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» A D V E N T

Ismét ránk köszöntött az ad-
venti időszak, a karácsonyi elő-
készület ideje. Advent jelentése: 
várakozni, virrasztani. Erre 
csak az ember képes, aki tudja, 
ő maga nem elegendő önmagá-
nak. Ez az időszak tisztító és fi-
gyelmeztető. Meg kell érkeznie 
annak, akit várunk – különben 
minden virrasztás, minden vá-
rakozás értelmetlen.
Egész életünk várakozás. A szü-
lők várják gyermekük érkezését. 
A gyermek várja, hogy felnőt-
té váljék. Minden ember várja, 
hogy elfogadják. Sötétségből 
fényre jutni, az értelmetlenségből 
az értelmes életbe.Milyen vára-
kozásban élünk? A világjárvány 
közben, egy évvel ezelőtt fölléle -
geztünk, talán sikerült úrrá lenni 
rajta. Aztán jött a háború, annak 
minden negatív vonzatával: ener-
giaválság, infláció, bizonytalan 
jövőkép. Ebben az esztendőben 
az adventi, karácsonyi fények 
visszafogottabbak lesznek. Talán 
sötétség uralkodik a városok, fal-
vak terein, de nem lehet sötétség 

a lelkekben. Jézus eljövetele óta 
nyilvánvaló, hogy elközelgett az  
Isten országa. Közöttünk van a 
békének, az örömnek az orszá-
ga. Mit tapasztalunk belőle? Egy 
olyan világban, amelyben a szét-
húzás jobban érzékelhető, mint, 
hogy az emberek egymásra ta-
lálnának. Ahol, mintha minden 
szétesőben lenne, hol tapasz-
talható rendezettség, béke? Egy 
olyan világban, ahol az emberek 
uralkodni akarnak másokon, 
felbukkan-e a messiási ország 
képe, amelyről a próféták jöven-
dölnek? Várakozásban élünk. De 
észrevesszük-e, hol van szükség 

éppen miránk? Mert hajlamosak 
vagyunk arra, hogy visszavonul-
junk saját várunkba, ahol beren-
dezzük a magunk szűk világát. 
Elsősorban megélt keresztény-
ségre, élő kövekre van szüksége 
ennek a világnak, élő kövekből 
felépülő közösségekre és tiszta 
emberekre. 
Az adventi hajnalok várakozásá-
ban nem szabad, hogy elfelejtsük, 
nem csak mi várjuk a fényt. Min-
den ember várja. S, mi kereszté -
nyek, a fény hordozói kell, hogy 
legyünk minden megnyilvánulá-
sunkban.

»Németh Zoltán, plébános

Adventi gondolatok
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A végzős középiskolások életének 
egyik jelentős eseménye a szala-
gavató ünnepség. A Celldömölki 
Berzsenyi Dániel Gimnázium 12. 
osztályos tanulói november 11-én 
rendezték meg e fontos program-
jukat a művelődési központ szín-
háztermében. 

A szalagavató ünnepély kezdetén 
Fehér László polgármester osztotta 
meg ünnepi gondolatait a színpadon 
felsorakozott végzős diákokkal, és a 
nézőtéren ülő hozzátartozóikkal. 
„A hamarosan feltűzésre kerülő sza-
lag jelkép; az élet fonala, az összetar-
tozás szimbóluma, mely a küszöbön 
álló felnőttségre is utal.” -fejtette ki 
a városvezető, akit Sipos Tibor igaz-
gató követett a pulpitusnál. Köszöntő 
szavaival arra buzdította a hamarosan 
érettségiző tanulókat, hogy éljenek a 
mának, hiszen ki tudja, mit hoz a hol-
nap. Az intézményvezető a „Holt köl-
tők társasága” című amerikai ifjúsági 
filmdrámából többször idézve önálló 
gondolkodásra, kiállásra, kitartásra 
bátorítva az ifjakat; kívánta, hogy 
mihamarabb leljék meg saját útjukat, 
és induljanak el rajta. A 11. évfolya-
mosok nevében Horváth Jázmin kért 

szót, aki a szalagavatót a gimnáziumi 
élet utolsó nagy kapujának titulálta, 
mely mögött még számos megméret-
tetés és próbatétel vár diáktársaira. 
Ezután az este ünnepélyes pillanatai 
következtek. Először a 12. A osztály 
diáksága kapta meg a középiskolai ta-
nulmánya befejezésére figyelmeztető 
szalagot, melyet Némethné Benkő Ka-

talin osztályfőnök tűzött fel részükre. 
Nyugdíjba készülő osztályfőnökük 
Horváth Sarolta tanárnő pedig egy-
egy apró ajándékkal kedveskedett ta-
nítványainak. 
A 12. B osztály tagjai számára Fódi 

Georgina Vivien osztályfőnök tűzte 
fel a felnőtté válást is jelképező szim-
bólumot, majd a végzősök nevében 
Nagy Máté 12. B osztályos tanuló 
idézte fel a négy év emlékeit, és fejez-
te ki köszönetét gimnáziumi tanárai-
nak, valamint a szülőknek. 
A szalagfeltűzés eseményét követően 
az ünnepi program műsoros részére 

került sor, melynek keretében első -
ként a 12. A négy diákja: Szép Da-
niella, Révfi Dalma, Szabó Máté és 
Kiniczky Márton Sipos Tibor igazga-
tóval kiegészülve adott elő hangszeres 
kísérettel egy könnyűzenei slágert. A 
gimnáziumi években megélt vidám 
pillanatokból táncos produkcióval 
adtak ízelítőt a 12. B tanulói, majd a 
12. A osztálytáncának tapsolhattak a 
nézőtéren ülők. 
Az iskola énekkarának előadásában 
egy jazzkánon csendült fel, majd a 
két osztály hagyományos keringője 
töltötte be a színpadot. A szalagava-
tó egy régi szép tradíció követésével 
ért véget: a szalaggal felavatott diá-
kok szüleiket kérték táncba, mely az 
iskolában folytatódó szalagavató bál 
nyitótáncaként is szolgált. 

»Reiner Anita

Szalagavató 2022 - Szalagot kaptak a végzős gimnazisták
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A jelentősen megemelkedett ener-
giaárak országszerte nehéz helyzet-
be hozták az önkormányzatokat. A 
celli önkormányzat is drasztikus 
lépésekre kényszerült, melyek közt 
intézménybezárásra is sor került. 
Az egyre nehezebbé váló anyagi 
helyzet a városközpontot ékesítő, 
hagyományos  ünnepi díszkivilá-
gítás elé is akadályt gördített. A 
városvezetés azonban keresi a le-
hetőségét annak, hogy idén is gyö-
nyörködhessenek Celldömölk lakói 
az adventi fényekbe öltöztetett kör-
nyezetben. Ehhez kapcsolódóan 
sajtótájékoztatóra került sor no-
vember 11-én Fehér László polgár-
mester, valamint két civil egyesület 
és a Városgondnokság vezetőjének 
részvételével.   
Fehér László polgármester: Celldö -
mölk Város Önkormányzata két hó -
napja hozott egy olyan döntést, hogy 
idén nem lesz adventi díszkivilágítás, 
valamint annak a lehetőségét is meg-
nézzük, hogy a templomnál, illetve 
a Trianoni keresztnél hogyan tudjuk 
csökkenteni az energiafogyasztást. 
Jópár városban az önkormányzatok, 
cégek, vállalkozások, civil egyesü-
letek az élére álltak egy olyan kez-
deményezésnek, hogy igenis legyen 
településükön ünnepi díszvilágítás. 
Tájékoztatásul szeretném elmonda-
ni, hogy a képviselő-testület engem 
is felhatalmazott, hogy keressem fel 
a cégeket, vállalkozókat, civil egye -
sületeket, anyagi támogatásukat kér-
ve. A tavaly decemberi számokhoz 

viszonyítva, az idén 850 ezer forin-
tos kiadást jelentene, hogy ünnepi 
fényekbe öltözhessen  a város köz-
pontja. Úgy gondolom, hogy Celldö -
mölkön van olyan szintű összefogás, 
lokálpatriotizmus, hogy ezt a közel 
egymillió forintot könnyen össze 
fogjuk szedni. A kezdeményezésre 
reagálva már két civil szerveződés is 
felajánlotta segítségét.
Tulok Gabriella, a Cselekvő Össze-
fogással Celldömölkért Egyesület 
elnöke: A hagyományoknak megfe -
lelően egyesületünk az idén is készül 
a karácsonyi ünnepekre. Ezúttal is 
fogunk jótékonykodni, ajándékcso -
maggal keressük fel a rászoruló csa-
ládokat, anyagi támogatást nyújtunk 
a beteg gyerekek családjainak. Az 
adventi hétvégéken terített asztallal 
várjuk a gyertyagyújtási rendezvé -
nyekre kilátogatókat. Ezúton szeret-
nénk kérni a lakosságot, hogy akinek 
van feleslegessé vált könyve, játéka, 
és szívesen felajánlaná, adja le a Vá-
rosházán, hogy az „adventi vásárban” 

eladományozhassuk. Polgármester úr 
kezdeményezésére reagálva pedig a 
CSÖCE 150.000 forintot ajánlott fel 
azon célra, hogy Celldömölk, illetve 
a két városrész ünnepi díszkivilágítá-
sa idén is megvalósulhasson. 
Marics Sándorné, az Együtt Cell-
dömölk Városért Egyesület elnö-
ke: Az eddigi éveknek megfelelően 
egyesületünk természetesen az idei 
adventben is  vendéglátással várja a 
Szentháromság térre szombatonként 
kilátogatókat, és mi is fontosnak tart-
juk, hogy ezúttal is az ünnepi díszbe 
öltözött városközpontban lehessünk 
részesei a gyertyagyújtási alkalmak-
nak. Ezért az ECVE is csatlakozva 
polgármester úr kezdeményezésé -
hez, 150.000 forintot ajánlott fel a cél 
megvalósításához. 
Kontics Ilona, a Városgondnokság 
igazgatója: Az ünnepi díszvilágí-
tás megvalósítása minden évben a 
Városgondnokság feladata.  Idén ez 
sajnos közel egymillió forintba ke -
rülne. A tervek szerint szerényebb 
körülmények között, csökkentett 
üzemmódban fog működni az ünnepi 
világítás, az adventi hétvégéken pén-
tek estétől hétfőig, illetve karácsony 
napjaiban, szilveszterkor és újévkor. 
Természetesen az alsósági és izsákfai 
városrészen is a templom környéke 
ünnepi díszbe öltözik, a takarékossá-
gi előírások betartásával.
Aki szeretne hozzájárulni a város 
megszokott adventi fényekbe öl-
töztetéséhez, pénzadományával ke -
resheti a két egyesületet, illetve a 
Városgondnokságot.

»Reiner Anita

Sajtótájékoztató az adventi díszkivilágításról

November 12-e a Szociális Munka 
Napja. Ez alkalomból idén is ad-
tak át elismeréseket a Népjóléti 
Szolgálatnál az arra érdemes dol-
gozók számára, november 10-én.

Az idei évi rendezvény kezdetén 
Nagy Zoltán, a Népjóléti Szolgálat 
igazgatója köszöntötte a szociális és 
egészségügyi területen dolgozó mun-
katársait, majd Fehér László polgár-
mester is köszöntő gondolatokkal 
illette az egybegyűlteket, köszönetét 
kifejezve mindazoknak, akik az idő-
sellátásban, illetve egyéb szociális 
területen az elesett, rászoruló honfi-
társainkról gondoskodnak. 
Kovács Valéria, a Támogató Szolgá-
lat vezetője két verssel kedveskedett 
kollégáinak: Csiki Nándor: Szoci-
ális gondozók és Magyar Tamás: 
Szociális munka című költeménye 
hangzott el, összefoglalva az általuk 
végzett sokoldalú munka szépségét 
és árnyoldalait. Ezután Fehér László 

polgármester, Nagy Zoltán igazgató, 
Szabó-Ipsics Annamária é s Faragóné 
Horváth Anita igazgatóhelyettesek az 
intézmény érdekében kifejtett kitartó 
és magas színvonalon végzett mun-
káért elismeréseket adtak át a Népjó-
léti Szolgálat hét dolgozója részére. 
Elismerésben részesült: Csorbáné 
Lukács Veronika (gondozó), Szakáli 
Terézia (ápoló), Kulmanné Támton 
Katalin (ápoló), Lakatos Nikoletta 
(a Család és Gyermekjóléti Központ 
vezetője), Erőss Endréné (gondozó), 
Szemenyei László (élelmezésvezető) 
é s Romhányi Zsolt (segítő/gépkocsi-
vezető).
A Szociális Munka Napja alkalmából 
a Népjóléti Szolgálat egy-egy ajándék 
gyümölcskosárral kedveskedett az 
intézmény egyes részlegei számára.                                

»Reiner Anita

Kitüntették a szociális szféra dolgozóit
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Hagyományteremtő céllal szer-
veztek Márton-napi lámpás 
felvonulást a Hajnalcsillag Evan-
gélikus Óvodában. A november 
11-én zajlott program a Márton 
napi projekt lezárásaként került 
megrendezésre, az óvodába járó 
gyermekek aktív közreműködé-
sével.
Ahány tájegység, annyiféle népi 
szokás létezik Márton napjához kö -
tődően hazánkban. Nem túlzás azt 
mondani, hogy ez a nap az egyik 
leggazdagabb ünnepnek mondható 
néphagyományok szempontjából. 
Ebből pedig nem érdemes kimarad -
ni, hiszen a finom falatok mellett 
szórakoztató és tanulságos progra -
mokon is részt vehetünk, melyek 
által közelebb érezhetjük magunk -
hoz a magyarság tradícióit. 
Ezt igyekeznek elősegíteni a Haj -
nalcsillag Evangélikus Óvodában 
is, ahol már kisgyermekként meg -
ismertetik a jeles naphoz kötődő 
népszokásokat az intézménybe járó 
gyerekekkel. 
Hagyományteremtő céllal szervez -
ték meg lámpás felvonulásukat is, 
melyet megelőzően az óvónők és 

óvodások közösen készítették el a 
felhasznált lámpásokat, különfé -
le barkácsolási technikákat alkal -
mazva. Gergyéné Bognár Mária az 
intézmény vezetője elmondta: ke -
resztény óvoda lévén a Márton-napi 
népszokások mellett nagy hangsúlyt 
kap Szent Márton életének megha -
tározó attitűdje, hiszen élete végéig 
Isten szavát követte, a szegénye -
ken, és elesetteken segített, ezzel 
építve saját és mások hitét is. Ezt a 
hozzáállást pedig a gyermekek szá -
mára is szeretnék átadni, követen -
dő példaként állítva eléjük a szent 
életét. Ezért is jelenítettek meg az 

ünnepnaphoz kapcsolódó Márton 
napi fényt a lámpások által, mely 
a megvilágosodást, valamint az Is -
tenben való hitet jelképezi. Ehhez 
pedig egy felvonulást is társítottak, 
mellyel igyekeztek a jóságot hirdet -
ni, azt a fajta alázatosságot, melyre 
Szent Márton is tanította az őt kö -
vetőket, és amit nemcsak ezen a na -
pon, de az év minden napján szem 
előtt kell tartanunk. A lámpásokkal 
övezett felvonulást követően az 
óvoda munkatársai meleg teával és 
libazsíros kenyérrel várták a csalá -
dokat, ezzel is építve, illetve erősít -
ve az intézményi közösséget. 
Az evangélikus óvodán kívül a Vá -
rosi Óvoda Vörösmarty úti tagóvo -
dája is hasonló programot rendezett 
november 10-én. Énekszóval kísért 
vidám lámpás felvonulást tartottak 
az ovisok óvónőikkel és szüleikkel 
karöltve. 
A Szent Benedek Katolikus Általá -
nos Iskola tanári kara és diáksága 
szentmisével és lámpás felvonulás -
sal emlékezett meg az egyházme -
gye védőszentjéről, Szent Márton 
püspökről. 

»Novák Fanni

V E G Y E S «

Lámpás felvonulással tisztelegtek Szent Márton előtt

56 új facsemetével bővülhet a város 
természeti környezete a VárosFa 
program keretein belül. A MOL-Új 
Európa Alapítvány fenntarthatósá-
gi programsorozata első elemének 
megvalósításában a Városgondnok-
ság működött közre Celldömölkön.

A MOL-Új Európa Alapítvány 2021-
ben alakult, mely a MOL és a Ma-
gyar Állam közfeladatokat ellátó, 
közérdekű vagyonkezelő alapítvá-
nya. Számos területet említhetnénk, 
melyen belül fejlesztéseket céloz 
meg, részben átvállalva ezzel a MOL 
társadalmi felelősségvállalási tevé-
kenységeit. Ebben az évben „Neked 
Zöldül” néven hirdettek fenntartha-

tósági programsorozatot, melynek 
első elemeként a VárosFa Programot 
határozták meg. Legfontosabb jövő-
képük a következő generációról való 
gondoskodás. Miklósa Erika a kura-
tórium elnöke azt vallja: nem mind-
egy, hogy milyen jövőt hagyunk a 
következő generációra. Az említett 
VárosFa Programnak az idei évben 
két szakasza van, melynek második 
üteme tavasszal vette kezdetét az őszi 
ültetések meghirdetésével. Ebben a 
tízezer fő feletti, hazai települések 
vehettek részt, így kapcsolódhatott be 
a programsorozatba Celldömölk is. A 
pályázati, valamint megvalósítási fel-
adatokban a Városgondnokság mun-
katársai működtek közre, segítve az 
önkormányzat munkáját. 
A pályázat során ötvenhat facseme-
tét kaphatott városunk, melyek közt 
található amerikai hárs, fehér eper, 
platán, valamint magas kőris fa is. 
Ezek elültetését tizennégy napon be-
lül meg kellett kezdeni, melyhez az 
alapítvány minden szükséges eszközt 
biztosított, illetve jelen volt a hely-
színen egy erdész szakember is. A 

Koptik úti óvoda kisóvodásainak köz-
reműködésével a liget gazdagodhatott 
új fákkal, a Hegyi utca régi fűzfáinak 
helyén pedig egy hársfasort alakítot-
tak ki. Ezen kívül, tervben van még 
a Kodály játszótér, az új kialakítandó 
temető, valamint a Horváth Elek utca 
természeti képének szebbé varázslása 
is az új facsemeték által. 
A fennmaradó fákat pedig, a tervek 
szerint a városban fokozatos fapót-
lások által hasznosítják majd. A 
fenntartható jövő feltételeinek meg-
teremtése így városunkban is kezdetét 
vehette, melyhez szükséges a közös-
ség hozzájárulása, illetve aktív part-
nersége is, hogy megfelelő módon 
tudjuk megőrizni természeti értéke-
inket.

»Novák Fanni

A következő generációért munkálkodnak
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Ifjúsági hangversenyre várta a felső-
tagozatos diákokat a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár, 
november 8-án. A bérlet első prog-
ramjában „Jazz? Ez gyerekjáték!” 
címmel  az Oláh Dezső Trió szolgál-
tatott jazz zenét a fiataloknak. 
A Filharmónia Magyarország Non-
profit Kft. az ország legnagyobb ko-
molyzenei koncertszervezője, melynek 
célja a klasszikus és kortárs zene fó-
kuszba helyezése a különböző kor-
osztályok életében. Felnőtt- és családi 
bérletek, ifjúsági sorozatok keretében, 
valamint saját nyári fesztiváljaik al-
kalmával évente országosan 350.000 
ember látogatja rendezvényeiket, eb-
ből közel 280.000 iskolás korú. Szin-
te az egész országot behálózva, 220 
különböző helyszínen 1400 hangver-

senyt rendeznek évadonként. Magyar-
ország komolyzenei életének egyik 
motorjaként egy évadban több ezer 
előadóművésznek és zenei együttesnek 
biztosítanak lehetőséget a fellépésre az 
általuk szervezett hangversenyeken. 
A 2022/23-as tanév három előadásból 
álló ifjúsági hangverseny bérletének 
első állomása a jazz műfaját járta körbe 
az Oláh Dezső Trió közreműködésével. 
A dob, basszusgitár, zongora alkotta 
együttes magyar népdalfeldolgozáso-
kon keresztül kívánta befogadtatni és 
megértetni a jazz műfaját a nézőtéren 
ülő diáksággal. A gyerekeket bevonva a 
produkciókba, interaktív módon vezet-
ték be őket a formai alkotóművészetbe, 
érzékeltetve a zenében oly fontos dina-
mika és tempó sokrétűségét. A zene-
műveket felépítő főtéma dallamvilága 

és az improvizáció jelentőségét bemu-
tatva, a résztvevők mozgósításával 
más megvilágításba kerültek az iskolai 
énekórákon elsajátított népdalok. A ze-
nészek ezzel mintegy tanúbizonyságát 
adták annak, hogy a jazz valóban gye-
rekjáték, amint az előadás címe is utalt 
erre. Az ifjúsági bérletsorozat követke-
ző állomásán a Vagányok duó (cselló 
és hegedű), azt követően pedig Bágyi 
Balázs jazzdobos lesz az előadó.  

»Reiner Anita

„Jazz? Ez gyerekjáték!”

Horváth Ernő Zoltán „Életreva-
lók”-Híres fogyatékkal élő emberek 
és alkotásaik című kötetének bemu-
tatójára került sor városunkban. A 
hiánypótló alkotásként titulált mű-
vet november 18-án mutatták be a 
nagyközönségnek a Berzsenyi Dáni-
el Gimnáziumban.
„A világon nem a tudomány, a szeretet 
művel csodákat.” Ezzel az Eötvös József 
idézettel nyitja és zárja művét Horváth 
Ernő Zoltán kutató gyógypedagógus. 
Az idézett sorok pontosan rávilágítanak 
arra a szellemiségre, melyben könyvét 
megalkotta, és amit az olvasók számá-
ra is közvetíteni szeretne. A szakember 
évtizedek óta foglalkozik fogyatékkal 
élő személyekkel, melyet korábban 
Sopronban, jelenleg pedig Budapesten 

végez. Az író kemenesaljai gyökerekkel 
is rendelkezik, hiszen családjának tagjai 
Mesteriből származnak, ő maga pedig 
szőlősbirtokkal rendelkezik a környék 
ékkövének számító Ság hegyen. Két 
évtizedes kutatómunka előzte meg 
könyvének megírását, melyhez hasonló 
nem készült még sem Magyarországon, 
de vélhetően a környező országokban 
sem. Ezért is titulálta Vásáry Tamás 
zongoraművész ajánlásában hiány-
pótlónak, mely a társadalom számára 
megmutatja azt, hogy a fogyatékkal élő 
emberek is felül tudnak emelkedni a 
sors által nekik szánt helyzeten. Ehhez 
csupán akaraterőre van szükség. A kö-
tetben hazai és külföldi emberek alko-
tásait mutatja be, akik pontosan a saját 
elhatározásuk miatt jutottak túl az aka-

dályokon, és fogyatékosságuk ellenére 
a világhírig meneteltek. A könyv fényét 
tovább növeli az az érzésvilág, mely az 
egészet áthatja: szeretné rávilágítani az 
olvasót arra, hogy a fogyatékkal élő em-
bereket értékként tekintse a társadalom, 
és ne sajnálattal forduljon feléjük, ha-
nem meglássa azt, amiben igazán jók, 
amiben kiemelkedőt tudnak alkotni. A 
műhöz plusz értéket adnak a szereplők-
ről készült karikatúrák, melyet az író 
barátjának Szénási Ferenc grafikusnak 
köszönhetünk. A művészi alkotások 
mind-mind azt emelik ki az adott sze-
mélyeken, mely az egyéni zsenialitá-
sukat szolgálja. A könyvbemutató estet 
bejátszások tették érdekesebbé, így is 
emelve az esemény hangulatát.

»Novák Fanni

„A szabad társadalomban a teljesítmény legyen az előrehaladás mércéje.”

Radics Tamás, világjáró túravezető 
visszatérő előadónak számít a Ke-
menes Vulkán Parkban. Ezúttal a 
Kis-Antillák kulturális és geológiai 
világába kalauzolta el hallgatóságát, 
november 19-én.
A Vulkánpark munkatársai az elmúlt 
évben szervezett előadás - mely Uganda 
világába nyújtott betekintést - sikerén 
felbuzdulva idén is meghívták a ma-
gashegyi túrázót, aki ez alkalommal a 
vulkanikus szigetek bebarangolására in-
vitálta meg a látogatókat, egy vetítettké-
pes előadással egybekötve. A program 
kezdetén Tulok Gabriella, a létesítmény 

igazgatója köszöntötte a résztvevő-
ket, majd átadta a szót az előadónak. 
Az érdeklődők megismerkedhettek a 
Kis-Antillákon, Martinique-on kitört 
Montagne Pelée nevezetű vulkánnal, 
mely kitörését a huszadik század leg-
súlyosabb katasztrófájaként értékelik: 
csupán két ember élte túl a vulkánhoz 
közel Saint Pierre városának lakossá-
gából, közel harmincezer ember pedig 
életét vesztette. Az erről szóló történet-
tel egyébként a Vulkánpark videós ösz-
szeállításából is megismerkedhetnek az 
intézménybe látogatók. Radics Tamás 
bemutatta az általa megtekintett múze-

umokat, valamint ereklyéket. Kiemelte 
azt is, hogy a Kis-Antillák három szige-
te több nemzet fennhatósága alá tarto-
zik, így például az említett Martinique 
francia megyének tekinthető, mely által 
a kulturális különbségekre is felhívta 
a figyelmet. A Kemenes Vulkán Park 
munkatársai a jövőben is számtalan 
programot szerveznek, melyre szere-
tettel hívják és várják az érdeklődőket. 
A közelgő karácsonyi időszakra való 
hangolódás jegyében például december 
10-én 13 órai kezdettel Adventi kézmű-
ves foglalkozást tartanak. Ezen kívül a 
karácsony és szilveszter közötti napok-
ban is várják látogatóikat!

»Novák Fanni

A Kis-Antillák világában barangolva
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Idén november 13-án zajlott a mű-
vészmozik és az európai film ünne-
pe, azaz az Európai Art Mozi Nap. 
A hetedik alkalommal zajlott prog-
ramhoz a KMKK Art Mozi is csat-
lakozott. 
Idén is remek filmekkel és elgondol-
kodtató történetekkel várta a mozira-
jongókat az Európai Art Mozi Nap 
harmincnyolc ország több száz mű-
vészmozijában, köztük huszonnyolc 
hazai art moziban is. A listán szereplő 
közel harminc mozi között szerepelt 
a művelődési központ art mozija is, 

mely ezúttal két premier előtti ve-
títést kínált közönségének. Az Art 
Mozik Nemzetközi Szövetsége és az 
Europa Cinemas kezdeményezésére 
megrendezett, határokon átívelő ese-
mény célja, hogy felhívja a figyelmet 
a művészmozik, mint kulturális és 
közösségi terek fontosságára, vala-
mint az európai filmművészet sok-
színűségére. A hazai filmkínálatban 
Cannes-ban, Berlinben, Velencében 
díjazott, izgalmas új európai és ma-
gyar alkotások szerepeltek, változatos 
műfajokban a filmdrámáktól a roman-

tikus vígjátékon és zenés dokumen-
tumfilmen át a családi kalandfilmig, 
amelyeket hetekkel-hónapokkal az 
országos premier előtt láthat a kö-
zönség. A hazai programsorozat az 
Art-Mozi Egyesület szervezésében, a 
Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar 
Művészeti Akadémia támogatásával 
valósult meg. A KMKK Art Mozi két 
hazai alkotással várta a filmkedvelő-
ket. November 13-án délután először 
a „Jövő nyár” című magyar filmdrá-
ma, este pedig a „Veszélyes lehet a 
fagyi” című, szintén hazai romantikus 
vígjáték került közönség elé.

»Reiner Anita

Átmeneti bezárása előtt még egy 
mesedarabot kínált a gyerekközön-
ségnek a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár. A színpadon 
a Fogi Színház előadásában a „Ru-
mini” című kalandregény elevene-
dett meg kétrészes mesejátékban, 
november 14-én. 
A Rumini, Berg Judit József Attila dí-
jas írónő legismertebb műve, melyet 
a Nemzetközi Gyermekkönyv Tanács 
„Az év könyve” díjjal is kitüntetett 
2007-ben.  A szerző könyvsorozata a 
hazai meseirodalom egyik legismer-
tebb műve, kiemelkedő és kivételes 
alkotás, melyet több százezer magyar 

gyerek olvas kötelező irodalomként 
az alsótagozatban. A fordulatos, izgal-
mas, szellemes, kitűnően megírt, lete-
hetetlen kalandregény főszereplője a 
csavargóból hajósinassá lett, szeretni-
való, bátor és agyafúrt kisegér, Rumi-
ni, aki a Szélkirálynő nevű tengerjáró 
vitorlásra szegődik, beutazza a világot 
és általában mindenhol hajmeresztő 
kalandokba keveredik.A vadonatúj, 
színpadra írt történetben, Ruminit és 
barátait Ferrit-sziget gonosz úrnő-
jének életveszélyes kelepcéje várta, 
ahonnét csak fortélyok, leleményes-
ség és önfeláldozó bátorság révén 
lehet szabadulni. A Fogi Színház 

társulatának előadásában a szédítő 
kalandok a gyerekközönség szeme 
láttára elevenedtek meg és varázsol-
ták el őket a mesék világába, ahol az 
elképesztően fordulatos, izgalmas, ki-
számíthatatlan és vicces cselekmény 
mellett az igazán fontos dolgokra is 
rávilágított a mesedarab.

»Reiner Anita

Rumini kalandjai a színpadon

Egészségnapot tartottak a Szent 
Benedek Katolikus Általános Isko-
lában november 18-án. A diákok az 
egészség megőrzéséhez, valamint 
fenntartásához kaphattak hasznos 
információkat szakemberek jóvol-
tából.

Egészségünk megőrzése az egyik 
legfontosabb feladatnak ígérkezik 
életünk folyamán. A világ, amely-
ben élünk, számtalan olyan tényezőt 
tartogat, mellyel az egészségünket 

károsítani tudjuk, ez pedig akár élet-
minőségünk hosszútávú romlásához 
is vezethet. Már kisgyermekkorban 
fontos, hogy az egészséges életmódra 
felhívjuk a figyelmet és megismertes-
sük a legkisebbekkel is az ártalmas, 
illetve hasznos tevékenységeket egy-
aránt. Ebből a célból szervezték meg 
az immár hagyományos egészségna-
pot a Szent Benedek Katolikus Álta-
lános Iskolában. A kis diákok zenés 
reggeli tornával indíthatták napjukat, 
mellyel a mozgás örömére hívták fel 
figyelmüket. Az egészséges táplálko-
zást hirdetve mézes reggelit szervez-
tek tanáraik, mellyel arra mutattak rá, 
hogy a napi táplálkozásba csempészett 
jótékony ételek valójában ízletesek 
is lehetnek az egészségre gyakorolt 
pozitív hatásuk mellett. A nap hátralé-
vő részében különböző szakemberek 
által hallhattak az egészségmegőrzés-
ről, így ellátogatott az iskolába Dr. 
Bérdi Zsolt fogorvos is, aki animációs 

filmvetítéssel egybekötve tartott előa-
dást fogaink védelméről, megfelelő 
tisztításukról. A nagyobb diákoknak 
lehetőségük volt részt venni a Népjó-
léti Szolgálat munkatársai által tartott 
bemutatón, ennek kapcsán a szen-
vedélybetegségek veszélyeit ismer-
hették meg. Az iskola pszichológusa 
által pedig a megbocsátás lélektanáról 
tudhattak meg bővebb információkat. 
Az egészséghez kapcsolódó progra-
mokon kívül rendőrségi előadásokon 
is részt vehettek az iskola tanulói, 
melynek keretében a felelős állattar-
tásra, illetve biztonságos közlekedés-
re hívták fel a figyelmüket. Ehhez 
kapcsolódóan pedig az önkormány-
zat által szervezett balesetmegelőzési 
programot is megvalósították. Ennek 
körében interaktív feladatokkal kí-
vánták emlékeztetni a gyermekeket 
arra, hogy a biztonság, valamint a 
szabályok betartása esszenciális elem 
ahhoz, hogy magunkat és másokat se 
veszélyeztessük a közlekedés során.

»Novák Fanni

Az egészségmegőrzés jegyében

Art Mozi Nap hetedszer
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A Vulkánság Kult(t)úra című TOP-
5.3.1-16-VS1-2018-00010 projekt 
keretében jó hangulatú közleke-
désbiztonsági foglalkozások kerül-
tek megvalósításra több helyszínen 
az általános iskolások valamint az 
óvodások részére, annak érdeké-
ben, hogy a jövő közlekedői a szem-
léletformással minél hamarabb 
megtanulják, hogyan közlekedhet-
nek a lehető legbiztonságosabban, 
elkerülve a baleseteket és a veszé-
lyes helyzeteket. 
A biztonságos közlekedéssel való 
ismerkedést nem lehet elég korán 
kezdeni, hiszen a különösen veszé-
lyeztetett csoportba tartozó fiatal 
korosztály tagjai eleinte gyalogosan 
vagy kerékpárral és egyre gyakrabban 
rollerrel közlekednek. A projekt kere-
tében valósult meg a mobil KRESZ 
park beszerzése, amely kültéri és 
beltéri használatra is alkalmas, és a 
gyakorlópálya minden helyszínen 
a hely adottságainak megfelelő-
en, többféle módon alakítható ki. A 
legfontosabb jelzőtáblákkal, az ak-
kumulátoros jelzőlámpával, zebra 
szőnyeggel, a burkolati szalagokból 
kialakított úthálózattal, valamint a 
körforgalommal a valósághű közle-
kedési szituációkban való részvételre 

vált lehetőség. A résztvevők felnőttek 
segítségével játékosan gyakorolták a 
biztonságos közlekedést, és megta-
pasztalhatták, hogy milyen helyzetek 
adódhatnak az utcán. A gyermekek 
szívesen találtak ki maguknak for-
galmi helyzeteket. Irányítással és kis 
segítséggel ezt kihasználva a KRESZ 
park hatékony, élvezetes eszközzé 
vált a közlekedési szabályok elsajátí-
tásának folyamatában. A pálya mellett 
mágneses interaktív oktatótáblák ke-
rültek telepítésre, melyek a jelzőlám-
pák, kerékpár tartozékai, jelző táblák 
témakörökben segítették a nebulók 
közlekedési szabályokkal kapcsolatos 
ismereteit tovább bővíteni. A gyalo-
gátkelők, közúti kereszteződések, il-
letve a vasúti átjáróban a közlekedők 
biztonsága érdekében alkalmazott jel-
zőlámpák színvilága elrendezésének 
helyes kirakásával azok sorrendjének 
memorizálását és az egyes színek je-
lentéseinek gyakorlását tette lehető-
vé. Az oktatótábla újabb modulján a 
gyerekek egy nagyon fontos szabályt 
tudtak gyakorolni, hogy mielőtt nye-
regre ülnek a közúti közlekedésben 
részt vevő kerékpárt milyen kötele-
ző tartozékokkal kell felszerelniük, 
amelyek alkalmazásával épségben 
érhetnek úticéljukhoz. A biztonságos 

közlekedés érdekében fontos, hogy a 
fiatalok ismerjék a jelentősebb köz-
lekedési táblákat, amelyet két felület 
feladatai segítettek. Egyrészt a meg-
felelő geometriai alak kiválasztásával 
tudták a puzzle formákból kirakni a 
táblákat, másrészt meg kellett fejteni, 
hogy azok kialakítására alkalmazott 
színekből, geometriai formákból, és 
piktogramokból milyen forgalomsza-
bályozási elemekre kell következtet-
ni. A játékos program során a kresz 
tudás bővítése mellett a közös köz-
lekedés íratlan szabályait is gyako-
rolhatták a résztvevők, amely szintén 
nagyon fontos ahhoz, hogy mindenki 
épségben hazaérjen az utakról. A mo-
bil eszközök lehetővé tették, hogy a 
közlekedésbiztonsági foglalkozások 
idejére egy ideiglenes közösségi tér 
kerüljön kialakításra, hogy a közös 
tanulás, az egészséges életmódra ne-
velő testmozgás élményével tovább 
erősödjön a helyi társadalom identi-
tástudata.                    »Burján Szabolcs

Közlekedésbiztonsági program

Az erőszakkal sajnos gyakran ta-
lálkozunk. Csupán be kell kapcsol-
ni a televíziót, felmenni a közösségi 
oldalakra, megnézni vagy elolvas-
ni a híreket. Csak úgy ömlenek az 
erőszakos képek...Vonaton, buszon 
utazva is ott van körülöttünk: ha 
nem is a fizikai erőszak, de a szóbeli 
biztosan. Nem kell, hogy érzéket-
lenné váljunk az igazságtalan hely-
zetek, a szenvedő emberek iránt!
November 25-én, e lap megjelenésé-
nek idején emlékezik a világ a Mi-
rabal nővérekre, akik a Dominikai 
Köztársaságban élve küzdöttek a tár-
sadalomban és a magánéleti szinten 
is uralkodó „machismo” kultúrája 
ellen. A hatalmon lévő diktátor, Ra-
fael Trujillo parancsára ölték meg 
őket. A „machismo” egy férfiesz-
mény, ami agresszióval törvényesí-
ti magát: megnyilvánulhat a nőket 
hátrányosan megkülönböztető jog-
szabályokban, bizonyos jogok meg-
vonásában. Az ENSZ 1999-ben ezt a 
napot a nők elleni erőszak megszün-

tetésének világnapjává nyilvánította, 
2005 óta hazánkban is megtartjuk a 
NANA Egyesületnek köszönhető-
en. Szép gesztus, gondolhatnánk, 
de ez valóban ilyen égető probléma 
lenne? Az bizony, hiszen Magyar-
országon minden ötödik nőt ért már 
fizikai bántalmazás a társa, partnere 
részéről, évente ötven áldozata van, 
tehát hetente egy nő hal meg emiatt. 
Ezek igencsak elgondolkodtató ada-
tok, és rejtett problémának számít, 
mert erről senki sem beszél szívesen. 
A bántalmazást elszenvedők félnek 
segítséget kérni, és igazából nem 
is tudják, hova fordulhatnának, ta-
lán csak a rendőrség telefonszáma, 
a 112, ami eszükbe jut. A Segítők 
Hálózatának a NANE és a PATENT 
szakértői által képzett önkéntesei 
szívesen és ingyenesen segítenek az 
online feljelentés megtételében, a 
panasztételben és a különleges bá-
násmód igénylésében. Információt 
adnak minden ehhez kapcsolódó jogi 
dologról: a távoltartásról és a szociá-

lis támogatásokról is. Velük az ezen 
az oldalon letölthető igénylőlappal 
vehetik fel a kapcsolatot: https://
nane.hu/nok-a-nokert-elindul-a-se -
gitok-halozata/. 
A kapcsolati erőszak minden formája 
ellen küzd az Ökumenikus Segély-
szervezet is, mely ingyenesen segít 
a prevenciótól kezdve a kríziske-
zelésen keresztül a reintegrációig. 
Figyelemfelhívó kampányokat szer-
veznek, megelőző foglalkozásokat 
tartanak táborokban, fesztiválokon, 
középiskolákban. A honlapjukon 
van lehetőség az azonnali online se-
gítségkérésre és a személyes tanács-
adásra is: https://segelyszervezet.hu/
kiknek-segitunk/aszeretetnemart/. 
Pszichológusok, szociális munkások 
és jogászok várják a megkeresése-
ket. Hazánkban egyedülálló Titkos 
Menedékházat működtetnek, krízi-
sambulanciákat tartanak fent bántal-
mazott családok részére díjmentesen. 
Az információ értékes.Van segítség, 
merjük kérni!               »Bincze Diána

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja



10

Új Kemenesalja »   2022. 11. 25.V E G Y E S «

November utolsó hete az európai 
hulladékcsökkentési hét, melynek 
célja, hogy felhívja a figyelmet a 
tudatosabb fogyasztásra, a helyes 
hulladékgazdálkodás lehetőségeire.  
A 2009-ben indult kezdeményezés 
2012 óta Magyarországon is jelen 
van. Önkéntesek, baráti társasá-
gok, egyesületek, oktatási intézmé-
nyek csatlakozhatnak hozzá saját 
akcióikkal. Tavaly a közösségek 
együttműködésének ereje, idén a 
textilek, ruhák újrahasznosítása áll 
a középpontban. 
Ha új farmernadrágot vásárolnánk, és 
tudnánk, hogy az előállításához nyolc-
ezer liter vízre van szükség, szerintem 
elgondolkodunk rajta: szükségem van 
nekem erre? Ez az egyik alapelve a 
zero waste (ejtsd: zéró vészt) mozga-
lomnak is. 
A szó egyszerűen csak „nulla szeme-
tet” jelent, követői számára kiemel-
ten fontos a hulladék csökkentése. 
A mozgalom követői abban hisznek, 
hogy termeléskor már eleve olyan 
anyagokat kellene használni, amik-
ből tartós kész tárgyakat tudnának 
gyártani. Egész egyszerűen: kevesebb 
termék készülhetne jobb minőségben. 
Miután pedig már nem használható-
ak arra a funkcióra, amire készítet-

ték őket, fel lehessen egyéb célokra 
használni. Tervezzék őket kifejezet-
ten az újrahasználhatóságra! Erre át-
állva az egyszer használatos tárgyak 
fogalma is már a múlté lenne, nem 
több mint kordokumentum. Nem len-
nének tele a tengerek folyamatosan 
növekvő mennyiségű hulladékkal, 
PET-palackokkal, egyszer haszná-
latos műanyagzacskókkal és borot-
vákkal. Minden évben tizenkétmillió 
tonna műanyag kerül az óceánokba. 
Az állatok a nagyobb darab plasztik 
szemetet tápláléknak gondolják, meg-
eszik, majd elpusztulnak miatta. A 
műanyag zacskót medúzának nézik, 
az öt milliméternél kisebb műanyag 
darabkák pedig könnyen visszakerül-
nek a táplálékláncba. Miután a halak 
szervezetébe bekerültek, onnan már 
csak egy lépés, hogy a tányérunkon 
is ott legyen. Az emberiség minden 
percben egymillió PET-palackot vesz, 
ami felszorozva évi ötszáz milliárd 
darabot jelent. Sajnos nagy részüket 
nem is használják újra, csak 13%-uk 
jut szebb, hasznosabb sorsra.Napja-
inkban a pazarlás elkerülése, a spó-
rolás miatt jobban megfontoljuk, mit 
veszünk, de a környezettudatosság is 
legyen ott a gondolat mögött! A fo-
gyasztás csökkentése, az újrafelhasz-

nálás, a már meglévő tárgyaknak új 
funkció keresése, vagy a komposztá-
lás mind egy-egy pillére ennek a Zero 
Waste mozgalomnak. Amikor tönk-
remegy a telefon vagy a tévé, akkor 
javíttassuk inkább meg, vagy nézzünk 
körül a használtak között! Ha nem vá-
sárolunk több élelmiszert, mint ami el 
fog fogyni, akkor már tettünk valamit. 
Ha a régi ágyneműkből és párnákból 
ablakok közé rakható téli szigetelőt 
készítünk, akkor nemcsak kreatívak 
vagyunk, hanem környezettudatosak 
is. Az új funkció keresésének meg 
csak a képzeletünk és a kreativitá-
sunk szabhat határt: üvegből készül-
het mécsestartó, dekoráció, ételtartó, 
ételhordó. A komposzt készítése nem 
új ötlet. Ha valaki mégse komposztál-
na, még megkérdezheti az ismerősö-
ket, hogy kell-e valakinek a félretett 
kávézacc. Akinek kertje van, az tud-
ja, milyen hasznos lehet. Amennyire 
csak lehet, csökkentsük a hulladék 
mennyiségét!

»Bincze Diána

Az Európai hulladékcsökkentési hétről
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Az ez évben jubiláló Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár 
ötven kérdésből álló kvízre hívja a 
Kedves Olvasókat! 

Az év végéig két alkalommal jelente-
tünk meg 25-25 kérdésből álló felad-
ványsort, melynek legeredményesebb 
megfejtői között ajándékcsomagokat 
(belépőjegyeket, könyveket, és egyéb 
meglepetéseket) sorsolunk ki.

Az Új Kemenesalja hasábjain meg -
oldott feladatlapokat 2023. január 
20-ig kérjük beküldeni, vagy sze -
mélyesen leadni az alábbi címeken: 
Celldömölk, Közösségi ház 
(dr. Géfin tér 10.) 
email: ujkemenesalja@celldomolk.hu

Íme az első 25 évre (1972-1997) vo -
natkozó 25 kérdés:

1. Kinek a tervei alapján épült  a Ke-
menesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár épülete?
a) Sellyei Gábor        
b) Ábrahám Ferenc        
c) Mátis Lajos

2. Mikor adták át az új létesítményt?
a) 1972. augusztus 18.     
b) 1972. augusztus 20.      
c) 1979. január 6.

3. Az ünnepségen beszédet mondott 
egy celldömölki származású országy-
gyűlési képviselő. Ki ő?
a) Dala József    
b) dr. Gosztonyi János      
c) dr. Gonda György

4. Melyik színművész szerepelt az át-
adó ünnepségen?
a) Kálmán György    
b) Básti Lajos      
c) Bessenyei Ferenc

5. Ki volt az első kiállító művésze a 
KMK galériájának?
a) Szalóky Sándor   
b) Macskássy Izolda     
c) Szilágyi Mária

6. Az épület belterét „kerámia fali-
kép” díszíti. Kinek az alkotása?
a) Kovács Margit     
b) Szilágyi Mária      
c)Tavaszy Noémi

7. Ki volt a KMK első igazgatója?
a) Kuthi Márta         
b) Sógor Béla       
c) Szabó Árpád

8. Melyik művészeti csoport egyidős 
a művelődési központtal?
a) Kemenesalja Néptánccsoport   
b) Ultraviolák bábcsoport    
c) Bokréta tánccsoport

9. Déryné Széppataki Róza, Petőfi 
Sándor, Hevesi Sándor – mi köti ösz-
sze őket?
a) kortársak voltak  
b) jártak Celldömölkön 
c) a neveiket viselő színházak ven-
dégszerepeltek a KMK színpadán

10. Melyik közösség működik már az 
1970-es évek óta az intézményben?
a) rajzszakkör     
b) fafaragó szakkör    
c) fotószakkör

11. Az 1970-es, '80-as évek leghíre-
sebb rendezvénye volt. Melyik a pon-
tos elnevezése?
a) Kemenesaljai Napok   
b) Kulturális Napok    
c) Kemenesalja Napjai

12. ”Ki nyer ma?” - közvetítették 
Celldömölkről is. Milyen műsor volt?
a) rádió    
b) televízió     
c) telefonos

13. Kik voltak a Kemenesaljai Alkotó 
Kör tagjai?
a) hímzéssel, varrással foglalkozó lá-
nyok, asszonyok  
b) helyi képzőművészek
c) modellezők, makettépítők

14. Országos versmondó verseny 
1986. Kinek a nevét viselte?
a) Petőfi Sándor  
b) Dukai Takách Judit     
c) Berzsenyi Dániel

15. Melyik évben szervezte meg elő-
ször a KMK a Sághegyi Szürei Na-
pokat?
a) 1992          
b) 1991            
c) 1993

16. Mikor kezdte meg működését a 
városi könyvtárban a Honismereti 
Munkaközösség?
a) 1973            
b) 1975 
c) 1978

17. Kinek a nevét vette fel a városi 
könyvtár?
a) Kis János   
b) Kresznerics Ferenc 
c) Weöres Sándor

18. Milyen állat szerepel a városi 
könyvtár logóján?
a) macska      
b) mókus       
c) bagoly

19. Ki volt a könyvtár igazgatója az 
1979-es városavatás idején?
a) Dr. Bellérné Horváth Cecília   
b) Káldos Gyula  
c) Molnár Gábor

20. Közülük ki nem dolgozott a váro-
si könyvtárban?
a) Tóth Margit  
b) Benke Csaba  
c) Györe Géza

21.  Melyik évben rendezték meg 
először a könyvtár névadójáról elne-
vezett anyanyelvi versenyt?
a) 1992          
b) 1994 
c) 1996

22. Kinek a névadóról készített alko-
tása található a könyvtárban?
a) Horváth Marietta 
b) Illés Erika 
c) Lesenyei Márta

23. Mikor jelent a városi könyvtár 
kiadásában hasonmásban a „Sági 
Hegységnek Törvényei” című kéz-
irat?
a) 1978          
b) 1984 
c) 1988

24. Az 1980-as évek elején hol nem 
volt városi fiókkönyvtár?
a) Mikes út 
b) Izsákfa 
c) Pityervár

25. Melyik esztendőben részesült 
„Kiváló Könyvtár” elismerésben a 
városi bibliotéka?
a) 1973           b) 1976           c) 1982

50 év-50 kérdés
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Celldömölki VSE-Swietelsky Vul-
kán Fürdő I. – PTE PEAC-Kaló 
Méh I. 8-4. asztalitenisz Extral -
iga-mérkőzés, Celldömölk, He -
xum-csarnok.
Párosok: Jakab, Fazekas – Pető, 
Demeter 1:3 (-9, -9, 6, -10), Shetty, 
Huzsvár – Gerold, Szántosi 2:3 (7, 
-9, -7, 5, -10) Aligha ilyen kezdésről 
álmodoztak a celliek. Klampár Tibor 
a mérkőzés előtt azt mondta, hogy 
mindkét páros megnyerésével lesz 
reális esélyük a végső győzelemre, 
ám a rajtnál beragadtak a hazaiak. 
Huzsváréknak volt ugyan lehető -
ségük behúzni a győzelmet, szoros 
döntő szettben mégis alulmaradtak. 
Jakabék is küzdöttek becsülettel, a 
pécsiek azonban jobban koncentrál -
tak. (0-2).
Egyéni, 1. forduló: Jakab - Gerold 
3:1 (8, -7, 2, 7) A párosokban elszen -
vedett vereségek után egyéniben 
kellett javítaniuk a házigazdáknak. 
Jakab olykor ki nem kényszerített 
hibákat követett el, győzelme így is 
simának mondható. (1-2), Fazekas 
- Szántosi 3:1 (-9, 4, 7, 7) Fazekas 
hozta a kötelezőt, tegyük hozzá, 
hogy fiatal riválisa alaposan feladta 
neki a leckét. (2-2), Shetty - Pető 0:3 
(-3, -7, -10) Első celldömölki mérkő -
zését vívta ezen az estén Sanil Shety -
ty, az indiai válogatott játékosa, tőle 
nagyon sokat várnak a kemenesaljai 

csapatnál. Pető játéka nagyon nem 
ízlett a celliek légiósának, meglepő -
en sima vereséget szenvedett.  (2-3) , 
Huzsvár - Demeter 1:3 (-8, 8, -8, -7) 
Demeter itt még higgadtan játszott, 
rutinból lehozta a meccset. (2-4). 
2. forduló: Jakab - Szántosi 3:1 
(6, 8, -8, 3) Az ifjú pécsi ezúttal is 
mindent beleadott, nem volt könnyű 
dolga Jakabnak, de a nagyobb tudás 
végül győzedelmeskedett. (3-4), Fa -
zekas - Pető 3:2 (5, 8, -6, -8, 3) Re -
mekül kezdett Fazekas, viszonylag 
könnyedén jutott el 2-0-ig. Ekkor 
azonban rákapcsolt Pető Zsolt, és 
egyenlíteni tudott. A döntő szett nem 
hozott különösebb izgalmakat, a cel -
li játékos átlépett szerb válogatott el -
lenfelén ebben a játszmában. (4-4) , 
Shetty - Demeter 3:1 (10, 10, -9, 10) 
Remek, feszült összecsapást hozott 
a két játékos találkozója. Shetty tet -
te csendben a dolgát, gyűjtögette a 
poénokat, ellenfele azonban fokoza -
tosan veszítette el hidegvérét. Előbb 
csak ellenfelét, később már a szép 
számban jelen lévő celli drukkere -
ket is kikezdte. Szerencsére a meccs 
végére felemésztette energiáit a fo -
lyamatos duma, Shetty megőrizve 
higgadtságát, fontos győzelmet ara -
tott. (5-4), Huzsvár - Gerold 3:2 (7, 
-5, 10, -8, 14) Az eredmények alaku -
lása miatt, nagyon fontos összecsa -
pás várt Huzsvár Erikre. Fordulatos 

mérkőzést vívtak a felek, egészen a 
döntő szettig meneteltek. Az ötödik 
játszma is a végletekig kiélezett volt, 
a fiatal celli nagyot küzdve, fontos 
pontot szerzett.(6-4). 
3. forduló: Jakab - Pető 3:0 (1, 8, 6) 
Szoros, nagy csatára számítottunk a 
két rutinos játékos meccsén, azon -
ban Jakab esélyt sem adott ellenfe -
lének, simán győzte le Petőt. (7-4) , 
Fazekas - Demeter 3:1 (2, 8, -7, 7) 
A két nagy rivális összecsapása is 
igazi csemegének ígérkezett. Faze -
kas rendkívül fegyelmezetten, kon -
centráltan játszott, Demeter ugyan 
némileg lehiggadt, mégsem tudott 
eléggé összpontosítani. A celli játé -
kos győzelme a találkozó végét je -
lentette. (8-4).
Győzött: Fazekas 3, Jakab 3, Shetty 
1, Huzsvár 1, illetve Pető 1, Demeter 
1, Pető-Demeter, Gerold-Szántosi.
A két nagy rivális mérkőzése ezút-
tal is igazi ping-pongos csemegét 
hozott. Izgalmakban, fordulatokban 
nem volt hiány, és a szokásos feszült-
ség is része volt a találkozónak. A pé-
csiek egy vereséget már elszenvedtek 
korábban a Komló otthonában, így 
még egy fiaskó jelentősen rontotta 
az esélyeiket az alapszakasz-elsőség 
megszerzése szempontjából. Szeren-
csére a rossz kezdés nem ingatta meg 
a celli játékosokat, és egyéniben na-
gyot menetelve, közel négy óra alatt, 
megérdemelt győzelmet arattak. 

»Csuka László

Fantasztikus győzelem a rangadón

CVSE-Vulkán Fürdő (NBII) - Agro-
feed UNI Győr (NBI/B) 78:98 (19-18, 
22-34, 21-23, 16-23), férfi kosárlabda 
HEPP Kupa mérkőzés, Celldömölk
CVSE: Tömböly 5/3, Nagy 8, Szabó 
9, Rozmán 11, Sömenek 32/3. Cserék: 
Horváth 3, Orbán 4, Biró 6/3, Juranits 
-, Csói -, Bakonyi -, Kovács - . Edző: 
Grebenár Péter - Az előző fordulóban 
aratott, SMAFC elleni győzelem után, 
újabb bravúrra készültek a celli kosa-

rasok. Az egy osztállyal magasabban 
szereplő győriek ellen jól kezdtek Sza-
bóék, az első negyed után egypontos 
előnyben voltak. A második negyed 
győri fölénnyel telt, sok hiba csúszott 
a mieink játékába, és a félidei szünetre 
a vendégek vonulhattak előnnyel. For-
dulás után javult a CVSE játéka, nagyot 
küzdöttek a fiúk, ám a végére sajnos ki-
jött az osztálykülönbség. Minden dicsé-
retet megérdemel a csapat, nagyszerűen 
helytálltak, és végig volt esélyük a 16 
közé jutásra.  »Csuka László

Kosaras kupabúcsú
Tisztelettel tájékoztatjuk 

Kedves Olvasóinkat, hogy 
lapunk ez évi utolsó száma 

2022. december 15-én 
jelenik meg.
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Celldömölk – Rábapaty 4-1 (2-0)
Celldömölk, 200 néző Vas megyei 
I. o. labdarúgó bajnokság 14. for-
duló 2022. november 12. Vezette: 
Mórocz Gyula (Lukács Lívia, Sza -
bó Gergő). 

Celldömölk: Osvald – Tóth D., 
Gábor (Kovács Z. 46.p.), Göntér, 
Keszei R. – Enyingi - Keszei T. 
(Dobson 53.p.), Marsai Máté, Be -
recz (Takács 71.p.) – Németh (Tóth 
Z. 60.p.), Czöndör. Edző: Kovács 
Balázs.

Rábapaty: Király – Könczöl, Csu -
por, Tóth, Csonka – Horváth K. (Pi -
ros P. 54.p.), Manganelli (Horváth 
G. 85.p.), Németh (Piros D. 54.p.), 
Varga – Bakonyi (Zeke 71.p.), Du -
govics (Halász 71.p.). Edző: Marton 
Róbert.

Góllövők: Czöndör Gergő (39.p.) és 
Németh József 3 (43.p., 53.p.,59.p.), 
illetve Piros Dominik (84.p.).

Előmérkőzés: Celldömölk U19 – 
Rábapaty U19 3-1 (1-0) G.: Zsoldos 
Dominik, Zsoldos Patrik, Takács 
Ábel.

Vép - Celldömölk 5-3 (3-0)
Vép, 100 néző Vas megyei I. o. lab -
darúgó bajnokság 15. forduló 2022. 

november 20. Vezette: Bagoly Gá -
bor (Tóth Csaba, Gersei Tamás). 

Vép: Borsos – Németh, Szendrődi, 
Takács M., Czeglédi (Kiss 76.p.) 
– Szalai M.(Balikó 86.p.), Illés 
(Szalay 76.p.), Bezdi (Beke 86.p.), 
Takács Á. – Szalai R., Niksz (Berta 
71.p.). Edző: Simon Miklós.

Celldömölk: Osvald – Tóth D., Gá -
bor (Gorácz 46.p.), Göntér, Keszei 
R. – Enyingi, Marsai Máté - Keszei 
T. (Berecz 46.p.), Németh (Galovi -
ch 74.p.), Czöndör, Marsai Milán. 
Edző: Kovács Balázs.

Kiállítva: Keszei Roland (70.p.)

Góllövők: Niksz Tamás 2 (5.és 
32.p.), Szalai Roland 2 (10.p.(11-es -
ből),62.p.) Takács Ádám (71.p. 
(11-esből)), illetve Czöndör Gergő 
2 (52.p., 80.p. (11-esből)), Enyingi 
Márk (84.p.).

Előmérkőzés: Vép U19 - Cell -
dömölk U19 3-3 (2-1) G.: Takács 
Ábel, Zsoldos Patrik 2. Az ifimér-
kőzés tétje az őszi elsőség kérdése 
volt, amelyik csapat nyer azé az őszi 
bajnoki cím. Mivel döntetlen lett, a 
nevető harmadik a Körmend telel 
a dobogó tetején, második a celli 
csapat és rosszabb gólkülönbséggel 
harmadik a Vép. 

Az utóbbi időben szinte minden 
meccsre jutott valami ünnepség, a 
Rábapaty elleni hazai találkozón 
egy nem mindennapi karrier jutott 
el egy talán felülmúlhatatlan érték -
hez, Németh József négyszázadik 
bajnoki mérkőzését játszotta celli 
színekben. Mindenki azon volt már 
a mérkőzés kezdetétől, hogy az 
ünnepelttel közösen gólt ünnepel -
hessen, de arra senki nem gondolt, 
hogy az mesterhármas formájában 
fog majd realizálódni, és higgyék 
el a rábapatyiak nem voltak be -
avatva a programhoz. 

Gratulálunk a jubileumi számhoz, 
nincs messze egy újabb csúcsz -
szám, a kétszázötvenedik gól el -
érése sem, de sajnos ehhez a vépi 
meccsen nem került közelebb csa -
tárunk. Lehengerlő első tíz percet 
kaptunk utolsó idegenbeli mérkő -
zésünkön az amúgy igen mély ta -
lajú, csúszós pályán, szóval úgy 
álltunk addigra két gólos hátrány -
ban, hogy egy büntetőt ki is hagy -
tak a hazaiak, de jogos inkább úgy 
a fogalmazás, hogy Osvald Márkó 
bravúrosan védett. 
A második félidőre Kovács Balázs 
edző kockázatos szerkezeti változ -
tatást hajtott végre, három védős 
játékra álltunk át, a megerősített 
középpályával át is vettük a meccs 
irányítását, sőt megkezdtük a fel -
zárkózást is, de elég volt egy vé -
delmi megingás és egy szerencsés 
újabb vépi találat, amivel a hátrány 
újra három gól lett. Mivel tényleg 
lendületbe kerültünk a létszámhát -
rány ellenére egy pillanatra sem 
adta fel a csapat, de az eredményen 
az újabb gólok már csak a kozmeti -
kázáshoz voltak elegendőek. 
A vereséggel az ötödik helyen zár -
ta az őszt a celli csapat, megmaradt 
a reális esélye ugyanakkor annak, 
hogy a tavaszt a bronzérmért való 
versenyfutás jellemezze majd az 
előttünk végzett Répcelakkal és 
Véppel egyetemben, az aranyérem 
pedig nagy valószínűséggel Szom -
bathelyre kerül ebben a szezonban, 
azt, hogy a Király SE, vagy a Ha -
ladás-Zanati SE ünnepelhet majd 
a legvégén és vállalja-e majd az 
NBIII-at tavasszal dönthetik el a 
csapatok. 
A tavasz a fociban február 25-én 
kezdődik, számunkra rögtön egy 
rangadóval az emlegetett és ősz -
szel veretlen Haladás-Zanat ellen. 
Addig pihenő, jobban mondva, 
addig nem is, hanem a januári ala -
pozásig, jó egészséget, gyógyulást 
addig mindenkinek, az egyesüle -
teknek, pedig bőséges karácsonyi, 
újévi pénzhullást.       

»dotto

Őszi végjáték, téli pihenő
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