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CELLDÖMÖLK

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

Államalapító Szent
István ünnepe

Cell-tank

Fa-Gyula

Barkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

Szivattyút, locsolástechnikát

Fa-Gyulától!
Búvárszivattyúk, kerti szivattyúk,
mélykúti szivattyúk, szennyvíz szivattyúk
Tucatnyi típus raktáron!
Locsolócsövek, csatlakozók, öntözőfejek
nagy választékban kaphatók.
Bitumenzsindely antracit hódfarkú: 1590 Ft/m2
Bitumenes hullámlemez vörös: 2695 Ft/tábla
Hagyományos hullámpala 625x1097 mm-es: 500 Ft/db

ÚJDONSÁG!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
csomagolt élelmiszerek, szendvics,
kávé- és forró csoki különlegességek!

Munkatársakat keresünk
Izsákfán található fűrészüzemünkbe.
Asztalos, betanított munkás,
targoncás munkakörökbe.
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk.

Érdeklődni telefonon: +36 30/6364021

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu
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A Ság hegy mint geológiai látványosság
Kétnapos látogatást tettek a Kemenes
Vulkánparkban és a Ság hegyen Chile
magyarországi nagykövete és az
Atacama-expedíció tagjai által kiírt pályázat legeredményesebb résztvevõi.
A Földgömb az Expedíciós Kutatásért
Alapítvány februárban országos vetélkedõt hirdetett általános és középiskolás diákok számára. A verseny védnöke
volt Verónica Chahin, a Chilei Köztársaság magyarországi nagykövete, aki
személyesen látogatott július 23-án
Celldömölkre, a Kemenes Vulkánparkba, ahol vendégül látták a díjazott
csapatokat. A vendégeket Fehér László,
Celldömölk város polgármestere köszöntötte.
A kétnapos rendezvény megnyitóján a
városvezetõ röviden bemutatta a Ság
hegyet a hozzá fûzõdõ legendákkal, tudományos, majd gazdaságtörténeti jelentõségét is kiemelve. Celldömölk ismertetésénél hangsúlyozta a turizmusfejlesztés fontosságát. Verónica Chahin,
a Chilei Köztársaság magyarországi
nagykövete, a pályázat védnökeként
köszöntötte a megjelenteket. Fontos-

raik megismerkedhettek a Kemenes
Vulkánparkkal, majd a Ság heggyel, a
várost is megnézték, majd másnap a
Vulkán fürdõn pihenték ki elõzõ napi
fáradalmaikat. Közben dr. Nagy Balázs
geográfus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természetföldrajzi Tanszékének docense mutatta be az
Atacama-expedíció 2016-os kutatásairól végzett kisfilmjüket, majd az izlandi
gejzírekrõl tartott szemléletes elõadást.
– A verseny célja az volt, hogy a diákok
megismerjék „A Földgömb Atacama
Klímamonitoring Expedíciót”, nyomon
kövessék a kutatók terepi munkáját, és
ismereteket szerezzenek a tágabb környezet, az Andok országai és az egész
dél-amerikai kontinens természeti, gazdasági-társadalmi- és kulturális földrajzáról. Az elsõ három helyezett csapat
és felkészítõ tanáraik díja egy magyarországi „felfedezõút” az expedíció
tagjaival és Chile magyarországi nagykövetasszonyával, Verónica Chahinnal.

A pályázati felhívásra több mint 100
csapat jelentkezett, és a legkiválóbbakat láttuk vendégül két napon át Celldömölkön – mondta Heiling Zsolt, a kutatóprogram szervezõje.
Verónica Chahin, Chile magyarországi
nagykövete a következõképpen nyilatkozott benyomásairól a nap végén:
– Egy szervezett program részeseként
érkeztem Celldömölkre, nagyon tetszik
a Vulkánpark, a kiállítás, a város, a környék. Egy éve tevékenykedem Chile
magyarországi nagyköveteként. Most
elõször tartózkodom a magyar vidéken, és elmondhatom, hogy ez a város
és környéke nagyon tetszik. Tetszik,
mert rendezett, tiszta. Nagyon kellemes benyomást tett rám. Megfogott az
éppen virágzó napraforgók látványa, a
szinte tapintható csend, valamint az
emberek kedvessége. Gratulálok a városvezetésnek, hogy ilyen tartalmas
turisztikai kínálattal rendelkeznek.
»LOSONCZ ANDREA

nak tartja a tudományos munkát, a kutatást, úgy gondolja, Magyarország és
Chile között a már eddig is gyümölcsözõ kapcsolat még szorosabbra vonható. Idén áprilisban járt itt a chilei külügyminiszter-helyettes, és megszületett az a két ország közötti megállapodás, amely szerint egyéves periódusra
mehetnek magyar fiatalok Chilébe,
hogy megismerjék az ottani kultúrát.
(Eddig az ott tartózkodási idõszak vízum nélkül három hónap volt – a
szerk.) Ezután Söptei Eszter, a Kemenes
Vulkánpark igazgatója ismertette a további programokat. A nap további részében a gyerekek és felkészítõ taná-
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Tourinform irodát avattak

Az ünnepélyes épületavatón elsõként Majthényi László, a megyei
közgyûlés elnöke hívta idõutazásra a
vendégeket, kiemelve, hogy a megyében elsõk között nyílt meg 1998ban a celldömölki tourinform iroda.
„Sokan megkérdõjelezik, hogy van-e
szükség egyáltalán marketingre,
van-e szükség reklámra. Celldömöl-

zük az elmúlt tíz év statisztikáit, akkor azt látjuk, hogy Celldömölk ezeknek tükrében is dinamikus fejlõdést
mutat.” Majthényi László után Fehér
László polgármester mondott köszöntõt, folytatva a megkezdett idõutazást. Beszédében kitért a helyi
Turisztikai Desztinációs Menedzsment megalakulásának történetére,
marketingtevékenységének jelentõségére és az elért sikerekre. „Nagyon örülök, hogy a TDM-mel már
magunk mögött tudhatunk egy sikeres, közel ötven millió forintos
pályázatot, melybõl számos rendezvény valósult meg, valamint egyéb

kön õket már meg lehet gyõzni a
statisztikai adatokkal, a vendégéjszakák számával. Hiszen ha megnéz-

eszközök is beszerzésre kerültek,
például kerékpárok, faházak. Jelenleg is elbírálás alatt van egy újabb

Július 6-án hivatalosan is megnyitot-

ta kapuit az új helyre költözött tourinform iroda. A megújult információs pont mostantól a város szívében,
a Géfin tér 12-es szám alatt várja a
turistákat, látogatókat.

Parlamenti látogatás
Július 1-jén a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói Fehér László polgármester úr vezetésével, július 2-án
pedig a celldömölki vasutas
nyugdíjas klub tagjai vettek
részt – összesen közel százan –
Ágh Péter képviselõ úr vendégeiként parlamentlátogatáson
Budapesten.
»ÚK
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pályázatunk, emellett bízok a megyére kiírt TOP-os pályázatokban is,
melyek a település fejlõdését szolgálhatják. Ha megvalósul a tervezett
szállodabõvítés, akkor a meglévõ
szálláshelyekkel együtt Celldömölkön a vendégéjszakák száma akár a
60-70 ezret is elérheti a közeljövõben.” Végül Tama István, a Magyar Turisztikai Ügynökség NyugatDunántúli Regionális Igazgatója köszöntötte az egybegyûlteket, és beszámolt a tourinform folyamatos
elõrehaladásáról, így többek között a
helyi iroda állandó fejlõdésérõl is.
„Nyugat-Dunántúl az erõt adó régió,
amely a testnek, a szellemnek és a
léleknek kíván élményeket nyújtani.
Celldömölk és környéke egy olyan
hely, ahol mindez megtalálható.
Kellemes kirándulásokat lehet tenni
a Ság hegyen, jókat lehet fürdeni a
termálfürdõben, erõsítve a testet. A
léleknek itt a Mária-út, a helyi Máriakegyhely, mely nagyon komoly felfrissülést adhat. És a szellem is táplálkozhat a vulkánok megismerésébõl, az itteni kulturális élet megismerésébõl. Tehát amit a régió adhat, Celldömölk mindazt tudja.” A
beszédek után szalagátvágás következett, majd Rác Dénes evangélikus
lelkész és Kirner Antal Zoltán katolikus plébános közösen áldották meg
az új irodát, végül pedig a Sziporka
Mazsorett Csoport mûsorával fejezõdött be az ünnepség.
A program után a vendégek megtekinthették a megújult irodát, valamint a szintén a Géfin térre kitelepült információs pontot, mely egészen a nyári szezon végéig nyújt
tájékoztatást a városba érkezõ turistáknak.
»NÉMETH NÓRA
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Jelöltállítás – rendkívüli egyesületi ülés
Rendkívüli ülést tartott az Együtt Celldömölk Városért Egyesület július 27-én.
Az összejövetel apropóját a szeptember végén esedékessé váló idõközi önkormányzati választás adta.
Az ismert szomorú tény, Erdélyi Antal
önkormányzati képviselõ elhunyta, és
ezzel együtt mandátumának megszûnése idõközi önkormányzati választást
tesz szükségessé a 7. számú választókerületben. A megüresedett helyre vonatkozó jelöltállítás folyamatában az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület is részt
vesz, és Kovácsné Söptei Valéria, jelenleg is részönkormányzati és bizottsági

tag személyére tett javaslatot. Az ülés
kezdetén Söptei Józsefné alpolgármester bemutatta az indítani kívánt képviselõjelöltet, és mint elmondta: 2006ban már indult az egyesület színeiben,
és mindössze tizenhét szavazattal maradt le az akkori gyõztestõl.
Dr. Kovács Zoltán, a 8. számú választókerület képviselõje Söptei Valériát ajánlva elmondta: az alsósági orvosi körzet
asszisztenseként az empátia és a betegek iránti segítõkészség; részönkormányzati munkájában pedig az innovativitás, kreativitás és precizitás jellemzik.
Az ülésen még a képviselõjelölt személyes bemutatkozására is sor került.

Kovácsné Söptei Valériát javasolták

Rendkívüli taggyûlést hívott össze
2016. július 28-án Fehér László, a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület elnöke. Az eseményre az
adott okot, hogy a közelmúltban elhunyt Erdélyi Antal megüresedett képviselõi helyére a hatályos jogszabályok
szerint rövid idõn (négy hónapon) belül ki kell írni a választást. Fehér László
elmondta, hogy a megüresedett kép-

viselõi helyre 2016. szeptember 25-ére
tûzték ki az idõközi választás idõpontját, tehát a választópolgárok egy
része ekkor újra demokratikusan kinyilváníthatja véleményét. Az egyesület
elnöke beszámolt arról is, hogy amint
korábban is – most, a 7. sz. választókörzetben is – közösen indítanak jelöltet az Együtt Celldömölk Városért Egyesülettel. Közös jelöltjük ezúttal Ko-

Söptei Valéria elmondta: egész élete a
városhoz és Alsósághoz kötõdik, harminc éve dolgozik körzeti ápolónõként,
a részönkormányzat munkájában tíz éve
vesz részt. Képviselõjelöltként való indítását megtiszteltetésnek és kihívásnak
tartja, hangsúlyozva az alsósági-izsákfai
részönkormányzat közösségépítõ és
településszépítõ munkáját, melyben továbbra is szívesen részt vállal.
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület elnöksége szavazásra tette fel a
kérdést a megjelent tagok részére,
akik egyöntetûen támogatták az egyesület által ajánlott Söptei Valéria kép»RA
viselõjelöltként indítását.

vácsné Söptei Valéria. Valéria azért
tûnik szerencsés választásnak, mert
egész élete Celldömölkhöz, ezen belül
Alsósághoz köti. Közéleti tapasztalattal
rendelkezik, hiszen 2010-tõl tagja az
Alsósági–Izsákfai Részönkormányzatnak. Az egyesület tagjai hisznek abban,
hogy Erdélyi Antal tevékenységének
méltó folytatója lehet jelöltjük, aki
mind Alsóság, mind Izsákfa érdekeit
szem elõtt tartja.
Az ülésen jelen volt Marics Sándorné,
az Együtt Celldömölk Városért Egyesület elnöke, aki tájékoztatta a
jelenlévõket arról, hogy a képviselõjelölt-asszony régóta az egyesületük
tagja, aktívan fejti ki tevékenységét,
minden társadalmi megmozdulásban
szívesen vesz részt.
A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület tagsága részérõl a jelölt
szóbeli megerõsítést is kapott, majd,
amikor szavazásra került a sor, egyhangúlag elfogadták Kovácsné Söptei
Valéria képviselõjelölt-állítását.
A szavazást követõen Fehér László a
választásokkal kapcsolatos teendõkre
hívta fel a tagság figyelmét, majd a
közeljövõben megvalósuló rendezvények sorát ismertette.
»LA

A 90 éves Bene Viktort köszöntötték
Bene Viktort köszöntötte kilencvenedik
születésnapja alkalmából Farkas Gábor
Celldömölk Város jegyzõje.
Csilla lánya társaságában mesélt
életérõl a ma is nagyon aktív Viktor bácsi. Tizenkét éves korától kezdve kõmûves édesapja mellett segédkezett.
Édesapja is magas, 95 éves kort ért
meg. Veszprémvarsányban ismerke-

dett meg pedagógus feleségével.
1969-ben feleségét szülõhelyére Vas
megyébe helyezték át, s férje is követte. Továbbra is tanácsi hivatalnok lett,
a celldömölki járásnál kapott munkát.
A nyugdíjazása elõtti évekig tanácsi alkalmazott volt, s pályafutása zárásaként a helyi kosárfonó szövetkezetét
vezette, innen ment nyugdíjba 30 évvel ezelõtt.
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Varázslatos gyertyák
Már több éve szemeztem az interneten
a különbözõ formájú, színû és nagyságú „gyertyacsodákkal”, körülnéztem
hát, hogy ki is készíti õket. Mikor
kiderült, hogy egy régi ismerõs: Somlai
Enikõ az alkotó, nagyon megörültem.
Enikõ szeret kísérletezni, ez látszik a
munkáin. Nagyon szerény, ezért csak
az újságban volt hajlandó nyilatkozni, a
Heti Pozitív címû tv-mûsoromba nem
akart eljönni. Egy kis limonádé és narancslé társaságában beszélgetünk:

»Enikõ , mesélj kérlek egy kicsit arról,
hogy mit jelent számodra a gyertyaöntés!
– Mindig is érdekeltek a kreatív tevékenységek. Szeretek alkotni. Sokféle
dolgot kipróbáltam: gipszképek, fadobozok és különbözõ technikák… valahogy a gyertyaöntés lett a fõ csapásirány. Vonzott a sokszínûsége, a kísérletezés szépsége, hiszen a gyertyaöntés nagyon összetett folyamat. Emellett emlékszem, amikor kislány voltam,
akkor édesanyámmal öntöttünk gyertyát. A maradék gyertyákat megolvasztotta, és rúzzsal színezte meg. Számomra ez a fajta alkotás egyfajta feszültség-levezetés. Segít a mindennapok nehézségeinek leküzdésében immáron sok-sok éve.
»Beszélgessünk egy kicsit a kezdetekrõl!
– Az Apáczai Kiadó munkatársa voltam
19 évig: pörgés, stressz, sok munka. De
nagyon szerettem. Amikor az elsõ diplomám megszerzésén túl voltam –
2006-ban végeztem tanárként –, akkor
kezdtem el kísérletezni a gyertyaöntéssel. A munkám mellett jól esett,
hogy kikapcsolhatok. Persze a kezdeteknél voltak siker- és kudarcélmények
egyaránt, hiszen sok mindent ki kell
tapasztalni: hõfok, idõ, öntõforma… Ez
nem mindig egyszerû.
»Számomra meglepõ volt, amikor azt
mondtad: nem szeretnél vállalkozó
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lenni. Bár a barátok, ismerõsök örülnek, amikor megleped õket egy-egy
különleges darabbal, mégsem tervezed, hogy ez legyen a munkád.
– Nincs ebben semmi különös: vállalkozóként ez már nem a hobbim lenne, hanem kényszer. Meghatározott mennyiséggel, meghatározott formákkal. Úgy
gondolom, elveszne az alkotás öröme.
Amióta csak foglalkozom a gyertyákkal,
mindig akkor öntöttem, amikor ihletem
volt, amikor jött egy ötlet, egy szín, egy
forma. Volt idõszak, amikor naponta
több gyertyát terveztem és készítettem
el és volt, amikor szinte hetekig,
hónapokig félretettem az öntõformákat.
»Többféle technikával dolgozol. Ezeket
honnan tanulod?
– Mint említettem, nagyon szeretek kísérletezni, és megvalósítani a saját elképzeléseimet. A tapasztalataimat
késõbb megosztom az érdeklõdõkkel.
Van egy blogom, ahol bemutatom a
technikákat: a „gyertyaöntõk blogja”.
2010-ben indítottam és bár az utóbbi
idõszakban nem volt rá idõm, még
mindig népszerû. Innen bárki ötletet
meríthet: többször keresnek meg szülõk, pedagógusok tanácsokért. Elõfordult
már, hogy meghívtak iskolába, hogy a
gyerekek kipróbálhassák a gyertyaöntést. Velük úgynevezett lapgyertyát készítettünk. Jó visszhangja volt.

»Milyen anyagokkal dolgozol? Menynyire költséges hobbi a gyertyaöntés?
– Nem olcsó ez kétségtelen, de azt
gondolom, mindenki arra költi a pénzét, amire szeretné. Van, aki dohányzik, van, aki szeret enni vagy fõzni
vagy olvasni. Ezek sem járnak kisebb
kiadással. A mintákat és az anyagokat
általában az interneten keresztül rendelem: az elmúlt évek során már kitapasztaltam, mit honnan érdemes. Az
alapanyagom a paraffin és a stearin
keveréke. Ezt színezem speciális festékekkel. A különbözõ típusú gyertyákhoz különbözõ öntõformákat lehet
beszerezni: de akár szilikonos, akár
fém, akár különleges mûanyag öntõ-

formát használok, hatalmas odafigyelést igényel a mûvelet. Elég egy rossz
mozdulat és a konyhát „elönti” a viasz.
»Melyik a kedvenced a gyertyáid közül?
– Mindegyiket szeretem, mert kihívás
megtalálni a megfelelõ színt, formát.
Bár a nehezebben elkészíthetõek közelebb állnak hozzám – talán a befektetett idõ és energia miatt. Most talán
az úgynevezett mozaik gyertyák és a
báránykák a kedvenceim. De szívesen
kísérletezem a különbözõ termények:
csillagánizs, kávé, fahéj, kagylók gyertyába öntésén is. Azért is jó ez a hobbi,
mert az elrontott darabokat vissza lehet olvasztani. Így nem vész kárba
semmi.
»Szerencsések a barátaid és az
ismerõseid, mert õk profitálhatnak a
hobbidból. Készítettél már „megrendelésre” gyertyát?
A barátnõm kislánya egy alkalommal
megkért, hogy készítsek neki egy ajándék gyertyát. Aztán a gyertya Liechtensteinbe került ajándékként. A barátaim
nagyon szeretik a munkáimat.
»Hogyan képzeled el a jövõd? Milyen
terveid vannak a gyertyaöntéssel kapcsolatban?
– Az az igazság, hogy mint mondottam
szeretek kötöttségek nélkül alkotni.
Mindig jön egy újabb ötlet, forma, ami
motivál, hogy gyertyát öntsek.
»BL
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A városrész napja –
falunap Izsákfán
Július közepe az izsákfai városrész lakóinak ünnepe, hiszen minden évben
ekkor kerül megrendezésre a falunap.
Idén sem volt ez másként, a település
közösségét július 9-én várták egy
egész napos, kellemes együttlétre.
A programok már reggel megkezdõdtek, elsõként a gyerekeknek szóló
ügyességi vetélkedõk és palacsintaparti színesítette a délelõttöt. Délután
a falunapi mûsorok kezdete elõtt a közelmúltban felújított evangélikus imaház ünnepélyes avatására került sor istentisztelet keretében, Kerekes Csaba
alsósági evangélikus lelkész igehirdetése mellett. Az eseményen részt vett,
és beszédet mondott Fehér László polgármester, valamint dr. Koltai Jenõ alsósági esperes-plébános.
Az imaház-avatás utáni programok a
„Nótaszó” címû összeállítással vették
kezdetüket, melyben a kenyeribõl érkezett Gáborné Tengölics Erika magyar
nótákat és népdalokat énekelt, a kemenesmagasi Nagy Viktor pedig citerájából csalt ki közismert dallamokat. A
falunap résztvevõit Fehér László polgármester, dr. Koltai Jenõ esperes-plébános, és Horváth Miklósné részönkormányzati tag köszöntötték, beszédeikben megemlékezve a két hónapja elhunyt Erdélyi Antal részönkormányzati
vezetõrõl is.
Még mielõtt megkezdõdött volna az
Izsákfa–Mersevát barátságos labdarúgó
mérkõzés, a városvezetõ teljes garnitúra sportfelszerelést adott át a helyi focicsapat részére. Közben három kondérban fortyogott a gombás lecsó, a
csülökpörkölt, és a gulyás, melyek elkészültében az Együtt Celldömölk Városért Egyesület tagjai vettek részt, Söptei Valéria részönkormányzati tag meglepetéseként. „Egy kis nosztalgia” címmel Kapui Gyula énekének és szaxofonja hangjának tapsolhattak a résztvevõk, majd a Potyautasok zenekar lépett színre, hogy szórakoztassa az
izsákfai közönséget. Õket követõen a
Vati Country Club cowboykalapos tagjai
jöttek egy jó kis összeállítással, majd a
Flame zenekar varázsolt jó hangulatot
az esti program résztvevõi számára. A
sorból természetesen a falunapi bál
sem maradhatott ki, ehhez a zenét a
Popsikerek nevû duó szolgáltatta.
»REINER ANITA

Politikai hirdetések
Az Új Kemenesalja az idõközi helyhatósági választás elõtt ingyenes bemutatkozási lehetõséget kínál a jelöltet állító szervezeteknek, illetve a független képviselõjelölteknek.
Az egyenlõ esély elvét szem elõtt tartva ezek az ingyenes politikai hirdetések ugyanabban a lapszámban, 2016.
szeptember 16-án jelennek meg. A
bemutatkozásra a jelölõ szervezetek
számára fél, független egyéni jelöltek
számára pedig negyed oldalt bocsátunk rendelkezésre, amelyen a szövegen kívül fotót, emblémát is el lehet

helyezni. Kérem, hogy a megjelentetésre szánt szöveget és képanyagot
legkésõbb szeptember 02-ig juttassák
el az ujkemenesalja@gmail.com email címre. A késõbb leadott anyagokat az újságban nem áll módunkban
közölni. Bõvebb információkat a 06
70/335-4109-os telefonszámon kaphatnak az érdeklõdõk. Az ingyenes bemutatkozási lehetõségen kívül fizetett
politikai hirdetéseknek is helyet adunk
az újságban.
»DR. GYÖRÉNÉ LOSONCZ ANDREA
FELELÕS SZERKESZTÕ
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A világutazók köztünk élnek
A világ bámulatos természeti szépségeket kínál és kápráztat el. Így például
a vízesés zuhatagának hangjait, a kanyargó sziklaösvény titkait, a lenyûgözõ
hegyvidéki tájak között kanyargó utak
minden egyes kanyarának fantasztikus
látványát.

»Mikor és hogyan kezdõdött az utazáshoz való vonzalma? – kérdeztük Maráczi Juditot.
– Nõvéreim táborban voltak, én 12
éves voltam és édesanyámmal nyaraltam Balatonlellén. Örökre megõriztem ennek emlékét. Az osztálykirándulásokat is nagyon szerettem. 13 éve-

sen egyedül elutaztam Gyõrbe, nem
vásárolni, csak megismerni a mûemlékekben gazdag várost. Most is kedvenc városom, sokszor meglátogatom.
»Hogyan fogalmazná meg hitvallását
az utazásról?
– Az idõ sétaútja mentén a világ csodáit követhetjük nyomon. Izgalmas viszszatekinteni a történelemre, a városok,
városrészek megõrizték a több évszázaddal ezelõtti formáját, impozáns,
pompás jellegét. Érdekes megismerni,
hogyan éltek az emberek a múltban,
megismerni ízlésvilágukat, a díszítõ
mûvészet remekeiben gyönyörködni.
Távoli országokban élõ emberek életét
és kultúráját szeretném megismerni. A
múzeumokban bepillanthatok a városok múltjának hétköznapjaiba, pl. feltárják miként éltek a jómódú családok
a 18–19. században. Különlegesek a
hétköznapi életet feltáró kiállítások is,
melyeknek keretében számos házi és
ház körüli tárgyat ismerhetünk meg.
Annak tudatában gazdagítom élményeimet, mesélek emlékeimrõl és a látottakról, hogy mindezzel hozzájáruljak
az adott ország, régió kincseinek megõrzéséhez és így öregbítsem hírnevét.
»Melyik országokban járt már?
– Felsorolni is nehéz, szinte a világ
minden pontján megfordultam. Voltam
földközi-tengeri hajóúton, jártam Argentínában, Ausztráliában, Brazíliában,
Dél-Afrikában, Indiában, Japánban,
Kambodzsában, Malaysiában, Mexikóban, Paraguay-ban, Szingapúrban, Vietnámban stb. de bebarangoltam Magyarországot is.
»Milyen nyelven kommunikál utazásai
során?
– Az utazás mellett hobbim az angol
nyelvtanulás is. Ha ránézek egy angol
szóra, már a mennyországban érzem
magam. Az utazás számomra elképzelhetetlen alapos nyelvtudás nélkül. Az
angol nyelv sok-sok örömet adott életem folyamán.
»Bizonyára Gyõr mellett vannak más
kedvenc városai is...
– Igen, több kedvenc városom van,
csak néhányat említek: Athén, London,
Pisa, Dublin, Avignon stb. Természetesen ezeket a városokat – sok más ismert és kevésbé ismert település mellett – legalább egy alkalommal felkerestem.
» Tervez újabb utazást?
– Igen, szeretnék újabb országokat és
emberek megismerni. Vannak olyan
helyek is ameleket újból fel szeretnék
keresni.
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Országos családi napot tartottak a vasutasok
66. alkalommal rendezte meg dolgozóinak a Vasutasnapot a MÁV Zrt. A rendezvény a korábbi évekhez hasonlóan
hét városban zajlott párhuzamosan, így
Budapest, Békéscsaba, Pécs, Szolnok és
Kisvárda mellett Celldömölkön is.
Július 9-én a MÁV munkatársaival és
családjaikkal népesült be a CVSE sporttelepe, a rendezvény a nevéhez hûen
hozta az igazi juliális hangulatot. A
Vasutasnap kiemelt programja volt az
ünnepélyes megnyitó, melynek keretében Pál László, pályamûködtetési és
üzletfejlesztési általános vezérigazgató-helyettes köszöntötte a közönséget.
„A vasutasok életében ennek a napnak
óriási jelentõsége van, hiszen a dolgozók – a hétköznapok egyébként rendkívül feszített munkáját követõen – itt
tudnak egymással találkozni, beszélgetni, tapasztalatokat cserélni, családról és munkáról. Ilyenkor adjuk át a kitüntetéseket, elismeréseket, és ilyenkor avatjuk fel az ifjú vasúti tiszteket
is.” Pál László beszédében kitért arra,
hogy a vasutas szakma különleges, mivel nem csak munkát jelent a dolgozók
számára, de hivatást is. Olyan hivatás,
mely teljes embert követel, és csak
egy szigorú szabályrendszerben lehet
mûködõképes. Köszöntõje befejezéseként a MÁV aktuális céljairól számolt

be. „Elsõsorban a fejlesztésekkel szeretnénk továbbhaladni, tehát a vasútnak a modernizációja, a forgalombiztonság növekedése, a vasúti pályák
átépítése a legfõbb célunk, melyeket
uniós pályázatok is támogatnak. Fontos
az utasok komfortérzetének növelése
is. Folyik a START-ban a jármûvek korszerûsítése, megújítása, belsõ esztétikai és gépészeti felújítása is. Illetve új
jármûbeszerzések is folyamatban vannak, több mint 120 motorvonat fog
idén év végére munkába állni, melyek
160 km/óra sebességgel tudnak közlekedni, tehát már teljes mértékben
megfelelnek a mai kor színvonalának.”
Pál László után Fehér László polgármester köszöntötte a rendezvény
résztvevõit, visszaidézve Celldömölk
vasutas múltját, kiemelve, hogy a vasút mekkora szerepet játszott és játszik
még ma is a város lakosainak életében. Hozzátette, a MÁV mindig sokat

adott a dolgozóira, ennek szellemében
kívánt jó szórakozást a Vasutasnap
programjaihoz. A hivatalos megnyitó a
kitüntetésben részesült munkatársak
névsorával ért véget, majd folytatódott
a színpadon a kulturális programok folyama. A Batsányi Táncegyüttes néptáncmûsorát a Daniel Speer Brass rézfúvós show követte a zenés-táncos
produkciók sorában. De nem csak mûsorokkal készültek a dolgozóik szórakoztatására a szervezõk, a Vasutasnap programkínálatában mindenki
megtalálhatta a számítását. Folyamatosan zajlottak a gyerekprogramok,
a legkisebbeket kézmûves foglalkozások, valamint különbözõ ügyességi
feladatok várták. A legifjabb generáció
hamar birtokba is vette a különféle fajátékokat, mint a körhinta, a gólyaláb,
a kirakók és a golyólabirintus. A felnõttek mindeközben a gasztronómiai élvezeteknek hódolhattak, sõt, fõzõverseny keretében maguk is összemérhették konyhai tudományukat. Azoknak pedig, akiknek inkább a mozgás
okoz örömet, a futball-kupa mérkõzései nyújtottak kikapcsolódási lehetõséget. A rendezvénynek az idõjárás
is kedvezett, így sikeresen, magas látogatószámmal zajlott le a 66. celli
vasutasnap.
»NÉMETH NÓRA

Vasúttörténeti fotókiállítás
Újabb kiállítással jelentkezett a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, június utolsó hetében Zentai
Gábornak, a tapolcai mûvelõdési központ egykori igazgatójának gyûjteményébõl nyílt fotótárlat Az észak-balatoni vasútvonal és a Nohabok címmel.

A június 29-i megnyitón összegyûlt
közönség is jól mutatta, habár Celldömölk már nem ugyanaz a vasutasváros, mely néhány évtizeddel ezelõtt
volt, mégis nagyon sokan élnek itt,
akiknek életében meghatározó szerepet játszott az egykor még forgalmasabb vasúthálózat.
A tárlatot Pálné Horváth Mária vezette
fel, majd Söptei Józsefné alpolgármester rövid vasúttörténeti elõadással nyitotta meg a kiállítást. Ahogy Söptei
Józsefné is fogalmazott, a tárlat kere-

tében tényleg találkozott a két vasutasváros, Tapolca és Celldömölk. Az
észak-balatoni hálózat ismertetése
után a Nohabok történetére tért ki az
alpolgármester, mely mozdonyok magyar közösségi közlekedés történetében kultikus jármûnek számítanak. A

svéd NOHAB dízelmozdonyok a 60-as
években kerültek Magyarországra, a
vasúti közlekedés fejlesztését, korszerûsítését elõremozdítva, a 70-es, 80-as
évekig ugyanis még mindig a gõzvontatás aránya volt a meghatározó a
hazai vasútvonalakon. Az országba behozott 20 NOHAB-ból 1990 júliusáig az
összes megmaradt mozdony Tapolcára
került, és onnantól a Balaton északi
partjánál teljesítettek szolgálatot. A
kiállítás megnyitóra a a mûvelõdési
központ aulája is utasellátóvá alakult,
a hangszórókból a vasútállomások jól
ismert zsivaja szólt, a közönség soraiba pedig az a bizonyos zsúrkocsi is
begördült a szintén múltidézõ csemegékkel, italokkal. Zentai Gábor vasúttörténeti fotótárlata július 22-ig volt
megtekinthetõ a KMKK aulájában.
»NN
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Kiállításmegnyitó könyvbemutatóval Színházi találkozó
Új kiállítás nyílt június 23-án a
mûvelõdési központ Móritz Galériáján,
a kiállító terem ezúttal Tumó István
festõmûvész alkotásainak nyújtott ideiglenes otthont.

Tumó István Magyarországon, Fajszon
született, majd gyerekkorát Baján
töltötte, végül 1956-ban Pestrõl disszidált Franciaországba. A rendszerváltozás óta azonban inkább kétlaki életet
él, Franciaországot és Magyarországot
is otthonának érzi.
A képzõmûvészetek gyerekkora óta
meghatározzák az életét, Tumó István
azonban nem csak a festészetben bontakoztatja ki tehetségét, 2012-ben
ugyanis már ötödik regényét jelentette meg. A csütörtöki rendhagyó kiállításmegnyitón a mûvész legutóbbi kötetének, a Gyerekkorom víg napjainak
bemutatására is sor került. A regény
kapcsán Németh Tibor, a Kresznerics
Ferenc Könyvtár vezetõje beszélgetett

Tumó Istvánnal, aki sokat elárult saját
életérõl, számos anekdotát megosztott
a múltjával kapcsolatban, és természetesen bepillantást engedett a könyv elkészülésének hátterébe is.
A bemutató után aztán a tárlat megnyitására is sor került, melynek kapcsán Fehér László polgármester mondott ünnepélyes köszöntõt, méltatva
Tumó István munkásságát és hazaszeretetét. A beszéd után mindenki megtekinthette az olaj- és akvarellmunkákat, melyek fõként tájképeket foglalnak magukba a Dunáról, francia tájakról, városokról, a Pireneusokról egykét csendélettel teljessé téve a kiállítás
anyagát.
»NÉMETH N.

Mezõfi Ágnes tárlata a Móritz Galérián
Tumó István kiállítása után július 29-én
új tárlat nyílt a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár galériáján.
A Móritz Galéria falaira ezúttal Szélesiné Mezõfi Ágnes sárvári festõ alkotásai kerültek fel.
A megnyitóra péntek délután került
sor, melynek keretében elsõként Pálné
Horváth Mária, a mûvelõdési központ
igazgatója köszöntötte az alkotót és a
tárlatot megnyitó Kutszegi Istvánt, a
vas megyei önkormányzat egykori
kulturális fõtanácsosát. Majd a nyitóbeszéd következett, melyet Kutszegi István a nõ méltatásával indított, a kétpólusú világ egyik alapelemének nevezve, aki a harmónia fenntartására hivatott. Kutszegi ismertette Mezõfi Ágnes pályáját, aki habár eredetileg mûszaki rajzolóként végzett, azonban
mindig is a képzõmûvészetek iránt
vonzódott. Sárváron kezdett foglalkozni a festészettel és a különbözõ technikákkal: „Mikor olajfestékhez nyúltam,
mintha mindig is ezt csináltam volna.”
– idézett az alkotótól Kutszegi István.
Mezõfi Ágnes nem mûvész akart lenni,
festeni akart, hitvallása, hogy úgy kell
neki a festészet, mint a kenyér, nem
tud nélküle élni. A nyitóbeszéd felidézte az alkotó pályájának szakmai elismeréseit, valamint a közönség figyel-
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mébe ajánlotta az összegyûjtött alkotásokat. A gazdag anyag fõként mûvészportrékból áll, neves magyar színészek képeivel, mint Latinovits Zoltán,
Darvas Iván vagy Psota Irén, de akad a
tárlat elemei között tájkép is szép
számmal, valamint néhány vallási témájú alkotás és egy-két csendélet.
Mezõfi Ágnes amatõr festõ, a szó legnemesebb értelmében, épp ezért képeivel nem versenyezni akar, hanem
megismerni és megmutatni – hangzott
el a megnyitón. A kiállítás augusztus
22-ig lesz látogatható a KMKK-ban.
»NN

Június 30-a és július 2-a között került
sor a 8. Soltis Lajos Országos Színházi
Találkozóra. A társulat 2003 óta minden páratlan esztendõben életre hívja
a fesztivált, megõrizve ezzel a 2000ben tragikus balesetben elhunyt névadójuk, valamint két vezetõ színészük,
Figer Szabina és Kurucz László emlékét.
A rendezvénynek már jó ideje neve
van a szakmában, az alternatív hazai
színtársulatok körében rangos eseménynek számít. A Kamaraszínházban
három napon keresztül különbözõ társulatok mutatkoztak be. Ez alkalommal
is megmutatta magát az ország legtöbb amatõr színjátszó csoportja, érkeztek együttesek többek közt Budapestrõl, Pápáról, Inárcsról és Lendváról
is. A fesztivál keretében egymást követték a különféle stílusokból és kultúrákból merítõ darabok, melyek nagy
általánosságban mégis valamilyen társadalomkritikát fogalmaztak meg a
színház allegorikus nyelvén, gyakran
humorral, máskor az erõteljes színpadképpel, látványvilággal fûszerezve. Az
elõadásokat minden alkalommal szakmai kerekasztal követte, ahol a zsûri
tagjai, Szûcs Katalin Ágnes színikritikus, Ölbei Lívia színikritikus és Perényi
Balázs rendezõ a társulatokkal közösen
értékelték, elemezték a látottakat. Habár a fesztivál elnevezés versenyt takar, a találkozót azonban ezúttal is a
fesztelen, családias légkör jellemezte,
ahol a társulatok még a 8. SLOSZT himnuszát is közösen készítették el. A
fesztivál vasárnap eredményhirdetéssel zárult, a legjobb elõadásért járó
Soltis Lajos-díjat a Diogenész monodrámáért Formanek Csaba kapta, a
legjobb férfi alakításért járó Kurucz
László-díjat Urszinyi Ádám vihette haza a Suha címszerepéért, a legjobb nõi
alakításért járó Figer Szabina-díjat pedig Horváth Fruzsina nyerte el.
»N. NÓRA
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Újra megdobbant a hegy szíve
Idén július 2-án ismét benépesült a Ság
hegy krátere, több ezren voltak kíváncsiak a nyár „legütõsebb” produkciójára:
az Ataru Taiko japán dobszínház koncertjére.
Ismét kitörõ élményben volt része
azoknak, akik július 2-án kilátogattak a
Ság hegyre. Vörös Emil és csapata japán dobszínházi produkciója ismét
több ezer látogatót vonzott a helyszínre. Tavaly a Kráterhangverseny megújításaként szervezte a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár a koncertet, amely hatalmas sikert aratott.
Plédekkel, horgász-székekkel felszerelt

A fotók forrása: Vaskarika.hu
emberek tömege lépte át az Ataru japán Tori-kapuját, hogy részese lehessen ennek a szemnek-fülnek egyaránt

nagy élményt jelentõ produkciónak. A
koncert megkezdése elõtt Söptei Józsefné alpolgármester-asszony köszöntötte a megjelenteket, majd következett a kétórás dobkoncert, mely lézershow-val és görögtûzzel tette teljessé
az élményt. A most 10 éves csapat
tagjai: Vörös Emil, Krisztik Judit, Riegler
András, Kovács Kitti, Milos Roland,
Turáni András, Vass Alexandra, Laki
Bernadett, Galambos Misi és Kovács
Zsuzsa.
»LA

Tízmillió oldalas szövegtár és ...
A KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárában elérhetõ az Arcanum Digitális
Tudománytár (ADT), az Arcanum Adatbázis Kft. interneten keresztül elérhetõ,
folyamatosan bõvülõ prémium szolgáltatása, amely Magyarország legnagyobb digitális adatbázisa. Jellemzõen
folyóiratokhoz, évkönyvekhez, periodikumokhoz nyújt hozzáférést, de lexikonokat, családtörténeti-, helytörténeti-,

hungarológia kiadványokat és könyveket is tartalmaz: http://adtplus.arcanum.hu/hu/. A közel 10 millió oldalas
szövegállományban otthonról is bárki
ingyenesen kereshet, illetve szabadon
böngészheti a tartalomjegyzéket, a dokumentumok teljes–megjelení té se azonban elõfizetéshez kötött. Könyvtárunk a bibliotéka számítógépein illetve Wi-Fi hálózatunkon regisztrált hasz-

nálóinak is felkínálja a teljeskörû hozzáférést, ami IP-tartományhoz kötött,
azaz a belépéshez nem szükséges felhasználónév és jelszó. 50 oldalanként
az anyagok letöltésére is lehetõség nyílik. A szolgáltatás részleteirõl a könyvtár tájékoztató szolgálatának munkatársai szívesen adnak további tájékoztatást a helyszínen, illetve a könyvtár
egyéb elérhetõségein keresztül.

Ingyenes jogi tanácsadás a Kresznerics Könyvtárban
Celldömölkön a KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárában minden hónap 1., 2.,
3. és 4. szerdáján 8 és 11 óra között
kereshetõ fel az újonnan indult térítésmentes jogi szolgáltatás. A 2. emeleten
található gyermekkönyvtárban mûködõ
jogpont a lépcsõházon illetve a galérián

keresztül közelíthetõ meg.
A jogponton bárki segítséget kérhet

munkajogi, családjogi és egyéb jogi kérdésekben. A díjmentes jogi tanácsadás
Uniós forrásból valósul meg. A szolgáltatás 3 éven át – 2019. június 30-ig –
nyújt jogi hátteret a lakosság számára.
További részletes információ a www.
jogpontok.hu honlapon található.
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1Úton Nemzetközi Zarándoknap
Nemzetközi zarándoknap a gyermekvállalásért – Augusztus 27.
Mi is az 1Úton?
Az 1Úton rendezvény egy napos nemzetközi zarándoknap a Mária Út teljes
szakaszán, Mariazelltõl Csíksomlyóig
1400 kilométeren.
A zarándoknapot minden évben Nagyboldogasszony ünnepe után szervezik
meg, idén augusztus 27-én kerül rá
sor. A több száz települést érintõ zarándoklatot ebben az évben a népek,
nemzetek közti megbékélésért ajánlják fel Ausztriában, Szlovákiában,
Erdélyben és Magyarországon egyaránt. Az egy napos zarándoklat
résztvevõi a Mária Út közel 200
szakaszán egy idõben gyalogolnak
majd átlagosan 25 kilométert.
Mi az 1Úton célja?
A több országot érintõ rendezvény lelki élményt ad mindenkinek, aki elindul ezen a zarándoknapon. A résztvevõk nemcsak egymást ismerik meg,
hanem közelebb kerülnek önmagukhoz is. Olyan értékrenddel találkoznak,
melyre egyre nagyobb szükség van a
mai széthúzó társadalomban.
Eközben találkoznak a természettel,
egészséget is szolgálják, s rácsodálkozhatnak a Kárpát-medencében rejlõ
történelmi emlékekre, kincsekre is. Az
1Úton zarándoklat egységet teremt.
Minden szakaszon százak mennek
majd egymás társaságában, egymás
mellett, egymás segítve, egymásra figyelve. Békében, harmóniában és biztonságban, tehát egységben.
Az 1Úton: spirituális élmény
A zarándoklat során találkozások tör-

ténnek ember és ember, Isten és ember között. Miközben az ember lépéseivel töretlenül egy fizikai cél felé tart,
rádöbben arra, hogy útját végig egy
emberfeletti világ biztonsága kíséri.
Így a zarándok önmagával is szembesül. Megismeri saját értékeit és korlátait, választ kaphat kérdéseire, problémáira. Irányt kap, útmutatást arról,
milyen értékrendet kövessen, melyek
azok az alappillérek, melyek megtarthatják õt az életben.
Az 1Úton zarándoknap életet átformáló élménnyé válhat azok számára,
akik nyitottak a találkozások átélésére, megtapasztalására. Életünk kérdései sokszor nyitottak, amíg itt vagyunk
a földön. mi magunk döntünk arról,
hogy merjük-e a nehezebb utat választani.
Az 1Úton: teljesítmény
Ahhoz, hogy valaki zarándokútra keljen, nem szükséges több héten keresztül tartó utat választania. Egy napi
járóföld megtétele is komoly kihívás.
Hiszen az ember nem a megszokott
környezetben fizikai erõfeszítéseket
hoz egy külsõ vagy belsõ cél elérése
érdekében. Akár esik, akár éget a tûzõ
nap, a zarándok a hátán levõ csomaggal együtt megteszi a számára kijelölt
utat. Az úton levõ ember áldozatot
hoz. Nemcsak önmagáért, másokért
is. Erõfeszítést tesz célja elérése érdekében.
Az 1Úton: természetszeretet
Kiszakadva a városok és falvak világából, az ember a természettel találko-

zik, miközben zarándokol. A világra
ajándékként tekint, s rácsodálkozik
minden apró, bomló rügyre, nyíló virágra, az õzek suhanására vagy egy
szépen gondozott búzatáblára. Az
1Úton találkozás a földdel, égre emelt
tekintettel.
Az 1Úton: életforma
A zarándoklat sajátos életforma, mely
minden résztvevõ számára maradandó élmény nyújt. Aki elég bátor ahhoz, hogy útra keljen, akkor is járja
majd az utat, ha fizikailag már nem
lesz rajta. Az 1Úton zarándoknap után
már nem a fára festett Mária Út-jelzéseket követi, hanem az önmagában
született belsõ jeleket. Élete, gondolkodása örök úton levés lesz, törekvés
egy nemesebb cél felé.
Az 1Úton: bizalom
A zarándoklét bizalom. Annak megtapasztalása, hogy minden ember eredendõen jó, s mindenki lelkének mélyén egymás iránti megbecsülést, tisztelet és szeretet lapul. Az 1Úton zarándoknap után ezek az élmények
maradandó értéket teremtenek az
emberekben.
Kik vesznek részt a zarándoknapon?
A zarándoklatra közel 10 ezer embert
várnak. Jelen lesznek családosok és
család nélküliek, idõsek és fiatalok,
magányosok, betegek, sportolók, neves közéleti személyiségek, civil szervezetek, iskolák, neves közéleti személyiségek, vagyis mindenki, aki
késztetést érez arra, hogy egy napra
kiszakadjon megszokott életébõl.

A 2016/17-es idény õszi sorsolása a megyei I. osztályban
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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08.21.
08.27.
09.03.
09.11.
09.17.
09.25.
10.01.
10.08.
10.15.
10.22.
10.29.
11.05.
11.13.
11.19.
11.27.

17.30.
17.30
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
16.00
15.00
14.00
14.00
13.30
13.30

CVSE
Kõszeg
CVSE
Nádasd
CVSE
Vasvár
CVSE
Király
CVSE
Lukácsháza
CVSE
CVSE
Uraiújfalu
CVSE
Vép

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rum
CVSE
Kemenesalja
CVSE
Répcelak
CVSE
Rábapaty
CVSE
Körmend
CVSE
Jánosháza
Egyházasrádóc
CVSE
Szentgotthárd
CVSE
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Újra a pályákon
Rövid, de abban is intenzív fociélményt
nyújtó szünetet követõen indul a
2016/17-es foci idény.
A június közepe óta eltelt két hónap
alatt sok pihenõ nem adatik a játékosoknak, hiszen a rajtig egy sor felkészülési mérkõzésen kell az azért a némileg mindig átalakuló keretet össze-

csiszolnia az edzõi stábnak. A felkészülési mérkõzések sorából most is
kiemelkedik a „Négy városok tornája”,
ráadásul az egyedülálló sorozat házigazdája idén Celldömölk volt. A celli
csapat a pályán nem bizonyult udvarias vendéglátónak, hiszen a két mérkõzésen gólt sem kapva megnyerte a
tornát. Az elsõ mérkõzés igazi gólszüretet hozott: a barcsiakat 13 góllal vertük, másnap a döntõben, miután a
Lenti elõzõ nap verte a Körmendet, a
két gyõztes találkozott, és szoros csatában egy góllal nyert a Cell a tavalyi
kupagyõztes ellen. A torna 37 éves történetében minden csapat volt már
gyõztes, a legtöbbször a barcsiak, aztán a celliek, majd a körmendiek és
legkevesebbszer a lentiek. Érdekesség,
hogy a barcsi labdarúgás jó néhány
éve tartó mélyrepülése még nem tükrözõdik vissza ebben a statisztikában,
legutóbb a Somogy megyei II. osztályú
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bajnokság egyik csoportjának 11. helyén végeztek. Még nem is olyan régen volt pedig az, amikor az NB II.
Nyugati csoportjában vitézkedtek velünk együtt (2006/07), olyan játékossal a soraikban, mint a mára már nemzetközi szinten is sikeres Nemanja
Nikolic, aki Barcson még be is talált a
kapunkba, igaz, a celli döntetlen során
viszont nem. Most nincs ilyen szintû játékosuk, de nézzük inkább, milyen játékosaink vannak nekünk. Nos, nagy
mozgás nem volt a csapatban, ami az
elmúlt évek sikerességét tekintve jó
hír. Ahogy az is, hogy két fiatal játékosunk, Szép Dani és Zimomrja Olekszándr feljebb lépnek, utóbbi az NB IIbe, nevezetesen a Sopron együttesében folytatja pályafutását, valószínûleg
elõször inkább az utánpótlás csapatban. Manganelli Zsolt Ausztriában folytatja és bizonytalan még Boda Péter
szereplése a továbbiakban. Érkezett
három fiatal játékos Sárvárról mindhárman 1997-ben születtek, az elmúlt évben még inkább az U19-es csapatban
számítottak standard játékosnak, de
már játszottak az NB III-as csapatban
is, név szerint Ódor Bálint, Szakos Márk
és Lempeg Olivér. Utóbbi játékos jó tíz
éve Celldömölkön ismerkedett meg a
labdarúgás alapjaival, miként a negyedik érkezõ is, õ Dobson Dávid
(1996), aki most Vönöckrõl teszi át a
székhelyét. Az elmúlt idény aranyérmes ifi csapatából hárman kerültek fel
a felnõtt keretbe, õk Büki Martin, Sztojka Olivér és Czöndör Bálint. Adott tehát
a csapat, indulhatnak az összecsapások
elõször a Magyar Kupában, majd a bajnokságban. A Magyar Kupa lebonyolítása idén megváltozott, a Magyar Ku-

pának hívott ágában a megyei I. osztályú csapatokkal bezárólag kötelezõ az
indulás, az alacsonyabb osztályúak, ha
akarnak, nevezhetnek. Idén Vas megyében így 23 csapat nevezett, az elsõ
körben a Celldömölk erõnyerõ, így a
második körben mutatkozik be augusztus 13-án, vagy 14-én. Amenynyiben
sikerül továbbjutni, akkor augusztus
24-én a harmadik fordulóban már az
országos fõtáblára jutás a cél. A kupa
küzdelmek másik ágát Megyei Magyar
Kupának hívják, van olyan megye ahol
külön elnevezve egy arra érdemessé
vált korábbi játékosról, szakvezetõrõl.
Ide minden valamelyik megyei bajnoki
osztályban induló csapatnak kötelezõ
az indulás (102 csapat), a megyei I.
osztályú csapatok folyamatosan szállnak át ebbe a küzdelembe, ahogy
esnek ki a másik ágon. Az elsõ kör itt
az augusztus 13–14-ei hétvége és még
egy kör lesz idén. Persze a lényeg a
bajnokság, ami az ünnepi augusztus
20-ai hétvégén rajtol. Az elmúlt évad
három kiesõje közül a Kemenesalja
megmenekült, mert a Ják mégsem
vállalta az elsõ osztályt, így annyi a
változás, hogy a Táplán és a Csepreg
helyére a Nádasd és az Uraiújfalu
érkezett. Az erõviszonyokat tekintve
nagy változás nem várható, a dobogós
helyekért továbbra is valószínûleg a
Celldömölk, Körmend és a Répcelak fut
versenyt, mindkét nagy riválisunkat az
õsszel hazai pályán fogadjuk. A középmezõnyt a Király, a Jánosháza, a Vép, a
Szentgotthárd és a Rum alkothatja, ez
utóbbi csapattal nyitjuk hazai pályán a
sorozatot augusztus 21-én 17.30 perckor. Találkozzunk újra a pályákon!
»DOTTO
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Tehergépkocsi vezetőt
keresünk,
emelő
hátfalas és
tartály autókra,
hosszú távra.

Munkavégzés helye: Celldömölk.
A jelentkezőket Celldömölk 20 km-es
vonzáskörzetéből várjuk.
További információk: 30/939-0429.
Jelentkezés önéletrajzzal:
nandor.nagy@cellimalom.hu
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