A cell-
dömölki csoport a megyében harma-
dikként 1990-ben jött létre Holpert Je -
nõné vezetésével, aki már számos elis-
merésben részesült sok éves önzetlen,
kiemelkedõ tevékenységéért. A megyei
ünnepségen rajta kívül több évtizedes
egyesületi munkájuk elismeréseként ki-
tüntetésben részesültek: Hor váth Béla
(alapító tag), Kiss Ta más né, Bakodi Jó -
zsefné, Linka Antalné, Hol pert Jenõné,
Kasza Lászlóné, Karádi András, Palán -
kiné Kulacs Paula, Simon Istvánné. A
május 30-i képviselõ-testületi ülésen

Fehér László polgármester, mint a
Kemenesaljai Mozgássérültekért Ala -
pít vány elnöke adta át a megyei szer-
vezet oklevelét az érintetteknek, majd
az elismerések átvétele után szót kért
Holpert Jenõné Bella néni, aki a helyi
csoport sokoldalú mûködésérõl szólt,

kiemelve a több taglétszámú csopor-
ton belül tevékenykedõ 8-10 fõs kis
klub mûködését, akik havonta egyszer
különféle programokat szerveznek,
elõ adások, filmvetítések formájában
Simon Istvánné Rózsika vezetésével.

»REINER ANITA

Megyei elismerések a mozgássérültek csoportjának
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A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a tavalyi évben indította útjá-
ra hagyományteremtõ szándékkal a
„Kemenesalja legszebb májusfája” ver-
senyt, mely akkor szép számmal moz-
gósította a térség településeit. 

Az intézmény idén ismét versenyre
hívta a májusfaállítókat, hogy a tavaszi
ünnepkör egyik legszebb hagyományát
felelevenítve kiválasztásra kerüljön
Kemenesalja legszebb májusfája. A fel-
híváshoz baráti társaságok, családok,
egyesületek, óvodák és községi önkor-
mányzatok is csatlakoztak. 
Celldö mölkön kívül több település is
részt vett a versenyben: Pápoc, János -
háza, Kemenesmihályfa, Kemenespál -
fa, Köcsk, Ostffyasszonyfa, Vönöck,
Szer gény, Kemenessömjén, Kemenes -
szent márton, Mersevát és Nemeske -
resztúr is benevezett a kiírásra. A Ke -

menesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Facebook oldalára 13 május-
fát küldtek be, melyek közül közönség-
szavazás útján dõlt el, hogy melyik
„Kemenesalja legszebb májusfája”. 
A május 10-én délben záruló szavazást
Pápoc Község 26 méter magas május-
fája nyerte meg 720 szavazattal, meg-
védve ezzel a tavaly elnyert címet. A
koszorúkkal és szalagokkal díszített fát
Pápoc Község Önkéntes Tûzoltó Egye -
sülete, az Együtt Pápocért Faluszépítõ
Egyesület, valamint a Pápoci Asztali -
tenisz Sportegyesület állított a falu
minden lakójának. 
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár június 4-én Pápocon, a má-
jusfa kitáncolásának ünnepségén adta
át ajándékát. A „Kemenesalja legszebb
májusfája” címmel járó vándordíj egy
évre ismét Pápoc községet illeti. 

»B-VZS

A nagy hagyománnyal rendelkezõ
Kráterhangverseny az idõjárás bizony-
talansága miatt idén nem a megszo-
kott helyszínen, a Ság hegy festõi Krá -
terében került megrendezésre. A hat
fúvósegyüttes részvételével zajlott ta-
lálkozónak a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár színházterme
adott otthont, május 29-én.

A fúvóstalálkozó kezdetén Fehér László
polgármester köszöntötte a megjelent
együtteseket és a közönség soraiban
ülõket, majd Szabó Ferenc, a Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség el-
nöke szólt, aki beszédében hangsúlyoz-
ta a fúvószenei találkozók jelen tõségét.
A szereplõk sorában elsõként a Pécsi
Vasutas Koncertfúvós Zenekar zenészei
foglalták el a színpadot, akiknek reper-
toárját különféle indulók képezték, me-
lyek közt Celldömölk vasutasvárossága
lévén a mozdonyve zetõk és masinisz-
ták indulója is felcsendült. Második
fellépõ a Pomázi Önkéntes Tûzoltóze -
nekar volt, melynek tagjai látványos
megjelenésükkel tû zoltó díszruhában
és díszsisakban színesítették a rendez-
vényt, mûsorukban a magyar és a
nemzetközi indulóirodalomból válogat-
va, polkákkal kiegészítve.
Harmadik szereplõ az évtizedek óta
minden évben visszatérõ Ajkai Városi
Bányász Fúvószenekar Egyesület volt,

akik a 60-as, 70-es, 80-as évek sláge-
reivel, és egy igazi, eredeti bányászin-
dulóval szórakoztatták közönségüket.
Az ajkaiakat a mosonmagyaróvári MO-
FÉM Fúvószenekar követte, akik a
közelgõ nyarat idézõ slágerekkel, vala-
mint a 80-as, 90-es évek népszerû da-
laival léptek közönség elé. Szombat -
hely Város Koncert Fúvószenekara is
fülbemászó dallamokkal érkezett a fú-

vóstalálkozóra. Elõadásukban Hungá -
ria-egyveleg, musical és indulók hang-
zottak el. A rendezvény utolsó bemu-
tatkozója Kõszeg Város Koncert Fúvós -
zenekara volt. Mûsoruk gerincét köz-
kedvelt örökzöld könnyûzenei slágerek
alkották, melyek közt számos jól ismert
Charlie, Demjén Ferenc, Soltész Rezsõ,
Poór Péter nótával varázsoltak jó han-
gulatot a nézõtérre, dalolásra fakasztva
a közönség soraiban ülõket. 

»REINER ANITA

Fúvósok találkozója a KMKK-ban 

Pápoc 26 méteres májusfája lett a legszebb
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A városrész jubileumi ünnepe
Az Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat
és a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár az immár három évtizedes
hagyománynak megfelelõen idén is
megszervezte az Alsósági Tavaszi Na -
pokat. A 30. alkalommal megrendezett
többnapos programsorozatban ezúttal is
mindenki találhatott kedvére valót.

Május 27-én, pénteken egy kiállítás-
megnyitóval startolt el az idei évi tava-
szi napok rendezvénysorozata. „Fél év-
század álmai” címmel Zongor Gábor
festõmûvész alkotásaiból nyílt tárlat a
mûvelõdési központ galériáján. A más-
napi, szombati programok a Tarczi
Sándor nõi labdarúgó-emléktornával
vették kezdetüket, koradélután pedig
hét csapat részvételével elkezdtek for-
tyogni az étkek a bográcsokban. Köz -
ben közönségcsalogató térzene hangjai
töltötték be a sportcsarnok elõtti teret

az Esterházy Quintett közremûködé sé -
vel, a „Kemenesaljai Szimfónia 30 té-
telben” – térzenei programsorozat társ-
rendezvényeként. 
A tavaszi napok ünnepélyes megnyitó-
jának keretében köszöntõt mondott
Fehér László polgármester és Kovácsné
Söptei Valéria, az alsósági részönkor-
mányzat vezetõje, akik a hagyomá-
nyoknak megfelelõen a városrész óvo-
dásai és iskolásai számára játékokat ad-
tak ajándékba, melyeket a két in -
tézményvezetõ: Szabóné Kiss Ildikó és
Gáspárné Káldi Krisztina vett át. Az al-
sósági óvoda és iskola gyermekei rövid
mûsorral szerepeltek a megnyitón,
majd a „Tavaszköszöntõ” névre hallga-
tó összeállításban szereplõk léptek szín-
padra. A mûsorban közremûködtek az
Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvé szeti
Iskola hangszeres és énekes növendé-
kei, valamint a Kemenesaljai Mû ve lõ -
dési Központ és Könyvtár mûvészeti

csoportjai, úgymint a mazsorett cso-
port, a Kemenesalja Nép tánc csoport,
Marton Laura gyermek és felnõtt tánc-
csoportja, a Zenit Dance Studio, a Rocky
Dilly ARRC és a Szenior Örömtánc cso-
port táncosai. Ezután a gyerekek szóra-
koztatására hivatott Tün dérkert daloló-
val érkezett H. Szabó Andrea énekes,
majd az „Alsósági fakanál”, azaz a
fõzõverseny eredményhirdetése és a
tombolasorsolás követte egymást.
Mialatt mindenki fogyasztott a hét csa-

pat fõzésének ízletes ered ményébõl,
nosztalgiamûsorral szerepelt ifjú Kuckár
József zenész. Ezután a GIRLS! Csak
Csajok énekes együttes vadonatúj slá-

gerrepertoárját mutatta be közönségé-
nek, majd a Sipõcz Band együttes adott
másfélórás koncertet. A szombati nap a
Két Zsivány zenekar fellépésével ért vé-
get. A programok ideje alatt szabadtéri
játékok és kirakodóvásár várta az
érdeklõdõket, valamint a Celldömölk–
Alsóság útvonalon lehetett utazni a
Celli Szétpillantó kisvonattal.
A vasárnapi nap szintén futballal indult,
ezúttal a Tarczi Sándor férfi labdarúgó-
emléktorna résztvevõi rúgták a bõrt.
Tíz órakor az alsósági evangélikus
temp lomban az istentisztelet kereté-
ben közremûködtek az Alsósági Evan -
gélikus Bábcsoport tagjai, majd a
templom elõtti téren a Savaria Kürt
Kvartett zenélt a „Kemenesaljai Szim -
fónia 30 tételben” címû térzenei prog-
ramsorozat részeként. A Ság hegy krá-
terébe szervezett fúvószenekarok talál-
kozója az idõjárás bizonytalansága mi-

att a mûvelõdési központ színházter-
mében valósult meg hat fúvósegyüttes
részvételével.

»REINER ANITA

A fõzõverseny eredménye

1. A 8. osztály csapata. 2. Alsósági
vadkanok. 3. Maga Gamma GT.
Kiemelt különdíj: Bogyókák. 
Különdíj: Polgárõrök; Együtt Celldö -
mölk Városért Egyesület; Részön -
kor mányzat.
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Elballagtak az ovisok
Május és június a ballagások idõszaka.
Minden korosztály életében eljön a bú-
csúzás pillanata. Nincs ez másként a
kisgyermekeknél sem, akik nagycso-
portosként óvodájukból ballagnak el.

A Városi Óvoda Koptik úti Székhely -
óvodájában és Vörösmarty úti Tagóvo -
dá jában június 9-én tartották a búcsúzó
nagycsoportosok ballagási ünnepségét.
A székhelyóvodában az eseményen
részt vett Fehér László polgármester is,
aki a ballagó nagycsoportosokat, szüle-
iket, és óvónõiket köszöntötte. A város -
vezetõ után Gasztonyiné Fódi Zita, a
Városi Óvoda vezetõje is elbúcsúztatta
a kis ballagókat, akik három, illetve

négy évvel ezelõtt lépték át az óvoda
küszöbét, mostanra pedig iskolába
készülõ „nagyokká” értek. Az óvoda -
vezetõ beszédében kiemelte, hogy a

kicsik életének egy fontos szakasza
most lezárul. Eddig a játék volt a
legfõbb tevékenységük, és ezt váltja
fel õsztõl a tanulás, melyhez sok sikert
kívánt a felsorakozott kis ballagóknak. 
A ballagási ünnepély keretében az al-
sóbb éves, még maradó ovisok köszön-
tötték versekkel a távozó nagycsopor-
tosokat, majd a búcsúzó Szivárvány és
Vackor csoport tagjai mondták el a bú-
csúzás és köszönet hangján szóló ver-
seiket. Az intézmény hagyományainak
megfelelõen a ballagók névsorát tar-
talmazó szalagok felkötése követke-
zett, ezután pedig Csanádi Imre: „Bú -
csú az óvodától” címû verse hangzott
el. Befejezésképpen az óvónõk, dadu-
sok útravalóul egy dallal kedveskedtek
az intézménytõl elköszönõ nagycsopor-
tosoknak.

»REINER ANITA

Május utolsó vasárnapja több, mint
száz éve a gyermekek ünnepnapja. Az
idén május 29-én esedékes gyermek-
naphoz kapcsolódva nagyszabású ren-
dezvényt szervezett a Celldömölki Vá -
rosi Óvoda Vörösmarty utcai Tag óvo -
dája május 23-án. A gazdag program
lebonyolítására egy sikeres pályázat ré-
vén kerülhetett sor. 

Az óvodában még 1999-ben jött létre
egy alapítvány, melynek célja az óvo-
dai oktatáshoz, neveléshez szükséges
taneszközök, játékok, óvodai berende-
zési tárgyak bõvítése, fejlesztése, az
egészséges életmód kialakítása érde-
kében. Az alapítvány vagyonának fel-
használása leginkább az eszközök, játé-
kok beszerzésére, új fejlesztõ tornasze-
rek megvásárlására korlátozódott,
prog ramok finanszírozására nem volt
lehetõség, bár az óvodai nevelési prog-
ramban kiemelt helyen szerepel a
gyermekek sokoldalú, harmonikus fej-

lesztésének, a gyermeki személyiség
kibontakoztatásának elõsegítése. 
Az óvoda dolgozói azon munkálkodnak,
hogy a gyermekek személyiség fejlõ -
déséhez, egészséges életvitelük meg-
alapozásához, testi, lelki fejlõdésükhöz
tartalmas, színes programokat szervez-
zenek változatos élményekhez juttatva
õket. Fontosnak tartják a népi hagyo-
mányok ápolását, megismertetését, de
mivel az anyagi lehetõségek szûkösek,
folyamatosan keresik a forrásokat, pá-
lyázati lehetõ ségeket. 
Az alapítvány 2021 õszén a Nemzeti
Együttmûködési Alap Új nemzedékek
jövõjéért kollégiuma által meghirdetett
NEAG-KP-1-2022/5 kódszámú pályázati
kiírásra jelentkezett, melynek sikeres el-
bírálása 350.000 forint vissza nem
térítendõ támogatást eredményezett,
amit a gyermeknapi rendezvény emlé-
kezetes, színes megszervezéséhez, le-
bonyolításához használtak fel. 
A programban a Gufi Produkció által kí-

nált lehetõségek közül választottak, me-
lyek a következõk voltak: hagyo mány -
õrzõ népi játszóház-régi korokat felidézõ
játékok (labdafogó, lengõteke, rombusz
kavalkád, csirkepofozó, táblás dobálók,
lépegetõ, golyófuttató, dió törõ, karika-
dobáló, horgászat, Toldi erõpróba,
ütlegelõ, dobozdobáló, mocsárjárás, né-
pi krikett stb.), „The Big House”
Ugrálóvár, csillámtetoválás, óriás kifestõ.
Május 23-án feldíszített udvar várta a
gyerekeket. Tízórai után az udvaron
gyûlt össze az óvodások serege, mi-
után az alapítvány elnöke köszöntötte
õket, egy közös, jókedvet varázsoló
éneklés után birtokba vehették a kü -
lönbözõ helyszíneket. Az alapítvány fi-
nanszírozásában minden gyermeknek
jégkrémet vásároltak, továbbá az óvo-
dapedagógusok ötletes, kézzel készí-
tett ajándékkal kedveskedtek a gyere-
keknek, egy valóban emlékezetes és
élményekben gazdag napot biztosítva
számukra a Nemzeti Együttmûködési
Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen
Gábor Alapkezelõ Zrt. támogatásával.

»REINER ANITA

Egy nap, mely a gyermekekrõl szólt
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Gyermeknapi horgászverseny a Téglagyári tavon
Különleges keretek között ünnepelhet-
ték meg a horgászat szerelmesei az
idei gyermeknapot: a Lokomotív Hor -
gász egyesület május 29-én a legkiseb-
beket invitálta meg versenyére.

A Lokomotív Horgászegyesület hagyo-
mányosan szervez idõrõl idõre hor-
gászversenyeket a celldömölki és kör-
nyékbeli horgászok számára. A közked-
velt sportot már egyre több fiatal is ûzi,
így a versenyek sorából õket sem sze-
rették volna kihagyni. 
Az idei, gyerekeknek szervezett meg-
mérettetést gyermeknaphoz kötötték,
így az ifjúság az ünneplés és vidám
programok mellett tevékenyen is el-
tölthette a Nem zetközi gyermeknapot.
39 induló, kettõ kategóriában verseny-
zett, így az alsó, valamint felsõ évfo-
lyamos diákok külön mérhették össze
magukat. Az eredmények pedig a
következõképpen alakultak. Az alsósok
kategóriájában elsõ helyezett lett Bor -
sodi Liliána, aki a legnagyobb kifogott
hal által is brillírozhatott egy 1560 g-os

ponttyal. Máso dik ként Németh Ádám,
harmadikként pedig Finta Marcell vég-
zett. A felsõsök között a dobogó legte-
tejére állhatott Németh Bence, õt kö-

vette másodikként Porko láb Patrik, a
harmadik helyet pedig Nyõgéri Márk
szerezte meg. 

»NOVÁK FANNI

Ismételten a gyermekeké volt a fõ szerep
a Vulkán Gyógy- és Élmény fürdõben.
Vasárnap lebonyolították hagyományos
gyermeknapi rendezvényüket.

Földünk egyik legnagyobb kincseként
tartják számon a gyermekeket. A szü -
lõk óriási örömforrásai lehetnek, mely
jelentõségét  a gyermeknappal pecsé-
telik meg. A nemzetközi ünnep Tö rök -
országból ered, melynek nyomán az
ENSZ is elindította az egyetemes gyer-
meknapot. Hazánkban az 1920-as
évek ben már rendszeresen tartottak
összejöveteleket, melyek alkalmából a
legkisebbeket ünnepelték. A végleges-
sé vált ünnep az 50-es években alakult
ki, ekkor még június elsõ vasárnapján
rendezték meg a Nemzetközi Gyer -
meknapot, majd 1954-tõl kezdõdõen
az idõpont minden év májusának utol-
só vasárnapjára helyezõdött át. A cell-
dömölki Vulkán Gyógy -és Élményfürdõ
munkatársai évrõl évre azon dolgoz-
nak, hogy egy felejthetetlen napot
nyújtsanak a gyerekek számára, me-
lyet változatos programokkal tesznek
még színesebbé. Idén sem volt ez
másképpen: a városi gyermeknapnak a
fürdõ nyújtotta a helyszínt. Az ese-

ményt Fehér László polgármester nyi-
totta meg, majd a részt vevõket várta
a Csipi-Csupi Bábszínház zenés mesejá-
téka, valamint a Varnyú Country elõ -
adása. Az apróságokat ezen kívül
gyöngyfûzés, illetve csillámtetoválás is
várta a programok sorában, és ingye-
nes fürdõzéssel is kedveskedtek szá-

mukra a szervezõk. Az idõjárás kissé
beleszólt a rendezvény folyamába, így
a tervezett programokat az épületen
belül kellett lebonyolítani, azonban az
ifjúság kedvét ez sem szeghette, a nap
végén új élményekkel gazdagodva
hagyhatták el a rendezvény helyszínét. 

»NOVÁK FANNI

Városi gyermeknap a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõben
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Egy országos rajzpályázaton különdíjat
nyert a Celldömölki Városi Óvoda Kop -
tik úti székhelyóvodájának Vackor cso-
portja, melynek kis ovisai május 26-án
vehették át nyereményüket. A „Te -
hetsz méh többet!” címû program célja
volt ráirányítani a figyelmet a méhek
fontosságára. 

A Pannon Értéktár Zrt. által kiírt országos
rajzpályázat a „Tehetsz méh többet!”
program keretében került meghirdetés-
re óvodás korú gyerekek számára, hogy
saját eszközeikkel mutassák meg, mi-
lyen fontosak életünkben a méhek. El
sem tudjuk képzelni, milyen lenne az

élet méhek nélkül, hiszen a beporzás
miatt pótolhatatlan szerepet játszanak,
nélkülük élelmiszereink nagy része nem
teremne meg. Védenünk kell õket, és
felhívni a figyelmet arra, hogy milyen
nagy veszélyben vannak.
Az óvodások egyénileg vagy csoporto-
san készíthettek rajzokat a pályázatra,
három témában: „Méhek zümmögnek
a kertünkben”, „Szeretjük a mézet!” és
„Mi lenne velünk a méhek nélkül?”
A felhívásra az ország 468 településé-
nek 707 óvodájából mintegy 6300 al-
kotás érkezett be, melyek közt egyik
különdíjas a celli városi óvoda Vackor
csoportja lett. Mint a többi kilenc kü-

löndíjas, úgy a celli kisovisok jutalma is
egy méhcsalád örökbefogadása volt,
melyrõl szóló oklevelet Gasztonyiné
Fódi Zita óvodavezetõ vehetett át. Az
örökbefogadott méhcsalád mellett mé-
zet, foglalkoztató füzetet, elismerõ ok-
levelet, és az óvoda személyre szóló
plakátját is megkapta az intézmény.
Az országjáró jutalomátadó roadshow
celli állomásán részt vett Fehér László
polgármester is, aki köszöntötte a díj-
nyertes óvodát és gratulált a gyõzte -
seknek. A program keretében a kis ovi-
sok mûsorral is készültek, verset tanul-
tak az eseményre, és stílszerûen eléne-
kelték a Méz induló-t.         »REINER ANITA

Országos rajzpályázat különdíjasa az óvoda

Június 17-én remélhetõleg a média
több csatornáján szembejön majd a hí-
rekben az elsivatagosodás és az aszály
elleni küzdelem világnapja. Az Egyesült
Nemzetek Szervezete 1994 e napján
kötött egyezményére emlékezve talán
nagyobb figyelem irányul a világ egyik
legnagyobb környezetvédelmi problé-
májára. Talán ez a nap felhívja a figyel-
met arra, hogy a víz igazi kincs, ami
nem végtelen. Vigyáznunk kell rá.

Attól, hogy nem beszélünk róla, ez egy
létezõ és megoldandó probléma: a ta-
laj minõsége romlik, a termõföldek ki-
merülnek, az élelmiszerforrások szû -
kül nek. Az elsivatagosodás veszélye a
Föld felszínének legalább 30%-át érin-
ti. Kontinensünkön jelenleg veszélyez-
tetettnek számít Olaszország déli része,
Spanyolország és Görögország. De nem
kell messzire menni a figyelmeztetõ
jelekért. Habár az elsivatagosodás Ma -
gyar országot még nem érinti, de az
aszályosodással nekünk is szembe kell
néznünk. Az Országos Meteorológiai
Szolgálat megfigyelései szerint 10 egy-
mást követõ évbõl 3-4 aszályosnak
számít: tehát kevés a csapadék és ma-
gas a hõmérséklet. Az aszályhajlam
amúgy is hazánk földjének egyik sajá-
tossága. Az aszályokat elsõsorban nem
is a csapadék hiánya okozza, sokkal in-
kább annak az egyenlõtlen eloszlása.
Elõrejelzések szerint századunk végére
tavasszal, õsszel és télen több csapa-
dék lesz várható, míg a tavaszi-nyári
idõszakban a száraz idõ tovább fog tar-
tani. Tehát nem attól kell tartani, hogy
nem lesz esõ, abból lesz a probléma,
hogy mikor fog esni! Persze legyinthe-

tünk: ugyan, az még messze van!
Addig sok víz lefolyik a Dunán! De ha
már a folyóvizeknél tartunk, érdemes
megemlíteni, hogy hazánkban 37 fo-
lyónk van kiszáradófélben. A Duna–
Tisza közén pedig 1000 tavunk száradt
ki 100 év alatt. Mi magunk is megfi-
gyelhetjük: akinek van kútja, az meg -
erõsítheti, hogy mélyebbre kell enged-
ni a vödröt vagy a szivattyút, ugyanis
már évtizedek óta a talajvíz szintje
süllyedõben van.
Tudatosabb mezõgazdaságra van szük-
ség: az éghajlati változásokhoz alkal-
mazkodni kell. A mûtrágyákat haszná-
ló, talajt túlterhelõ mezõgazdaság he-
lyett a kisebb gazdákat, az ökológiai
szemlélet alkalmazását kellene támo-
gatni az egész bolygón. A nagyüzemi
állattenyésztés helyett a termõföldet
óvó módszert folytató gazdák támoga-
tása már egy jó irányba tett lépés len-
ne. Ha a gazdálkodók meg tudnának
élni a földön végzett munkájukból, és
mi szezonális gyümölcsöket vásárol-
nánk, akkor az élelmiszerek biztonsá-
ga, minõsége is magasabb lenne. Nem
kellene több ezer kilométerrõl olyan
zöldséget-gyümölcsöt ideszállítani, ami
helyett fogyaszthatnánk helyben ter-
mett, az adott évszakra jellemzõ gyü-
mölcsöket is. Szerintem ezzel kapcso-
latban az Olvasóban is tolonganak a
gondolatok, tapasztalatok. Az aszályo-
sodás és a sivatagosodás létezõ problé-
ma, amiért felelõsek vagyunk. Akinek
van kertje, tehet pár lépést az aszályoso-
dás ellen: akár az esõvíz összegyûj -
tésével, kút fúratásával, kerti öntözõ -
rendszerrel, talajtakarással. Ér de mes e
témában a világhálón is körülnézni. Ha

van kertünk és kútunk, becsüljük meg,
hiszen a saját magunk által megtermelt,
helyi, szezonális zöldség és gyümölcs
mindig finomabb!

»BINCZE DIÁNA

Aszály és elsivatagosodás

Kedves Olvasóink! 
Legutóbbi lapszámunkban Hérincs
Zsolt neve tévesen jelent meg az 5.
oldalon megjelent Hérincs Sándor
emléktorna címû írásunkban, ez a
mérkõzéssorozat a 16. volt a játé-
kok sorában.
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2022. június 2-án a Honismereti
Munkaközösség vendégelõadója volt
Rozmán László, a Sárvári Tankerületi
Központ igazgatója. Mivel a médiából
nem mindig lehet hitelesen tájékozód-
ni, ezért vártuk nagy érdeklõdéssel egy
bennfentes véleményét arról, hogy ér-
vényesül a honismeret oktatása a köz-
nevelés során, és kíváncsiak voltunk a
tankerület tevékenységére is.

Az elõadó elmondta, hogy a közneve-
lés központjában a gyermek soha eny-
nyire nem volt, mint most. EU-s és ma-
gyar forrásból sorra történnek az isko-
lák korszerû felújításai, és azok infor-
matikai és technikai ellátásuk. A közok-
tatás politikamentes kell, hogy legyen,
de egy idézetet tett Orbán Viktor mi-
niszterelnök úrtól: ” A pedagógusok kö-
vetelései jogosak.” Ezután rátért a hon-
ismeret témára. 
A hon-és népismeret oktatása bent
szerepel a Nemzeti Alaptantervben, a
2012-estõl eltérõen a 2020. évi tan-
tervmódosítás nagyobb egységeket
ha tároz meg, nagyobb tanári szabad-
ság mellett. Fontos, hogy a helyi sajá-
tosságokat figyelembe véve a nemzeti
tudatot erõsítse a tanulókban, és a ve-
lünk élõ nemzetiségek kultúrája iránt is
nyitottá váljon. Vas megye is sokszínû,
a nemzetiségi iskolák pl. horvát, német
is mûködnek. A helyi tanterv kidolgo-
zása során a kollégák döntik el, hogy a
heti 1 órát az 5-6. osztályban milyen
tartalommal töltenek meg. Aki ismeri a
települést, bárhol, bármelyik órán fej-
lesztheti a honismeretet, affinitás és
pedagógus személyisége kell hozzá.
Szemléletes példát is hozott az elõadó
a kõszegi, celldömölki gimnáziumok
hagyományaiból. A tankerület rugal-
masan engedélyezi a helyi tanterve-
ket, lényeg, hogy a kerettantervvel
összhangban legyen, a saját népha-
gyományok, tanulói gyûjtõmunka se-
gítségével élményszerû legyen. Él -
ménypedagógiát, atmoszférateremtést
kihangsúlyozta Rozmán László.
Többféle témahét során is a honismere-
tet lehet erõsíteni, így a fenntartható-
sági és pályaorientáció témahét  alatt a
tanulók megismerkedhetnek a kosárfo-
nás, a fazekas, a kõfaragó mestersé-
gekkel. Fontos a múzeumpedagógia,
melyet erõsíteni kell. Említette még a
Csodaszarvas Programot, a Lázár Ervin
Programot. Összefoglalva a honismeret
oktatása a nemzettudat legdirektebb
formálása, kulcsember a pedagógus, és
ehhez még szükséges az infrastruktúra

megteremtése EU-s forrásokból vagy
hazai forrásokból. A Határ talanul prog-
ram során a hetedikesek eljuthatnak a
határon túli magyarlakta vidékekre,
ahol magyar gyerekekkel ismerkedhet-
nek meg. Az út során olyan lelki töltést
kapnak a tanulók, hogy másképp ér-
keznek haza, mint ahogy elindultak.
Ezután a tankerületet mutatta be az
igazgató úr. A celldömölki, sárvári,
kõszegi járás általános és gimnáziumi
iskoláit és 2 kollégiumát, közel 5600 ta-
nulót 1000 fõs alkalmazottat irányít 23
ember. Fényképes szemléltetéssel lát-
hattuk, azokat az intézményeket, me-
lyek felújításuk után büszkeségei lehet-
nek a térségnek, pl. a Berzsenyi Dániel
Gimnázium, a celldömölki Városi Ál -
talános Iskola, a zeneiskolák,  melyek a
Kodály Program keretén belül hangsze-
reket vásárolhattak, újíthattak fel. Szó
volt még a Dr. Nagy László EGYMI cell-
dömölki telephely létesí tésérõl.

Rozmán László elmondta terveik között
fontosnak tartja a szakos ellátottság
biztosítását úgy is, hogy egy 3. szak el-
végzésére ösztönzi a kollégákat, tanke-
rületi szakmai együttmûködést szervez
a pedagógusok részére. Továbbiakban
más tankerületekkel jó kapcsolatot
igyekszik ápolni és további tantermek,
tornatermek, tanuszoda felújítását sze-
retné megvalósítani. A hozzászólások
során õ is kapott ötletet a szolgálati la-
kás, könyvtárközi kölcsönzés, az  SNI-s
tanulók zenei oktatása vonatkozásában.
A kellemes légkörben zajlott elõadás
és utána a beszélgetés azt mutatta,
hogy az elõadó szívvel-lélekkel igazi
pedagógus maradt, hiszen együtt érez
a tanártársaival, lehajol a legkisebb, le-
gelesettebb gyerekhez is, mint édes-
apa, nagyapa megérti a szülõket is.
Közvetlen, jó humorú ember. 

»LENDVAY ISTVÁNNÉ

HONISMERETI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETÕJE

Honismeret a közoktatásban

Celldömölk Város Önkormányzata fel-
hívást tesz közzé vállalkozók és ma-
gánszemélyek részére a tulajdoná-
ban lévõ Celldömölk Ság hegy 3699;
3706/1; 3707; 3708 hrsz-ú ingatla-
nokon ez év tavaszán telepített 30
darab különbözõ fajú fából álló 1.500
m2 területû gyümölcsös (metszés,
növényvédelem, fûnyírás, öntözés),
és 455 darab 1.800 m2 területû szin-
tén ez év tavaszán telepített szõlõ
növényápolási munkáinak (metszés,
növényvédelem, gyommentesítés,
zöldmunkák, öntözés) 2022 július 1-
tõl történõ elvégzésére.

Várjuk mind azok jelentkezését, akik
ellentételezés fejében rendszeresen
elvégeznék a fent ismertetett fel-
adatokat. 
Kérjük, hogy a jelentkezésben a
munkadíj igényt összeg szerûen szí-
veskedjenek rögzíteni. A területek
megtekintését szervezett módon
2022. június 16-án 14 és 16 óra kö-
zött biztosítjuk a helyszínem („Szív-
pince”). Az ajánlatokat 2022. június
20-án 16 óráig kérjük leadni írásban,
zárt borítékban az Önkor mányzati
Hivatal Mûszaki Iro dá jában (Cell -
dömölk, Városháza tér 1.).

Felhívás 
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A Terror Háza Múzeum a „30 éve szabadon” Emlékbizottság meg-
bízásából Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének 30. évfordu-
lója alkalmából 2019. június 16-án egy 13 tablóból álló, öt tema-
tikus egységen alapuló vándorkiállítást bocsátott útjára. A látvá-
nyos kiállítási anyag fotók, idézetek és rövid szöveges információk
segítségével idézi meg a kommunista diktatúrától a rendszervál-
toztatáson keresztül az európai integrációig terjedõ fél évszázad
hangulatát.

A Szentháromság téren 2022. június 11-ig volt meg tekinthetõ sza-
badtéri tárlat megnyitójára június 2-án került sor a KMKK Art
Moziban. Fehér László, Celldömölk polgármestere köszöntõ jében
személyes élményeit elevenítette fel az általa már felnõtt fejjel át-
élt események emlegetése kapcsán. Lász ló Bernadett, a Terror
Háza Múzeum történésze megnyitójában hangsúlyozta, hogy im-
már lassan egy emberöltõ telt el a „Csodák Éve”-ként aposztrofált
1989/ 90-es események óta. Ezért az akkori felnõtteket emlékez-
tetni, a fiatalabb korosztályokat pedig impresszív módon, vizuális
világukra hatva tájékoztatni kell a rendszerváltoztatás idõszakának
legfontosabb történései rõl. A diktatúrából a demokráciába ve zetõ
rögös utat a változó politikai körülmények tették lehetõvé, de
alap vetõen emberek millióinak elemi szabadságvágya kényszerí-
tette ki. A megnyitó második felében Csépai Eszter színmûvész tol-
mácsolásában versek, szövegrészletek és Cseh Tamás-dalok hang-
zottak el. A színvonalas összeállítás és elõadás során – többek kö-
zött – Illyés Gyula „Egy mondat a zsarnokságról” címû, az örök sza-
badság himnuszának tekinthetõ versének egy részletén és Petri
György „A kis októberi forradalom 24. évfordulójára” címû, fanyar
magyar életérzést tükrözõ sorain gondolkodhattak el a jelenlévõk.
                                                                               »NÉMETH TIBOR

„30 éve szabadon”
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Celldömölk – Táplán SE 7-1 (4-0)
Celldömölk, 250 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 30. forduló 2022.
május 28.
Vezette: Sebesi Patrik (Imre Benjámin,
Fodor Máté).
Celldömölk: Homlok – Galovich, Gábor,
Szuh (Göntér 69. p.), Keszei R. – Enyin -
gi, Tóth (Marsai Máté 68. p.), Szabó K.,
Marsai Milán – Keszei T. (Gorácz 56. p.),
Szabó R. Edzõ: Kovács Balázs. 
Táplán SE: Gyécsek – Manganelli Zs.,
Hor váth, Huszár, Polgár – Polyák, Gyur -
csányi (Gombos 7. p. Balikó 72. p.),
Markó (Varga 64. p.), Farkas – Vidák,
Németh. Edzõ: Borbás János. 
Góllövõk: Szabó Roland 4 (21., 26., 32.,
86. p.), Szuh Ferenc (45. p.), Marsai
Máté (72. p.) és Gorácz Máté (75. p.),
illetve Vidák Balázs (60. p.).
Kiállítva: Németh Balázs (58. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Táplán
SE U19 2-3. G. Horváth Adrián 2. 
A jobbik forgatókönyv következett be a
bajnokság záró fordulójában, mert a
megjósolt gólgazdag mérkõzés úgy jött
be, ahogy látni szeretjük. Pedig egy-két
meglepõ edzõi húzást láthattunk a kez -
dõ összeállításban, mondhatni Ko vács
Balázs 19-re lapot húzott. Egy olyan csa -
tárkettõs ellen, mint a gólkirályi címet
elnyerõ Vidák Balázs (34 gól) és az ötö-
dik helyen végzõ Németh Balázs (18
gól) ellen, ki másnak adott volna bizal-
mat a kapuban, mint egy olyan játékos-
nak, akinek ez volt az elsõ felnõtt kezdõ
mérkõzése, csereként is csak egyszer

került a pályára, akkor is a 92. percben.
Nos bejött a húzás, sok dolga ugyan
nem volt Homlok Ger gõnek, de azt szé-
pen és magabiztosan oldotta meg. A kis-
padon is fordult a helyzet, rutinos játé-
kosok koptatták átmenetileg, az évköz-
ben kevesebbet sze replõk pedig a pá-
lyán bizonyíthatták képességeiket, be-
jött, bizonyították is, hiszen már egy
megnyert meccsbe cserélt a második
félidõben bele a mester, új lendületet
adva a góltermelésnek. Szóval parádés
lett a zárás, felszabadult látványos játék-
kal búcsúzott a csapat a szép számú kö -
zön ségtõl, (vannak játékosok, akik nem-
csak a nyári szünetre), így folytathatjuk
tovább a csapatépítést a következõ év -
adra is. A meccs lefújását követõen rög-
tön sor került a bajnoki bronzérmek át-
adására is, sõt szép gesztusként Velen -
czei Tibor U15-ös futsal csapatának játé-
kosai részére is most kerültek átadásra
az aranyérmek. Itt kell megemlíteni az
U13-as csapat felsõházi rájátszásának si-
kerét, õk is aranyérmet gyûjtöttek be, az
eredmény azonban olyan friss volt, hogy
sajnos az éremátadás ünnepségére nem
tudtak rácsatlakozni. 
Az már az utolsó forduló elõtt eldõlt,
hogy a Sárvár lett a bajnok, az is ismert
hír volt, hogy nem vállalják a rájátszást
az NB III-as szereplésért, de talán érde-
kes néhány szót ejteni a rájátszás hely -
zetérõl. A 19 megye és Budapest baj-
noka adta húsz csapatból tíz juthat fel
az osztályozót követen, a húsz csapat-
ból ugyanakkor 17 vállalta csak a meg-
mérettetést. Egyszerûbb felsorolni kik
voltak azok, akik nem vállalták, a Sár -
várt ugye tudjuk, rajta kívül a Veszp -

rém megyei bajnok az Úrkút és a Bács-
Kiskun megyei bajnok a Kiskun fél -
egyháza nem kért a felsõbb osztályból.
Olyan érdekes lenne megtudni mi áll a
háttérben egy-egy ilyen döntés meg-
hozatalakor, vélhetõen legtöbbször a
megnövekedõ kiadásoktól való félelem
motiválja a döntést. Több nagy múltú
egyesületet is felfedezhetünk az aspi-
rálók között, például a Csorna, a Ba la -
tonlelle, vagy a Pénzügyõr SE, de talán
a legérdekesebb eset a Tolna megyei
eset, ahol a bajnoki címet a Majosi SE
szerezte meg nagy küzdelemben há-
rom pont elõnnyel Bonyhád város csa-
pata elõtt. Hogy mi ebben az érdekes
kérdezhetik, az, hogy Majos nem önál-
ló település legalábbis 1973 óta, azóta
ugyanis Bonyhád egyik egyéb belterü-
leti besorolású városrésze (mintha
Alsóság nyert volna a Celldömölk elõtt
bajnoki címet). Érdekes konstelláció
mindenesetre.
Végezetül ejtsünk szót a Halmosi Zoltán
Vas Megyei Kupa zárásáról, aminek ku -
pa döntõjét és harmadik helyéért a mér -
kõzést a csapatok egyfajta jutalomként
a Haladás stadionjában játszhatták le. A
kupát a Király SE nyerte a Tutitextil Kör -
mend ellen, míg a harmadik helyezett a
Sárvár lett a Söpte elleni gyõzelmével.
Az országos kupa kiírás szerint e csapa-
tok augusztusban majd a Magyar Kupa
selejtezõiben kezdhetik a szezont, míg a
többi Vas megyei csapat a megyei kupa
küzdelmeivel fogja kezdeni az új évadot.
Addig jó pihenést a szurkolóknak, a játé-
kosoknak jó felkészülést, a szakosztály
vezetésnek jó munkát. 

»DOTTO

Parádés zárás

2022. június 4-én a magyar labdarúgó-
válogatott Anglia ellen kezdte meg
négymeccses sorozatát a budapesti
Puskás Arénában. Hivatalosan ugyan
zárt kapus volt a mérkõzés, de a szabá-
lyoknak köszönhetõen több, mint har-
mincezer gyermek és kísérõ tanáraik
szurkolhattak a nemzeti tizenegynek.

A Szent Benedek iskolából 45 tanuló
vehetett részt a rangadón. Felejt he -
tetlen élmény volt számukra, hiszen fo-

cirajongóként mindegyikük ismerte a
játékosokat. Élõben látni azonban egé-
szen más volt. A diákok életre szóló él-
ményeket szereztek. A gyerekek figyel-
me egy pillanatra sem lankadt: „Izzott
a levegõ, parázs volt a hangulat” az
Aré nában – ahogy mondani szokták.
Elké pesztõen hangosan buzdították a
csapatot, a többi szurkolóval együtt.
Tisztán hallatszott a stadionban, ahogy
iskolások ezrei egy emberként énekli
közösen a Himnuszt, majd a végén lé-

lekszakadva éljenzi a magyar csapatot.
Elsõ perctõl az utolsó percig boldog zsi-
bongás járta át a stadiont.
Ez a nap – június 4. – a nemzeti össze-
tartozás napja is volt, amely úgy lett
teljes, hogy a lelátón határon túli ma-
gyar gyerekek velünk együtt szurkoltak
Magyarországnak.
A magyar labdarúgó-válogatott hatvan
év után ismét legyõzte Angliát szom-
bat este. Ami történelmi gyõzelem itt,
az történelmi vereség ott.

Szent Benedekes diákok a magyar–angol meccsen
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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

Fa-Gyula Barkács FaáruFa-Gyula Barkács Faáru
BoltBolt

Celldömölk Sági u. 47. tel.: 95-423-177
RENDKÍVÜLI AKCIÓ!

NORMÁL GIPSZKARTON
2800 Ft helyett 2300 Ft/tábla

Az akció időtartama: 
2022. 05. 26-tól 2022. 07. 19-ig tart.

LAMBÉRIA, HAJÓPADLÓ
NAGY VÁLASZTÉKBAN

Ajánlataink a készlet erejéig érvényesek.
EUTR: AB2491726 techn. azonosító

Hirdessen az 
Új Kemenesaljában!

Továbi információk
Nagy An tal hir de tés szer ve zõ 

06 70/3389880

CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

Új
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