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Ismételten ünnepi hangulat költözik
be a celldömölki Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõbe augusztus 20-án: 17
éve üzemel ugyanis városunkban a
helyieknek és idelátogatóknak egy -
aránt maximális kikapcsolódást
nyúj  tó létesítmény. 

Ahogy azt már az utóbbi években
megszokhattuk, a fürdõ munkatársai

a vendégekkel együtt ünneplik meg
a jeles eseményt különbözõ szóra-
koztató programokkal karöltve, osz-
tozva az örömteli pillanatokban.
Idén sem lesz ez másképpen. Au -
gusz tus 20-án 13 órától kez dõdõen
bábszínház várja majd a legkisebbe-
ket, 15 órától pedig Sol tész Rezsõ
énekes, dalszerzõ szórakoztatja
majd a nagyérdemût. Ezt követõen

a hagyományos tortabontás követ-
kezik 17 órakor, amit a 19 órakor
kezdõdõ habparti követ majd a
programok sorában, megkoronázva
ezzel az este hangulatát. Az intéz-
mény munkatársai, valamint a szer -
vezõk nagy szeretettel hívják és vár-
ják az érdeklõdõket a születésnapi
partira!

»NOVÁK FANNI

Ünnepeljenek a 17 éves Vulkán Fürdõvel!
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Július 8-án, pénteken ünnepi esemény
volt a Ság hegyen: a megyei és a váro-
si önkormányzat, valamint a celli intéz-
mények vezetõi jelenlétében ünnepé-
lyesen is átadták a nemrégiben felújí-
tott Ság hegyi Info-pont épületét.

– 1975-ben, Vas megye elsõ tájvédelmi
körzeteként avatták fel a Ság hegyi táj-
védelmi körzetet. Az egykori tájvédelmi
körzet kiszolgáló épületeként készült,
és szintén ugyanebben az évben került
átadásra a parkoló mellett álló épület,
mely az elmúlt évtizedek alatt több
funkciót is ellátott, de hosszú éveken
keresztül üresen is állt. Ennek az épü-
letnek a felújítására és hasznosítására
adott be és nyert pályázatot a város ön-
kormányzata az elmúlt idõ szakban. A
nyertes pályázat nyomán nemrégiben a
Rokoépker Kft. kivitelezésében megtör-
tént az épület felújítása.
A Terület- és Településfejlesztési Ope -
ratív Programon belül egy ERFÁ-s a
Helyi Ak ció csoportok részére bírált el a
Vas Me gyei Közgyûlés. Celldömölk vá-

rosa 250 millió forintos sikeres pályá-
zatot nyújtott be, hiszen a Ság hegy, a
Ság hegyet övezõ érdeklõdés megér-
demli azt, hogy akik ide ellátogatnak,
meg felelõ helyi információkhoz jussa-
nak, megfelelõ színvonalú mosdót ta-
láljanak a hegyre menet vagy onnan
jövet, és valószínûleg hozzájárul ahhoz,
hogy minél jobb emlékekkel távozza-
nak az ideérkezõ vendégek – nyilatko-
zott Maj thényi László, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke.
A nyertes pályázatról, a megújult épü-
let új szerepérõl Fehér László, Cell -
dömölk város polgármestere a követ -
kezõket emelte ki: – Közel három éve
adtunk be európai uniós pályázatot,
amelyen Celldömölk város önkormány-
zata 250 millió forintot nyert, ennek
keretén belül sikerült megújítani az
Ostffy Mihály teret, kerékpáros pihe -
nõhelyet alakítunk ki két helyen a
templom körül, felújítjuk a Zsolnay-ku-
tat, a Szív pincét, és ennek a pályázat-
nak egyik eleme a mostani Info-pont
kialakítása is. Régi igényét igyekszünk

kielégíteni az idelátogatóknak azzal,
hogy a helyi és környékbeli látnivalók-
ról nyújtunk tájékoztatást, illetve ter-
vezzük, hogy a sághegyi borosgazdák
termékei is megvásárolhatóak lesznek.
Kialakítottunk ezenfelül egy nõi, egy
férfi és egy mozgáskorlátozott mosdót,
valamint egy pelenkázó helyiséget is.
Úgy vélem, az ilyen jellegû létesít-
mény manapság elengedhetetlen ah-
hoz, hogy megfeleljünk a turisták igé-
nyeinek – hangsúlyozta a városvezetõ.

»LA

Infopont-átadás a Ság hegyen

Július 25-én immár XV. alkalommal
rendezte meg a Celldömölki Roma
Nemzetiségi Önkormányzat a Celldö -
mölki Romanapot. Az eredeti tervek
szerint az esemény a celldömölki lomis
piac területén került volna megrende-
zésre, de a napok óta tartó hõségre te-
kintettel, a rendezvényt a Trója Étte -
remben tartották meg. 

Az ünnepség keretében volt szép -
ségkirálynõ választás, vetélkedõ, illetve
pörkölttel és gulyáslevessel várták az
érdeklõdõket. A Celldömölki Roma napon
részt vettek Söptei Józsefné és Hencz
Kornél alpolgármesterek, valamint szer -
vezõként Bakonyi László, a Roma Nem -
zetiségi Önkormányzat elnöke. A ren-
dezvényen 19 órától, meghívott ven-

dégként dr. Székely János megyéspüs-
pök köszöntötte roma-, illetve magyar
nyelven a résztvevõket. 
A püspök úr a jelenlévõkkel közösen,
mindkét nyelven elmondta a Mi -
atyánkot, illetve lelkesítette õket.
Hang súlyozta, hogy hátrányos helyze-
tük miatt a kitöréshez elengedhetetle-
nül fontos a munka, a tanulás és a csa-
lád szerepe. 20 órától Vass Ignác &
Wilike zenés mûsora szórakoztatta a
közönséget.                                    »ÚK

Romanap Celldömölkön

Százezredik látogatójukat köszöntötték
A Kemenes Vulkán Park százezredik lá-
togatóját köszöntötték augusztus 4-én.
Az önkormányzat részérõl Fehér László
városvezetõ, az intézménybõl Tulok
Gabriella igazgató, valamint a Vulkán -
park munkatársai is részt vettek az
eseményen. 

Andrea és Zoltán Tatabányáról érkeztek
városunkba. A természetkedvelõ pár a
Vulkánparkra is kíváncsi volt, és öröm-
mel fogadták, hogy kiemelt vendégei
lettek a látogatóközpontnak. 
A Vulkán park ajándékán kívül Sághegyi
borral, Celldömölköt bemutató könyv-
vel és a Vulkán Gyógy-és Élmény für -
dõbe szóló belépõvel köszöntötték
õket.

»ÚK
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A nyáron a soros ülés mellett több al-
kalommal rendkívüli képviselõ-testületi
ülésen tanácskozott a várost vezetõ
grémium. Az energiaárak emelése or-
szágosan minden szférában jelentke-
zik, érinti a lakosságot, és a celldömölki
önkormányzatra is súlyos terheket ró.

2022. június 27-én soros ülést tartott a
város képviselõ-testülete. Az ülésen
elõbb dr. Nagy Ákos rendõr alezredes,
városi rendõrkapitány, majd Szabó La -
jos tûzoltó százados, a Sárvári Hivatá -
sos Tûzoltóparancsnokság megbízott
tûzoltóparancsnoka beszámolóját tár-
gyalták a képviselõk. A rendõrségi be-
számolóban szerepel, hogy a Celldö -
mölki Rendõrkapitányság illetékességi
területén 2021-ben 365 bûncselek -
ményt regisztráltak. Bár ez a szám az
elõzõ évhez képest 56,7 százalékkal
volt több, a megyei átlaghoz képest
még így is a bûnügyileg kevésbé fertõ -
zött területekhez tartozunk. Nõtt a
Ren dõrkapitányság nyomozáseredmé-
nyességi mutatója is, így például a ron-
gálás, a garázdaság, a súlyos testi sér-
tések bûncselekményeket nagy részét
eredményesen felderítették, és inter-
netes csalások felderítését is eredmé-
nyesen fejezték be. A közlekedésbiz-
tonsági helyzet sajnos nem javult, a sé-
rüléses közlekedési balesetek és a ha-
lálos kimenetelû balesetek száma is
nõtt. A Sárvári Katasztrófavédelmi Ki -
ren deltség és Hivatásos Tûzoltópa -
rancs nokság beszámolójában szerepel,
hogy több megyét érintve 87 telepü-
lésre terjed ki a tevékenységük. Az
elõzõ évhez viszonyítva 2021-ben 37
százalékkal csökkent a tûzesethez való
vonulások száma, 12,7 százalékkal a
mûszaki mentések, 13,7 százalékkal a
téves jelzések száma. 31 önkéntes
egyesülettel, közöttük a Celldömölki
Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel tartanak
fent kapcsolatot, segítve egymás mun-
káját. Szakmai beszámolót tartott a
Celldömölki Önkormányzati Tûzoltóság
is. Kocsis Péter parancsnok adott tájé-
koztatást egyebek között arról, hogy
2021-ben 52 alkalommal vonultak és
avatkoztak be tûzesetek kapcsán, 65
alkalommal végeztek mûszaki men-
tést. Nagyobb részt önállóan hajtották
végre, és több esetben együttmûköd -
tek a rendõrséggel, a mentõszolgálat -
tal, a polgárõrséggel is. Fehér László
polgármester megköszönte a jelenlé -
võk beszámolóit, és jó munkát kívánt a
területeken dolgozóknak. Az ülésen el-
fogadták a város közmûvelõdési kon-

cepcióját, döntöttek a bölcsõdei, óvo-
dai, iskolai étkezési térítési díjak és a
vendégétkeztetés díjának emelésérõl,
hiszen az élelmiszerárak drasztikusan
megemelkedtek.

*
A júniusi ülést követõen a városvezetés
július 20-án elõbb az intézmény ve -
zetõkkel folytatott egyeztetést a föld-
gáz és a villamosenergia árának eme-
lése miatt, ami begyûrûzik az önkor-
mányzatokhoz is, majd 21-én, illetve
27-én rendkívüli ülésen tanácskoztak a
képviselõk. A munkaértekezleten Puk -
lér Géza energetikai szakértõ tájékoz-
tatta a jelenlévõket az akkori energia-
árakról, és vázolták fel a várható plusz
költségeket mind ez év végéig, mind a
jövõre vonatkoztatva. A polgármester
felhívta az intézményvezetõk figyel-
mét, hogy lehetséges takarékossági in-
tézkedéseket hozzák meg saját intéz-
ményeiken belül.
Mivel az energia beszerzésének ára
szinte napról napra változik, nem
egyszerû számolni a többletköltsége-
ket. Az intézmények különféle típusú
szerzõdésekkel rendelkeznek, a legsür -
getõbb volt a Vulkán Gyógy- és Él -
mény fürdõ energiafelhasználásával
fog  lal kozni, hiszen a jelenlegi éves 80
millió forintos költség 300 millió forint-
ra is növekedhet. Több variáció is fel-
merült a fürdõ nyitvatartási idejének
megváltoztatásával kapcsolatban, ez
ügyben a városvezetés tárgyalásokat
kezdeményezett a JUFA Hotelt és Kem -
pinget üzemeltetõ tulajdonosi körrel,
mivel a szálloda az energiája 20-25
százalékát a fürdõtõl veszi, és az üze-
meltetésben is szoros együttmûködés
van. A július 27-i ülésen a képviselõk a
fürdõ jegyárainak emelésérõl döntöt-
tek, csökkentve a plusz költséget. (Az
új jegyárak augusztus 1-jén léptek élet-
be, a fürdõ honlapján megtalálhatóak.)
A celldömölkiek számára is nõtt a napi-
jegy ára, azonban a helyiek inkább a
néhány órára szóló jegyeket vásárolják
szívesebben. Ezek esetében kismértékû
árnövekedés történt, azonban a 2, illet-
ve 3 óra helyett 3, illetve 5 órára szól-
nak ezek a jegyek. A Vulkán fürdõ mel-
lett döntöttek a Kemenes Vulkán Park
jegyárainak emelésérõl is.
Tárgyalt a képviselõ-testület szakkö-
zépiskola energetikai fejlesztését célzó
pályázatról is. A régi épülettömb és a
sportcsarnok homlokzati hõszigete -
lését, a lapostetõ hõ- és vízszigetelé-
sét, a külsõ nyílászárók cseréjét, hõ -
szivattyú és napelemrendszer telepíté-

sét érintõ beruházásra európai uniós
pályázatot nyert az önkormányzat.
Azonban egy korábbi, a fenntartó szak-
képzési centrum által megvalósított
fejlesztés során telepített napelem-
rendszer miatt a mostani napelempark
telepítését nem fogadta be az áram-
szolgáltató. Mivel a pályázat mûszaki
tartalmának csökkentésére nem volt
lehetõség, vagyis a napelemrendszert
nem lehetett kivenni a pályázatból
anélkül, ahogy a támogatási összeg
csökkent volna. Több út állt az önkor-
mányzat elõtt: vagy visszaadja az el-
nyert támogatást, vagy jelentõs ön-
résszel egészíti ki a támogatást, vagy
nagyon magas többlettámogatásért
fordult volna a kormányhoz. Ez utóbbi
mellett döntött a képviselõ-testület, hi-
szen nem kívánnak több költséget rá-
fordítani. Bíznak abban, hogy a fenn-
tartó szakképzési centrumnak lesz le -
hetõsége pályázni az épület energeti-
kai fejlesztésére, a városvezetés felve-
szi velük a kapcsolatot, hogy elkészült
terveket ez esetben a rendelkezésükre
bocsátják.
Döntött a testület a 2023. évre szóló,
autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási közszolgáltatásra ár-
ajánlatkérés kiírásáról. Korábbi ülésen
arról döntöttek a képviselõk, hogy ez
év végéig meghosszabbítják a szer -
zõdést a jelenlegi szolgáltatóval. Mivel
a benzin árának változása kiszámítha-
tatlan, a bizonytalanság miatt öt évre
nem volt ajánlatot tevõ vállalkozó, így
egy évre szeretne a testület szerzõdést
kötni. A pályázati kiírás alapján azon-
ban az bizonyos, hogy az erre az évre
bevezetett, a celldömölkiek számára
ingyenes közlekedés a helyijáraton
megszûnik.

»ÚK

Energiaárak emelkedése és következményei 

Hirdessen az 
Új Kemenesaljában!
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2022. július 15-én az Izsákfai Falu -
házban Klampár Tibor, kétszeres világ-
bajnok, háromszoros Európa-bajnok,
olimpiai negyedik helyezett és sokszo-
ros magyar bajnok, valamint 2021-ben
Prima Primissima díjban részesült asz -
taliteniszezõ volt a vendég.

A jelenlévõk meghallgathatták a klasz-
szis sportoló élménybeszámolóit, vala-
mint világbajnoki és Európa-bajnoki
éremszerzéseinek történetét. Ezt köve -
tõ en az érdeklõdõk megmérethették
magukat asztaliteniszben Klampár Ti -
borral szemben.
A rendezvényt az Alsóság-Izsákfai Rész -
önkormányzat a CVSE-Cellsport Kft.-vel
és a Cselekvõ Összefogással Cell dö möl -

kért Egyesülettel szervezte. A CVSE-
Cellsport Kft. és a Cselekvõ Összefo -
gással Celldömölkért Egyesület az izsák-
faiak részére egy pingpongasztalt, négy
darab ütõt és labdákat ajánlottak fel,

amelyeket a faluházban helyeztek el. A
sporteszközök remek alkalmat kínálnak
arra, hogy a továbbiakban az izsákfai la-
kosok hódolhassanak sportszenvedé-
lyüknek, illetve a településrészen élõ fi-
atalok szabadidejének hasznos eltölté-
sét is elõsegíti. A moderátor szerepét
Fehér László, a Cselekvõ Össze fogással
Celldömölkért Egyesület elnöke vállalta
magára, a rendezvényen részt vett
Hencz Kornél alpolgármester, Zsám boki
Zoltán, a CVSE alelnöke és Kerekes
Csaba lelkész is.
Köszönet a szervezõknek a település-
rész számára felajánlott sporteszközö-
kért, Klampár Tibornak az eseményen
való részvételért, valamint a meghívott
vendégeknek az aktív jelenlétért.

Az alsósági és dömölki városrészek
után Izsákfa lakossága is megtartotta
falunapi rendezvényét. A település ap-
raja-nagyja július 16-án szórakozhatott
a programokon. 

Mielõtt elstartolt az idei évi falunap
programsorozata, Fehér László polgár-
mester és Horváth Tünde Alsóság-Izsák -
fai Részönkormányzati képviselõ kö-
szöntötte az egybegyûlteket. A kö -
szöntõkben elhangzott a falunapok kö-
zösség-összekovácsoló ereje, és a sport,
valamint kulturális programok biztosí-
totta szórakoztatás, kikapcsolódás,
mely nek szintén a városrész lakosságát
együttünneplésre buzdító ereje van.
A részönkormányzat, valamint a Ke -
menesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár által szervezett szombat dél-

utáni programok elsõ fellépõje az Ult -
raviolák Bábcsoport volt, akik tréfás vá-
sári komédiákkal szórakoztatták a falu-

napi közönséget. Öt órától kezdetét vet-
te a falunapi labdarúgó mérkõzés, mely-
lyel párhuzamosan látványos habparty-
nak is részesei lehettek az izsákfaiak.
Miközben a kondérokban készültek az
étkek, ifjú Kuczkár József nosz talgia mû -
sora színesítette a délutánt. Õt követte
Gyömörey Fruzsina elõadása, akitõl nép -
szerû könnyûzenei slágereket hallhatott
a közönség, majd a közben elkészült,
vacsoráként kínált gulyás kóstolásához
nyújtott hangszerkísérettel nótaszót
Kulman Ferenc tangóharmonikás. Kora -
este kezdetét vette a falunapi bál, mely-
hez zenét Orsós László szolgáltatott. Az
este folyamán még fellépett a Po tya -
utasok duója, akik jól ismert slágereikkel
kitûnõ hangulatot varázsolva alapozták
meg az õket követõen tovább folytatódó
falunapi bál miliõjét.

»REINER ANITA

Izsákfa hagyományos nyári ünnepe

Klampár Tibor volt a vendég Izsákfán
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Majthényi Panna fiatalkora ellenére már
számtalan sikert tudhat a háta mögött a
fogathajtás világában. Ez alkalommal új-
ra szép helyezéssel zárt a másodszor
megrendezett Bögöte Kupán.

Második alkalommal szervezték meg a
Bögöte Kupát, a Vas megyei települé-
sen, melyen Majthényi Panna is elin-
dult. A 15 éves fogathajtó már 9 éves
kora óta foglalkozik ezzel a sporttal,
amikor is letette a rajtengedély vizsgá-
ját, majd 12 éves korában pedig a ver-
senyzésbe is bekapcsolódott. 
A versenyen díjhajtásban elsõ, mara-
ton- és akadályhajtásban a második
helyet szerezte meg. A végsõ összesí-
tett eredmények alapján a második
helyen végzett, így sikerült megszerez-
nie az Ifjúsági OB bajnoki ezüstjét.
Felkészü lését végig segítette Dr. Né -
medi Ist ván, valamint Görög Gábor, aki
segédhajtóként is közremûködött Pan -
na mellett. A jó hangulatban lezaj -
lott versenyt pedig egy 2 napos edz õ -
tábor elõzte meg, mely alatt Lázár
Zoltán kilencszeres fogathajtó világbaj-
nok látta el a sportolókat instrukciókkal
és jó tanácsokkal, melyek segíthetik

õket a versenyek folyamán. Panna
idén váltott kategóriát, így ez alkalom-
mal már junior kategóriában verse-
nyezhetett. Nemcsak ez okozott újdon-
ságot az ifjú fogathajtónak: lova, Jony
február óta van vele, így ez volt az elsõ

verseny, melyet együtt vittek végig. A
cél pedig nem más volt, minthogy
minden versenyszámot a lehetõ legke-
vesebb hibával tudjanak teljesíteni,
amit az eredmények tükrében igazán

felül is múltak. Panna nemcsak edzõi,
valamint fel készítõi segítségéért hálás,
hanem volt iskolájának, a Celldömölki
Városi Álta lános Iskolának is, ahol fo-
lyamatos támogatást kapott a felké-
szülés folyamatához, illetve a verseny-
zéshez egyaránt. A sikereket pedig mi-
nisztériumi kitüntetés is megpecsétel-
te: az idei és tavalyi évben is megkap-
hatta a Magyarország jó tanulója, jó
sportolója elismerést, melyet az Em -

beri Erõforrások Minisztériuma adomá-
nyoz a kimagasló tanulmányi- és sport-
eredménnyel rendelkezõ tanulók szá-
mára évrõl évre.

»NOVÁK FANNI

A nyár ütõs élménye a Kráterben 
Ismét dobszótól volt hangos a Ság hegy
Krátere. Az Ataru Taiko Ütõ együttes jú-
lius 9-én koncertezett a kitûnõ akuszti-
kájú természeti környezetben. 

Az Ataru Taiko Ütõegyüttes 2006-ban
alakult, a formáció idõrõl idõre látvá-
nyos és változatos koreográfiai ele-
mekkel tarkított, lendületes elõadás -
módjáról és dinamizmusáról híres dob-
színházat tár a közönség elé. A Ság
hegy Kráterében visszatérõ fellépõnek
számítanak, 2015-ben hagyományte -
rem tõ célzattal került elõször megren-
dezésre a „Kráter koncert” elnevezésû
rendezvényük, melynek keretében a
dobok hívó szavára több százan láto-
gatnak el a festõi szépségû Kráterbe,
hogy együtt dobbanhasson szívük Eu -
ró pa legnagyobb taiko dobjával. Idén
sem volt ez másként, hiszen a nyár
ütõs élményére ezúttal is sokan voltak
kíváncsiak. 
A program elején Fehér László polgár-
mester és Pálné Horváth Mária, a
szervezõ KMKK igazgatója köszöntötte
a hegy népes közönségét, majd ahogy

az lenni szokott, a látványos és hang-
zatos elõadás résztvevõi a több ezer
éves keleti kultúra és japán dob mû -
vészet megelevenedésének lehettek
tanúi, hiszen a koncerten elhangzó
mûvek betekintést engedtek a sziget-
ország lenyûgözõ világába egyfajta tör-
ténelmi, kulturális keresztmetszetet
adva. A sokoldalú színpadi produkció

látványvilága sem utolsó: a hangsze-
rek, a fellépõk ruházata és a részlete-
sen kidolgozott koreográfia idén is
lebi lincselõ élményt nyújtott annak is,
aki már többször hallotta már az
együttest, és minden bizonnyal annak
is, aki most elõször volt részese a tai-
konak, mint csoportos dobstílusnak. 

»REINER ANITA

Helyi siker a Bögöte Kupán
Majthényi Panna bajnoki ezüstöt szerzett

KÉPET KÉSZÍTETTE HAJDU KRISZTINA
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Iskolánk diákja Parlamenti ünnepségen járt
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
idén 15. alkalommal szervezte meg a
Szakma Sztár Fesztivál keretében az or-
szágos szakmai versenyek döntõit, ame-
lyen 86 szakma 22 szakmacsoportjában
versengtek a dobogós helyezésekért a
fiatal szakemberek.

A Szakma Sztár Fesztivál célja a szakkép-
zés, ezen belül a szakképesítések nép -
sze rûsítése, bemutatása mellett, hogy
támogassa a pályaválasztás elõtt álló fi-
atalokat, utat mutasson a fel nö vekvõ
generáció számára és elõsegítse a szak-
képzésben kiemelkedõ tehetségek jövõ -
beni gondozását. Hor váth Kevin a VMSZC
Eötvös Loránd Szak képzõ Iskola tanulója
meghívást kapott a Parla mentbe, mert
országos elsõ helyezést ért el Ipari gé-
pész szakmában. Kevint a Szakma Kiváló
Tanu lója Verseny díjazottjaként július 6-
án köszöntötte a Par la mentben Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi és Ipar -
kamara elnöke. Az elismerõ okleveleket
Dunai Péter, György László és Pö löskei
Gáborné adták át. 

A Celldömölki Városi Általános Iskola végzõs 8. d osztálya
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Az elnyert támogatás 3 101 820 Forint.
1. nap
Határon túli elsõ állomásunk Nagyvárad
volt. Elfoglaltuk a szállásunkat a Góbé
csárdában, melynek jellegzetességeivel
rögtön meg is ismerkedhettünk. A gye-
rekek boldogan foglalták el szobáikat,
melyek Erdély egy-egy tájegységeinek
jellegzetes motívumaival díszített búto-
rokat tartalmaznak. Kis pihenõ után nya-
kunkba vettük a várost és megtekintet-
tük Várad nevezetességeit. A nagyváradi
várban meghallgathattuk honismereti
vezetõnktõl a vár történetét és neves ki-
rályainkhoz kapcsolódó múltját, ezután
betekintést nyerhettünk a Nagyváradi
Városi Múzeum aktuális kiállításaiba: vár-
történeti kiállítás, Templomok a palotá-
ban kiállítás, Leonardo da Vinci kiállítás.
A nap hátralévõ részében a város továb-
bi nevezetességeihez látogattunk el:
Holnap irodalmi társaság szoborcsoport,
Fekete Sas Palota, Ady Endre Em lékmú -
zeum és szobor, Mos kovics Miksa Palota,
Deutsch-ház. Hosszabb idõt töltöttünk
Nagyvárad központjának legrégebbi
templomában, a római katolikusok által
épített Szent László templomban. Meg -
tudtuk, hogy a templom húsz éven át,
1721–1741 között épült, tornya csak ké -
sõbb, 1800-ra készült el. Ebben a temp -
lomban található Várad legrégibb, még
fennmaradt oltára az 1730-as évek bõl.
Az oltárkép Szent Lászlót ábrázolja,
amint kulcsokat ad át Várad püspökének.
Egy hosszabb séta után tértünk vissza
vacsorázni a szálláshelyünkre.
2. nap
Reggel 9 óra környékén indult újra útjá-
ra a busz, elsõ megállónk a Ki rályhágó
volt, ahol egy bõ fél órát töltöttünk.
Gyö nyörköd het tünk Erdély kapujának
látványában. Ezután tovább haladtunk
Erdély legszebb falva felé, Torockóra.
Célunk közeledtét a hegyi utak és a
Székelykõ egyre közelebbi, egyre fensé-
gesebb látványa mutatta. A buszról le-
szállva megtekinthettük a torockói há-
zak jellegzetességeit, majd kis várako-
zás után bejutottunk a Néprajzi
Múzeumba is. A múzeum megtekintése
után szuveníreket és helyi finomságokat
vásárolhattunk a két-három közeli üzlet-
ben, majd elfoglaltuk szállásainkat.
3. nap
Következõ napunkat Torda környékén
töltöttük. A Tordai-hasadék, Erdély egyik

legismertebb, legnépszerûbb természeti
látnivalója, kirándulóhelye felé vettük
utunkat. A lenyûgözõ látványt nyújtó
kettéhasadt hegy a Torockói-hegység
északi nyúlványában, Tordától pár kilo-
méterre talál ha tó. Buszunk a kilátónál
tett le minket, ahol gyönyörködhettünk
a csodálatos panorámában, melyet a
hasadék nyújtott, majd egy rövidebb sé-
tát is tettünk a környéken. Buszunkhoz
visszatérve izgatottan vártuk a
következõ állomásunkat, az úti cél a
Tordai sóbánya volt. A bányában tett lá-
togatásunk során megismerhettük a bá-
nya kialakulásának történetét, a bányá-
szati módszereket és eszközöket. A só-
bányában kisebb templom, teke és golf-
pálya, biliárdasztalok  és egy kiváló
akusztikájú amfiteátrum is helyet ka-
pott. A bejárása gyalogosan vagy egy
panorámalift segítségével is lehetséges.
A szabadidõs tevékenységek nem me-
rülnek ki a fentebb említettekben, mû -
gyepes futballpálya és fûtött konferen-
ciaterem (Rudolf bánya), valamint egy

itt való szerûtlennek tûnõ óriáskerék és
félóránként induló csónaktúra is rendel-
kezésre áll.
A földalatti tavat a harang alakú Te -
rézia-bányában találjuk, mely az egyik
legemlékezetesebb csarnok, a megfa-
gyott vízesésnek tûnõ, mennyezetrõl
„lefolyó” sókristályok zuhatagával. Ha
csak gyönyörködni szeretnénk a termé-
szet alkotó erejében, megtehetjük azt
a Rudolf tárna észak-nyugati oldalán
látható  óriási sócseppkövek lenyû gözõ
formáin. A furcsa alakzatok akár három
méteresre is meg tudnak nõni, aztán a

földre zuhannak saját súlyuktól fogva.
4. nap
Másnap az utunk Kolozsvárra és Bánf -
fy hunyadra vezetett. Kolozsváron igazi
történelmi túra várt ránk, melyet a
Farkas utcai református templomban
kezdtünk. Megis merhettük a templom
építészeti és történelmi múltját, meg-
tekinthettük csodálatos bordás boltoza-
tát, valamint a három osztatú, halhó-
lyagos vagy karéjos mérmûvel díszített
ablakokat. Utunk innen a Házson gárdi
temetõbe vezetett, ahol elhelyeztük az
emlékezés koszorúját és nemzetiszín
szalagokat is. Meglátogattuk Reményik
Sándor, Apáczai Csere János és Dsida
Jenõ örök nyughelyét. 
A Mátyás királyhoz kapcsolódó emléke-
ket is megtekintettük Kolozsváron,
úgymint Mátyás szülõházát, a Mátyás
király emlék mûvet, mely Fadrusz János
alkotása. A Szent Mihály-temp lom
(Erdély második legnagyobb alap terü -

letû temploma) volt következõ látniva-
lónk, amely Kolozsvár fõterén, a hajda-
ni Nagy piacon áll. Megtud hattuk, hogy
a római katolikus templomot 1556-tól
rövid ideig a lutheránusok és reformá-
tusok, 1559-tõl kezdve 150 évig pedig
az unitáriusok használták, 1716-ban
Habs burg hatalmi döntéssel kapták
vissza a római katolikus vallású hívek.
Leg töb bször benne tartották a Kolozs -
várra összehívott országgyûléseket.
Rövid szabadidõ után Bánffyhunyad fe-
lé indultunk tovább, a városba beérve
a buszból megcsodálhattuk a város jel-

A só útján
Beszámoló a HAT-19-01-0342 számú
Határtalanul tanulmányi kirándulásról
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legzetességeinek mondható „cigány-
palotákat”, majd rövid idõre betérhet-
tünk Bánffyhunyad központjában álló
református templomba, mely Kalo -
taszeg legnagyobb temploma, háro-
méves felújítási munkálatai 2021-ben
fejezõdtek be. Megtudhattuk, hogy a
13. században épült meg a templom
északi hajója, ahol a felújításkor
gyönyörû freskórészletek kerültek elõ,
ám a templom múltja még korábbi le-
het, hiszen az ásatásokkor elõkerültek
Árpád-kori templommaradványok is.
5. nap 
Utolsó napunk Nagyszalontán kez -
dõdött, ahol egy rövid sétát követõen
megtekinthettük Arany János szülõ -
házát, majd ellátogathattunk a Csonka
toronyba. A Csonka torony nem hét-
köznapi kiállítótér, az egyes szobák
nem egymás mellett helyezkednek el,

hanem önálló emeleteken találhatók,
ezt az adottságot kihasználva a kiállítás
mind az öt szintje más és más irányból
közelít Arany János életéhez és
mûvéhez. A földszinten Nagyszalonta
történelmének kulcspillanatai eleve-
nednek meg a középkortól a 19. száza-
dig, bemutatva, hogyan hatja át az
egyik legje lentõsebb 19. századi
költõnk mûveit. Az elsõ emeleten
Arany János életét néhány személyes
tárgyának bemutatásával követhetjük
végig, a második emelet ember és köl-
tészet kultikus összekapcsolódását mu-
tatja be, itt kapott helyet Barabás
Miklós felújított Arany-portréja is. A
harmadik emeleten az akadémiai szol-
gálati lakás egykori bútorait találjuk
úgy elrendezve, hogy a használat kü -
lönbözõ céljai érzékelhetõk maradja-
nak, így egyszerre láthatunk szalont,

háló- és dolgozószobát. A negyedik
emeletet kilátónak nyitották meg a
muzeológusok. A kiállításhoz érintõ -
képernyõs okostelefonon vagy table-
ten követhetõ virtuális felület is tarto-
zik, melyen az angol és román nyelvû
kísérõ mellett helyet kaptak kiegészítõ
anyagok, valamint a látogatónak le -
hetõ sége nyílik játékos formában ta-
nulni Arany János életérõl és költé -
szetérõl.Határon túli programunk utolsó
megállója újfent Nagyváradra vezetett,
ahol megtekinthettük az elsõ nap elma-
radt római katolikus bazilikát. Megismer -
kedhettünk a székesegyház hányattatott
sorsával, megtekinthettük a csodálatos
barokk stílusjegyeket, valamint Szent
László dombormûvét, melyen a legenda
szerint azt a bárdot tartja, mellyel vizet
fakasztott a Tordai-hasadékból.

»NÉMETH-VASS VERONIKA

A Kemenesaljai Vasutas Nyugdíjas Klub
idén is megszervezte a Dunántúli Va -
sutas Nyugdíjas Klubok Kulturális Talál -
kozóját. A rendezvénynek a hagyomá-
nyoknak megfelelõen a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár adott
helyet, július 27-én.

Idén a házigazda helyi vasutas klubon
kívül hat vidéki alakulat képviseltette
magát a találkozón: a szombathelyi, a
székesfehérvári, a soproni, a tapolcai, a
nagykanizsai, és a budapesti nyugdíjas
vasutas klubok, melyek tagjait elsõként
Fehér László polgármester köszöntötte,
kiemelve Celldömölk gazdag vasutas-
város múltját. A köszöntõk sorát Borsi
Sándorné, a Vasutas Nyugdíjas Klubok
Országos Szövetségének elnökhelyet-
tese folytatta, aki az egymással való
találkozás és törõdés, odafigyelés fon-
tosságát hangsúlyozta, mely közösség-
összetartó ereje lévén összeköti a

nyug díjas vasutas klubokat is. A talál-
kozó további részében kulturális prog-
ram vette kezdetét, melynek kereté-
ben a vidéki klubtagok szórakoztatták
a résztvevõket. Így a megjelentek hall-
hattak éneket, verset, vasi népdalcsok-
rot a szereplõk elõadásában. A mûsor -
összeállításban utolsóként a mûvelõ -

dési központban mûködõ Se nior öröm-
tánc csoport tagjai léptek fel, akik a vi-
dám hangulat fokozásárára a közönsé-
get is megtáncoltatták. Az emléklapok
kiosztása és a közös ebéd elfogyasztá-
sa után elindult a tombolasorsolással
színesített, zenével kísért, estig tartó
táncos mulatság.                »REINER ANITA

Nyugdíjas vasutas klubok találkoztak

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár bérleten kívüli kellemes nyá-
resti színházat kínált közönségének, jú-
nius 29-én. Ezúttal a Spirit Színház
kétszereplõs darabjára várta a színház-
barátokat az intézmény.

A Spirit Színház „Boldogság, avagy élet
ötven fölött” címû romantikus kétfel-
vonásos, kétszereplõs vígjátéka izgal-
mas témát jár körül. A fõszereplõ nõ és
férfi túl vannak már sok mindenen.

Louise egy elrontott házasságon, Ale -
xand re, háromgyerekes apaként, épp
válófélben. Kapcsolatuk egyéjszakás
kalandnak indult, de másnap együtt
reggeliztek Louise lakásán, beszélget-
tek, majd mikor Alexandre elindult vol-
na, kulcsra zárva találta az ajtót…
A darab hat képben meséli el két ember
különös egymásra találását, miközben a
szerzõ sok humorral feszeget olyan kér-
déseket, mint hogy ötvenen túl is van-e
boldogság, hogyan találhatunk rá akkor,

amikor már több van mögöttünk, mint
elõttünk, és elérhetjük-e valakivel, aki
csak most toppant be az életünkbe?
Meg tudunk-e még változni, meg kell-e
változnunk egyáltalán? A szórakoztató
elõadás figurái, mint mindig, most is
annyira hétköznapiak, hogy akár a
szom szédaink is lehetnének, és a darab
végére talán mi is elhisszük nekik, hogy
a boldogság egész apró dolgokból fakad
és csak rajtunk múlik, hogy ezt észreve-
gyük.                                   »REINER ANITA

„Boldogság, avagy élet ötven fölött”
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2022. június 30-án egy hangulatos iro-
dalmi rendezvényen vehettek részt az
érdeklõdõk a KMKK Kresznerics Ferenc
Könyvtárában. 

A Faberuskák néven mûködõ formáció
Ferenczy András (alias fa) verseit adta
elõ a szerzõ, illetve Bányi Kriszta és
Sinkó Andrea (valamennyien a celldö-
mölki gimnázium egykori diákjai). Az el-
hangzott költemények egy részét a
Beruska Muzsika, azaz Baranyi Erika és
Fábián Ferenc zenésítette meg. Felvé -
telrõl Czirók Tamás és Temesi Zsolt mû -
ködött közre versek tolmácsolásával.
Bevezetésként Bányi Kriszta kérdezte
röviden Ferenczy Andrást pályájáról és
a versek születésérõl. A sikeres erdõ -
mérnök – aki nemrégiben vehette át a
Pro Silva Hungariae Díjat – már hosz-
szabb ideje foglalkozik a költészettel és
az elmúlt idõszak lírai termésébõl ké-

szült válogatással a programra. Rohanó
világunkban a csend, valamint az em-
beri és természeti környezet örök üze-
neteit önti verssorokba, amelyek szinte
kínálták magukat dalok formálására is.
A találkozón érzõdött, hogy egy olyan
baráti társaság van kialakulóban,
amely nek útja messze vezethet...

Házigazdaként még egy jelentés suhant
át rajtam a különleges nevet választott
csoport elõadása után: a faber szó eti-
mológiailag kézmûves mesterembert je-
lent és valóban lehetett érzékelni a
együttlét és a kétkezi közös munka örö-
mét... Az est felvétele a YouTube-on az
interneten  megtekint hetõ.             »N.T.

Utazás a múltba – földanyával
Második nyári tárlatát nyitotta meg a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Móritz-galériája. Királyné Tö -
rök Enikõ kreatív alkotó és Orbán János
amatõr festõ kiállítása július 8-ától vár-
ta a látogatókat.

Királyné Török Enikõ kreatív alkotó és
Orbán János amatõr festõ „Földanyával
utazás a múltba” címû kiállításának
megnyitóján Pálné Horváth Mária, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatója köszöntötte a
megjelenteket, és méltatta a két alko-
tó életútját és munkásságát. 
Török Enikõ kiállításának fõ motívuma
a földanya, aki az emberiség összetar-
tó, gyógyító erejével bír. Az öt elem

megjelenítése a kínai gyógyászaton
alapul, a harmóniára való törekvés ki-
fejezését szolgálja. Az alkotó számára
a festés a lelki megnyugvást jelenti,
azt a közeget, ahol otthonosan érzi
magát, kreativitása kiteljesedhet és
fejlõdésre inspirálja. Sokféle festészeti
technikát kipróbált, szereti az akvarell
finomságát, könnyedségét, az üvegfes-
tés csillogását, fényeit, az akrilfesték
könnyû kezelhetõségét, élénk színeit.
Újabb és újabb anyagokkal, technikák-
kal ismerkedik és kísérletezik, a texti-
lek világa is vonzó számára. 
Orbán János Celldö mölkön született, fi-
atal kora óta érdekelte a mûvészet, a
festést, rajzolást általános iskolás korá-
ban kezdte, Nagy István és Dénes Lajos

Szilveszter fes tõmûvész tanárok keze
alatt tanult. Amatõr alkotóként a saját
és mások örömére fest, festményei la-
kások, irodák falait díszítik. A rajzolás
és festészet technikái közül sokfélét ki-
próbált, de jelenleg az olaj áll legköze-
lebb hozzá. 
Saját ihletésû alkotásai készítése mel-
lett szívesen másolja híres festõk mû -
veit is. Egyik kedvence Pieter Brue gel
flamand festõ. 
A kiállítás megnyitón énekkel közre -
mû ködött Fasching Zsuzsanna adjunk-
tus, hangszeres darabbal pedig az
Ádám Jenõ Alapfokú Mûvészeti Iskola
tanára és növendéke Fülöp Balázsné és
Szép Daniella.

»REINER ANITA

A Faberuskák bemutatkozó estje Celldömölkön
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Legújabb darabjának premierjét mutat-
ta be június végén a nagyközönségnek
a Soltis Lajos Színház társulata. Szép
Ernõ két egyfelvonásos színmûvét (Má -
jus, A hasbeszélõ) június 30-án tekint-
hették meg az érdeklõdõk. Leg aújabb
mesejátékuk premierjére pedig július
végén került sor.

„A Május Szép Ernõ író, költõ, színpadi
szerzõ legszebb, legtökéletesebb da-
rabja. Az élet-halál kérdést nem cöve-
keli le a tragikum szintjére, hanem fi-
noman feloldja a humor, a szelíd irónia
szférájában.” – vallja Osztovits Levente

mûfordító, dramaturg. Nem véletlenül
esett a választása erre a két egyfelvo-
násos színmûre, a „Május”-ra, és „A
hasbeszélõ”-re az ifjú színészren dezõ -
nek (Tárnoki Márk), aki most elsõ alka-
lommal dolgozott együtt a társulattal. 
Az elsõ világháború idején a Város -
ligetben egyik este összetalálkozik egy
szerelmespár és egy öngyilkosjelölt.
Május. Valahol háború van. Rövid nad -
rágos kisfiúk, utcai árusok, hadiözve-
gyek álmodják szebbé az életet. Kis,
hétköznapi nyomorok, magánylenyo-
matok, szárnyaló remények. A veszély
megpihen a csalitban. Harsog a tavasz.

Csupa halál a világ és csupa élet – errõl
szól a darab, mely a június 30-i premi-
ert követõen a nyár folyamán még né-
hány alkalommal megtekinthetõ volt.
Többek között például augusztus 12-én
pénteken 19 órakor a „Klastrom estek”
keretében a kolostor udvara ad helyet
az elõadásnak. 
Július 31-én a színház a tíz éves kortól
ajánlott „Héraklész és a slepp” címû
tárgyanimációs elõadás premierjét tar-
totta, mely nem más, mint mitologikus
fürdõszobai kalandozás gyerekeknek,
és gyereklelkû felnõtteknek, életre kelt
zuhanyrózsával, öblítõs flakonokkal és
törülközõkkel, hamisítatlan görög han-
gulattal és sok-sok zenével. 

»REINER ANITA

Premierek a Soltis színházban

A Soltis Lajos Színház társulata július
23-án ingyenes családi napra hívta az
érdeklõdõket. Rendezvényükön színhá-
zi, irodalmi és zenei programokat kí-
náltak kicsiknek és nagyoknak.

Az elsõ alkalommal megrendezett
„Sol tis terasz”, vagyis szabadtéri csalá-
di délután Nagy Gábor igazgató kö -
szöntõjével vette kezdetét, majd „Sza -
badság, szerelem, irodalom” címmel
Dr. Fûzfa Balázs irodalomtörténész,
egye temi docens elõadásának lehettek
részesei a piactérre kilátogatók. A
Kemenesalja híres költõit megidézõ
program Berzsenyi Dániel, Petõfi Sán -
dor és Weöres Sándor költészete köré
csoportosult, az elõadás mondanivaló-
ját versekkel alátámasztva, melyek
köz vetítésében Rozmán Kristóf, a Cell -
dö mölki Városi Általános Iskola ma-
gyartanára mûködött közre. Dr. Fûzfa
Balázs irodalomtörténeti kalandozásá-

ban a Kemenesaljához kötõdõ három
költõóriásról szólt, melynek során éle -
tükbe és költészetükbe engedett bepil-
lantást, elidõzve a tájegységünk ihlette
és itt született verseken.

Az irodalmi elõadást követõen csillagok
közötti zenés, mesés utazásra várta kö-
zönségét a Soltis színház társulata. A
Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi

meseelõadást 2020-ban mutatták be a
soltisosok, az azóta eltelt idõben már
több tucatszor léptek vele közönség
elé, így érkeztek el a jubileumi, ötve-
nedik bemutatóhoz. A félszázadik elõ -
adásra különleges módon, szabadtéren
került sor, melynek keretében kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt mesés szó-

rakozást nyújtott a sétálószínház, hi-
szen a résztvevõk együtt kísérhették a
darab fõhõseit kalandos útjukon a csil-
lagok között.                      »REINER ANITA
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Színházi családi délután

Jótékony céllal zajlott le ismét a Pethõ
Petra emlékére szervezett emléktorna,
amelynek megnyitójára augusztus 6-
án került sor. 

Az alsósági sportcsarnokban megtartott
tornát Celldömölk Város Önkormány zata
és a Sárvári Tankerületi Központ is támo-
gatta, de a szervezésben minde nekelõtt
Petra családja, sok önzetlen barát, rokon
segítette a fõszervezõt, Zsömlye Vik -
tóriát. A labdarúgótornát családi progra-
mokkal egészítették ki, mind a rendez-
vényhez, mind a tombolasorsoláshoz
nagyon sok felajánlást kaptak a szer -
vezõk. A támogatást ebben az évben
Márton Csilla gyógyászati kezelésére
ajánlották fel. A IV. Pethõ Petra emlék-

tornán hét csapat vett részt. Elsõ helye-
zett lett a SzaSza Pizza elsõ csapata, a
dobogó második fokára a Vép csapat, a
harmadik fokára az Aranylábú Vastyúkok
állhattak fel. Negyedik lett Sopron csa-
pata, ötödik a SzaSza Pizza második csa-

pata, hatodik lett a Nagylengyel SE, he-
tedik pedig a Vulkán FC. Legjobb kapus-
nak Kiss Emíliát (SzaSza Pizza 1.) válasz-
tották, a legjobb mezõnyjátékos Knull
Vanda (Sopron), a gólkirálynõ Takács
Eszter (Vép) lettek. A díjakat Fehér László
polgármester, Hencz Kornél alpolgár-
mester és Pethõ Csabáné, Petra édes-
anyja adták át.

IV. Pethõ Petra Emléktorna
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A kosárlabda férfi NBII Nyugati csoport-
jában szereplõ csapat, továbbá az után-
pótlás játékosok jelenlétével tartotta
szezonzáró bankettjét a KMKK-ban. Az
éves beszámolót Csói Gábor dia vetítése
színesítette. A csapat és egyéni díjak át-
adása mellett sor került két játékosuk
búcsúztatására is, akik végleg abbahagy-
ták az aktív játékot. Gaál Tamás és
Esztergályos Máté tagja volt a legelsõ
kosárcsapatnak, ami körülbelül 15 éve
alakult. Szinte együtt nõttek fel a csapat-
tal. Csói Gábor a két búcsúzó játékosnak
megköszönte a kosaras barátságot, és
további sportos, sikeres életet kívánt ne-
kik. Kupa meccseikre, rendezvényeinkre
természetesen a csapat tagjai visszavár-
ják õket. A rendezvényen jelen volt
Fehér László polgármester is, aki a meg-
jelent játékosokon kívül köszöntötte
Zámbó Feri bácsit is, aki szíve, lelke, mo-
torja több évtizede a celli kosárlabda kö-
zösségnek.

Két játékos búcsúzott a kosárlabda-csapattól

Július utolsó hétvégéjén 43. alkalom-
mal adott randevút egymásnak a Négy
Város Labdarúgó Torna mezõnye. A
nyári felkészülést segítõ küzdelemsoro-
zat helyszíne ezúttal a Zala megyei
Lenti városa volt. Az 1979-ben városi
rangot kapott települések csapatainak
idén Barcson kellett volna találkozniuk,
azonban a somogyiaknál éppen pálya-
felújítás zajlik, így Lenti beugróként lát-
ta vendégül a mezõnyt. 
A szombati napon vasi rangadóra került
sor, hisz a mieink a Körmend ellen
meccseltek a döntõbe jutásért. A találko-
zót a celliek kezdték jobban, magabiztos
játékkal háromgólos elõnyre tettek szert
a szervezetten focizó körmendiekkel
szemben, azonban 3–0-ról, 3–2-re zár-
kóztak fel a piros-feketék. Mielõtt ag-
gódni kezdtünk volna jött a negyedik
celli találat, és kialakult a 4–2-es vég-
eredmény. A másik összecsapáson a
házigazdák a Barcsot gyõzték le, így va-
sárnap Lenti – Celldömölk finálét rendez-
tek. Nyílt, õszinte focival kezdõdött a
döntõ, a nagy meleg ellenére jó iramú
játékot láthattunk. A 8. percben egy
életerõs, távoli bombával Lukács juttatta
elõny höz a hazaiakat, ám a bekapott gól
nem fogta meg a cellieket. 6 perccel
késõbb Czöndör révén egyenlítettünk, és
továbbra is pörgõs, változatos játék folyt
a zöld gyepen. A 22. percben büntetõbõl
növelhettük volna elõnyünket, ám az
ölünkbe hullott le hetõség ezúttal kima-
radt. A játékrész közepi ivószünet után 3
perc alatt kétszer is megrezdült a lentiek

hálója, elõbb Czöndör, majd Keszei
Tamás volt eredményes. A jól megérde-
melt pihe nõre 3–1-es CVSE elõnnyel vo-
nulhattak a felek. Fordulás után sem vál-
tozott a játék képe, lüktetõ, élvezetes
meccset vívtak a csapatok, a 49. percben
a csereként beállt Kovács Erik találatával
faragott hátrányából a Lenti. A válaszra

megint nem kellett sokat várni, Keszei
Tamás ugyanis négy perccel késõbb 4-2-
re módosította az állást. Ahogy közeled-
tünk a hajrához, úgy kezdett kicsit ké-
nyelmesebbé válni a celli gárda, és ez
sajnos megbosszulta magát. A 85. perc-
ben elõbb akcióból, 3 perccel ké sõbb pe-
dig 11-esbõl volt eredményes Lukács
Máté, így kiegyenlített a házigazda. A
rendes játékidõ 4–4-es döntetlennel ért
véget, jöhettek a bün te tõk. A Lenti
együttesébõl Lukács, Bo ronyák és Sár -
kány volt eredményes, Hujbert László

két alkalommal is hárítani tudott. A mi-
einknél mindössze egy próbálkozás ma-
radt ki, Czöndör Gergõ, Keszei Tamás,
Takács Ábel és Marsai Máté is magabiz-
tosan lõtt a kapuba, így a fordulatos, iz-
galmas finálé végén a Celldömölk gár-
dája ünnepelhetett tornagyõzelmet. A
bronzmeccsen a Körmend 3–1-re verte a
Barcsot, megszerezve ezzel a harmadik
helyet. A torna legjobb játékosának
Czöndör Gergõt választották, tegyük hoz-

zá, nem érdemtelenül. A záróünnepsé-
gen az is eldõlt, hogy jövõre Somogy
megyébe látogat a mezõny, ugyanis
Barcson kerül sor a 44. Négy Város lab-
darúgó Tornára.
A végeredmény: 1. Celldömölki VSE, 2.
Lenti TE, 3. Kör mendi FC, 4. Barcs.
Különdíjak: Legjobb játékos: Czöndör
Gergõ (Cell dömölk). Legjobb kapus:
Balogh Balázs (Lenti TE). Gólkirály:
Lukács Máté (Lenti TE, 6 gól). Legjobb
hazai játékos: Kiss Krisztián (Len ti TE).

»CSUKA LÁSZLÓ

Celli gyõzelem Lentiben
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Magyarszecsõd – Celldömölk 2-6 (0-5)
Magyarszecsõd, Halmosi Zoltán Vas Me -
gyei Kupa 1. forduló 2022. augusztus 7.
Vezette: Héra Csanád (Erõs Botond, Var -
ga Sándor). 
Magyarszecsõd: Czémán – Dezsõ, Csil -
lag (Paál 68. p.), Tóth, Takács M. – Haj -
ba, Zsigmond, Frank, Dévai – Sólyom,
Csenterics.
Celldömölk: Hujbert – Marsai Milán (Tóth
D. 46. p.), Gábor, Göntér, Keszei R. –
Szuh (Zsoldos D. 72. p.) – Takács Á.,
Marsai Máté, Gorácz – Keszei T. (Berecz
62. p.), Németh (Tóth Z. 46. p.). Edzõ:
Kovács Balázs.
Góllövõvõk: Csenterics János (49. p.) és
Takács Máté (72. p.), illetve Marsai Milán
(9. p. 11-esbõl), Gorácz Máté (11. p.),
Németh József (36. p.), Takács Máté (38.
p. öngól), Takács Ábel (41. p.), és Frank
Péter (86. p. öngól).

A Négy városok tornájának megnyeré-
se után a kupafordulóval hivatalosan is
megkezdõdött a 2022/23-as labdarú-
gó szezon, ami ki tudja milyen nehéz-
ségeket tartogat majd mindenki szá-
mára. Jöhetnek az egészségügyi prob-
lémák, jöhet, sõt itt van az energia kér-
dés, az utazási költségek növekedése.
Nagy kérdés, hogy hány csapat bírja
majd mindezeket lefinanszírozni, há-
nyan lesznek kénytelenek esetleg me-
netközben bedobni a törülközõt. Re -
méljük, nem így lesz és nem mennek
tönkre több tízmilliós értékû pályák, lé-
tesítmények, mert nem lesz a kasszá-
ban ötszázezer forint kifizetni a víz- és
villanyszámlát és mindahányan úgy
jövõ május végén, együtt állapítjuk
meg, jó kis szezon volt ez minden ne-
hézsége ellenére, és jó kis menete volt
a Celldömölknek ez az évad is. Hogy ez
mit jelent majd, érmet-e és ha igen,
milyen színût, azt majd meglátjuk, az
biztos, hogy a szakosztály az elsõ há-
rom hely valamelyikének megszerzé-
sét tûzte ki célul, ennek szellemében
alakította ki az idei keretet. Kezdjük a
távozókkal: külföldre szerzõdött és kí-
vánjuk, hogy ott is sikeres legyen a ta-
valyi házi gólkirály Szabó Roland, Já -
nosházára szerzõdött a sérülésébõl fel -
épülõ Piri Balázs és Szabó Kristóf, Hom -

lok Gergõ pedig ezentúl a Mer sevát ka-
puját próbálja megóvni a góloktól. Az
igazolások vezérgondolata az volt,
hogy a Cellben nevelkedett és innen
elkerült, vagy a térséghez kötõdõ fiatal
(és örökifjú) játékosok térjenek vissza,
így került a csapathoz vissza Sárvárról
Czöndör Gergõ (2004), aki kétszeres
Vas megyei bajnoknak mond  hatja már
most magát, Takács Ábel (2003)
Mersevátról, Berecz Adrián (2004)
Kemenesaljáról, illetve kerültek fel a
felnõtt kerethez az ifjúsági csapatból a
még fiatalabbak, Tóth Zoltán, Fenyõ
Krisztián, Zsoldos Dominik és testvére
Sárvárról, Patrik. A visszatérõk közül ki-
emeljük Németh Józsefet (1983), aki
két év után tér vissza az együtteshez
(tavasszal a Bükben 12 gólig jutott a
félszezonban), õ az egyesület honlap-
ján vezetett örökranglistán a 400 tét
meccsen pályára lépõ Szo morkovits
Istvánt 388 fellépéssel követi a máso-
dik helyen és ha minden tervei (és az
edzõ tervei) szerint alakul ezzel a visz-
szatéréssel nagy eséllyel ezentúl
„nemcsak” a góllövõ ranglistát vezeti
majd a meglévõ 236 góljával (plusz a
rátermelt idei találatokkal), hanem a
kék/sárgában szereplések szá mában
is.
Persze a legnagyobb erõ sítést az je-

lentette a nyár folyamán, hogy a csa-
pat gyakorlatilag együtt maradt,

Kovács Balázs edzõvel és a stábbal az
élen, nem kis dolog ez, két dolgot min-
denképpen jelez, egyrészt, hogy sike-
rült az elmúlt évben csapattá kovácsol-
ni a játékosok halmazát, másrészt azt,
hogy nem ígérgetésekkel van teli a
padlás, hanem korrektek a viszonyok.
Reméljük és kívánjuk, hogy ezek
visszatükrözõdjenek majd az eredmé-
nyekben, az eredményességben is. Vé -
gezetül, lezárva ezzel az általános be-
harangozót, a foci semmit nem ér a
nézõk nélkül, a semmivel nem össze-
hasonlítható pillanat élõ varázsával,
hangulatával, ne fosszák meg magukat
az élménytõl, látogassanak ki minél
többször a Kolozsvár utcai stadionba!
Legközelebb rögtön augusztus 13-án, a
ta  va lyi év meglepetéscsapata a Hala -
dás VSE-Zanati SE lesz az ellenfél fél
hattól. Van miért visszavágni, hiszen
tavasszal egy nullra nyerve elvitték in-
nen a három pontot. A további menet-
rendet nézve feltûnhet, hogy nincs egy
olyan patinás csapat a szereplõk kö-
zött, aki nem végzett kiesõ helyen,
még sincs itt, a Kõszeg lépett vissza az
elsõ osztálytól a nyár folyamán. Így há-
rom újonc vág neki a pontszerzésnek,
a Szarvaskend, a Csepreg és a Söpte
személyében. 
A másik, ami feltûnhet és semmikép-
pen nem szerencsés, hogy õsszel tíz
hazai meccs lesz, tavasszal pedig
értelem szerûen alig láthatjuk majd ha-
zai pályán a csapatot. 

»DOTTO

Kupagyõzelmekkel indul az évad 

2022/23 évad õszi menetrend
CVSE – Haladás VSE-Zanat augusztus 13. 17.30
CVSE – Répcelak augusztus 19. 18.00
CVSE – Szarvaskend augusztus 27. 17.30
Király SE – CVSE szeptember 3. 16.30
CVSE – Szentgotthárd szeptember 10. 16.30
Bük – CVSE szeptember 17. 17.30
CVSE – Táplán SE szeptember 24. 16.00
Körmend – CVSE október 1. 15.00
CVSE – Jánosháza október 8. 15.00
CVSE – Söpte október 15. 15.00
Sárvár – CVSE október 22. 14.30
CVSE – Csepreg október 29. 13.30
CVSE – Vasvár november 5. 13.30
CVSE – Rábapaty november 12. 13.30
Vép – CVSE november 20. 13.00
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Rendezvény Szervezõ Idõpont Helyszín

„1Úton” zarándoklat 
a családokért Mária Út Egyesület 2022. augusztus 13. Celldömölki katolikus 

kegyteplom

Városi ünnepség 
az államalapítás és 
az új kenyér tiszteletére és
kitüntetések átadása

Celldömölk Város
Önkormányzata, 
Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár

2022. augusztus 20. Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár

Vulkán Fürdõ-születésnap Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõ 2022. augusztus 20. Vulkán Gyógy- és

Élményfürdõ

Kemencés Fesztivál Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár 2022. augusztus 21.

Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár,
Celldömölk városközpont

Piknik Mozi Celldömölk Város
Önkormányzata

2022. augusztus 21.
(esõnap: szeptember 3.) Celldömölk városközpont

Celli Búcsú egyházi ünnep 2022. szeptember 10–11.

Vulkán Feszt Kemenes Vulkánpark 2022. szeptember Kemenes Vulkánpark

Európai Mobilitási Hét Celldömölk Város
Önkormányzata 2022. szeptember 16–22.

Megemlékezés a Trianoni
kereszt felállításának napján

Celldömölk Város
Önkormányzata,
Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár

2022. szeptember 23. Ság hegy

Sághegyi Szüreti Napok Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár 2022. szeptember 23–24.

Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár,
Celldömölk városközpont,
Alsóság

VulkánSág Szíve
Celldömölk Város
Önkormányzata, Sághegy
Térsége Turisztikai Egyesület

2022. szeptember 25. Ság hegy

Múzeumok Õszi Fesztiválja Kemenes Vulkánpark 2022. október–november Kemenes Vulkánpark

Megemlékezés az aradi
vértanúk tiszteletére

Celldömölk Város
Önkormányzata,
Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár

2022. október 6. 1848–49-es emlékhely
(Celldömölk, Szomraky u.)

Városi megemlékezés és
koszorúzás az 1956-os for-
radalom és szabadságharc
tiszteletére

Celldömölk Város
Önkormányzata,
Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár

2022. október 21.

Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, ’56-
os emlékhely 
(Celldömölk, Iskola tér)

Adventi gyertyagyújtások

Együtt Celldömölk Városért
Egyesület, Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és
Könyvtár

2022. november 26., 
december 3., 10., 17.

Celldömölk, 
Szentháromság tér

Celldömölki rendezvénynaptár 2022.
augusztus–december



AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
98-as benzin is kapható!

Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

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

TETŐFA
GERENDA, DESZKA,

CSERÉPLÉC KÉSZLETRŐL
KOMPLETT TETŐ ANYAGÁRA 

KÉRJE EGYEDI AJÁNLATUNKAT!
LEGJOBB AJÁNLATAINK

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

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

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

KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
Ajánlataink a készlet erejéig érvényesek.

EUTR: AB2491726 techn. azonosító




