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ÉRTESÍTÉS

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. tájékoztatja 
a tisztelt lakosságot, hogy Celldömölk 

közigazgatási területén (Celldömölk, Alsóság, 
Izsákfa) a korábbi vállalkozó szerződést bontott 

a települési folyékony hulladék elszállításával 
kapcsolatban. A Kemenesvíz Víziközmű Kft. 
a következőkben Szabó Norbert vállalkozóval 
kíván szerződést kötni a szennyvízszippantás 

elvégzésére. A vállalkozó a kapacitásához 
mérten szükséges mennyiség összegyűlésekor 
(mely kb. 10-13 m3) szállítja el a szennyvizet.  

Az igényeket kérjük  
a Kemenesvíz Víziközmű Kft.  

06/95/521-001 telefonszámára bejelenteni, 
melyről a Kemenesvíz Víziközmű Kft. telefonon 

visszahívja és értesíti az igénybejelentőket.
Bármilyen kérdéssel kapcsolatban várjuk 

hívásukat a fenti telefonszámon.

Köszönettel:  
Kemenesvíz Víziközmű Kft.

ÉRTESÍTÉS
A Kemenesvíz Víziközmű Kft. ügyfélszolgálati 

irodáját 2013. 09. 02-án, Celldömölkön  
a dr. Géfin L. tér 10. szám alatt megszüntette  

és továbbra
       Celldömölkön a Nemesdömölki u. 20. szám 

alatti telephelyén várja ügyfeleit.

16 órától a Szentháromság téren
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Celldömölk Város Önkormányzata, 
valamint a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár minden évben 
megemlékezést szervez az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc vértanú-
inak tiszteletére. A rendezvényt idén 
is a Batthyány domborműnél tartották 
október 6-án, az aradi vértanúk em-
léknapján.
   
A rendezvény kezdetén Ady Endre: Ok-
tóber 6. című verse hangzott el Szalai 
Szabolcs, a Soltis Lajos Színház tagjának 
tolmácsolásában, majd Söptei Józsefné, a 
város alpolgármestere emlékezett ünnepi 
beszéddel. „Emlékezzünk a hősökre, akik 
végigharcolták a szabadságharc csatáit, és 
babérkoszorú helyett bitófa, vagy enyhébb 
büntetésként golyó általi halál jutott nekik 
osztályrészül. A 13 aradi vértanú kifejezte 
az akkori Magyarország társadalmi és etni-
kai sokféleségét, s ezen túl azt is, hogyan 
tudott egy eszme a Magyarország boldo-
gulásába, fejlődésébe vetett hit szolgála-
tába állni – német, rác, szerb, magyar és 
örmény, parasztivadék, egyszerű polgár és 

gazdag arisztokrata –, ahogyan Jókai írta: 
„egy zászló alatt egy haza fiainak vallották 
magukat.” Az alpolgármester-asszony fel-
idézte a forradalom és szabadságharc né-
hány fontos momentumát, mely fontos az 
aradi hősök valódi erkölcsi nagyságának 
megértéséhez. Az 1848–49-es szabad-
ságharcban játszott szerepük miatt Ara-
don kivégzett magyar honvédtisztek közül 

négyen golyó, kilencen kötél általi halálra 
ítéltettek. A császári bosszú nem kegyel-
mezett az első felelős magyar miniszter-
elnöknek, gróf Batthyány Lajosnak sem, 
a „kegyes” ítélet akasztófa helyett golyó 
általi halált rendelt el. „Arad gyertyái az 
erkölcsi példát világítják meg nekünk. Ta-
nuljunk történelmünk nagy alakjaitól és 
a széttöredező magyar valóságban addig 
nyújtsuk egymás felé a kezünket, míg átér 
ideológiai, vagy gazdasági törésvonalak 
szakadéka felett. Fogjunk össze mind, akik 
szeretjük hazánkat, térségünket, városun-
kat, és legyen zászlónk a cselekvő erény!” 
– hangsúlyozta Söptei Józsefné. 
Jandrasovics Regina, Az Ádám Jenő Ze-
neiskola Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény növendékének előadásában 
népdalok csendültek fel, valamint a solti-
sos Szalai Szabolcstól Batthyány Lajosnak 
a kivégzés napja előtti estén írott búcsú-
levelét is meghallgathatták az egybegyűl-
tek. A jelenlevő pártok, civil szervezetek, 
intézmények képviselői a tisztelet és 
emlékezés koszorúit helyezték el a Batt-
hyány-domborműnél.  »REINER ANITA

1991 óta a Föld szinte minden országában 
október 1-én a figyelem a szépkorúakra 
irányul. E jeles esemény alkalmából szer-
vezett ünnepi műsort a Népjóléti Szolgá-
lat Idősek Klubja, melyre szép számmal 

jelentek meg nyugdíjas korú vendégek az 
intézmény klubhelyiségében. A rendez-
vényre a merseváti Idősek Klubjának tag-
jai is hivatalosak voltak, akik szeptember 
elsejétől a Népjóléti Szolgálatba integrá-
lódtak. Az ünnep jelentőségéről Kuruczné 
Falusi Tünde, a Népjóléti Szolgálat Idősek 
Klubjainak részlegvezetője emlékezett 
meg, aki beszédében köszönetet mondott 
mindazoknak, akik hosszú élet munká-
ját maguk mögött hagyva, továbbadják 
tapasztalataikat, bölcsességüket a kö-
vetkező generációnak. „Feladatunk lehe-
tővé tenni számukra az öregkorhoz méltó 
életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés 
éveiben. Vigyázni kell rájuk, segíteni őket, 
érezzék, hogy nem hagyjuk magukra 

őket, hogy fontos részei az életünknek” – 
fogalmazta meg gondolatait a részlegve-
zető. A városvezetés nevében Fehér László 
polgármester ajándékkosárral köszöntötte 
az ünnepelteket, akiknek továbbra is jó 
erőt és egészséget, tartalmas boldog éle-
tet kívánt gyermekeik, unokáik körében. 
Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte 
Benkőné Remport Lilla, önkormányzati 
képviselő valamint Csizmaziáné Hubert 
Mária, a Népjóléti Szolgálat igazgatója. 
A köszöntő gondolatok után a zenéé lett 
a főszerep. Gosztola Dorina és Turi Gábor 
lépett közönség elé, akik örökzöld sláge-
reket hoztak el, és még a közönséget is 
bevonták a dallamos nótákba. A nosztal-
giaműsort vacsora és tombolasorsolás kö-
vette, majd estig tartó mulatozással zárult 
az idősek világnapja alkalmából szerve-
zett hagyományos rendezvény.  »B-VZS

„Arad gyertyái az erkölcsi példát világítják meg”

Ünnepség az idősek tiszteletére

Megemlékezés az 1956-os forradalom 
és szabadságharcról
2013. október 23. (szerda), 16.00 óra – Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc tiszteletére rendezett városi megemlékezés az 1956-os dom-
borműnél, az Iskola téren. Ünnepi beszédet mond: Fehér László, Celldömölk 
Város polgármestere. A megemlékezést követően koszorúzás Koloszár Zoltán 
és Máté Lajos '56-os áldozat sírjánál a katolikus temetőben.

Szentmise a fogyatékosokért

A Mozgássérültek Celldömölki Csoport-
jának vezetősége nevében értesítem a 
város lakosságát és minden fogyatékkal 
élő embertársamat, hogy 2013. október 
27-én (vasárnap) 15.00 órakor szentmi-
sét tartunk a mozgássérültekért a római 
katolikus kegytemplomban. Mindenkit 
szeretettel várunk és előre is köszönjük 
részvételüket!                 Holpert Jenőné
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Rendkívüli ülést tartott Celldömölk Város 
Képviselő-testülete 2013. október 3-án. 
A rendkívüli ülés összehívását ismét a 
szoros határidők indokolták. 

A város önkormányzatának gesztorságá-
ban, a MÁV Zrt., a Vasi Volán Zrt., valamint 
a Boba, Nemeskocs, Kemenesmihályfa, 
Nagysimonyi és Ostffyasszonyfa által al-
kotott konzorcium pályázatot nyújtott 
be a közösségi közlekedés fejlesztésére. 
A pályázat 200 millió forint támogatási ösz-
szeget nyert önerő igénye nélkül. A projekt 
keretein belül felújításra kerül a vasúti pá-
lyaudvar utasváró csarnoka, az ott lévő vi-
zesblokkok, beköltözik az épületbe a Volán 

Zrt. pihenő helyisége és jegyárusító része. 
Az épület és a magasperon megközelíté-
se akadálymentes lesz, ennek érdekében 
a Wesselényi utcában parkoló helyet ala-
kítanak ki a mozgássérültek részére. Mind 
a MÁV, mind a Volán járatok indulásáról, 
érkezéséről korszerű utastájékoztató rend-
szer ad majd információt. A Kossuth utca a 
Budai Nagy Antal utcától a Vasútállomásig 
mindkét oldalán új gyalogos térburkolatot 
kap, kerékpáros sávval, az egyik oldalon 
kiépített gépkocsi parkolókkal. A Dózsa 
György-Rákóczi utcai parkoló a racionáli-
sabb helykihasználás érdekében átépítésre 
kerül, ezzel nő a kapacitása és esztétikailag 
is megújul. A buszpályaudvar teljes burko-

latcseréjére is sor kerül, az autóbuszok új 
aszfaltszőnyeget, a gyalogos részek új tér-
burkolatot kapnak. A konzorciumban részt 
vevő települések mindegyikének vasút-
állomásán zárt kerékpártároló helyeket 
alakítanak ki. Szó esett az ülésen a testü-
letnek egy korábbi döntéséről is, azaz elin-
dul az óvoda köz felújításának I. üteme a 
Városgondnokság kivitelezésében. A mun-
kálatok várhatóan még a tél beállta előtt, 
a második ütem pedig 2014 tavaszán ké-
szülnek el. A város közterületeinek szebbé 
tétele érdekében kívánják megrendezni a 
Tulipán fesztivált jövő tavasszal, ennek első 
lépése a tulipánhagymák beszerzése és el-
ültetése még az idei őszi időszakban. »LA

Nagy épületfelújításra készül a Soltis 
Lajos Színház. A volt mozi tatarozásával 
nemcsak a soltisosok kerülnek méltóbb 
körülmények közé, a belváros új szín-
foltja is lesz a kamaraszínház.

Nyolc éve használja a Soltis Lajos Színház 
a volt városi mozi épületét. A társulat a 
ház belsejét otthonosan kialakította, saját 
erőből rendbe tette a tereket, melyek ez-
által alkalmasak lettek arra, hogy színházi 
előadások, próbák helyszínéül szolgálja-
nak. Ugyanakkor jelmez- és kelléktárnak is 
használják az épületet, ami mindemellett 
még műhelyként is funkcionál. A kama-
raszínház megítéléséhez az épület külső 
képe is hozzátartozik. A megfakult ház, az 
omladozó lábazat és a málló vakolat sem 
a városhoz, sem a környezethez, sem a 
színházban dolgozókhoz nem méltó. Azért, 
hogy ez megváltozzon, a társulat elhatá-
rozta, hogy felújításba kezd. Nagy Gábor, 
a Soltis Lajos Színház társulatvezetője el-
mondta, hogy az első lépésben szeretnék 

felújítani a háztetőt, és helyreállítani azo-
kat a részeket, ahol beázik az épület. Az idei 
évre van ütemezve a déli fal szigetelése és 
vakolása. Jövőre még így is marad bőven 
munka. A ház teljes külső szigetelése, a 
homlokzat festése, az ajtók és az ereszcsa-
tornák kicserélése várhatóan elhúzódnak 
tavaszra. Ezután következhet csak a kama-
raszínház arculatának frissítése, melyre a 
Soltis Színház a nyár elején pályázatot írt 
ki. A kiírásra elsősorban olyan ötletet vár-
tak, mely passzol a színház arculatához, 
és nem utolsósorban tükrözi a soltisosok-
ra jellemző dinamizmust és játékosságot. 
– Nagyon szépen érkeztek pályamunkák a 
felhívásra. A társulati tagság úgy döntött, 
hogy demokratikus alapon átbeszéli, hogy 
melyik terv legyen a befutó. Nem ugrot-
tunk bele hűbelebalázs-módjára, felkértük 
Dummel Ottót a Műszaki Osztály vezetőjét 
a pályaművek véleményezésére. A rostán 
a benyújtott 14 pályázatból három maradt 
fönn. A továbbiakban a képviselő-testület 
által erre a célra felállított szakmai bizott-

ság állásfoglalása alapján dől el, hogy a 
városkép illetve az árajánlat szempontjá-
ból melyik munkaterv lesz a nyertes.” – 
tájékoztatta lapunkat Nagy Gábor. A külső 
felújítást támogatja az épület tulajdonosa, 
az önkormányzat, de vannak magántámo-
gatók is, akik kisebb-nagyobb összeggel 
szponzorálják a színházat. A társulat pályá-
zatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alaphoz 
abban a reményben, hogy további forrást 
nyernek az elképzeléseikhez. Mindezen túl 
a soltisosok november végére nagyszabá-
sú gálát is terveznek, ahova neves művé-
szeket hívnak meg, bízva abban, hogy az 
esemény nagy nézői érdeklődés mellett 
zajlik majd. »B-VZS

Idősek napja alkalmából zenés műsorra 
várta az érdeklődőket a Cselekvő Össze-
fogással Celldömölkért Egyesület október 
4-én. A rendezvénynek a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár színház-
terme adott otthont. Az est sztárvendége 
közkívánatra Kovács Kati énekesnő volt.

Az idősek világnapja október elsejéhez köt-
hető, 1991 óta tartják számon ezt a napot 
az egész világon. Ehhez kapcsolódóan ok-
tóber 4-én, pénteken került sor a Cselek-
vő Összefogással Celldömölkért Egyesület 

rendezvényére, ahol ünnepségre várták a 
nyugdíjas korú közönséget. A rendezvé-
nyen elsőként Pálné Horváth Mária, a mű-
velődési központ igazgatója köszöntötte a 
jelenlévőket, majd felkérte Fehér László 
polgármestert ünnepi beszédének megtar-
tására. A polgármester hangsúlyozta, hogy 
napjainkban a világon körülbelül 600 millió 
60 év feletti ember él, ami köszönhető az 
egészségesebb életmódnak és a fejlődő 
orvostudománynak. Közel 11500 lakosú 
városunkban pedig közel 3000 fő van, aki 
60 évnél idősebb. Az ünnepélyes megnyi-
tó után verssel köszöntötték az időseket a 
Soltis Lajos Színház ifjú tagjai. A rendez-
vény sztárvendége Kovács Kati énekesnő 

volt, aki legendás dalaival szórakoztatta a 
közönséget. A művésznő szerint egy ilyen 
ünnepség jó alkalom arra, hogy a nyugdí-
jas korosztály visszafiatalodhasson a dalok 
segítségével, illetve arra, hogy tudják, ők is 
fontos tahjai a társadalomnak. Az est folya-
mán tombolasorsolás színesítette tovább 
a programot. Fehér László polgármester, 
Söptei Józsefné alpolgármester-asszony és 
a képviselő-testület tagjai egyaránt segéd-
keztek a nyeremények kiosztásában. A ren-
dezvény nagy népszerűségnek örvendett, 
hiszen a péntek esti program teltházas kö-
zönség előtt zajlott. A tombolasorsolás után 
kellemes beszélgetés, pogácsa és bor várta 
a vendégeket az előcsarnokban. »KR

Komolyabb felújítás várható a MÁV utasvárójában és környékén

Felújításra vár a Soltis Lajos Színház épülete

Ünnep az idősekért
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A tervek szerint decemberben kerül át-
adásra Celldömölkön a JUFA osztrák szál-
lodalánc első magyarországi tagja, s ezzel 
párhuzamosan a Vulkán fürdőn is fejlesz-
tések és bővítések kezdődtek. A beruhá-
zások az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósulnak meg. A mun-
kálatok előrehaladott állapotban vannak. 
A szállodát év végére, a fürdőfejlesztési 
munkálatokat pedig a 2014-es év első fe-
lében tervezik befejezni.

– A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő építé-
sével eljutottunk egy olyan stádiumba, 
ahol komoly beruházások valósulnak meg. 
Ha visszaemlékezünk a kezdetekre, látjuk, 
hogy az akkori fürdőfejlesztések több ütem-
ben készültek, a beruházások folyamatosak 
voltak. A jelenlegi fejlesztéshez közel 739 
millió forintra volt szükség, amelyből az ön-
kormányzat 100 millió forint önrészt vállal, 
közel 222 millió forint az uniós támogatás, 
a fennmaradó részt viszont a JUFA vállalja 
a beruházásban, hiszen így lehet egy olyan 
fürdőt létrehozni, hogy a város, a járás la-
kosságát, valamint a szálloda és a kemping 
vendégeit is kiszolgálja. Az osztrák partner 
tisztában van vele, hogy az önkormányzat 

jelenlegi pénzügyi helyzetéből kifolyólag 
nem tud a 100 millió forintnál nagyobb 
összeget bevállalni, ezért vállalta a fürdő 
fejlesztéses beruházásait – fogalmazott Fe-
hér László, Celldömölk Város polgármestere. 
Elmondta továbbá, hogy ezek a változások 
a város lakosságát is érintik, hiszen az eddi-
gieknél több turista tekintheti meg a celldö-
mölki turisztikai látványosságokat, mint pl. 
a Ság hegyet, a Vulkánparkot, a Sághegyi 
Múzeumot, a kegytemplomot, vagy for-
dulhatnak meg a különböző vendéglátóhe-
lyeken. A polgármester bízik abban, hogy 
2015-től a fejlesztésekkel a fürdő eléri akár 
az évi 150 ezres vendégforgalmat, valamint 
abban, hogy ezek a fejlesztések további ön-
kormányzati, illetve magán beruházásokat 
indukálnak majd az elkövetkező években. 
Ennek következtében döntött úgy legutób-
bi ülésén a város képviselő-testülete, hogy 
tulipánhagymákat vásárol, és ennek jegyé-
ben tulipánfesztivált szervez 2014 tavaszán. 
A virágzó tulipánok még rendezettebb, 
esztétikusabb képet kölcsönöznek a város-
nak, hiszen fel kell készülnünk arra, hogy 
a turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően 
évente több tízezren töltenek el városunk-
ban vendégéjszakákat nemcsak a JUFA szál-
lodájában, kempingjében, de a Vasvirág 

Hotelben, vendégházakban egyaránt – és 
nem mindegy, milyen kép tárul eléjük. 
– Lesznek olyan fejlesztési programrészek, 
amelyek kapcsán elkerülhetetlen a fürdő 
részleges, illetve több hétre történő bezárá-
sa, amelyről a fürdőt üzemeltető gazdasági 
társaság folyamatosan tájékoztatja a város 
lakosságát. Meglévő medencéket fogunk 
bontani, és ahhoz fogunk hozzá építeni, 
valamint egy csúszdarész kerül kialakításra. 
A legjelentősebb fejlesztés egy gazdagabb, 
több személy pihenését lehetővé tevő szau-
navilág kialakítása illetve a gyermekrészleg 
bővítése lesz: látványos csúszdavilág kerül 
kiépítésre medencebővítéssel, játszórésszel. 
Bővítésre kerül továbbá a melegvizes me-
dence-rendszer is – nyilatkozta dr. Németh 
Gábor, a Vulkán Gyógy-és Élményfürdő 
ügyvezető igazgatója. Magyarországon a 
fürdőüzemeltetés önmagában többnyire 
nem életképes, ezért van szükség továb-
bi beruházásokra. Ennek érdekében épül 
itt, Celldömölkön is egy szálloda és egy 
kemping, továbbá várhatóan egy hónapon 
belül átadásra kerül egy műfüves-pálya is. 
Az épülő szálloda elsősorban a sportolók-
nak, a fiataloknak és a családoknak kínál 
kikapcsolódási, pihenési lehetőséget.  
 »KARVALICS ROXÁNA

Jelentős átalakítások a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőn

Lakossági fórum keretében találkozott az 
érdeklődőkkel és a párt szimpatizánsaival 
szeptember 26-án dr. Ipkovich György, or-
szággyűlési képviselő, Szombathely volt 
polgármestere, dr. Nemény András, az 
MSZP Vas megyei szervezetének elnöke 
valamint Gőgös Zoltán, az MSZP Veszprém 
megyei szervezetének elnöke. dr. Ipkovich 
György részletesen beszélt az új válasz-
tójogi törvényről, az MSZP és az Együtt 
2014-PM által megkötött választási együtt-
működésről. Dr. Nemény András a lakossá-
gi fórumon beszélt a szocialista pártra váró 
feladatokról. Az országgyűlési képviselő 
meglátása szerint, ahogy az országban, 
úgy Vas megyében is egyre nyilvánvalóbb 
a kormányváltó hangulat. 
– Azt gondolom, hogy a közvélemény-ku-
tatásokból nem érdemes kiindulni ma Ma-
gyarországon, hiszen az időközi választások 
is azt bizonyítják, hogy sokkal jobban szere-
pel az ellenzék. Én abban hiszek, hogy ami-
kor az emberek elmennek szavazni, akkor 
egyrészt elmennek valami ellen, másrészt 
meg valamiért, mert újat és jobbat szeret-
nének. – nyilatkozta dr. Nemény András, 
országgyűlési képviselő, az MSZP Vas me-
gyei szervezetének elnöke. Gőgös Zoltán, 

a szocialista párt szakpolitikusa taglalta a 
magyar agrárium nehézségeit, ismertet-
te a gazdálkodók mindennapi problémáit. 
A politikus kitért az MSZP aláírásgyűjtési ak-
ciójára is, melyet az alapvető élelmiszerek 
áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentése érde-
kében indítottak el. – Beadtunk a frakció 
nevében egy komplett törvénymódosítást 
áfacsökkentésre, amit a lakosság is jól fo-
gadott, rengeteg aláírást gyűjtöttünk ennek 
kapcsán. Remélem, hogy a kormány kellő 
érzékenységet tanúsít, hiszen egy család 
jövedelmének egyharmadát élelmiszerre 
költi – hangsúlyozta Gőgös Zoltán országy-
gyűlési képviselő. A baloldali politikusok 
szerint a kormányváltásban bízó polgárok 
számára az MSZP és az Együtt 2014 válasz-
tási együttműködése reális alternatívát je-
lenthet a 2014-es választásokon.  »KR

Lakossági fórumot tartott az MSZP Tulipánfesztivál 
Celldömölkön!

Celldömölk Város Önkormányzata 2014 tavaszán 
tervezi megrendezni az I. Celldömölki   Tulipánfesz-
tivált. A rendezvény célja kettős:
– A Tulipánfesztiválhoz kapcsolódó rendezvények  – 
népművészeti kiállítás és vásár, tulipános díszítésű 
hímzések, fafaragások, kerámiák bemutatója, vi-
rágkiállítás és vásár, egyéb népi mulatságok – kap-
csán ismertebbé tenni Celldömölköt az országban.
– A virágosítással a város képét is szebbé szeretnék 
varázsolni. A város lakossága sokat tehet ennek 
érdekében. Az, akinek lehetősége és kedve van 
hozzá, a háza előtti területen virágágyásba vagy vi-
rágládába tulipánhagymákat ültethet, hogy tavasz-
ra minél többen élvezhessék a virágok pompáját.   
A Hollandiából hamarosan megérkező tulipánhagy-
mákból ingyenesen biztosítják az elültetni kívánt 
mennyiséget azoknak, akik vállalják a virágosítást.

Igénybejelentés helye:  Városgondnokság, Temesvári u. 16.
                                   Telefonszám: 95/ 525 850

                         ideje: Október 22-től október 25-ig
                                   reggel 9-től délután 15 óráig
Igényelhető mennyiség: lakóházanként max. 50 db
                                      társasházaknál max. 100 db
                                      civil szervezet esetén: 
                                      bemutatott igény alapján
A megmaradó tulipánhagymákat köztereinken a Város-
gondnokság fogja elültetni.

ÜLTESS TE IS TULIPÁNT!
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Celldömölk, hazánk legkisebb tájegységé-
nek, Kemenesaljának a fővárosa. Lankáit 
és a Marcal folyó szűk völgyét ékesítik a 
Ság hegy és Kissomlyó vulkanikus tanúhe-
gyei. E gyönyörű vidéket sok írónk, költőnk 
énekelte már meg. A legszebb tájegysé-
get – legalábbis az itt élők szerint – ter-
mészetesnek vesszük, hogy így tekintünk 
szűkebb hazánkra. 
Jómagam 1973 óta élek Celldömölkön. Ez 
ideig életem kétharmadát töltöttem itt. 
Ezt megelőzően, a 60-as években sok nya-
rat töltöttem édesanyám szülőfalujában, 
Kemenessömjénben. Ma már született ke-
menesaljainak érzem magam. 
1991-ben vásároltam szőlőbirtokot a Ság 
hegyen, kőhajításra a néhai Dala Jóska 
bácsi és a néhai Gyűrűsi Dezső bácsi bo-
rospincéitől. Az addigi ismeretségünk egy 
érzelmekben magasabb szintre emel-
kedett, mint ahogy az a szőlősgazdák 
természetszeretetéből és a szőlőhegy 
hangulatából adódni szokott. Szőlőink vi-
zitálása, boraink kölcsönös kóstolgatása, 
bírálgatása sokszor torkollott jókedvű nó-
tázgatásba. Egyszer egy ilyen alkalomkor 
énekeltem el azt a Ság hegyi himnuszt, 
amit 1979 szeptemberében tanultam 
Dezső bácsitól, hisz a birtok vásárlását 
megelőzően is többször megfordultam a 
pincéjében. 

Elmúlt a hideg tél, itt a tavasz,
Napfény az ágakra rügyet fakaszt.
Zöldell már a határ, kék fenn az ég,
Ágak közt szólal már a nyitnikék.
Nyitnikék, nyitnikék pince ajtót
Nyitnikék, nyitnikék boroshordót
Nyitnikék, nyitnikék a szíveket.
Szeretni, szeretni az életet.

Csodálkozva kérdezte: „Te, ezt meg hon-
nét vetted?” Tőled tanultam 1979-ben, 
válaszoltam. Nagyot nőttem a szemében 
és mélyen a szívébe fogadott, hisz már 
majd’ feledésbe ment a szerzeménye. 
Egy borongós októberi napon kiállt pin-
céjének várfokára és a gyülekezőt fújta 
ütött-kopott trombitájával. Ez az egyezmé-
nyes kürtszó poharazgatásra hívta a he-
gyen tartózkodó barátokat. A megszokott 
gyülekezéstől eltérően e találkozó hangu-
lata, sokkal ünnepélyesebb, meghittebb 
volta, mit Dezső bácsi tekintete és mozdu-
latai is sugároztak. 
– Hajtsatok fejet Celldömölk 1956-os ere-
deti zászlója előtt, mely a zászlótartómon 
most lobog!
Ez a nap bizonyára október 23-a volt, 1992 
vagy 1993 esztendő valamelyikében. 
Nos, innentől kezdődött számomra az 

1956-os celldömölki zászló és a körülötte 
szóló történetek megismerése.
E történet megírásával tartozom Dala Jós-
ka bácsi emlékének, aki már 1999-ben 
tervezete ezt megírni, de a hirtelen jött 
2000. évi halála ebben megakadályozta. 
Apropóját az írásom időpontjának pedig a 
magyar Szent Korona hazaérkezésének 35. 
évfordulója adta.
Az 1956-os forradalom eseményeinek ok-
tóber 23-a kiemelkedő napja volt, ahogy 
azt a ma még élő eseményekben résztve-
vő celldömölkiek elbeszéléséből ismerem. 
Nagy tömeg gyűlt össze a város közepén 
lévő orosz temető, az orosz emlékmű kö-
rül és a hozzá kapcsolódó pártbizottság 
előtti kis területen. Beszédek, szavalatok, 
a Himnusz és a Szózat éneklése közben 
próbálta ledönteni a tömeg az orosz em-
lékművet, sikertelenül, miközben az em-
lékmű körül lévő orosz sírok sértetlenek 
maradnak.
Látva ezt Gyűrűsi Dezső tanár és Németh 
Kálmán vasúti tiszthelyettes, sebtében az 
iskola tanterméből kihozták a mászóköte-
let. Nos, a kötél segítségével, sok ember 
húzó erejével sikerült ledönteni az emlék-
művet, mintegy elégtételt szerezve az el-
múlt években elszenvedett sérelmeikért. 
Mindeközben a pártbizottság előtti zász-
lórúdon lengő magyar zászlót megszaba-
dították a diktatúra által kreált címerétől. 
Az események elcsitultak, a forradalmat 
leverték, a zászlót eltüntették. Gyűrű-
si Dezső tanár majd egy hétig volt fogva 
tartva a celldömölki rendőrségen sorstár-
saival együtt. Természetesen mindenna-
posak voltak a kihallgatások. Dezső bácsi 
ezt követően két évig nem taníthatott 
Celldömölkön. Aztán, ahogy lenni szokott, 
az élet lassan normalizálódott, de az em-
lékek nem halványodtak. 1966 őszén már 
mély sötét este volt, amikor Gyűrűsi Dezső 
ajtaján egy hosszú csengőhang jelezte, 
hogy valaki az ajtó előtt bebocsátásra vár. 
Kissé bosszúsan, de a tornatanárhoz illő 
ütemben igyekezett ajtót nyitni, de addig-
ra már az ajtó előtt nem volt senki. 
Egy lábtörlőre helyezett papírtekercset 
talált az ajtaja előtt. Először valamiféle 
gyerekcsínyre gondolt, hisz szigorú tanár 
módjára gyakran élt a testi fenyítéssel. Tü-
relmetlenül bontotta ki a csomagot, majd 
az első pillanatokat követően erős szívve-
réssel, izzadó tenyérrel vette kezébe annak 
tartalmát. Az 56-os címerétől megfosztott 
magyar zászló volt benne. 10 év múltával 
is megismerte az egyszerű fából és drótból 
hajtott tartóját. Minden kísérő írás, élőszó 
nélkül bízta valaki a zászló őrzését Gyűrűsi 
Dezső tanárra. Akkoriban Magyarországon 

ez nem is történhetett másként. Így került 
a zászló pincéjének gondosan kialakított 
rejtekhelyébe. 
Megszokott ősz végi, tél eleji hangula-
ta volt Kemenesaljának 1977. november 
végén, december elején. Mint ahogy ak-
kortájt lenni szokott, az év végének köze-
ledtével a vidéki vezetők felkerekedtek, 
hogy felkeressék a kormányban vagy 
pártvezetésben dolgozó földit, hogy a szü-
lőföld következő évi terveinek támogatója 
legyen a fővárosunkban, Budapesten. Ak-
kor úgy hívták, hogy protekciót keresnek, 
manapság pedig lobbiznak. 
Így érkezett az Országházba Dala József 
járási tanácselnök és Kálmán Jenő, az 
MSZMP járási első titkára. A fenti idő-
szakban pontosan meg volt adva, hánya-
dikán, hány órakor, a Parlament melyik 
termében fogadja őket Dr. Szekér Gyula, 
a minisztertanács elnökhelyettese. Bizony 
sokszor elnézést kért a titkárnő, hogy úgy 
másfél-két órát várniuk kellett Kemenesal-
ja akkori vezetőinek. Végre bebocsátást 
nyertek és Dr. Szekér Gyula az időcsúszás 
okát röviden ekként ecsetelte: 
– Az Amerikai Egyesült Államok küldöttsé-
gét láttátok tőlem kimenni, és ez a tárgya-
lás tett pontot a sok egyeztetést követően 
a magyar Szent Korona hazahozatalára. Az 
akarat és jóindulat mellett száraz tények is 
felszínre kerültek. Képzeljétek el, feltétele 
volt többek között a Szent Korona hazaho-
zatalának az is, hogy a Magyar Kormány 
1938-ban vásárolt sok ezer tonna búza 
árát fizesse meg az Egyesült Államoknak, 
mert a fizetség a háború kitörése miatt el-
maradt. Most a Nemzeti Bankba mennek, 
táskába rakják a pénzt és irány a repülőtér.
Hát nem volt akkortájt nagy bizalom a Ma-
gyar Népköztársaság iránt. A beszélgetés 
végén a búcsúmondatok mindig úgy vég-
ződtek:
– Oszt a nyári szabadságod alatt várunk a 
Ság hegyen a pincében egy koccintásra. 
1978 januárjában, 35 évvel ezelőtt, hosz-
szú tárgyalásokat követően az Amerikai 
Egyesült Államok elnöke visszaadta a ma-
gyar Szent Koronát jogos tulajdonosának, 
a magyar népnek. Azután hamarosan el 
is érkezett 1978 nyara, rekkenő hőség-
gel. Dr. Szekér Gyula is a régi jó szokásnak 
megfelelően szabadságát szülőföldjén élő 
rokonai meglátogatásával kezdte. Elkerül-
hetetlen volt abban az időben, hogy Dala 
Józsefnél és Kálmán Jenőnél tiszteletét ne 
tegye. Többnyire baráti beszélgetések kö-
zepette érdeklődött a vidéki élet miként-
jéről, az emberi sorsok alakulásáról. Az 
igazi nyugodt beszélgetés azért a Ság he-
gyen zajlott Dezső bácsi pincéjében, távol 

Az 1956-os celldömölki zászló rövid története
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a világ zajától és a kíváncsi tekintetektől.
A borozgatás folytán a hangulat emelke-
dett, míg a mindennapi feszültségek erős 
enyhülésbe mentek át. 1978. június 7-e 
volt. Dezső bácsi pincéjében egy hatalmas 
nagy Magyarország térkép volt felfüg-
gesztve. A beszélgetések akarva-akarat-
lanul is politikai véleménynyilvánításba 
torkolltak. Mindeközben a gazda gondolt 
egy nagyot és kiterített a gondosan letö-
rölt asztalra egy zászlót. 
A jelenlevők nagy meglepetésére a címe-
rétől megfosztott 56-os celldömölki zászló 
feküdt előttük az asztalon. A beszélgetés 
részleteiről már nem szólt Dezső bácsi, de 
tény, hogy Dr. Szekér Gyula, saját kezével 
írta fel a zászlóra:

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar!

1978. június 7.

…és aláírta azt. Ezt követően kézjegyével 
látta el a zászlót Kálmán Jenő, Dala József 
és Gyűrűsi Dezső. A beszélgetés részle-
teiről szándékosan nem mesélt, vagy 
feledésbe merült, nem tudom, de monda-
nivalóit mindig ezzel a mondásával zárta:
„Száz év múlva nem így lesz.”
Már a 90-es években is oly gyorsan teltek 
az évek, mint manapság. 1995 őszén fel-
újítottam a birtokomon lévő öreg pincét. 
Bizonyára öreg, mert az első Ság hegyi 
térképen is már rajta volt. Külön avatót 
rendeztem a felújításban segítő barátok-
nak és külön vendégséget rendeztem az 
idősebb, szellemiekben gazdagító baráta-
imnak. (Jelen voltak: Dala József, Gyűrűsi 
Dezső, Káldos Gyula, Uránovics Béla, Kiss 
Lajos, Németh Gyula, ifj. Dala József.) 
Már mind megérkeztek, mikor Dala Jóska 
bácsit kérdeztem, hogy hol van Dezső bá-
csi.
– Mögöttünk ballag, már nagyon legyen-
gítette a betegsége.
Sietve elébe mentem. Lassan lépkedett a 
botjára támaszkodva, nyakában bőrtarisz-
nya, míg a bal kezében egy kis boroskor-
sót lógatott. 
– Ezt neked hoztam, aztán, ha már nem 
leszek, időnként igyatok belőle az emlé-
kemre. Az aljára van írva tintaceruzával: 
„Dezső 1995. xI. 6.”
– Fogjad hát és hadd karoljak beléd!

Így ballagtunk vagy 80 métert. 
– Gabikám, benned nem csak jó szomszé-
dot, hanem igaz, Kemenesalját szerető 
barátot ismertem meg. Ismered az 56-os 
zászló történetét. Te vagy itt köztünk a 
legfiatalabb, kérlek, vedd majd magad-
hoz, mert érzem, nekem már nem sok van 
hátra! A kezedből ki nem adhatod, míg 
Celldömölkön nem lesz múzeum, ezt je-
gyezd meg! Illő szóval vigasztaltam, hogy 
az elmúlást hagyjuk csak utoljára.
Jó hangulatban telt az este, amikor is el-
mesélte az egész életét a mesteri szü-
letéstől az akkori napig, mint aki érezte, 
hogy nem sok volt neki hátra. 
Dezső bácsit 1996. január 5-én temettük, 
hamvainak egy része a Ság hegyi szőlőjé-
ben lett elszórva. Hát így lettem én a cell-
dömölki 56-os magyar zászló őrzője. 
Irigylem Jánosháza polgárait, hisz alig let-
tek város, de már egy nagyszerű múzeum-
mal rendelkeznek. Arra kérem az Úristent, 
hogy vegye le rólam azt a terhet, hogy a 
zászlónak új őrzőt kelljen választanom.
  »dR. vaRGa GÁBOR, ÉPÍTŐMÉRNÖK

a CELLdÖMÖLKI zÁszLÓ jELENLEGI ÁLLaPOTÁBaN

A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Cell-
dömölki Csoportja szeptember 22-én, 
tizenharmadik alkalommal szervezett 
országos „Ki mit gyűjt?” cserenapot vá-
rosunkban. Az érmes seregszemle máig 
töretlen népszerűségnek örvend a gyűj-
tők és a laikus nézelődők körében.

Több mint száz gyűjtő hozta el Celldömölkre 
féltve őrzött kincseit a „Ki mit gyűjt?” cse-
renapra. Ennél is több érdeklődő kísérte a 
börzét, melynek idén is a művelődési köz-
pont aulája adott otthont. A kiállítókat és a 
nézelődőket Pálné Horváth Mária, a KMKK 
igazgatója köszöntötte, majd Fehér Lász-
ló polgármester nyitotta meg az országos 

rendezvényt, ami immár a tizenharmadik a 
sorban. Az érmek mellett a már megszo-
kott katonai felszerelések, világháborús 
fegyverek, bélyegek, képeslapok és törté-
nelmi kiadványok is vonzották a tekintetet. 
Az ország miden részéről érkeztek régiség-
vadászok, hogy gyűjteményüket újabb da-
rabokkal bővítsék. Több olyan gyűjtő akadt, 
aki évtizedek óta hódol szenvedélyének. 
Van, aki egy-egy területre koncentrál, és 
kifejezetten papírpénzek után kutat, mások 
mindenre vevők, nekik katonai jelvények, 
kitűzők, bélyegek, söralátétek és más ré-
giségek is színesítik kollekciójukat. Kínálat 
van bőven, az asztalokon akad olyan érme, 
amiért alig pár forintot kérnek, de van olyan 
is, ami több százezer forintért cserélne gaz-
dát. A gyűjtők azt mondják, hogy az elmúlt 
években megcsappant az érdeklődés a 

régiségek után, ami elsősorban gazdasági 
okoknak tudható be, de a legértékesebb 
darabok még így is elkelnek. Jól működik a 
cserebere és az alkudozás is, az ismerősök 
segítik egymást a hiányzó darabok beszer-
zésében. A nagy érdeklődés mellett zajló 
program bebizonyította, hogy a régiségek 
vására sosem megy ki a divatból. »B-VZS

Az érem másik oldala

ŐSZÖLŐ 
szünidei foglalkozások gyerekeknek

Október 29.(kedd)
Őszi termények gyűjtése, és szalonnasütés – úti 
cél: a Ság hegy. Gyülekező: 09.00 órakora a KMKK 
előcsarnokában.

Október 30. (szerda) 10.00 óra
Játszóház és palacsinta-party – Játékok és képek 
készítése terményekből, töklámpás faragása. 
Helyszín: KMKK galéria.

Október 31.  (csütörtök) 10.00 óra
Mozimatiné
Helyszín: KMKK ART MOZI – Részvételi díj: 500 Ft/
fő/nap.

Újra jótékonysági koncert decemberben

2013. október 1-jén tartotta soros ülését az Együtt Celldömölk Városért Egyesület. Söptei 
Józsefné alelnök-asszony elmondta, hogy az egyesület életében nagy jelentőséggel bír, 
hogy megalakult ifjúsági tagozatuk, és reményét fejezte ki, hogy a fiatalok új ötletektől 
felvértezve, lendületesen látnak munkához. AZ egyesület alelnöke ismertette továbbá 
az évben várható programokat, melyek között Somló hegyi kirándulás, adventi vásár, 
jótékonysági koncert egyaránt szerepel. A jótékonysági koncert december 15-én kerül 
megrendezésre, sztárvendég – immár hagyományosan – a világhírű Mága Zoltán lesz.
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A szőlő és a bor kultúrájához kapcsoló-
dó fesztivál szeptember utolsó hétvégé-
jén került megrendezésre városunkban. 
A Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár az idei évben is megva-
lósította a 23 éves hagyományokkal 
rendelkező Sághegyi Szüreti Napokat. 
A szeptember 27-én és 28-án szervezett 
programkínálatban mindenki megtalál-
hatta az igényeinek megfelelőt, hiszen 
volt ünnepélyes szoboravató, színpadi 
műsor, de a leglátványosabbnak mégis a 
szüreti felvonulás bizonyult. Különleges 
volt a szüreti hétvége, hisz Celldömölk is 
csatlakozott az Itthon vagy – Magyaror-
szág, szeretlek! országos programhoz, így 
a szeptember 28-i szüreti rendezvényhez 
kapcsolódó, majd 29-én a Vulkánpark ál-
tal szervezett programok egyaránt a pro-
jekt részelemeiként szerepeltek.

Szüreti mulatság vette kezdetét szep-
tember utolsó hétvégéjén, Celldö-
mölkön. A rendezvény első napján a 
Tücsök és az Ultraviolák Bábcsoport 
szórakoztatta az óvodásokat és az isko-
lásokat a művelődési központ előadó-
termében. A kicsiket Söptei Józsefné 
alpolgármester-asszony köszöntötte. 
A késő délutáni órákban is folytatódtak 
a műsorok: felléptek az Energy Dance 
Sport Tánc egyesület és a Rocky Dilly 
Akrobatikus Rock and Roll Club tánco-
sai, majd Illés Erika szobrászművész 
Kemenesalja szellemisége című alko-
tásának ünnepélyes avatása követ-
kezett. Kemenesalja nagy alakjaira 

emlékeztet az a műalkotás, mely au-
gusztus utolsó hetében került a Géfin 
térre, a város új ékköveként. 
– A kormány segíti a művészeket és 
ebből városunk is profitált. Olyan köz-
téri alkotásokra lehetett pályázni, 
amelyek különböző célokat valósítanak 
meg. Celldömölk Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kul-
turális Alap köztéri műalkotások tárgyú 
pályázati felhívására, amelyet a bíráló 
bizottság sikeresnek ítélt. A felhívás 
célja az volt, hogy olyan kortárs, esz-
tétikailag és tartalmában igényes köz-
téri munkák szülessenek, melyek a 
települések kulturális jelenét erősítik – 
fogalmazta meg gondolatait Söptei Jó-
zsefné alpolgármester-asszony ünnepi 
beszédében. A polcra kerülő könyvek 
gerincére Kemenesalján élt és alkotott 
emberek nevei kerültek. Emlékeztet 
Petőfi ostffyasszonyfai tartózkodására, 
Berzsenyi Dániel költészetére, Kresz-
nerics Ferencre, de bevésődött Eötvös 
Loránd és Dukai Takách Judit neve is. 
Ölbei Lívia újságíró köszöntő beszédé-
ben visszautalt Illés Erika szobrászmű-
vésszel történő megismerkedésükre a 
gimnáziumban, majd kifejezte elisme-
rését a kompozíció kapcsán. Az avató 
ünnepségen a történelmi egyházak 
képviselői is megáldották Kemenesalja 
legújabb köztéri alkotását, a szobor hi-
vatalos felavatása pedig Koncz Zsuzsa 
Egy fiatal költő emlékére című dalával 
ért véget. Az ünnepélyes átadás után 
operett gálával folytatódott az est a 

Tihanyi Vándorszínpad közreműködé-
sével. A társulat tavaly ünnepelte 15. 
évfordulóját. Az előadók ebben az év-
ben is folytatják országjáró körútjukat, 
a szüreti napok kapcsán pedig itt, Cell-
dömölkön szórakoztatták a közönséget. 
A mulatság első napja Jambo-partyval 
ért véget. 

•  •  •
A szombati programoknak még az idő-
járás is kedvezett. Már kora délután 
elkezdődött a műsor a Kemenesaljai 
Művelődési Központ előtti téren: a he-
lyi árusok saját készítésű portékákat 
kínáltak, bor- és pálinkakóstoló várta 
a felnőtteket, a gyerekeket pedig ug-
rálóvár és ladbafürdő szórakoztatta. 
A nap fénypontja a szüreti felvonulás 
volt, mely Alsóságon, a Hegyi utcáról 
indult a városközpontba. A menet élén 
a polgármester integetett a járókelők-
nek, majd feltűntek a Tücsök Bábcso-
port tagjai, vonultak a mazsorettek és 
a fúvószenekarok, néhány pónifogat 
is bekocogott. A néptánccsoportok és 
a mazsorettek néhány tánclépés ere-
jéig megállva szórakoztatták a közön-
séget, mindeközben a gólyalábasok is 
számos tekintetet vonzottak. A felvo-
nulás után megkezdődött a szüreti mű-
sor a Tücsök Bábcsoport előadásával, 
majd Fehér László, Celldömölk Város 
polgármestere köszöntötte a jelenlé-
vőket, és üdvözölte testvérvárosaink 
delegációit. A város kiemelkedő ese-
ményére ellátogattak Neudauból, Er-
dőszentgyörgyből és Pagnaccoból is. 

Három napon át tartott a mulatság Celldömölkön

A szőlő és a bor kultúrájához kapcsoló-
dó fesztivál szeptember utolsó hétvégé-
jén került megrendezésre városunkban. 

Három napon át tartott a mulatság Celldömölkön
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A szüreti műsor keretében felléptek 
a pagnaccoi táncegyüttes és a Keme-
nesaljai Néptánccsoport táncosai, va-
lamint a Berzsenyi Táncszínház tagjai 
is. A műsorok után a Vasvirág Hotelban 
vacsora várta a testvérvárosok képvi-
selőit, ahol Fehér László polgármester 
és Gianni Ciani, Pagnacco Város pol-
gármestere ünnepélyes keretek között 
megerősítették 20 éves testvérvárosi 
kapcsolatukat. A művelődési központ 
előtti téren természetesen este is foly-
tatódtak a programok: az est sztárven-
dége Dobrádi Ákos volt, a TNT zenekar 
egykori tagja. Az énekes másfél órán 
keresztül szórakoztatta a színpad előtt 
összegyűlt hatalmas tömeget. A szüreti 
mulatság tűzijátékkal zárult.

•  •  •
Szeptember 29-én, vasárnap a Keme-
nes Vulkánpark további színes prog-
ramokkal várta a gyerekeket és a 
felnőtteket. Elsőként a Celldömölki Ön-
kormányzati Tűzoltóság parancsnoka, 
Kocsis Péter tartott előadást, majd gya-
korlatban is bemutattak egy mentési 
akciót. Ezt követően tárlatvezetésen 
vehettek részt a látogatók Jankó Zol-

tánné vezetésével, majd a Tarisznyások 
együttes gyermekkoncertje várta az 
apróságokat. A gyerekek a rendezvény 
ideje alatt kézműves foglalkozásokon 
vehettek részt, este viszont a felnőt-
teké volt a főszerep, ugyanis kezdetét 
vette a játékos Bor-tor-túra vetélkedő. 
Az Itthon vagy – Magyarország, sze-
retlek! egy országos kezdeményezés, 
melyhez az ország minden pontjáról 
közel 1300 település csatlakozott. In-
formációink szerint több százezren 
vettek részt a programokon, így or-
szágszerte sikeresen zárult szeptember 
utolsó hétvégéje.
 »KARVALICS ROXÁNA

Szeptember közepén rendezték meg 
az Édes anyanyelvünk országos nyelv-
használati verseny megyei fordulóját.  
Az írásbeli és szóbeli részből álló vetélke-
dés rendkívül összetett tudást igényelt.  
A feladatlap kitöltésekor a versenyzők-
nek nemcsak leíró nyelvtani ismereteiket 
kellett alkalmazniuk, hanem helyesírási 
készségükről, nyelvhelyességi és szö-
vegszerkesztési jártasságukról is számot 
kellett adniuk. A szóbeli fordulóban pe-
dig rövid felkészülés után négy megadott 
témából egyet kiválasztva adták elő szó-

noki beszédüket. A zsűri tagjai a beszéd 
tartalmasságát, nyelvi megfogalmazását 
és az előadók rátermettségét egyaránt 
szigorú szemmel figyelték, hiszen a ver-
seny 1-2. helyezettje képviseli majd me-
gyénket október közepén az országos 
döntőben, Sátoraljaújhelyen.
Horváth Eszter, 11. H osztályos gimnazis-
tánk meggyőző szóbeli és írásbeli teljesít-
ményével kategóriájában 1. helyezést ért 
el. Lelkesen és lelkiismeretesen készül az 
újabb megmérettetésre felkészítője, Hor-
váth Sarolta tanárnő segítségével.

Magyarországi és határon túli iskolák kö-
zötti együttműködésre helyezi a hang-
súlyt a Bethlen Alapítvány Határtalanul! 
című programja, melyre a 2013/2014-es 
tanévben a Berzsenyi Dániel Gimnázium 
és Szakképző Iskola 10. A gimnáziumi 
osztálya nyert pályázati támogatást. Fódi 
Georgina Vivien osztályfőnök, a pro-
jekt vezetője elmondta, hogy a program 
megvalósításához Romániában találtak 
partnert, a csíkdánfalvi Petőfi Sándor Is-
kolaközpontot. A Bethlen Alapítvány ál-
tal kiírt felhívás lényege, hogy a magyar 
diákok olyan határon túli településekre 
jussanak el, melyek jelentős magyar vo-

natkozással bírnak, így erősítve a határon 
innen és túl élő magyarok kapcsolatháló-
ját. A Határtalanul! program keretében a 
nyertes osztályok diákutazáson vehetnek 
részt, melynek keretében megismerik a 
partnerintézmény települését, környéké-
nek nevezetességeit. A berzsenyis diákok 
a tanulmányútra a „Székelyek az ezeréves 
határnál” címmel nyertek 3.198.800 forint 
összegű pályázati támogatást, melyet a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. finanszíroz. 
A csereprogramban 80 diák és 8 kísérőta-
nár vesz részt. Az első utazásra november 
8–14. között kerül sor, ekkor a celldömöl-
ki diákcsoport látogat el Csíkdánfalvára.  

Az egyhetes kirándulás ideje alatt a tanu-
lóknak lehetőségük lesz a romániai tele-
pülés nevezetességeinek felfedezésére, 
megismerhetik a környék látnivalóit, úgy-
mint a híres csíksomlyói búcsújáróhelyet, 
a Szent Anna-tavat illetve a Gyilkos-tavat. 
A közös program ideje alatt belekóstol-
hatnak a falusi élet tevékenységeibe, 
megtanulhatják a régi népi játékokat, és 
a határon túli magyar fiatalokkal közösen 
kipróbálhatják magukat egy székely-ma-
gyar meseírásban. A program folytatására 
márciusban kerül sor, amikor a székelyföl-
di partnerintézmény diákjai látogatnak el 
Celldömölkre. »BVZS

Szép sikerrel indult az új tanév városunk középiskolájában

Immár másodszor utaznak Erdélybe

Programajánló

Október 11. (péntek)  19.00 óra
Séta az őszi csillagos égen – távcsöves  bemuta-
tó és ismerkedés az égbolttal. Az előadást és a 
bemutatást vezeti: Varga Enikő. Helyszín: KMKKK 
előtér. (Esőnap: október 16. szerda 19.00 óra)

Október 18. (péntek)  10.00 és 14.00 óra
KISKALÁSZ ZENEKAR  KONCERTJE - ismert gye-
rekdalok, népszerű énekek, népdalok, meg-
zenésített versek, mondókák. Helyszín. KMKK 
színházterem.

Október 24. (csütörtök) 19.00 óra 
Dumaszínház – Fellépők: Kőhalmi Zoltán és Be-
liczai Balázs. Belépőjegy:2500 Ft. Helyszín: KMKK 
színházterem.

Október 25. (péntek) 15.00 óra
Janikovszky Éva író emlékkilállításának megnyitó-
ja – Közreműködik: Horváth Lili színművész. Hely-
szín: KMKK galéria

Október 26. (szombat) 19.00 óra
Hajmeresztő – bűnügyi társasjáték a Turay Ida 
Színház művészeinek előadásában. Szereplők: 
Szirtes Gábor, Pásztor Erzsi, Kersztes Ildikó, Bozsó 
József, Nagy Gábor, Bácsatyai Gergely. Belépő-
jegy: 3200 Ft, 2700 Ft, 2200 Ft. Helyszín: KMKK 
színházterem.

Kórusok koncertje
Az angol Voice of the People kórus lesz 
a vendége városunknak 2013. október 
19-én (szombaton). Az angol együttes 
a Liszt Ferenc Vegyeskarral ad közös 
koncertet 15 órai kezdettel a Keme-
nesaljai Művelődési Központ és Könyv-
tár galériáján.
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A hatvan év feletti korosztály számá-
ra szerveztek kulturális és művészeti 
vetélkedőt szeptember 19-én a KMKK-
ban. A megyei Ki mit tud? versenyen az 
idősek fiatalos lendülettel mutatták be 
produkcióikat. 

Nemcsak a húszéveseké a világ. Akár ez is 
lehetett volna a mottója, annak a megyei 
rendezvénynek, amely az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma és a Szociális Igazgatók 
és Szakemberek Magyarországi Egyesüle-
tének közös szervezésében került lebonyo-
lításra, Celldömölkön. Az idősek határokon 
átívelő kulturális és művészeti vetélkedő-
jének résztvevőit a városvezetés nevében 
Fehér László polgármester köszöntötte.  
A fesztivált a SZIME Vas Megyei Tagoza-
tának vezetője, Csizmaziáné Hubert Má-

ria nyitotta meg, aki egyben a Népjóléti 
Szolgálat igazgatója is. Az intézményve-
zető megnyitó beszédében azt hangsú-
lyozta, hogy ez a rendezvény jó példája 
annak, hogy a civil szervezetek és az ön-
kormányzati intézmények megmutassák 
együttműködő képességüket. Hozzátette 
azt is, hogy az idős generáció életmódja, 
szokása átalakulóban van, egyre inkább 
fiatalosodik ez a korosztály. Éppen ezért 
olyan foglalkozásokat kell nekik szervezni, 
melyek lekötik a figyelmüket, ugyanakkor 
az érdeklődésüknek megfelel és a szelle-
müket is frissen tartja. Ennek a kihívásnak 
kiválóan megfelel az a kulturális fesztivál, 
melynek megyei elődöntőjét első ízben 
rendezték meg városunkban. A váloga-
tón közel 100 fellépő, több mint 25 mű-
sorszámban mutatta meg a tehetségét.  
Az egykori Ki mit tudok hangulatát felele-
venítő vetélkedőn egymást váltották a fel-
lépők, akik korukat meghazudtolva adták 
elő műsorszámaikat. Voltak, akik egyéni-
leg próbáltak szerencsét, mások csapat-
ban érezték magukat erősnek. A szereplők 
sorába a Népjóléti Szolgálat örökifjú tagjai 
is beálltak, akik a hétköznapokban is aktív 
kulturális életet élnek. Kuruczné Falusi Tün-
de, a Népjóléti Szolgálat Idősek Klubjainak 
részlegvezetője elmondta, hogy a megye 
számos településéről érkeztek fellépők.  
A celldömölki rendezvény az országos 

elődöntő előszobája volt. A kiválasztottak 
Pécsett mérettetik meg magukat legköze-
lebb, a legügyesebbek pedig a Budapesten 
megrendezésre kerülő országos döntőben 
bizonyíthatnak. Habár a verseny tétje a to-
vábbjutás volt, ennek ellenére a fellépők 
tapssal bátorították egymást. A zsűri az 
utolsó műsorszám után meghozta a dön-
tést és kihirdette a nyerteseket. Vers, próza 
kategóriában aranyminősítést kapott Hencz 
Ottóné, Mézga Gizella és Bartha István, aki 
bejutott az országos elődöntőbe. Zene ka-
tegóriában aranyminősítéssel jutalmazta a 
zsűri Gál Pál és Sinkó Pál műsorát, a Sziré-
nek Trió népdalválogatását, Tóth Vásárhelyi 
Ilona musical előadását valamint az Őszi-
rózsák és a Szivárvány kórus produkcióját, 
akik ott lehetnek a területi selejtezőn is. 
Egyéb kategóriában az Őszirózsák tánccso-
port képviselheti megyénket a vetélkedő 
következő fordulójában.
 »BARANYAI-vajda zsuzsa

Még a nyár végén került megrende-
zésre a Nemzetiségi Roma Napok vá-
rosunkban, melynek a Téglagyári tó 
mögötti rendezvényterület adott ott-
hont. A kétnapos esemény nagy nép-
szerűségnek örvendett: zene, tánc és 
főzőverseny is várta a látogatókat. Erről 
és a további tervekről kérdeztük Bako-
nyi Lászlót, a Celldömölki Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat vezetőjét: 

– A Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat immár hetedik éve rendezte meg 
a hagyományosnak mondható Nemzetiségi 
Roma Napot városunkban a nyár végén. 
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, hiszen 
napsütés mellett élvezhették a látogatók a 
programok sokaságát. A program célja az 
volt, hogy a roma lakosságot összehozzuk a 
nem roma lakossággal, akik a közös progra-
mok által megismerhetik az etnikai csoport 
kultúráját. Celldömölk Város Önkormányza-
ta állandó támogatója a hagyománytisztelő 
eseménynek. A városvezetést Fehér László 
polgármester és Söptei Józsefné alpolgár-
mester-asszony képviselte, akik szintén ün-

nepi beszéddel köszöntötték a jelenlévőket. 
Szombat délelőtt kezdetét vette a főzőver-
seny: babgulyás, csülökpörkölt és halétel is 
készült a bográcsban. Délután sor került a 
,,Tiéd a színpad – Ki mit tud?” vetélkedőre, 
ahol a gyerekek megmutathatták tudásu-
kat a közönség és a zsűri előtt. A hölgyek 
több korosztályban indulhattak szépségve-
rsenyen a délután folyamán, a zsűri nehéz 
döntés elé került, hiszen szebbnél szebb 
lányok és anyukák léptek színpadra. A férfi-
ak részére borivó versenyt rendeztünk: az 
nyert, aki először tette le az üres poharat. 
A hivatalos megnyitó után az ajándékok 
és a díjak kiosztása következett a dobogós 
helyezetteknek. Természetesen a zene és 
a tánc sem maradhatott ki a programok 
sorából: felléptek a Toronyi Rajkón Roma 
Táncegyüttes tagjai, a Jambo zenekar éne-
kesei, a szombat esti hangulatról pedig Roni 
és Csóré Béla csapata gondoskodott. A ze-
nés-táncos műsorok különösen nagy nép-
szerűségnek örvendettek a helyi lakosság 
körében. 
»Milyen rendezvényeket terveznek a jövőre 
vonatkozóan?

– Természeten az idei és a jövő évre is várha-
tók még programok a helyi roma közösség 
életében. Celldömölki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közreműködésével ismét 
járni fogja a Mikulás a várost, aki december 
6-án szaloncukrot és csokoládét osztogat 
majd minden gyermeknek. A terveik szerint 
tavasszal sportolási lehetőséget szeretnénk 
biztosítani hátrányos helyzetű gyerekeknek, 
megtanítva őket ezzel a mozgás fontossá-
gára, valamint nyári tábort is szeretnénk 
szervezni a fiataloknak. Jövőre is sor kerül 
a Nemzetiségi Roma Nap megszervezésére, 
amely a nyolcadik lesz a sorban. 
A Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat köszönetét fejezi ki a VII. Celldö-
mölki Roma Nap megrendezéséhez nyújtott 
segítségért az alábbi támogatóknak:
Celldömölk Város Önkormányzata, Swie-
telsky Vasúttecnika Kft., Vasvirág Hotel, 
Kemenesmagasi Fehérpecsenye Kft., Fer-
rosüt Kft. celldömölki kenyérgyára, Bakó 
Trex Kft., Dömötör Zoltán egyéni vállalkozó, 
V és G Víz-, Gáz-, Fűtéstechnika Szaküzlet, 
SAP Autópatika, Babaház, Kovács és Kovács 
Kft. Víz-, Gáz-, és Fűtéstechnika Szaküzlet, 
„FULLCOLOR” 2000 Kft., Forró Sándor egyé-
ni vállalkozó, Kemenesmagasi Agrár Kft.,  
Celli-Sághegyalja Zrt., Völfer Krisztián egyé-
ni vállalkozó.
 »KARVALICS ROXÁNA

Idősen is fiatalosan

Sikeres rendezvények a nemzetiségi 
önkormányzat szervezésében
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Örül a fürdő körüli fejlesztéseknek?
»KÉRDEZ: BARANyAI-VAJDA ZSUZSA »FOTó: KARVALICS ROxÁNA

Úgy gondolom, van igény az 
ilyen jellegű beruházásokra, hi-
szen pozitív hatással van a város 
turisztikai arculatára. A négy-
csillagos szálloda többek szá-
mára vonzó lehet, hiszen azok, 
akik eddig csak nyáron keresték 
fel a fürdőt, a strandszezonon 
kívül is visszatérhetnek és több-
napos wellness-programokat 
szervezhetnek. A családommal 
Vönöckön élünk, alkalman-
ként szoktunk járni a fürdőre.  
A gyerekekkel az átalakítás 
után biztos, hogy el fogunk jön-
ni, kíváncsian várjuk, hogyan 
újul meg a gyermekrészleg.

Horváth 
Richárd

Minden bizonnyal nagy lépés 
lesz a város idegenforgalmá-
ban a Vulkán fürdő fejleszté-
se. A négycsillagos szálloda és 
kemping nemcsak a turizmust 
lendítheti fel, hanem új mun-
kahelyeket adhat a helyi és 
környékbeli álláskeresőknek.  
A külföldi kapcsolatok segítsé-
gével a határon túl is híre mehet 
a városnak, ami tovább növel-
heti a vendégforgalmat és újabb 
ajtókat nyithat meg a befekte-
tők előtt. Ha végéhez ér a fürdő-
bővítés, mindenképp eljövünk a 
barátaimmal, és az új szolgálta-
tásokat is kipróbáljuk majd.

Az elmúlt években sok olyan 
változás történt a központban, 
ami szebbé tette a városképet, 
a fürdőberuházással pedig az 
idegenforgalom is megindul-
hat. Elképzelhetőnek tartom, 
hogy Celldömölkön kitörési 
pont legyen a turizmus, láttunk 
erre példát más városban is.  
A gyerekekkel főleg a strand-
szezonban szoktunk kilátogatni 
a fürdőre. Helyben van, árban 
is megfelelőnek tartom, ezért 
nem szoktunk máshová járni. 
A gyerekek különösen élvezik a 
strandolást, örülök, hogy rájuk 
is gondoltak a bővítés során.

Nyáron gyakran látogatok ki a 
Vulkán fürdőre a barátaimmal, 
szeretek eltölteni egy-egy dél-
utánt itt. Sokat fejlődött a város 
az elmúlt években, és örülök, 
hogy a fürdőn is elkezdődtek 
az átalakítások, hiszen szükség 
volt már erre. Különleges dolog-
nak tartom, hogy városunkban 
egy négycsillagos szálloda épül. 
Ha elkészül, szerintem több kül-
földi és hazai turista fogja felke-
resni Celldömölköt. A bővítések 
miatt biztosan több személy-
zetre lesz szükség, így többen 
elhelyezkedhetnek majd a tu-
rizmusban.

Horváth 
Lászlóné

Kutasi 
Krisztián

Juhász 
Martina

 » O L V A S Ó I  O L D A L

Mozimûsor- ajánló 2013. október
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, 9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 1., Jegyárak: teljes árú jegy 3D: 1000, normál 800 Ft, 
diák- és nyugdíjas jegy 3D: 800, normál 600 Ft. Jegyek a filmklubba: teljes árú jegy: 700 Ft, nyugdíjas-, diákjegy: 500 Ft. Jegyfogla-
lás: 06 95 779-301, 302. Jegypénztári órák: KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK: 15.00–18.00, PÉNTEK: 15.00–19.00, SZOMBAT: 14.00–19.00.
Internetes jegyfoglalás, bővebb információ: artmozi.celldomolk.hu. Keresse műsorunkat a port.hu mozi- és filmadatbázisában is!

FILM CÍME KH VETÍTÉS IDÔPONTJA EGYÉB TUDNIVALÓK

Isten szolgája: Sándor István szalézi vértanú 2013. 10. 17., 17.00 színes, magyar rövid játékfilm, 42 perc, 2013

Gravitáció 3D 2013. 10. 17., 19.00 színes, feliratos, amerikai sci-fi, 90 perc, 2012

Repcsik 3D 2013. 10. 18., 17.00 színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 92 perc, 2013

Gravitáció 3D 2013. 10. 18., 19.00 színes, feliratos, amerikai sci-fi, 90 perc, 2012

Repcsik 3D 2013. 10. 19., 17.00 színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 92 perc, 2013

Gravitáció 3D 2013. 10. 19., 19.00 színes, feliratos, amerikai sci-fi, 90 perc, 2012

Isten szolgája: Sándor István szalézi vértanú 2013. 10. 21., 17.00 és 19.00 színes, magyar rövid játékfilm, 42 perc, 2013

Isten szolgája: Sándor István szalézi vértanú 2013. 10. 22., 17.00 és 19.00 színes, magyar rövid játékfilm, 42 perc, 2013

Előtted az élet 2013. 10. 24., 17.00 színes, feliratos, olasz vígjáték, 117 perc, 2008

Szupercella 2013. 10. 24., 19.00 színes, magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 2013

Gladiátorok gyöngye 3D 2013. 10. 25., 17.00 olasz animációs film, 2012

Szupercella 2013. 10. 25., 19.00 színes, magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 2013

Gladiátorok gyöngye 3D 2013. 10. 26., 17.00 olasz animációs film, 2012

Szupercella 2013. 10. 26., 19.00 színes, magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 2013

Előtted az élet 2013. 10. 28., 17.00 és 19.00 színes, feliratos, olasz vígjáték, 117 perc, 2008

Előtted az élet 2013. 10. 29., 17.00 és 19.00 színes, feliratos, olasz vígjáték, 117 perc, 2008

Előtted az élet 2013. 10. 30., 17.00 és 19.00 színes, feliratos, olasz vígjáték, 117 perc, 2008

Isteni műszak 2013. 10. 31., 17.00 színes, magyar fekete komédia, 2013

Diana 2013. 10. 31., 19.00 színes, magyarul beszélő, angol életrajzi dráma, 113 perc, 2013

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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KTTC-STOCKERAU – CVSE-SWIETELSKY- 
WEWALKA 4:6
Stockerau, férfi Szuperliga asztalite-
nisz-mérkőzés.

Páros: Jakab-Molnár, Fazekas-Nagy 1:3 
(-9, -8, 10 -9). Csupa magyar játszotta 
az osztrák-magyar páros csatát. A szoros 
találkozón a celliek felé billent a mér-
leg nyelve (0-1). Egyéni, 1. forduló: 
Pfeffer-Szita 3:2 (-11, 5, -6, 10, 11), Ja-
kab-Nagy 2:3 (6, -8. -9, 6, 8), Molnár-Fa-
zekas 1:3 (-7, -8 5, -7). Szita elszalasztotta 
a nyerési esélyt. Nagy Krisztiánt azonban 
pontos, összeszedett játék jellemezte, 
ezáltal sikerült felülkerekednie az olim-
pikon, négyszeres magyar bajnok Jakab 
Jánoson. Fazekas Péter is meggyőző tel-
jesítményt produkált a korábban Celldö-
mölkön is megfordult Molnár Krisztián 
ellen (1-3). 2. forduló: Jakab-Szita 3:1 (6, 
-3, 7, 6), Pfeffer-Fazekas 2:3 (5, -8, 10, -7, 
-7), Molnár-Nagy 1:3 (-6, -4, 7, -11). Szita 
Jakabbal egy szett erejéig tudott lépést 
tartani. Fazekas nehezen, de legyőzte 
Pfeffert. Nagy továbbra is ellenállhatatlan 

volt, így tovább nőtt a celliek előnye (2-
5). 3. forduló: Jakab-Fazekas 3:0 (8, 3, 5), 
Molnár-Szita 3:2 (8, 8, -6, -3, 9), Pfeffer-
Nagy 2:3 (-6,12. 7, -7, -9). Az utolsó 
körben olyannyira sült Jakab keze, hogy 
Fazekasnak szemernyi esélye sem volt 
ellene. Szita ugyan nagy csatában szintén 
kikapott, de Nagy Krisztián újabb száz-
százalékos teljesítményt jelentő győzel-
me bebiztosította a celldömölkiek sikerét 
(4-6). A Klubcsapatok Szuperligájának 3. 
fordulójában a nagy vetélytárs osztrák 
Stockerau vendégeként állt asztalhoz 
csapatunk. Nagy Krisztián parádés játéká-
nak köszönhetően óriási mérkőzésen 6:4 
arányú győzelmet szereztünk. Krisztián 
mindhárom mérkőzését megnyerte, és 
Fazekassal párosban is győztek. Fazekas 
Péter is hozott két fontos mérkőzést, Ja-
kab János ellen viszont nem volt esélye. 
Jól játszott Szita Márton is, balszerencsés 
vereséget szenvedett az ellenfél 3. számú 
játékosától. A november 19-i visszavágó 
szintén nehéz mérkőzésnek mutatkozik. 
Győztek: Jakab 2, Pfeffer 1, Molnár 1, 
illetve Nagy 3, Fazekas 2, Nagy-Fazekas.

Félidejéhez érkezett a VulkánSport Egye-
sület szervezésében zajló V. Öregfiúk Vá-
rosi Kispályás Bajnokság. A ligeti műfüves 
pályán csütörtök esténként zajló küzdel-
mekben két csapat őrzi még a veretlensé-
gét: a félidőben első helyen álló Csütörtök 
három győzelme mellett legutóbb épp a 
második helyen álló Merse Amigo elleni 
döntetlennel vesztette el első pontjait. A 
merseiek korábban már döntetleneztek 
egyszer, így most két pont hátránnyal 
várják a második kört. A kispad legjobbjai 

igazolták, hogy méltatlan volt az eddigi 
nélkülözésük, mert most 50%-os teljesít-
ménnyel a harmadik helyen állnak, nagy 
küzdelemben a dobogóért a negyedik 
helyezett Szalai Szaki csapatával. Jelen-
leg sereghajtó a Benkő Fürdőszobaszalon, 
akik vigasztalódhatnak azon, hogy egyik 
játékosuk a legjobb góllövőnek járó díjért 
még versenyben van. Ebben a verseny-
ben első helyen Nyári Norbert áll 9 góllal 
a Merse Amigóból, Dobány Gábor (Csütör-
tök) a második 6 góllal, míg bronzcipősek 
5-5 góllal Lőrincz János (Csütörtök) és Fo-
dor Zoltán (Benkő Fürdőszobaszalon).
  »DOTTO

Magabiztos győzelem idegenben

Félidőben a bajnokság

Bajnoki mérkőzések

NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – 
Tokod 15:3
Ölbei Péter 4, Németh Péter 4, 
Lukács Balázs 3, Teket Attila 2, 
továbbá az Ölbei-Teket és a Né-
meth-Lukács párosok 1-1 győzel-
met szereztek.
Csak három vendégjátékos érke-
zett, így nagyon sima hazai gőze-
lem született.

NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – 
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. 12:6
Tarr Sándor 4, Dr. Németh Gábor 4, 
Máthé Gyula 2, Baranyai Domon-
kos 1, Tarr-Máthé páros 1, illetve 
Tamás László 2 Szabó Ferenc 2 Ba-
lázs Gyula 1 Tamás-Balázs páros 1.
Az esélyesebb csapat nyert.

CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – 
Kőszegi SK I. 10:8
Tamás László 4, Szabó Ferenc 2, 
Balázs Gyula 2, Csupor Máté 1, to-
vább a Tamás-Balázs páros is győ-
zött. A vendégeknél: Kiss János 3, 
Tauker Tamás 2, Keve Szabolcs 1, 
Ambrus Zoltán1, illetve a Kiss-Tau-
ker páros nyert.
A vendégek nagyon gyengén 
kezdtek, már 8:2 –re is vezetett a 
hazai csapat. A végére szorosabb 
lett a mérkőzés, de sikerült a két 
pontot itthon tartani.

Győri Vertikál – CVSE-SWIETELSKY- 
WEWALKA III. 5:13
Máthé Gyula 4, Dr. Németh Gábor 
3, Orbán Renátó 2, Fehér László 2, 
továbbá a Fehér-Dr. Németh páros 
is győzött. Az esélyesebb vendé-
gek magabiztosan nyertek.

A korábbi évekhez képest valami megindult, 
változott a Ság hegyen. Ennek egyik oka, 
hogy új tulajdonosok jöttek, akik fantáziát 
láttak a szőlőművelésben, bortermelésben. 
A korábban döntően kis területek mellett 
megjelentek a gépesített nagybirtokok. Az 
előző évtizedek gyalogló, kerékpározó, lo-
vaskocsival szállító gazdái helyett autók, te-
repjárók járják a földutakat. Korábban néha 
még az is előfordult, hogy a gyalogosan 
közlekedőt bosszantotta az autóforgalom és 
az amúgy is nehezen járható földútra gazt, 
szemetet dobtak, esetleg szögeket szórtak. 
Végre érezhetően változik az arra járók, 
ott dolgozók szemlélete! Több helyen kö-

zös összefogással, munkával rendezgették, 
esők után helyreállították az utak járható-
ságát. A gazdák jó része ma már nem csak 
saját telkén vágja le a füvet, ágat, hanem 
az út szélén és közepén is, így kímélve az 
arra járók autóit, növelve a turisták érdek-
lődését. A hegy nyugati oldalán pedig már 
arra is van példa, hogy egy új telektulajdo-
nos vállalkozó saját költségén – s nem csak 
saját szükséglete okán – jelentősen javította 
egy nagy forgalmú földút állagát. Munkát 
és költséget nem kímélve a közösség érde-
kében segített és példát mutatott. 
Jenei Zsolt vállalkozónak ezúton is köszönik 
az út használói.

Változás a Ság hegyen
Értesítés

A Kemenesaljai Szőlő- és Kert-
barátok Köre értesíti tagságát, 
és az érdeklődőket, hogy soros 
klubfoglalkozását október 15-én 
(kedden) 17 órakor tartja a mű-
velődési központban. 
Téma: Aktualitások a kiskertekben, 
gyümölcsösökben, szőlőkben. 

Minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak a szervezők!
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» S P O R T

Celldömölk – Kemenesmagasi 6-0 (2-0)
Celldömölk, 200 néző Vas megyei labda-
rúgó-bajnokság 7. forduló, 2013. szep-
tember 28.
Vezette: Bazsó Ferenc (Mészáros Péter, Ko-
vács Jenő).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Györkös, Bodor, 
Virág (Enyingi Márk 66. p.) – Szuh (Megyesi 
66. p.) – Baranyai (Mógor 55. p.), Németh, 
Manganelli, Gaál (Enyingi Marcell 59. p.) – 
Boda (Győri 59. p.). Edző: Hegyi László.
Kemenesmagasi: Bíró – Fodor, Bors, Ver-
rasztó, Csiszlér – Kovács, Döbrönte, Kalmár, 
Szele, Rosta – Őri (Tarczi 67. p.). Edző: Szép 
Tamás.
Góllövők: Baranyai Zsolt 2 (5. és 52. p.), Gaál 
Gyula (10. p.), Németh József (48. p.), Boda 
Péter (56. p.) és Enyingi Marcell (62. p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Kemenesmaga-
si U21 14-0 (11-0). Lőrincz Gábor 3, Hajas 
Máté 3, Baráth Máté 2, Gersey Bence 2, Büki 
Martin, Nagy Barnabás, Hérincs Dániel. A se-
reghajtó vendég együttes ellen magabiztos 
győzelem.

Uraiújfalu - Celldömölk 1-2 (1-1)
Uraiújfalu, 80 néző Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság 8. forduló, 2013. október 6.
Vezette: Vass István (Bede Tamás, Papp 
János)
Uraiújfalu: Németh – Varga P., Sándor, Varga 
G., Móritz – Kiss (Nagy 79. p.), Gallen A., Gal-
len I., Molnár – Varga P. (Tóth 67. p.), Farkas. 
Edző: Csákvári Zsolt.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor (Németh 
64. p.), Megyesi, Enyingi Marcell – Enyingi 
Márk (Simon 80. p.), Szuh, Manganelli, Ba-
ranyai – Győri (Boda 70. p.), Gaál (Mógor 75. 
p.). Edző: Hegyi László.
Góllövők: Molnár Imre (43. p.), illetve 
Manganelli Zsolt (10. p.) és Simon Marcell 
(86. p.).
Előmérkőzés: Uraiújfalu U21 – CVSE U21 
0-8 (0-4). Hajas Máté 4, Szép Dániel, Szakál 
Márk, Lőrincz Gábor, Gersey Bence. Meg kel-
lett dolgozni az eredményért, de megérte, 
hiszen továbbra is ragadunk az élmezőnyhöz. 

Immáron hat meccsesre duzzadt a bajnoki-
kat tekintve a nyerési sorozatunk, ebből öt 
ugyan egygólos különbségűre sikeredett, de 

a Kemenesmagasi ellen nem fukarkodtak a 
celliek a gólokkal. Volt is miért visszavágni, 
hiszen az egyesület az egyik legnagyobb kü-
lönbségű vereségét a megyei első osztályban 
éppen a Magasi ellen szenvedte el a múlt 
évben (6-1). Némi zavart okozhat, ha valaki 
nem követi szorosan a történéseket és meg-
nézi az akkori és a mostani meccs góllövőit, 
ugyanis Boda Péter akkor hárommal, Bara-
nyai Zsolt eggyel a mi, most Boda eggyel, 
Baranyai pedig kettő góllal a volt egyesüle-
te hálóját terhelte meg. Hat gól után nem 
illik a helyzetkihasználásra panaszkodni, de 
az, hogy „csak” ekkora lett a nagyarányú 
győzelem, még mindig a vendégekre nézve 
volt hízelgő. Apropó helyzetkihasználás: az 
Uraiújfalu ellen az első félidőben számtalan 
helyzetet dolgozott és hagyott ki az együt-
tesünk, igaz, az apró termetű hazai portás 
nagy napot fogott ki ismét, csak Manganelli 
Zsolt jó húsz méteres lövése mattolta őt egy 
szögletrúgást követően az első félidőben. 
A nyomasztó celli mezőnyfölényt egy-egy 
gyorsnak szánt hazai kontra oldotta, ezek kö-
zül az egyik végén az örökifjú Molnár Imre 
(41) közelről egyenlített, minekutána még a 
középvonalnál ő mentette meg bedobás elől 
a hazaiak egy vaktában kivágott felszabadí-

tását. A második félidő már kiegyenlítettebb 
játékot hozott, igazából három esélyessé 
vált a végjátékban, amikor is a frissen beállt 
– majd csak decemberben nagykorúvá váló 
– Simon Marcell nemcsak bátran húzott ka-
pura a bal szélen, hanem bátran ki is lőtte a 
hosszú sarkot. Ő még nem örök, csak ifjú, de 
gólja profi munka volt, a csapatból tizenket-
tedikként iratkozott fel a góllövő listára, ami 
jó. Jó, hogy nem két-három játékos felelőssé-
ge és képessége csak a góllövés a csapatból, 
hanem szép lassan mindenki feliratkozik a 
listára. Ha kritikai észrevétel is megenged-
hető, csak annyi lenne, hogy nem elég egy 
meccsen mezőnyfölényben játszani, jobb 
helyzetkihasználás kell, mert az eddigi hét 
győzelemből öt egygólos különbségű, pedig 
az adott játék képéből messze nem ez követ-
kezett volna. Dicséret viszont azért jár, hogy 
az utolsó pillanatokig képes a csapat menni 
és menni, de miért úgy kell kicsikarni a győz-
tes gólt?
A folytatás nem könnyű, jönnek az élme-
zőnyhöz, de legalábbis a középmezőny ele-
jéhez tartozó csapatok sorban, először hazai 
pályán a meglepően jól startoló újonc Ma-
gyarszecsőd lesz az ellenfél október 12-én 
15.00-tól, majd a rossz emlékű rábapatyi 
pálya következik. Muszáj lenne a hat pont 
begyűjtése, a képesség megvan hozzá!
  »DOTTO

Kapaszkodunk az élmezőnyhöz

hely csapat M Gy D V LG KG GK P

1. RÉPCELAKI SE 8 8 0 0 28 4 24 24

2. JÁNOSHÁZA KSK. 8 7 1 0 20 6 14 22

3. SÁRVÁR FC 8 7 0 1 31 7 24 21

4. CELLDÖMÖLKI VSE 8 7 0 1 18 6 12 21

5. KIRÁLy SZE. 8 6 0 2 17 7 10 18

6. MAGyARSZECSŐD SE. 8 4 1 3 16 10 6 13

7. VASVÁR VSE. 8 4 1 3 17 14 3 13

8. URAIÚJFALU SE 8 4 1 3 15 15 0 13

9. RÁBAPATyI KSK. 8 3 1 4 15 12 3 10

10. KEMENESALJA FC 8 3 0 5 14 17 -3 9

11. HALADÁS VSE 8 3 0 5 12 16 -4 9

12. VÉP VSE 8 1 1 6 13 21 -8 4

13. KEMENESMAGASI SE. 8 1 1 6 8 28 -20 4

14. SZENTGOTTHÁRD VSE. 8 1 0 7 4 20 -16 3

15. BÜKI TK 8 1 0 7 8 32 -24 3

16. KŐSZEGI SK 8 0 1 7 4 25 -21 1
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Celldömölk központjában a Budai 
N. A. utca 6. sz. alat�i családi ház 
nag�, f�ves udvar�al, garázsokkal, 

melléképületekkel, ÜZLETTEL 
(volt CSÖNGE Büfé-Falatozó, 
jelenleg állateledel bolt) eladó.

Infó: Csönge Ferenc
+36 20/29-99-909

Mail: drennan@horgaszcsonak.com
Irányár: 15 M Ft.
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ÜZLET, CELLDÖMÖLK SÁGI U. 41.: 06/70/410-9337
TELPHELY (KÖCsK): 06/70/410-9336
06-70/372-9441,  06/70/410-9338

ELEKTRO DISZKONT
Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)

www.elektrodiszkont.bolt.hu

LED ÉS LCD TV-k NAGy VÁLASZTÉKBAN!

Nordfrost 6 fiókos fagyasztó A++ 40.000 Ft-tól
Kombinált hűtő már 45.000 Ft-tól

Kishűtők 110 l 25.000 Ft-tól
Mosógépek 50.000 Ft-tól

SZÁRÍTóGÉPEK 55.000 Ft-tól

Mosogatógépek: 65.000 Ft-tól

További kínálatunk: konyhai mérleg, fürdőszobai mérleg, 
hajsimító, hajszárító, kotyogó, grillsütő, tojásfőző, turmix, 

aszaló, botmixer, hősugárzó, kenyérsütő, vízforraló, húsdaráló, 
mp3, fejhallgató, kenyérpirító, porszívó, olajradiátor.

ALMAVÁSÁR VÖNÖCKÖN!
 

SZEDETT
TÉLI ALMÁK:

IDARED:             150 Ft/kg
JONAGORED:    150 Ft/kg
GOLDEN:           150 Ft/kg
GÁLA:                150 Ft/kg

Alexander körte: 200 Ft/kg
(Amíg a készlet tart!)

 
Hétfőtől szombatig:  

9 órától 12 óráig és 14 órától 17 óráig.

Érdeklődni: 06/20/337-1864
                       06/70/338-5635

Várjuk minden kedves régi 
és új vásárlónkat!
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