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Augusztus végén tartottak sajtótájékoz-
tatót az alsósági Bajcsy-Zsilinszky utcai
megújult járdaszakasszal kapcsolatban.
A több mint 4 millió forintból megújított
620 méter hosszú betonjárda utolsó
szakasza is elkészülszeptemberben.

– Az egyik legrosszabb állapotú járda-
szakasza ez a városrésznek – kezdte
nyilatkozatát a városvezetõ. – Hosszú
évek óta terveztük ennek a járdasza-
kasznak a felújítását, a terv mostanra
érett be: az építõanyag jelentõs drágu-
lása következtében azt a határozatot
hozta Celldömölk Város Képviselõ-tes-
tülete, hogy az eredetileg tervezett
aszfalt helyett betonjárdát építenek. A
kivitelezésben Kálovics Imre vállalkozó,
a Városgondnokság, valamint a lakos-
ság is részt vállalt – nyilatkozta Fehér
László polgármester.
– Nagyon örülök, hogy egy régi ügynek
tehetünk pontot a végére – mondta dr.

Kovács Zoltán alpolgármester –, tizen-
két évvel ezelõtti tervem ért be most
ezzel a 620 méterese járdaszakasszal.
Teljes egészében önkormányzati for-
rásból épült, négymillió-egyszázhet-
venhétezer forint értékben. A fennma-
radt kb. 20 méternyi szakasz várhatóan
szeptember végéig fog elkészülni. 
Dr. Kovács Zoltán és Szûcs Dávid köszö-
netet mondott Celldömölk Város Képvi -
selõ-testületének a döntésért, a kivite -
le zésben vállalt munkáért Kálovics Im -
rének és a Városgondnokságnak. Szûcs
Dávid is örömét fejezte ki, hogy a Baj -
csy-Zsilinszky utcában élõk mindenna-
pos gondját sikerült enyhíteni. 
Kontics Ilona, a Városgondnokság igaz-
gatója elmondta, hogy a közel 620 fo-
lyóméter járdaszakaszhoz 60 m3 beton-
ra, illetve 6 m3 töltéskavicsra volt szük-
ség. Az építõanyagot is saját szállító -
jármûvel hordták, az üzemanyagkölt-
ség szintén jelentõs összeget ölelt fel,

így összességében közel négymillió
kétszázezer forintba került az új járda.

»ÚK

Új járdaszakasz Alsóságon

Ezeregyszáz millió forintból újult meg a
településen átvezetõ fõút evangélikus
templomtól Alsóság végéig tartó szaka-
sza. Az aszfaltréteg megújulása mellett
új útburkolati festéssel is ellátták a
kivitelezõk az útszakaszt. Hosszú évek ki-
tartó kérelmezése után a szakközépisko-
la és a Penny parkoló között új gyalog -
átkelõhely is kiépítésre került. Ezzel kap-
csolatosan tartott sajtótájékoztatót au-
gusztus végén Fehér László városvezetõ,
Hetényi Endre képviselõ és Nagy Zoltán,
a Népjóléti Szolgálat igazgatója.

– Lassan végéhez közeledik az evangé-
likus templomtól az Alsóság végéig tar-
tó útfelújítás: már az útburkolati jeleket
is felfestették. Ez egy – mondta Fehér
László polgármester. – útszakasz. Ko -
rábban kilenc gyalogátkelõhely volt a
városban. Hetényi Endre képviselõ tár -
sam már hosszú ideje küzd azért, hogy
ide kerüljön felfestésre zebra, hiszen
nagy az átmenõ forgalom. A Vas Me -
gyei Köz útkezelõ Kht. minden évben
megrendelte a forgalomszámlálást, de
az eredmény szerintük nem indokolta
az új gyalogátkelõhely létrehozását. Ez
ugyanis nemcsak új útburkolati jel fel-
festését jelenti, hanem egyéb kivitele-
zési munkálatokat is: meg is kell világí-
tani, valamint a forgalmat is lassítja.
Amikor kiderült, hogy megújulhat ez az
útszakasz, újra lobbiztunk a Közút -
kezelõnél, akik ezúttal nyitottak voltak

a kérdésre, és kérésünk meghallgatás-
ra talált. A gyalogátkelõhely létrehozá-
sát mindenképp indokoltnak tartom,
hiszen a városközpontból Alsóság felé
kivezetõ útszakasz viszonylag hosszú,
és a sebességhatárt nem mindenki tar-
totta be. A zebránál a KRESZ szabályait
figyelembe véve kötelezõ megállni,
ebbõl következik, hogy a forgalmat is
lassítja, ez biztonságérzetet nyújt a
gyalogosok számára – nyilatkozta Fehér
László városvezetõ. 

Hetény Endre képviselõ kitartó munká-
jának is köszönhetõ, hogy végre új
gyalogátkelõhely létesült a szakközép-
iskola és a Penny parkolója között.

Elmondta, hogy ezirányú kérését kez -
detektõl támogatta a városvezetés.
Nagyon sok gyalogos gázolás történt
már ezen a helyen, a város egyik kö-
zépiskolája is itt található, a tanulók
közül sokan vidékiek, a bevásárlóköz-
pontban szerzik be az egész napi élel-
müket, miattuk is lobbizott a gyalog -
átkelõhely létrehozásáért. 
Nagy Zoltán, a közelben található Nép -
jóléti Szolgálat igazgatója elmondta,
hogy az intézményben idõsek napközi-
je is mûködik. 
Sokan az idõsek közül már segédesz-
közzel tudnak közlekedni: mindannyiuk

számára megnyugtató az új gyalogát -
kelõhely létrehozása, hiszen biztonsá-
gosan átkelhetnek az úttesten. 

»LA

Új gyalogátkelõhely a városban
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Szeptember elsejével elstartolt a 2022/
2023-as tanév. Országos szinten mintegy
1.200.000 általános és középiskolás diák
ült be az iskolapadokba tanulmányai
folytatásaként.

Városunk oktatási intézményei is meg-
tartották hagyományos évnyitó ünnep-
ségeiket. A sorban elsõként a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola diák-
jai gyûltek össze augusztus 30-án az is-
kola elõtti téren, ahol Czupor Attila igaz -
gató köszöntötte a vakációról vissza térõ
diákokat, illetve az iskola legkisebbjeit,
az elsõ osztályosokat. A rendezvényen
néhány iskolanyitogató vers is elhang-
zott a kis elsõsök közre mûködésében. 
A Celldömölki Városi Általános Iskola az
elsõ tanítási nap reggelén tartotta ha-
gyományos évnyitóját, ahol az elsõ és
második osztályos kis diákok adtak rö-
vid mûsort, majd Viola István igazgató
mondott tanévnyitó beszédet.
A városi iskola alsósági tagiskolájában is
az elsõ tanítási napon zajlott az ünnepé-
lyes tanévnyitó, melyen Szabóné Kiss
Ildikó tagintézményvezetõ mondott kö -
szöntõt. Az esemény tanévnyitó beszéde
Rozmán Lászlótól, a Sárvári Tan kerületi
Központ igazgatójától hang zott el. 
A város két középiskolájában is kezde-
tét vette a 2022/23-as tanév, mely
2023. június 15-ig tart majd. A végzõ -
sök jövõ év május 4-én fejezik be a
most induló tanévet. A tanév elsõ félé-
ve 2023. január 20-ig tart, az iskolák
január 27-ig értesítik a diákokat és a
szülõket az elsõ félévi tanulmányi
ered ményekrõl. A tanév folytonosságát
megszakító évközi szünetek ezúttal
várhatóan így alakulnak: az õszi szü-
netnek október 29-tõl november 6-ig,
a téli szünetnek december 22-tõl janu-
ár 2-ig, a tavaszi szünetnek pedig ápri-
lis 6-tól 11-ig örülhetnek a diákok.

»REINER ANITA

Elkezdõdött az új tanév

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Celldömölki Roma Nemzetiségi Ön -
kormányzat 2022. szeptember 22-
én (csütörtökön) 15.00 órai kezdet-
tel KÖZMEGHALLGATÁST tart a Vá -
ros háza üléstermében.
A Közmeghallgatásra tisztelettel
várjuk az érdeklõdõket.

»BAKONYI LÁSZLÓ
A CELLDÖMÖLKI ROMA

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELNÖKE

Meghívó
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Csendül fel minden év szeptemberé-
ben helyi katolikus hívek és zarándo-
kok százainak ajkán. Celldömölk vallási
életének kiemelkedõ eseménye az
évrõl-évre megrendezett Mária-búcsú.
Idén is gazdag lelki programmal várták
a híveket szeptember 10-én és 11-én.

Az idei évi kétnapos Kismáriacelli fõ -
búcsú szombat délután ráhangoló di -
csõítéssel vette kezdetét a templom
elõtti téren a celldömölki ifjúsági közös-
ség vezetésével, melyet követõen a vá-
rosunkba érkezett zarándokok szeretet-
teljes fogadására került sor. Az este hat
órai ünnepi szentmisét, mely körme-
nettel zárult, Horváth Zoltán budapest-
terézvárosi plébános mutatta be. A ha-
gyományoknak megfelelõen idén is a
búcsúi program részét képezte a Sárvári
Vonósok kellemes dallamokkal fûsze -
rezett hangversenye, ami után szent-
ségimádásra, az ifjúság és családok
szentórájára került sor a celldömölki if-
júsági énekkar közremûködé sével. Az
éjféli szentmisét megelõzõen egyéni
szentségimádásra volt lehetõ ség, éjjel
egy órától pedig rózsafüzér imádságon
vehettek részt a hívek. A hajnali órák-
ban egyéni és közösségi imádságra

nyújtott lehetõséget a kegytemplom,
reggel hét órakor keresztútra várták a
búcsúi események résztvevõit. Reggel
nyolc órakor is volt egy szentmise, ami
után tíz órakor került sor az ünnepi bú-
csúi nagymisére dr. Török Csaba, az esz-

tergomi bazilika plébánosának celebrá-
lásával. A búcsúi nagymise körmenettel
zárult, kora délután pedig a celliek el-
búcsúztatták zarándoktestvéreiket a
jövõ évi viszontlátás reményében.
A búcsú egyházi része mellett Alsóság
közösségi terén búcsúi buli került meg-
rendezésre a részönkormányzat, vala-
mint a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár által. Este 7–10-ig az
Eldorado együttes zenélt, ezután pedig
disco zenét szolgáltatott Dj. Gá-Gá. 

»REINER ANITA

„Szép Szûz Mária, könyörögj értünk!”…

A közeljövõben Szilágyi Mária kera -
mikusmûvész életérõl és munkássá-
gáról készül kiadvány a Kemenes aljai
Mûvelõdési Központ és Könyv tár
közremûködésével. Szeretnénk, ha
az intézményben kiállított alkotások
mel lett más létezõ mûvek is bekerül-
hetnének az emlékalbumba. 
Tisztelettel kérjük, hogy akinek van
a tulajdonában Szilágyi-kerámia, és
hoz zájárulna annak lefotózásához,
szíveskedjen jelezni segítõ szándé-
kát az alábbi elérhetõségeken: Ke -
me nes aljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, 9500, Celldömölk, dr. Gé -
fin tér 1., tel.: 0695/779-301, ema-
il: kmk@cellkabel.hu, személyesen:
Pál né Horváth Mária igazgatónál.

Felhívás
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Írástudatlanság a mai világban, amikor
már a gyerekek kezében is ott az okos-
telefon? – merülhet fel a kérdés. Hiszen
nem a sötét középkorban élünk, ami-
kor sem írni, sem olvasni nem tudtak
az emberek!

A felvetés valahol jogos, hiszen az
analfabetizmus mind az antik világban,
mind a középkorban egészen a könyv-
nyomtatásig és a reformációig teljesen
általános állapot volt. Manapság leg-
többünknek természetes dolog, hogy a
betûknek nevezett egyezményes jelek
írott szöveg alakjában információt, üze-
netet rejtenek. Aki ezt a képességet a
megfelelõ idõben nem sajátíthatja el,
hatalmas hátránnyal indul a többi írni-
és olvasni tudóhoz képest.
Sajnos a világon ma is 1 milliárd ember
él e nélkül a képesség és lehetõség nél-
kül. Szeptember 8-án volt az analfabe-
tizmus elleni küzdelem világnapja. Ez a
probléma leginkább Afrikában, Ázsiában
és Dél-Amerika országaiban van jelen.
De ne gondoljuk, hogy Euró pában min-
den felnõtt lakos tud írni és olvasni! A
96%-os arány elsõ látásra nem tûnhet
rossznak, de ha belegondolunk, hogy
olyan alapvetõ dologról van szó, ami
nélkül egy perc alatt a társadalom peri-

fériájára lehet kerülni, már ijesztõbbnek
tûnhet. Nem lennénk képesek egy sam-
pon összetevõit vagy egy termék hasz-
nálati utasítását elolvasni, egy szerzõdés
tartalmát megismerni és azt aláírni,
vagy ha igen, akkor ki lennénk szolgál-
tatva annak a kénye-kedvének, aki azt
felolvassa nekünk. A telefonunkat és a
számítógépünket sem tudnánk használ-
ni, egy egyesületi belépési nyilatkozatot
kitölteni, egy üzenetet megírni és elol-
vasni, vagy egy újságban, egy könyvben
örömünket lelni. A munka világában
gyakorlatilag lehetetlen lenne elhelyez-
kedni, de a felnõttképzéses tanfolyamok
sem segíthetnének rajtunk, hiszen ott is
alapvetõ az írott formájú tananyag.
Népszámláláskor mérik az analfabetiz-
must is: aki a végzettségnél csak 1 osz-
tályt jelöl meg, azt oda számítják.
Innen tudjuk, hogy hazánkban a lakos-
ság 1-2%-a analfabéta.
De essen szó egy folyamatosan aktuális
problémáról, amirõl ritkán hallani. A
funkcionális analfabetizmus az, ami iga-
zán alattomos és ijesztõ méreteket ölt.
Alattomos, mert az ember fel sem téte-
lezné, hogy ahol kötelezõ az oktatás, ott
is elterjedhet, és itt már 16-33%-ról van
szó. Vagyis minden negyedik vagy ötö-
dik emberrõl. De mit is jelent ez ponto-

san? Mit tud és mire képes egy funkcio-
nális analfabéta? Habár tanult és tud is
írni és olvasni, de nem tudja elmondani,
mirõl is szólt az adott szöveg. A szöve-
gértés nélkül pedig ott vagyunk, ahol a
part szakad: akkor nem sokra megyünk
a termékleírással, a használati utasítás-
sal, a szerzõdéssel sem. És ott bukik el
az egész, hogy túl sokat használjuk az
internetet. Amikor netezünk, általában
nem irodalmat olvasunk, könnyebb rá-
kapni a közösségi oldalak hírei,
ismerõsök bejegyzései között való gör-
getésre, pörgetésre. Az ott használt szó-
kincs változatossága elég véges, és saj-
nos gyakori a helyesírási hiba is. Mindez
elvonja a figyelmünket a szépirodalom-
tól, amit saját örömünkre olvashatnánk,
ahol változatosabb nyelvi világú szöve-
gekkel találkozhatnánk, ahonnan gazda-
godhatna a szövegalkotási képességünk,
amire feltétlenül szükségünk van, ha ki
akarjuk fejezni magunkat, a gondolata-
inkat, az érzéseinket. Szövegértés és
szövegalkotás képessége nélkül az em-
ber kiszolgáltatottá válik, egyedül ma-
radva egy egyre bonyolultabbá váló és
egyre érthetetlenebb világban. Hát ezért
sem céltalan és haszontalan nyelvtant
és irodalmat tanulni, ezért sem kidobott
idõ szépirodalmat olvasni. Buszon és vo-
naton utazva legyen mindig a táskánk-
ban egy kellemes olvasnivaló!

»BINCZE DIÁNA

Az írástudatlanságról

2022. szeptember 11-én hálaadó isten-
tiszteletet tartottak az Alsósági Evan -
gélikus Templomban. Az ünnepségre a
templom 160 éves jubileuma, valamint
a templom harangjain elvégzett felújí-
tási munkálatok alkalmából került sor.

Az 1,7 millió forintos felújítás állami tá-
mogatással és Celldömölk Város Ön -
kormányzatának támogatásával való-
sult meg. Az istentisztelet szolgálatát
Ft. Szemeri János, a Nyugat-dunántúli
Evangélikus Egyházkerület püspöke vé-
gezte, valamint a hálaadó istentisztelet
megtartásában közremûködött Kerekes
Csaba, illetve Rostáné Piri Magda evan-
gélikus lelkészek. 
Az ünnepségen jelen volt Fehér László,
Celldömölk város polgármestere, Ágh
Péter országgyûlési képviselõ, Sebes -
tyén Krisztián önkormányzati képvise -
lõ, valamint Nagy Zoltán a celldömölki
Népjóléti Szolgálat igazgatója.
Az istentisztelet keretében dr. Bérdiné
Stipkovits Ildikó és a Celldömölki Ber -
zsenyi Dániel Gimnázium diákjai által
elõadott hangszeres-énekes mûsort

hall gathatták meg a jelenlévõk. A ren-
dezvény alkalmával Horváth Melinda, a
Celldömölki Járási Hivatal vezetõje

mondott köszönetet a felújítási munká-
latok megvalósulásért.

»ÚK

160 éves az alsósági evangélikus templom
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Amint június közepén kitör a diákok ál-
tal várva-várt vakáció, minden szülõ
arra törekszik, hogy tartalmas progra-
mot, tevékeny elfoglaltságot találjon
gyermeke számára a nyári szünidõ ide-
jére. Ebben próbálnak segítséget nyúj-
tani a különféle táborok, melyekbõl
idén is akadt bõven.

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár minden évben több napközis
tábort hirdet különféle tematikával. Az
idei nyár elsõ tábora az immár hagyo-
mányos olvasótábor volt június 27–júli-
us 1-ig, melynek keretében vidám ve -
télkedõk, kézmûveskedés, kreatív fog-
lalkozások, játékos irodalmi barangolá-
sok várták a gyerekeket, emellett mo-
zizás, fürdõzés és kirándulás is színesí-
tette az egy hét tábori programját. A
nyár folyamán még egy olvasótábor is
lebonyolításra került július 25. és július
29. között a korábbival hasonló progra-
mokkal tûzdelve. 
Július 4. és 8. között a bábozás ked -
velõinek kedvezett a programkínálat. A
résztvevõk belekóstolhattak a különféle
bábtípusok ismeretébe, kesztyûsbá bot
készíthettek, interaktív foglalkozáso-
kon, ügyességi játékokban, sor és aka-
dályversenyekben vehettek részt, vala-
mint mozizás, fürdõzés, kirándulás is
szerepelt egyhetes programjukban. A
saját kezûleg elkészített bábokkal pedig
természetesen játékra is sor került. 
A Tesz-vesz alkotótáborba július 18. és
22. között várták a vakációzó gyereke-
ket. A 7-11 évesek elsõsorban kreatív
alkotó és kézmûves tevékenységgel
töltötték napjaikat. Az elsõ nap a játé-
kos ismerkedés jegyében telt, valamint
jóga és fürdõzés szerepelt a programok
között. A következõ napok kreatív al-
kotómunkával teltek, melynek kereté-
ben sor került nemezelésre, kabalakõ
készítésre, pontfestésre és fafaragásra
egyaránt. A tábor kísérõprogramjai
közt mozizás, fürdõzés, pizzázás is sze-
repelt, emellett a résztvevõk kirándu-
lást tettek a nemesvitai Western Park -
ba, és játszóházba is ellátogattak.
Az ezután zajlott „Nagy vagy!” tábor a
kiskamasz korosztályt célozta meg,
melynek tagjai szintén nagyon aktívan
töltötték a tábor egy hetét. Közös sü-
tés-fõzés során gulyást és pogácsát ké-
szítettek, a kézmûves és kreatív foglal-
kozások keretében pedig fafaragás,
gyöngyözés, pontfestés gazdagította a
tevékenységek körét. Érdekességként
a lézerharc játékba is belekóstolhattak
a résztvevõ gyerekek egy szombathe-

lyi kirándulás kapcsán, melynek kere-
tében a Tó-fürdõben is strandolhattak.
Mindezeken túl mozizás, kerékpártúra
is színesítette tábori programjukat.
A sportot és aktív mozgást kedvelõk nek
az augusztus 1. és 5. között zajlott foci-
tábor szólt. Fociedzés, ügyességi verse-
nyek, szabadtéri játékok, kirándulás,
fürdõzés színesítette a táborozó gyere-
kek napjait. Az edzések mellett a Vulkán
fürdõn töltött idõ alatt labdajátékok, ví-
zilabda, strandfoci adta az aktív mozgás
alapját. A focitáborosok Sárvárra is tettek
kirándulást, valamint horgászversenyen
is részt vettek a Téglagyári tavon a
Sporthorgász Egye sületek Vas Megyei
Szervezete támogatásával.
Utolsóként, augusztus 22–26-ig Kincs -
keresõ táborral búcsúztatták a nyarat a
szünidõzõ gyerekek, melynek részt -
vevõi elsõsorban a Kemenesalja Nép -
tánc csoport táncosaiból kerültek ki. A
kincskeresõk programjában alapvetõen
a néptáncra és népzenére helyezõdött
a hangsúly. Népdalokat tanultak Szi -
lágyi-Varga Diána népdalénekes ve-
zényletével, Németh Gyula fafaragó -
mû vész vezetésével a népi fafaragás
területén mélyíthették el tudásukat,
Berta István fazekasmester irányításá-
val pedig a korongozás, agyagozás
alapjait sajátíthatták el. 
A Vulkán fürdõ két turnust is hirdetett a
gyerekek számára. Az elsõ július 18-tól
22-ig tartott az 5-8 éves korosztályt
megszólítva, a második pedig augusztus
8-tól 12-ig a 9-12 évesek nek. Mindkét
tábor alapvetõen a fürdõzés, a strando-
lás köré épült, ki egészítõ programként
szerepelt a Ke menes Vulkán park meglá-
togatása, kisvonatozás, fagyizás. Ezen -
kívül volt ugrálóvár, különféle kreatív

foglalkozások, mozizás, strandfoci,
strandröplabda és teqball. A kisebbeket
Csipi-Csupi játszóház is várta, míg a na-
gyobbak a Sárvári Kaland parkban sze-
rezhettek extra élményeket.
A Népjóléti Szolgálat augusztus 15. és
19. között szervezett tábort az intéz-
ményben dolgozók gyermekeinek és
unokáinak. Összesen 31 lurkó vett részt
a négy nap programjain, melyek között
szerepelt íjászkodás, nemezelés,
gyöngy fûzés, bûvészbemutató, elõadás
a csillagokról és a holdra szállásról, ze-
ne, tánc, mozi, fagyizás, csillámtetová-
lás, ugrálóvár.
Az elmúlt évek hagyományának meg -
felelõen idén is több tematikus tábort
hirdetett a Kemenes Vulkán Park.
A június 27-tõl július 1-ig zajlott tábor
témája a geológia világa volt, melynek
keretében a vulkanizmussal, a Kárpát-
medence vulkánjaival ismerkedhettek
meg a gyerekek, emellett az ásványok
sokszínûségében is elmélyülhettek. A
július 11. és 15. között megszervezett
tábor az erdõk-mezõk élõvilága köré
épült, tanulmányozva a rétek lakóit, és
az erdõ szintjeit, néhány állatot mik-
roszkóp alatt is megtekintve. A progra-
mok közt Ság hegyi kirándulás, játék,
kreatív foglalkozás is szerepelt. Au -
gusztus 8. és 12. között a „Zöldlépések
világunkért” címet viselõ táborban a
környezettudatosság került fókuszba:
környezetbarát technológiákkal, haté-
kony energiahordozókkal, a mûanya -
gok újrahasznosításával, a szelektív
hulladékgyûjtés fontosságával kapcso-
latban szerezhettek hasznos tudnivaló-
kat a gyerekek, természetesen kreatív
alkotómunkával tarkítva. 

»REINER ANITA

Tábori visszatekintõ
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Ma már nem ritka a fügebokor a ker-
tekben: nem kell Pécsre, Szekszárdra,
netán a Balaton-felvidékre menni,
hogy ilyet lássunk. Kisebb falvakban
járva is láthatunk fügebokrokat, a cell-
dömölki piacon is vásárolhatunk finom
fügét. Sõt, még Budapesten, kertes
házaknál is megterem!

Gyermekkoromban inkább csak szárí-
tott, aszalt fügét lehetett venni, frisset
talán nem is. Mennyire új, mennyire
idegen kultúránktól ez az édes gyü-
mölcs? Kár lenne kapásból elutasító vá-
laszt adni, ugyanis a magyar földnek és
a magyaroknak nem új dolog a füge-
bokor (vagy fügefa) és termése. 
A füge szó a velencei olasz nyelvjárás
fighe (fügék) szavából származik. Ha -
zánkba a 14. században került az olasz
kapcsolatok hatására, az Anjouk ural-
kodása idején. Késõbb a törökök is hoz-
hattak és ültethettek fügefákat. A népi
kultúránkban is ott a nyoma: tegye fel
a kezét, aki nem ismeri a következõ
népdalunkat: 
„Sárgul már a fügefa levele, sej, hideg
akar lenni.
Azt hallottam, kedves kisangyalom,
sej, nem akarsz szeretni.
Szeress kisangyalom, hogy ne legyek
árva,
Ne tudja meg senki a faluba’, hogy mi-
ért van a szívem gyászba’.”
A magyar irodalom egyik legnagyobb-
ja, Arany János már középiskolában
meg ismert balladájában, a Szondi két

apródjában is találkozunk a fügével. Ali
basa a drégeli vár legyõzte után üze-
netével Szondi két hûséges apródjához
küldi Mártont, a papot. Ebben szerepel
a gyümölcs: „Serbet, füge, pálma, sok
déli gyümölcs,
Mit csak terem a nagy szultán birodalma,
Jó illatu fûszer, és drága kenõcs...
Ali gyõzelem-ünnepe van ma!” 
Babits Mihály költészetében is több
versben találkozhatunk a fügefával
mint gyermek- és ifjúkorának jellegze-
tes elemével. Gyümölcsbe harapva
címû versébõl, ha ki kellene emelni
egy fontosnak tartott motívumot, a fü-
ge és a fügefa lenne az: „….A füge
bokrát is látni vélem, durva bársonyát
tapintom levelének; ott van a bokor
szõllõhegyünkön, a présház mögött,
ahol
a hegy miatt a tetõ szinte földig ér.”
Most már láthatjuk, hogy nem egy új
növény és gyümölcs a füge, megvan a
helye a magyar kultúrában. De milyen
is maga a növény, mit érdemes tudni
róla? Milyen igényei vannak és milyen
hatása van az ember egészségére?
Mire használhatjuk fel a konyhában? 
A fügebokor nem egy igényes növény.
Megél ugyanis a legkülönbözõbb tala-
jokban is. A sok napsütést és a széltõl
védett helyeket szereti. Melegedõ ég-
hajlatunkon egyre jobban érzi magát
ez a mediterrán vidékekrõl származó
növény. Jellegzetes formájú levele és
haranghoz hasonlító gyümölcse van. A
füge belül rengeteg apró magot rejt,

aki nem szereti, szinte biztos, hogy an-
nak ez az oka. Jó tudni, hogy a füge
nem egy utóérõ gyümölcs, mint az
õszibarack vagy a körte. Így nem érde-
mes korábban, félig éretten leszedni,
hogy majd beérik. Na de honnan tud-
hatjuk, hogy megérett? Éretten más
már a színe, a tapintása, a mérete is.
Barna vagy lila lesz, érezni lehet, hogy
puhább, nagyobb és nehezebb is, mint
korábban volt. Ebbõl következik, hogy
saját súlya húzza le, szépen lekonyul.
Nem árt tudni, hogy a füge termései
nem egyszerre érnek.
Az édes gyümölcs szénhidrátokban és
ásványi anyagokban gazdag, antioxi-
dánsokat és vitaminokat is bõven tar-
talmaz. Segíti a koncentrációt, erõsíti a
csontokat, jót tesz a májnak és az epé-
nek. Emésztési zavarok esetén, akár-
csak a szilvára vagy a szilvalekvárra,
számíthatunk a segítségére. 
A konyhában felhasználhatjuk a gyü-
mölcsét és a levelét is. Gyümölcsét fris-
sen és nyersen is fogyaszthatjuk, de
készíthetõ belõle lekvár, csatni és süte-
mény is. Egy-egy üveg fügelekvár
ajándéknak is nagyszerû. Csirkemellet
is tölthetünk vele és feldobja a zöldsé-
ges ragut is. Levelébõl és néhány hoz-
závalóból egy turmix segítségével
könnyedén szörp is készülhet. 
Ha az Olvasónak ezek után kedve len-
ne a konyhában vagy a kertben tevé-
kenykedni, teheti mindezt magyar
népdalt dúdolva vagy akár Arany-bal-
ladával a fejében!              »BINCZE DIÁNA

Füge a kultúránkban és a konyhánkban

Nyárbúcsúztatónak is beillõ színházi él-
ményt kínált közönségének a Keme -
nes aljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár. A nyár utolsó napján Molnár Ferenc
egyik klasszikusát a salgótarjáni Zenthe
Ferenc Színház elõadásában tekinthet-
ték meg a színházbarátok. 

A Zenthe Ferenc Színház csatlakozva a
Déryné programhoz célul tûzte ki, hogy
minõségi színházi élményhez juttassa
az országhatáron belüli és kívüli kisebb
települések lakóit. A színház kilenc pro-
dukciójával vesz részt a programban,
ezek egyike Molnár Ferenc remek mû -
ve: Az ördög, melyet nyári turnéjuk
befejezõ állomásaként hoztak el váro-

sunkba. Az ördög Molnár Ferenc egyik
figurája, egyben drámája is. 1907-es
õsbemutatója óta népszerû, gyakran
játszott darab, több nyelvre lefordítot-
ták. Nemcsak leplezetlenül ábrázolja a
férfi és nõ viszonyát, hanem az Ördög
szerepeltetésével a tudatalatti, a logi-
kátlan cselekedeteket is magyarázza.
A történet remek alaphelyzetbõl indul:
János, a tehetséges festõ izgatottan
várja legjobb barátja feleségét, hogy
megfesse a portréját. A találkozás kí-
nos, mindketten próbálnak felülkere-
kedni egymás iránt táplált, elfojtott
szerelmükön. Jolán már éppen készül-
ne modellt ülni, amikor váratlanul
megjelenik egy elegáns és sötét
tekintetû alak, az Ördög, aki addig nem
nyugszik, míg ravasz tervét véghez
nem viszi, fel nem fedi a leplezett vá-

gyakat, s a két szerelmest alaposan
meg nem kísérti. Feltárja legtitkosabb
gondolataikat, azokat, amelyeket so-
sem mertek volna egymásnak bevalla-
ni. A festõ hiába próbálja elnyomni ér-
zelmeit, az Ördög bebizonyítja, nem
közömbös barátja felesége iránt. Mol -
nár Ferenc örök-érvényû Mefisztó-tör-
ténete fordulatokban gazdag, éles hu-
morú vígjáték, mely bravúros érzé-
kenységgel világítja át a férfi-nõ vi-
szony legrejtettebb mélységeit. 
A színdarab sikerét nem csupán a cse-
lekmény fordulatos, szellemes, szipor-
kázó ötletekkel tûzdeltsége adta, de a
színészek nagyszerû játéka, és az
egyedülálló forgószínpados megoldás
tovább fokozta az elõadás minõségét
és értékét. 

»REINER ANITA

Ördög a színpadon
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A Berzsenyi Dániel Gimnázium 1972-
ben végzett 4. A osztálya augusztus
3-án tartotta ötvenéves érettségi ta-
lálkozóját. 

Az akkori osztálylétszám 35 fõ volt,
közülük heten hunytak el, a jubileu-
mi találkozót pedig 19-en tisztelték
meg jelenlétükkel. Az osztály egyik
tagja, Szabó Anna versben örökítet-

te meg fél évszázados találkozójuk
jelentõségét.

Érettségi találkozó,

Rendszerint ötévente tartandó.
Eleinte még mindenki a jövõjét 
tervezgeti,
Tanul, dolgozik, családot alapít –
gyermekeit „szüli.”

Telnek az évek ... Aztán hiányoznak
a hírek.
S lassan lassan jön a hiányérzet,
felerõsödnek az emlékek.
1972-ben érettségiztünk ,
Gondolatban visszafiatalodik mind-
egyikünk.
Itt vagyunk a 35-bõl 19-en! Örülünk
egymásnak! Emlékezünk! 
Türelmesen hallgatjuk, kinek mit ho-
zott az utolsó öt év,
Alaposan körüljárjuk a 19 igaz „élet-
mesét”.
Lelkesen ... Elégedetten ... 
Mosolyogva ... Könnyezve,
Átérezve egymás sorsát, osztozva
örömben bánatban vele.
Lesz-e még következõ? Akkor már
„hetvenkedünk”!
2027-ben már hetvenhárom - het-
vennégyek leszünk! 
Olyan csodás volt találkozni, egy-
mást újra látni, megölelni! 
Zavartalanul csacsogni, unokákkal „di-
csekedni”, fényképeket nézegetni,
Óhatatlanul egy-egy örömkönnyet
elmorzsolni! 

50 éves érettségi találkozó
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Addig nyújtózkodjál, ameddig a takaród ér!
– ismerjük mindannyian a mondást, hallot-
tuk már gyerekkorunkban is. Azt is tudja
mindegyikünk, mit jelent: annyiból gazdál-
kodjunk, amennyink van. Akkor hogy van
az, hogy idén, 2022-ben a globális túlfo-
gyasztás napja me gint korábban, immár jú-
lius 28-án jött el? Bár ez a nap már elmúlt,
de sajnos a túlfogyasztás témája folyamato-
san aktuális, és kell is errõl beszélni.

Jaj – fogja a fejét az Olvasó –, még egy cikk,
ami majd tanácsot akar adni, hogyan spó-
rolhatok, és elmondja azokat a tippeket,
trükköket, amiket bevásárláskor és a kony-
hában minden nap már évek óta alkalma-
zok. Közel sem errõl van szó, ettõl nem kell
tartani. Sokkal inkább arról írnék, mi a túl-
fogyasztás jelenségének és a világnapjának
az üzenete.
Gyakorlatilag egy mozgó idõpontról van szó,
amit véletlenül sem neveznék ünnepnek. Ez
az a nap, amikor a Föld lakossága elmond-
hatja: eddig nyújtózkodhattam, eddig ért a
takaró. 
Július 28-áig ugyanis elhasználtuk azt az
energiamennyiséget, aminek egy évig elég-
nek kellett volna lennie. Ebbe belegondolva
így õsszel, láthatjuk, hogy már nem csak a
lábunk lóg ki a takaró alól! Az 1970-es évek-

ben volt a Földön élõ emberek fogyasztása
nagyjából annyi, amennyi erõforrásból egy
évben gazdálkodni tudott. Attól fogva egyre
pazarlóbban élünk. Jó tudnunk, hogy 2000-
ben még október elején volt ez a nap, egye-
dül a vírushelyzet hatása látszott a számo-
kon, amikor 2020-ban egy keveset csökkent
a fogyasztásunk. Ami nem azt jelenti, hogy
megfelelõen gazdálkodtunk az erõ for -
rásainkkal, csak azt, hogy kevésbé rosszul.
Abban az évben augusztus 22-e volt az a
nap, amire feléltük a rendelkezésre álló
erõfor rá sokat. 
A 30 feletti nemzedék már gyerekkorától
fogva hallhat a környezet véde lem rõl, a
nagy szén-dioxid-kibocsátásról, az éghajlat-
változás közeli veszé lyérõl, és az esõerdõk
irtásáról. Arról, hogy a sok szennyezésnek,
a nagylábon élésnek az ára a sokszínû
élõvilág pusztulása és egyéb visszafordítha-
tatlan következmények. Nem most halljuk
elõ ször, hogy az utolsó órában vagyunk,
cselekedni kell! De könnyebb egyet legyin-
teni a Pató Pál úrtól ellesett hozzáállással:
Ej, ráérünk arra még! A száraz ság, aszály, a
tavak, patakok, folyók kiszáradása, az
idõjárás szélsõségessé válása, a méhek
pusztulása nem egyik napról a másikra ala-
kult ki: megvan az oka, és meglesz a követ-
kezménye is. Ha az elõbb Petõfit idéztem,
jöjjön most Arany is. Biztosan nem én va-
gyok az egyetlen, akinek ezen a nyáron a
hatalmas forróságban – munkahelyen, uta-

zás közben, vagy a kertben – a Toldi elsõ
énekének kezdõ sorai ugrottak be. 
„Ég a napmelegtõl a kopár szík sarja
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta,
Nincs egy árva fûszál a tors közt kelõben
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ
mezõben.”
Nem mondhatjuk, hogy minket nem érint a
klímaváltozás, mi a Kemenesal ján élünk!
Már nem mondhatjuk, hogy nem is a mi
felelõsségünk, mi mint egy szerû emberek
csak éljük a kis éle tünket. Nem is fogyasz-
tunk sokat! A nagy gyárak felelõssége
mindez! Az is igaz, de ha mindenki hozzá-
járul a maga részével, ha mindenki hozzá-
tesz valamit – pontosabban visszavesz a fo-
gyasztásából –, akkor talán nem lesz rosz-
szabb a helyzet. 
Legyünk õszinték önmagunkkal, tegyük fel
magunknak ezeket a kérdéseket! Tényleg
ennyi mindenre van szükségem, annyira kel-
lenek ezek a tárgyak? Nem végzik fél év
múlva a kukában? Tényleg nem tudnék tö-
megközlekedéssel utazni? Tényleg nem tud-
nám én ezt otthon elkészíteni, vagy újrahasz-
nálhatót venni? Tényleg kell ennyi mûanyag -
zacs kó és ilyen sok csomagolás? Tényleg
ennyi villanyra és vízre van szükségem?
Tényleg csak annyit vásároltam, amennyire
szükségem volt? Tényleg annyit fõztem,
amennyit meg is ettünk? Ugye nem dobtam
ki ételt? Az egyik kérdés követi a másikat, ér-
demes ezeket végiggondolni.                  »BD

A túlfogyasztásról

Ha kiejtem ezt a nevet: Benedek Elek, az
Olvasó maga elõtt látja a nagy mese-
mondó bajuszos-szakállas arcát, jóságos
tekintetét. Az õ születésnapján, szeptem-
ber 30-án megkülönböztetett figyelem-
mel és tisztelettel fordulunk a magyar
népmesék felé. A Magyar Ol vasás tár -
saság felhívására 2005 óta ünnepeljük
ezt a napot.

Gyermekkorunkban otthon és az óvodában
mindannyian hallgattunk meséket, nép-
meséket. Azonkívül, hogy segítettek az el-
alvásban, a pihenésben, a nevelésben, a
társadalmi normák közvetítésében is nagy
szerepük volt. Ma gatartási formákat ismer-
hettünk meg általuk és megoldást kínáltak
egyes problémás helyzetekre. 
Az élõszóban történõ mesélés igazi mû -
vészet, hosszú története van. A nép -
meséink néhány fajtája, mint a hõsmese
és a bolondmese valószínû leg már a ma-
gyarság Kárpát-medencébe érkezése
elõtt is a szóbeli költészetünk része lehe-
tett. A tündérmesék és a varázsmesék
sem lehettek idegenek a honfoglalás
idején élõ elõdeinknek. A népmesében
az az igazán szép, hogy két fél kell hoz-
zá: mesemondó és mesehallgató. A me-
semondónak nemcsak a beszéde, mimi-
kája, kézjátéka része a mesélésnek, ha-
nem a hallgatóval, hallgatókkal való vi-

szonya is. Így volt ez a régi világban is,
és így van ez ma is az óvodákban és a
családokban is.
Sokunk meghatározó élménye volt a mél-
tán közismert Magyar népmesék rajzfilm-
sorozat. Nem találni olyat, aki azon nõtt
fel, de álmából felébresztve ne tudná dú-
dolni, fütyülni a fõcímdalt. A büszkén állva
éneklõ kismadár, akinek a csõrébõl virágok
nõnek ki, Arany János Rege a csodaszar-
vasról címû költeménye által ihletett:
„Száll a madár, ágrul ágra,/ Száll az ének,
szájrul szájra”. 
Mikulás Ferenc fejébõl pattant ki a rajzfilm-
sorozat ötlete, amin a Pannónia Filmstúdió
Kecskeméti Mûtermében dolgoztak. Ere -
deti népmeséket akartak a nézõk elé tárni,
amiben az MTA néprajzkutatói segítették
munkájukat. A tavaly elhunyt nagyszerû
alkotó, Jan kovich Marcell volt az elsõ
rendezõje, tervezõje és forgatókönyvírója
a Magyar népmeséknek. Emlék szem, ami-
kor egyszer élõben láthattam, micsoda él-
mény volt számomra. A 3. évadtól velük
dolgozott a felejthetetlen, rusztikusan
bölcs hangú Szabó Gyula, akinek a hangja
a cikk írásakor is itt van a fülemben. A rajz-
filmsorozat zenéjérõl a Kaláka zenekar
gondoskodott. 
A mese 1977-ben került a nagyérdemû
elé, és elsõ epizódja a Kacor király volt.
100 epizód készült, ami 12,5 órányi mesét

jelent. Hatalmas és minõségi örömöt a
mese befogadójának, és mérhetetlen, mé-
lyen tisz telendõ munkáját egy nagy, a kul-
túra iránt elkötelezett szakmai és mûvészi
csapatnak. Nemhiába lett 2020-ban hun-
garikummá, és kapott több nemzetközi dí-
jat is. Külföldi ismerõ seink nek is ajánlhat-
juk a sorozatot, hiszen angol nyelven is
megtekinthetõ már. Az egész világra elvit-
te a magyar népmese és a magyar rajz-
filmgyártás hírét, hiszen több mint 100
milliós nézettséggel büszkélkedhet, és az
USA, sõt Ázsia távoli országaiban is nagyon
népszerû.
A cikk végére Benedek Elek születésnap-
jától a híres rajzfilmsorozaton keresztül a
távoli országokig jutottunk. De nem lett
volna rajzfilmsorozat sem, ha valaki lel-
kes és hozzáértõ, tenni akaró ember an-
nak idején össze nem gyûjtötte volna és
késõbb épen nem tartották volna a ma-
gyar népmesék világát. Tekintsünk ma
nagyobb figyelemmel és tisztelettel a
meséinkre, és ne hagyjuk, hogy kikopja-
nak a napjainkból! Felnõtt fejjel is nyúl-
hatunk a népmesés könyvért, felnõtt fej-
jel mi választjuk meg, minek szenteljük a
szabadidõnket! Ha tovább is adhatjuk
szájrul szájra, ahogy Arany János is írja,
akkor egy nagy csodának a részesei lehe-
tünk: kapcsolódhatunk egy hosszú-hosz-
szú történetbe, és az örökséget, a kincse-
inket tovább is adhatjuk! 
Éljünk a lehetõséggel!

»BINCZE DIÁNA

A magyar népmese napja
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Ötödik alkalommal hirdette meg gyer-
mekszínjátszó táborát általános iskolá-
sok számára a Soltis Lajos Színház. 

A Soltis Lajos Színházi Nevelésért Ala -
pítvány és a Soltis Lajos Színház Mûve -
lõdési Egyesület szervezésében lebo-
nyolított tábor július 4. és 8. között ez-
úttal is a vönöcki kastélynál zajlott.
Mivel a tábor öt napos programja Lázár
Ervin mesevilága köré épült, a kastély
parkja négyszögletû kerek erdõvé va-
rázsolódott, amit a táborozók népesí-

tettek be, és töltöttek meg nagyszerû
kalandokkal és felejthetetlen élmé-
nyekkel. A színházi szakemberek és
drámapedagógusok vezetésével zajlott
tábor záró bemutatóján három elõ -
adást is láthatott a közönség, melyek
színrevitelén túl számos egyéb prog-
ram is szolgált a táborlakók szórakozta-
tására. Volt például kézmûves kedés,
nyomozós játék, sok mese és izgalmas
történetek. 
A tábor megvalósítását támogatta
Majthényi László, a Vas Megyei Köz -

gyû lés elnöke, Fehér László polgármes-
ter, Vönöck Község Önkormányzata és
a Vönöcki Evangélikus Gyülekezet. 
A színház a gyerekeken túl az „idõsebb”
korosztályt is megszólította, hiszen az
idén immár 25. alkalommal hirdette
meg a nagy múltra vissza tekintõ Soltis
tábort. A július 11. és 17. között zajlott,
rendezõket és színjátszókat képzõ tá-
bornak szintén a vönöcki kastély adott
otthont. A középiskolásoknak és fel -
nõtteknek szánt tábor során különbözõ
színházi szakemberekkel dolgozhattak a
résztvevõk öt napon keresztül kisebb
csoportokban. A mozgalmas program
táborzáró bemutatóval zárult.    »RANITA

Táborok a Soltis Lajos Színháznál

A júliusi után egy hónappal augusztus
27-én délután tartotta ingyenes csalá-
di rendezvényét a celldömölki Piac té-
ren a Soltis Lajos Színház. 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásá-
val megvalósuló második „Soltis te-
rasz” is több programot kínált az ér-
deklõdõknek. Kora délután „Éneklõ kis-
vonat” indult útjára, városnézõ túrával
egybekötve zenével és énekkel tarkít-
va Lakatné Molnár Adél közremûkö -

désével. Három órától a „Héraklész és
a Slepp” címû zenés meseelõadás ke-
rült bemutatásra, melynek mûfaji
meghatározása egészen különlegesen
hangzik: Mitologikus fürdõszobai ka-
landozás gyerekeknek, és gyereklelkû
fel nõtteknek. A családi délután jó han-
gulatát tovább fokozva a Tarisznyások
zenekar vidám, interaktív gyermek-
koncertjének lehettek részesei a piac-
térre kilátogatók. 

»REINER ANITA

Második „Soltis terasz”

Új Kemenesalja  »  2022.  09. 16.

Celldömölk Város Önkormányzatá -
nak Képviselõ-testülete 
2022. szeptember 21-én (szerdán)
16 órai kezdettel közmeghallgatást
tart. Az ülést a Városháza nagyter-
mében tartják (9500 Celldömölk,
Városháza tér 1.)
A közmeghallgatáson a várost
érintõ témákban várják a vélemé-
nyeket.

Értesítés

Az idei nyár elsõ Piknik mozijára júni-
usban került sor. A második alkalmat
augusztus 21-re tervezték a szervezõk,
de az idõjárás közbeszólt, így szeptem-
ber 3-ra tolódott a vetítés idõpontja.

Az esõnap esetére betervezett pótidõ -
pont napján az idõjárás is kedvezett a
szabadtéri mozizás élményének, így az
elsõ szeptemberi hétvégén a Macska -
fogó címû örökzöld animációs vígjáték
képkockái betölthették végre a Géfin
téren kifeszített óriásvásznat. 
A Celldömölk Város Önkormányzata
szer vezésében megvalósuló vetítés
kezdete elõtt a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület vendégvárás-
sal készült az eseményre, majd dr.
Kovács Zoltán alpolgármester, Pálné
Horváth Mária, a KMKK igazgatója, va-
lamint Tulok Gabriella, a Kemenes
Vulkánpark igazgatója és a CSÖCE elnö-
ke köszöntötte a Piknik mozira össze -
gyûlt közönséget. 
Kevés olyan ember van, aki ne ismerné
a Macskafogó címû magyar–német–ka-
nadai animációs bûnügyi filmvígjátékot,
melynek forgatókönyvét az a Nepp

József írta, akinek televíziósorozatain
(Mézga család, Ké rem a következõt!)
generációk szórakoztak és nõttek fel.
Bizonyára sok gyermek és még több,
ma már felnõtt emlékszik a sztorira,
mely szerint a bûnözõszindikátusokba
szervezõ dött macs kák az egértársada-
lom teljes felszámolására törekednek. A

mozifilmet Magyarországon csaknem
negyven évvel ezelõtt, 1986-ban mu-
tatták be. Késõbb nemcsak hazánkban,
hanem külföldön is nagy sikert aratott.
A rajzfilmet digitális változatban újítot-
ták fel, melynek 2018-ban volt a be -
mu tatója. 

»REINER ANITA

A nyár második szabadtéri mozija
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A Celldömölki VSE nõi kézilabda-csapatának õszi sorsolása

09.10. 11:00 Lébényi KSZSE Celldömölki VSE
09.17. 16:00 Celldömölki VSE Büki TK
09.25. 15:00 Veszprém Pannon SE Celldömölki VSE
10.08. 16:00 Celldömölki VSE VKL SE Gyõr
10.15. 1600 Celldömölki VSE KK Ajka
11.12. 16:00 Celldömölki VSE Mosonmagyaróvári KC U22
11.19. 18:00 Sárvárfürdõ Kinizsi Celldömölki VSE 
11.26. 15:00 Szombathelyi KKA U22 Celldömölki VSE 
12.03. 16:00 Celldömölki VSE SZESE Gyõr
12.10. 16:00 Celldömölki VSE Répcelaki SE
12.17. 16:00 Celldömölki VSE Gyõri Audi ETO KC U22

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

»

Az oltás minden 3 hónapos életkort meghaladott, egészséges kutya számára évente kötelezõ!
Az oltásnál szükség van a kutya oltási könyvére, feltétlen kérem elhozni! 
Beteg kutya nem oltható, ez esetben az oltást késõbbre kell halasztani...

Celldömölk városrészben és Izsákfa városrészben szervezett (összevezetett) oltás NEM LESZ,
az oltás, féregtelenítés és a jelölés (chipelés) történhet az állat tartási helyén vagy 

az állatorvosi rendelõkben!

Alsóságon ez évben szervezett oltás
Bányatelepen: (a Nyári kocsma udvari bejáratánál, a Hegyi utca–Bem József utca sarkán)
szeptember 21-én, (szerdán) 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig.
Pótoltás

szeptember 28-án, (szerdán) 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig.
Központban:   (a Sági csárda bejáratánál, a kapuszín alatt)
szeptember 22-én, (csütörtökön) 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig.
Pótoltás

szeptember 29-én, (csütörtökön) 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig.

Csak egyedileg megjelölt (mikrochipelt) kutya oltható!

A meghirdetett oltás alkalmával máshonnan (Celldömölk, Alsóság keleti fele, Izsákfa, stb.) 
odahozottkutyákat is beoltok!

Az oltási díj (féreghajtóval együtt) 6000.- Ft, chipelés díja 4000 Ft.-, oltási könyv kiállítása 
(vagy pótlása) 1000.- Ft.

A kedvezmények (kisnyugdíjas, nagycsaládos, stb.) változatlanul érvényesek!

Állatorvosi rendelő Celldömölkön:
dr Horváth András: TAPMANCS ÁLLATBARÁT RENDELÕ

Celldömölk, Bercsényi utca 11. 

tel.: 70/3191885 (telefonügyelet 08–20 óráig), 95/422234

Kutyák veszettség elleni 
kötelezõ oltása Celldömölkön
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CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
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Király SE – Celldömölk 4-2 (2-1)
Szombathely, 150 nézõ Vas megyei I.
o. labdarúgó bajnokság 4. forduló
2022. szeptember 3.
Vezette: Kondor Tamás (Takács Sza -
bolcs, Dévai Vanessza). 
Király: Király – Vígh, Schimmer (Czing -
ráber 86. p.), Kiss, Takács – Kudron
(Rózsás 63. p.), Németh (Verrasztó 72.
p.), Horváth, Reseterits (Velekei 86. p.)
– Halmosi, Csákvári (Kalmár 86. p.).
Edzõ: Hegyi László. 
Celldömölk: Osvald – Galovich, Enyingi,
Gábor (Takács 86. p.), Keszei R. –
Keszei T., Marsai Máté, Gorácz (Tóth Z.
81. p.), Tóth D. (Berecz 46. p.), Marsai
Milán (Németh 69. p.) – Czöndör. Edzõ:
Kovács Balázs.
Góllövõk: Németh Gergõ (6. p.), Schim -
mer Szabolcs (14. p.), Halmosi Péter
(74. p.) és Csákvári Zsolt (11-esbõl 80.
p.), illetve Gábor Szabolcs (16. p.) és
Marsai Máté (11-esbõl 69. p.).
Celldömölk – Szentgotthárd 6-0 (3-0)
Celldömölk, Vas megyei I. o. labdarúgó
bajnokság 150 nézõ 5. forduló 2022.
szeptember 10.
Vezette: Ódor Ádám (Kiss Gábor, Lu -
kács Lívia). 
Celldömölk: Hujbert (Osvald 24. p.) –
Galovich (Gorácz 38. p.), Gábor, Göntér,
Keszei R. – Keszei T. (Tóth D. 69. p.),
Marsai Máté, Enyingi, Marsai Milán
(Berecz 46. p.) – Németh (Tóth Z. 69.
p.), Czöndör. Edzõ: Kovács Balázs.
Szentgotthárd: Kapui – Gécsek (Korpics
71.p.), Bedi, Takács, Sulics – Gyécsek,
Si pos G. (László 65. p.), Osvald (Laczó
46. p.), Dancsecz – Sipos B., Nagy.
Edzõ: Robert Kercmar.
Góllövõk: Keszei Tamás (5. p.), Czöndör
Gergõ (12. p.), Enyingi Márk 2 (30. p és
80. p.), Németh József (11-esbõl 68.
p.) és Gorácz Máté (86. p.). 
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Szent -
gotthárd U19 8-1 (0-1). G.: Takács Ábel
5, Zsoldos Patrik 2, Zsoldos Dominik. 
Érdekesen alakul a tabella a lejátszott
öt fordulót követõen (egyébként a Vép
áll az élen 100%-os teljesítménnyel,
igaz a Király SE hasonló hozzá, de egy
mérkõzéssel kevesebbet játszottak),

mert a Cell a hetedik helyen áll, ami
nem parádé. De ha hozzáteszem, hogy
úgy áll a hetedik helyen, hogy csak a
tabella elsõ nyolc helyezettje közül ke-
rült ki a soros ellenfele, akkor azért
már árnyaltabb annak a hetedik hely-
nek a megítélése. Ebbõl a kis beve -
zetõbõl és a mérkõzések forgató köny -
vébõl következõen talán lehet nem
meglepõnek mondani a szombathelyi
vereséget és lehet meglepõnek mon-
dani azt a nagyarányú gyõzelmet, amit
a Szentgotthárdra mértünk, akik eled-
dig négy meccsen kaptak összesen egy
gólt. Szombathelyen nem hagyott idõt
a hazai csapat az akklimatizálódásra,
úgy nekünk estek, mint – és itt most
lehet válogatni a magyar közmondás
kincsei közül – például, mint bolond
borjú az anyjának, vagy mint tót az
aludttejnek, vagy éppen, mint vándor-
diák a ciberelevesnek. Szerencsére a
második bekapott gól után hamar sike-
rült tudatosítanunk a jelenlétünket, sõt
az egyenlítõ találat után már-már fel-
sejlett a meglepetés eredmény lehe -
tõsége is, de egy újabb ritmusváltás,
újabb helyzeteket, újabb gólokat ered-
ményezett a Király SE csapatának és a
meglepetés a zsákban maradt. Nagy
kérdõjel, hogy mi a szándék Király
Gábor csapatával és csapatának. Olyan
folyamatos kettõsség érzõdik körülöt-
tük, a csapat jó és fiatal, jól is erõ sí -
tettek a nyár folyamán a szétszéledt
Sárvárból, de Halmosi és Schimmer
sze mélyében megbocsássanak érte,
nem a jövõ, hanem a közelmúlt köszön
vissza, és ehhez képest, szinte minden
történés rajtuk megy keresztül a pá-
lyán. A pálya és a létesítmény, modern
szálló és klubépület, két élõfüves, egy
mûfüves pálya, de nincs hangosbe-
mondás, egy valahonnan leszerelt és
itt felállított jelképes tribün, biztonsági
elemek nélkül. Egyszóval, ha idén baj-
nok akar lenni, akkor bajnok lesz a
Király, de akar-e bajnok lenni, that is a
question, azaz ez itt a kérdés, hogy ez-
zel a néhány angol szóval idehozzuk a
hét szomorú történését az angol királyi
családban. A következõ mérkõzés leírá-

sában ismételhetném magam a neki
esett, mint gyûjteményemmel, a kü-
lönbség nem csak annyi, hogy nem te-
szem meg, hanem az is, hogy nemcsak
nekiestünk a vendégcsapatnak, hanem
darabjaira szét is szedtük õket. Ráa -
dásul pazar gólokkal, különösen a má-
sodik esetében, amikor a nagyot játszó
Keszei Tamás a védelmi falat egy olyan
finom átemeléssel amortizálta le, ami
nem a mennyei megyei színvonala,
miként az sem, hogy ezt a labdát volt
kinek adni a jól meginduló Czöndör
Gergõ személyében, aki ráadásul nem
is lõtte ki a labdát úgy tizenötrõl a sta-
dionból, nem is a kapust lõtte szem-
közt, hanem a jelenet záróképeként a
vendégek nemsokára indulhattak is a
középkezdéshez egy rövid, de jogos
hazai ünneplést követõen. Biztató
kinézetû találkozókon vagyunk túl és a
folytatás sem kevésbé biztató, az öt
vereséggel startoló Bükhöz látogatunk
szeptember 18-án, majd egy héttel
késõbb a Táplán SE-t fogadjuk, akik el-
len a tavalyi évadot egy kellemes 7-1-
es nyert meccsel zártuk le, szintén itt a
Kolozsvár utcában. Ha ilyen olajozottan
mûködik a gépezet, akkor nem lesz
gond.

»DOTTO

Megolajoztuk a gépezetet
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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!




