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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!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 
kávé- és forró csoki különlegességek!

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõ-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu

Cell-tank Fa-Gyula Fa-Gyula 
Barkács Faáru BoltBarkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

BITUMENZSINDELY 
Fa-Gyulától!

Hódfarkú zsindely: 1690,-Ft/m2-tõl 
OSB lapok szinte minden vastagságban:

8 mm-es: 3950, -Ft/m2

Gipszkarton normál 2000x1200x
12,5 mm-es: 1190,-Ft/ db

Fenyõ lambéria osztrák, 4 m-es: 1890- Ft/m2-tõl

Keményfa kerítéslécek
Kiváló minõségben, készletrõl 

40-50-80-90-100-120 cm hosszban.
Knauf, Isover, hõszigetelõ paplanok

Hungarocell hõszigetelõ lapok
akciós áron, készletrõl kaphatók! 

Az akció október 21-ig, illetve 
a készlet erejéig tart.



Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, a Kemenesaljai Trianon Tár -
saság, az Alsósági Életfa Egyesület, va-
lamint a Ság hegyért Alapítvány idén is
szervezett megemlékezést a Trianoni
Emlékkereszt felállításának évfordulója
alkalmából, szeptember 22-én.

Az ünnepség kezdetén Vitéz Juhász
Antal szavalta el Sajó Sándor: Hit címû
versét, majd a Kemenesmagasi Citera -
zenekar és Népdalkör mûsorának elsõ
részeként I. világháborús népdalcsokor
hangzott el. Fehér László polgármester
köszöntõ beszédében egy, a Trianoni
keresztet is érintõ turisztikai fejlesz -
tésrõl szólt, miszerint egy kabinos fel-
vonót terveznek a hegyre, mellyel
könnyebben megkö zelíthetõ lesz az
emlékhely. Bartha István elõadásá -
ban  Reményik Sándor: Hogy is volt?
címû versét hall hatták az egybegyûltek,
majd Németh Tibor, a Kemenesaljai
Mûvelõdési Köz pont és Könyvtár Kresz -
nerics Ferenc Könyvtárának vezetõje
osz totta meg ünnepi gondolatait:
„Kevéssé ismert a Kemenesalja címû
hetilap 1933. augusztus 12-i tudósítása,
miszerint a kereszt avatóünnepségét
szeptember 8-án a dömölki bencés
apátság 800 éves évfordulós ünnepsé-
geivel együtt fogják megtartani. Nem
tudni, miért to lódott egy évet az em -
lékmû felállítása, de 1934-ben is szep-
tember 8-ra ter vezték az ünnepséget,

valószínûleg azért, hogy a búcsújáró-
hellyel karöltve Kisboldog asszony nap-
ján a település ünnepét még fényeseb-
bé tegyék és a zarándokok is részt ve-
hessenek az avatási ceremónián. Végül
1934. szeptember 23-án avatták fel a
kemenesi táj fölé magasodó 19 méter
magas keresztet, mely a maga mo -
numentális egyszerûségében figyel-
mezteti az utókor emberét a magyarság
sorstragédiájára...

…Ezen a társadalmi frontvonalakkal
szabdalt maradék 93 ezer négyzet ki -
lométeren lehet bûnbakokat keresni
vagy kizárólag másokat hibáztatni, de
ha mi magunk a hétköznapokban em-
berként nem álljuk meg a helyünket,

akkor magyarságunkat is elveszítjük. A
mai történelmi megemlékezésen fü-
lembe csengenek Kosáry Domokos sza-
vai: „A múltat vállalni emberséggel,
önként, úgy, ahogy végbement, nem a
gyengeség, hanem az erõ jele – és
egyben forrása is”. E gondolat je -
gyében hiszem, hogy a sághegyi ke-
reszt, mint a legnagyobb magyar Tria -
non emlékmû, egyúttal a nemzeti ösz-
szetartozás szimbóluma is” – hang -

súlyozta a szónok. A jelenlevõ pártok,
civil szervezetek képviselõi elhelyezték
koszorúikat, végezetül pedig a magasi
citerások Trianoni dalokkal járultak hoz-
zá a méltó megemlékezéshez. 

»REINER ANITA

A nemzeti összetartozás szimbóluma – Emlékezés Trianonra
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Változik az éghajlat, változik a szakma
Hogyan hat a klímaváltozás a magyar -
országi szõlõtermesztésre? Akár ez is
lehetett volna a címe a Ság Hegyi
Szõlészeti és Borászati Szakmai Nap -
nak, mely idén elsõ ízben, hagyo -
mányteremtõ szándékkal került meg -
rendezésre a városban.

Elõször rendezték meg a Ság Hegyi
Szõ  lészeti és Borászati Szakmai Napot
Celldömölkön. A konferenciára a szüre-
ti rendezvény keretében, és annak
programjaihoz kapcsolódva került sor
szeptember 28-án a Kemenesaljai Mû -
velõdési Központ és Könyvtár Art Mozi -
jában. A szakmai programot a há zi -
gazda egyesület képviseletében Dan ka
Imre, a Nagysomlói Borvidék Hegy köz -
ségének alelnöke nyitotta meg kö -
szöntõjével, melyben kitért arra, hogy
a megváltozott globális problémák

mind a tudomány, mind a gyakorlat
szempontjából új irányt mutatnak és új
feladatok elé állítják a szakmát. Ezekrõl
a változásokról pedig érdemes be -
szélni, akár a nagytermelõk, akár a kis-
gazdálkodók körében. Danka Imre ki -
tért köszöntõjében a fennálló legnyil-
vánvalóbb problémára is, vagyis a Ma -
gyarországot érintõ éghajlatváltozásra.
A Kárpát-medencében uralkodó klasz-
szikus szárazföldi éghajlat ugyanis ta-
pasztalhatóan változóban van, a négy
évszak lassan eltûnik, a nyár és a tél
szinte átmenet nélkül váltja egymást.
Ez pedig a gazdálkodás minden terüle-
tére kihat, így természetesen érzé ke -
nyen érinti a magyarországi szõlõter -
mesztést és borászatot is. 
A bevezetõ után a házigazda önkor-
mányzat nevében Fehér László polgár-
mester beszéde nyitotta meg a ren -

dezvényt és az elõadások sorát. Az elsõ
borászati szakmai napon máris olyan
neves szak em berek tartottak elõadást,
mint dr. Bálo Borbála, a SZIE Szõlészeti
és Borászati Intézet Szõlészeti Tanszé -
kének veze tõje, aki a klímaváltozás mi-
att bekö vetkezett megváltozott szõlõ -
ter mesz tési feltételrendszerrõl tartott
bemutatót, dr. Janky Ferenc, a Corvinus
Egye tem Borászati Tanszékének nyu-
galmazott docense, aki a klímaváltozás
borászati technológiákra gyakorolt ha-
tásáról értekezett és Baráth Sándor, a
Nagysomlói Borvidék hegyközségének
elnöke, aki globális problémák helyi
vo natkozásairól tartott elõadást. A pre-
zentációk után a meghívott vendégek
hozzászólásai következtek, ahol szõlõs -
gazdák és a társtudományok szakértõi
ütköztethették véleményeiket. 

»NÉMETH NÓRA
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Szeptember utolsó hétvégéje a szüret
jegyében telt Celldömölkön. A kétna-
pos rendezvény keretében színes mû -
sorok, kulturális programok, könnyû -
zenei koncertek, kézmûves vásár és
persze széles borkínálat várta az ér -
deklõdõket.

Az elmúlt hétvégén került sor Cell -
dömölk hagyományos õszi nagyren-
dezvényére, a Sághegyi Szüreti Napok -
ra. A péntek délelõtt bábelõadással
vet te kezdetét, az Ultraviolák Bábcso -
port Játsszunk Bábszínházat! címmel
mutatta be vidám vásári komédiáját, a
legifjabb generáció õszinte örömére. A
szüret elsõ napja kísérõprogrammal
folytatódott, idén került megrende -
zésre elsõ ízben a Ság Hegyi Szõlészeti
és Borászati Szakmai Nap. A délután
során egymást követték a különféle
szakmai beszámolók és elõadások, a
hazai szõlõtermesztés és borkultúra le-
gaktuálisabb kérdéseit járták körbe a

konferencia résztvevõi. A szüret elsõ
napján természetesen a hivatalos
meg nyitó sem maradhatott el, ezúttal
is egy kiállítás kereteibe ágyazva.
Szeptember 28-án „Ezerarcú hegyünk,
a Ság” címmel nyílt meg az az
idõszakos tárlat a Móritz Galérián, mely
írásos és képi dokumentumokkal hiva-
tott bemutatni a Ság hegy történetét,
egykori és jelenlegi jelentõségét,
értékét. A képzõmûvészeti tárlaton a
mûvészi alkotások mellett a borá -
szathoz és a szõlõtermesztéshez kap-
csolódó különféle eszközök, használati
tárgyak is helyet kaptak, köszönhetõen
a celldömölki helytörténeti kluboknak,
amelyek mindig szívesen vállalnak ak-
tív szerepet a helyi vonatkozású kiállí-

tási anyagok összeállításában. A tárla-
tot és egyben a Sághegyi Szüreti Na -
pokat Fehér László polgármester nyi-
totta meg, majd Ambrus Lajos, József
Attila-díjas író, és nem utolsó sorban
Kis-Somlyó hegyi szõlõsgazda tartott
ünnepélyes beszédet. Ambrus Lajos,
maga is érintett lévén csak biztatni
tudott minden jelenlévõt arra, hogy ne
hagyjon fel a szõlõtermesztés és
borászat õsi hagyományaival, fõként

ne egy olyan nagymúltú tanúhegy ese-
tében, mint a Ság hegy. A Somlói Bor -
vidék magaslatáról képes dokumentá-
ciók is bizonyítják, hogy egykor milyen
jelentõs gazdálkodás zajlott rajta, még
a XVIII-XIX. században is nagyki ter je -
désû ültetvények borították. Nem sza -

bad tehát felhagyni a szõlõter mesz tés
hagyományával, hiszen szakavatott ke-
zek között igazi kincset teremhet a
hegy. És hogy a borászok ne csak a
levegõbe beszéljenek, a kiállításmeg-
nyitót végül borkóstoló zárta, terítékre
kerültek a sokat dicsért somlói borok.
Idõközben a szabadtéri mulatság is
kezdetét vette. A Mûvelõdési Köz pont
és Könyvtár elõtt felállított színpadon
elõször az Eldorádó együttes csapott a
húrok közé, akiket a nosztalgiazenét
játszó Retróleum Zenekar követett,
majd discoval zárult a szüreti bál.
Szüreti piaccal nyitotta meg második
napját az õszi nagyrendezvény. A viha-
ros szél miatt ugyan a megszokottnál
kisebb volt az érdeklõdés, az õsziesre
fordult idõjárás azonban nem tudott
mindenkit elriasztani. Idén is kitelepül-
tek a különféle portékákat kínáló helyi
kézmûvesek és termelõk. Színes éksze-
rek, kézzel varrt bábok, könyv gyûj -
temények, házi mézek és lekvárok, pe-
csenyeételek, különféle édességek és

italok várták a térre látogatókat. Ter mé -
szetesen a legkisebbekre is gondol tak a
szervezõk, számukra a Magyar Ha -
gyományõrzõ Famûvesek Játszóháza kí-
nált programokat a Szentháromság té-
ren. A gyermekek pedig örömmel ve-
tették bele magukat a népi mes -
terségeket idézõ fajátékok tárházába,

Szürettel érkezett meg az õsz Celldömölkre



5

Új Kemenesalja  »  2018. 10. 05. »  R E N D E Z V É N Y

láthatóan újdonságként hatott rájuk a
régi magyar faeszközök- és szerszámok
világa. Délután már Alsóságra helye zõ -
dött át a Szüreti Napok központja, itt
gyülekeztek a népzenészek, néptánco-
sok, gólyalábas artisták és bábosok,
hogy zenés-táncos kínálóval hívják mu -

latságba a járókelõket, érdeklõdõket. 
A szüreti hangulathoz az autentikus
díszlet is adott volt, óriás szalmabábok,
kukoricacsuhéval, dísztökökkel és
egyéb õszi termésekkel díszített mókás
figu rák várták az érdeklõdõket. Nem is
maradt el a siker, szépszámú közönség
volt kíváncsi a jelmezesek vidám mû -
sorára. Délután négykor innen indult út-
jára a szüreti napok legnagyobb attrak-
ciója, a szüreti felvonulás. 
A menetet ezúttal is a motorosok gár -
dája ve zette fel, õket követte aztán a
színes forgatag: bábosok, néptáncosok,
mazsorettek, fúvószenekar, zenészek,
lovasok, feldíszített kerékpárok, óriás-
bábosok, gólyalábasok és zászlóforga-
tók. A menetet Alsóságtól egészen a
város központig érdeklõdõk sorfala állta
körbe, idén is sokan voltak kíváncsiak a
vidám felvonulásra, amit nem egyszer
szakított meg rögtönzött mûsor, spon-
tán performance. A városközpontban a

testvérvárosok delegációinak köszönté-
sével folytatódott a szüreti program,

majd az olasz vendég mûvészek kon -
certje következett, akik pezsdítõen
itáliai módra mutatták be operamû so -
rukat. 
A koncert után díjátadás következett. A
polgármester és a szervezõk a színpa-
don adták át a fesztivál bora, a fesztivál
tortája és a legszebb konyhakert pályá-
zatok helyezettjeinek elismeréseit. Ez
utóbbit Ferenczi István, Nagy József és
Varga Patrik vehette át. 
Az esti nagykoncertre pedig ahogy kell,
ismét megtelt a tér, az Ocho Macho ze-
nekar jól ismert slágerei még a fázó-
sabbakat is megmozgatták egy-egy dal
erejéig. A Ság hegyi Szüreti Napokat
idén is látványos tûzijáték zárta.

»NÉMETH NÓRA

Közösségi összefogáson alapuló közösségfejlesztés
Elsõ helyi pályázati felhívás megjelenése
Magyarország Kormányának felhívására
került elkészítésre a Celldömölki Helyi
Közösségi Fejlesztési Stratégia „Érezd
magad jól Celldömölkön!” címmel. 

A stratégia 2. számú intézkedése alap-
ján a Celldömölk Helyi Akciócso port pá-
lyázati kiírást tesz közzé. A rendelke-
zésre álló 68,5 millió forint támogatási
összeget a Celldömölk város területén
székhellyel vagy telephellyel rendel -
kezõ civil, nonprofit és egyházi szerve-
zetek, helyi önkormányzat, okta tási és

közmûvelõdési intézmények számára
közösségi programok megszervezésé-
re, a celldömölki közösségi élet fel -
erõsítése és a specifikus igényû társa-
dalmi rétegek városi közösségbe való
integrálása érdekében létrehozás ra ke -
rülõ projektek között osztja szét. A fel-
hívás forrását az Európai Szociális Alap
és Magyarország költségvetése társfi-
nanszírozásban biztosítja. A helyi felhí-
vás keretében a helyi támogatási ké-
relmek benyújtására 2018. november
1. naptól 2019. június 30. napig van

lehetõség három szakaszra osztva. Az
elsõ szakasz zárása 2018. november hó
15. napja. Az addig az idõpontig be-
nyújtott pályázatok kerülnek együtte-
sen elbírálásra. A helyi felhívás és mel-
lékletei Celldö mölk város honlapján az
Széchenyi 2020-as pályázatok alol -
dalon érhetõ el az „Érezd magad jól
Celldömölkön!” link alatti Letölthetõ
anyagok között. A felhívás és mellékle-
tei folyamatosan frissítésre kerülnek.
http://www.celldomolk.hu/aloldal.ph
p?mod=cikk&id=969 
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Hamarosan újabb nagyszabású turiszti-
kai beruházás valósul meg Celldö möl -
kön, kínai befektetõknek köszönhetõen
itt épül meg az elsõ közép-kelet euró-
pai TCM Központ és Apartman Park. A
hagyományos kínai orvosláson alapuló
gyógyászati centrum alapkövét szep-
tember 27-én rakták le a Jufa Hotel
szomszédságában.

Hamarosan újabb nagyberuházás való-
sulhat meg Celldömölkön. 2015 óta
folynak tárgyalások a városi önkor-
mányzat, a helyi vállalkozások és egy
kínai befektetõcsoport között, akik a vá-
ros természeti és turisztikai adottságait
felismerve kezdeményezték egy, a Ha -
gyományos kínai orvoslás elvein ala puló
egészségközpont létrehozását a Ság
hegy tövében. Hosszas egyeztetések és
tervezési folyamat után így kerülhetett
sor szeptember 27-én, csütörtökön Kö -
zép- és Kelet-Európa elsõ TCM Központ
és Apartman Parkjának alap kõletételére
a Jufa Hotel melletti területen. A hivata-
los eseményt bemu tató és sajtó tá -
jékoztató elõzte meg a szálloda konfe-
renciatermében, ahol a térség ve zetõi
és a kínai vendégek méltatták a be -
ruházást. A rendez vényen elsõként Ágh
Péter ország gyûlési képviselõ kapott
szót, megjegyezve, hogy az elmúlt
években egyre több turista és vendég
fedezi fel Cell dömölköt és a Ság hegy
térségét, és most már igaz ez a be -
fektetõkre is. Ágh Péter kiemelte, az el-
múlt évtizedben 10 milliárd forintos tu-
risztikai fejlesztések valósulhattak meg
a tér ségben, köztük a fürdõ, a négycsil-
lagos szálloda, a kemping és a sport -
pályák. A képviselõ mindennek a folyta-
tásaként hivatkozott arra, hogy a kínai
befek tetõk is meglátták a térségben
rejlõ lehetõségeket, és hamarosan elin-
dulhat az általuk tervezett apart man -
park könnyûszerkezetes készházainak
telepítése. Ágh Péter megjegyezte, jól
illeszkedik ez a fejlesztés a Kína és
Magyarország között megvalósuló két -
oldalú együttmûködés projektjeibe. A
képviselõ után Zhou Xinjian a Kínai
Nagykövetség kereskedelmi fõtaná cso -
sa vette át a szót, aki a kínai-magyar
kapcsolatok virágzásáról beszélt turiszti-
kai és kulturális téren. Megje gyezte,
míg 2016-ban 100 ezer, addig 2017-
ben már 230 ezer kínai turista látogatta
meg az országot. Ez a szám 2018-ban
akár a 300 ezret is elérheti, köszön -
hetõen a Peking–Budapest köz vet len re -
pü lõjáratnak, melyet a közel jövõben
egy Sanghai-Budapest közvetlen járat

létesítése követ majd. A szoros kapcso-
latnak és a jelenlegi beruházásnak pe-
dig az is alapjául szolgál, hogy Ma -
gyarország az elsõ európai ország, mely
törvényi szinten elismerte a kínai orvos-
lást, mely köztudottan egyre nagyobb
teret hódít a magyarok körében is. A
kereskedelmi fõtanácsos után Fe hér
László polgármester is üdvözölte a be-
ruházást, kiemelve a város turisztikai,
idegenforgalmi törekvéseit. Végül Dr. Yu
Fujian, a Hagyományos Kínai Orvosi
Szervezetek Közép- és Kelet-Európai
Szö vetségének elnöke tartott rövid elõ -
adást a Hagyo mányos Kínai orvoslás
jelenlegi hely zetérõl, elterjedtségérõl és
elfogadottságáról. Megjegyezte, bízik
abban, hogy a kínai–magyar együtt mû -
ködés nek egy gyöngy szeme lehet majd

ez a beruházás, mely egyben példája is
termál fürdõs kezelések és a kínai gyó-
gyászat ötvözésének. Végül a tény leges
projektrõl a Nyugat-Magyar országi Inno -
vá ciós Centrum igazgatója, Heinrich
Máté tartott prezentációt. Az elõadásból
kiderült, a most megvalósuló 16 db, 4
személyes apartmanház te le pítése csak
elsõ lépcsõfoka a tervezett TCM köz-
pontnak, mely várhatóan fellendíti majd
a térség gyógyturizmusát. A tervezett
beruházások alapja, hogy a kínai tu -
risták rendkívüli érdek lõdést mutatnak
Európa országai iránt. Jelentõs igény
mu tatkozik arra is, hogy a kultúrájuknak
megfelelõ szolgáltatásokat is kapjanak
a kiszemelt desztinációban. Ezt garan-
tálja majd a hagyományos kínai orvos-
lás elvei szerinti kör nyezetben történõ
szálláshely-szolgáltatás, kapcsolódó köz-
érzetet javító szolgáltatások. A Központ
megalapozásaként már el is indult a kí-
nai masszázs a Vulkán Gyógy- és Él -
ményfürdõ terü letén. Az elõzetes vára-
kozások szerint pedig 3 éven belül hoz -
závetõleg 10 000 pácienst fognak ke-
zelni a celldömölki TCM Központban.
Celldömölk pedig ismert és kedvelt
desztinációvá válik mind a kínai, mind a
kínai gyógyászatra fogékony európaiak
körében. Mindehhez kapcsolódnak to-
vábbi beruházások is a Ság hegyen, a
kínai befek tetõk ugyanis a Ság hegyi
borban és a vidéki turizmusban is meg -
látták az üzleti lehetõséget, így a helyi
szõlészet és borászat irányában is tör-
téntek már vásárlások, befektetések. A
találkozó befejezéseként a rendezvény
részt ve või közösen tették le az apart-
manpark alapkövét a Celldömölk-Alsó -
ság közötti területen, a Jufa Hotel szom-
szédságában.

»NN

Kínai gyógyászati centrum és apartmanpark épül Celldömölkön

Celldömölk Születés: Király Arnold és
Hódossi Renáta fia: Arnold Dzsasztin,
Tóth Ferenc Gábor és Németh Aliz
leánya: Polett, Polgár Ádám és Ta -
kács Beáta fia: Zétény, Dákai Gábor
Ferenc és Herczeg Csilla fia: Ármin
Gábor, Nagy Gábor és Pünkösti  Csil -
la leánya: Fruzsina, Harkály Tibor és
Ruzsa Katalin fia: Benett. Halálozás:
Hujber Józsefné sz. Kozma Mag -
dolna, Balogh András, Fekete Gá bor -
né sz. Kovács Ilona Er zsébet, Szent -
györgyi Józsefné sz. Kozó Ilona, Ko -
vács Istvánné sz. Schimmer Irén, Ta -

nai Andrásné sz. Németh Má ria, Sza -
bó Imre, Sebestyén József, Már kus
Imre. Boba Halálozás: Porkoláb Pé -
ter. Csönge Halálozás: Németh Lász -
ló. Kemenesmagasi Születés: Radnai
Tiva dar és Orbán Szandra leánya:
Otília. Ke me nessömjén Halálozás:
Ma jor Lász ló né sz. Tóth Karolina.
Kenyeri Szü letés: Horváth Ákos és
Czenki Szabina fia: Benett Ákos,
Novák Sándor és Kiss Georgina leá -
nya: Anna, Nagy Attila és Tóth Szil -
via fia: Bendegúz. Ostffy asz szonyfa
Halálozás: Berghoffer Gyula

Anyakönyvi hírek
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Az egyesület vendége: Várszegi Asztrik
Az egyesület vendége: Várszegi Asztrik
Péntek este újabb állomásához érke -
zett a Cselekvõ Összefogással Celldö -
mölkért Egyesület Közéleti Kávézó so-
rozata. A program vendége és beszél -
getõ partnere ezúttal az év elejétõl
visszavonult pannonhalmi fõapát, Vár -
szegi Asztrik volt. 

Szeptember 21-én Várszegi Asztrik ben-
cés szerzetest köszönthették Cell -
dömölkön az érdeklõdõk a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
Közéleti Kávézója keretében. Az egy kori
pannonhalmi fõapáttal Fehér Lász ló, az
egyesület elnöke beszélgetett, aki az
est bevezetõjében röviden ismertette a
teltházas hallgatósággal Várszegi
Asztrik életét és pályáját. A bemutató
után aztán maga a püspök vette át a
szót, hogy színes történetekkel és
anekdotákkal egészítse ki a lexikális
tartalmat. Így tudhatta meg a közön-
ség, hogy az Imre néven született püs-
pök pályaválasztásakor miért kérte ma-
gának az Asztrik nevet, vagy hogy mi-
lyen tapasztalatokat szerzett bajai ba-
kaként a 22 hónapos katonai szolgálat
alatt. A másfél órás beszélgetés során
nagyon sok kérdésre kitért az elõadó,

saját története után a bencés rend
alapításáról és történetérõl is
beszámolt, melyekrõl ha korábban hal-
lott is a közönség, egészen új képet
kaphatott a bennfentes szemén át.
Várszegi Asztrik mesélt arról, milyen
nehézségekkel kellett megküzdenie va-
lakinek ahhoz, hogy a 60-as években
bencés szerzetessé váljon, valamint
hogy a rendszerváltozás után hogyan
sikerült újjáépíteni a pannonhalmi apát-
ságot és a rendet. Asztrikot 1991-ben
választották fõapáttá, melyet bizalmi
szavazáson két alkalommal is meg-
hosszabbítottak, így össze sen 27 évig
volt pannonhalmi fõapát. Épp ezért
számtalan esemény fûzõdik a nevéhez,
úgy mint az 1000 éves bazilika komp -
lex mûvészettörténeti és építészeti fel-

újítása, vagy az ortodox és a katolikus
egyház összebékítésére tett kísérlete. A
püspök az aktualitásokat feszegetõ
kérdések elõl sem futamodott meg, így
a beszélgetés során bátran fejtette ki
véleményét a belsõ körökben is sokat
bírált Ferenc pápáról, akit az elsõ olyan
pápának tart, aki valóban megtestesíti

azt, amit a II. Va tikáni Zsinat megfogal-
mazott. Az est végén pedig még arra is
majdnem fény derült, hogy hova jár in-
kognitóban kikapcsolódni egy pannon -
halmi fõapát. »NN

Elõadás budapesti konferencián
18 éves a Magyar Önkormányzatok
Napja címmel rendeztek konferenciát
szeptember 20-án a XV. kerületi polgár-
mesteri hivatalban, ahol Fehér László
polgármester elõadóként vett részt.

Az Országgyûlés 2000-ben hozott hatá-
rozatot arról, hogy szeptember 30-át a
helyi önkormányzatok napjává nyilvá-
nítja, annak emlékére, hogy 1990-ben
ezen a napon tartották az elsõ helyha-
tósági választásokat Magyarországon.
Szeptember 20-ára Budapest XV. Kerü -
leti Önkormányzata hívott össze kon -
ferenciát. Elõadást tartott Wittinghoff
Tamás, Budaörs polgármestere, Máté
Antal, Nyírbátor polgármestere, Kará -
csony Gergely, Zugló polgármestere és
városunk polgármestere. Fehér László
hangsúlyozta: fontosnak tartja a hely -
ben élõk demokratikus jogait, önren -
delkezési lehetõségét.
A rendezvény házigazdája Németh
Angéla, a kerület, Rákospalota, Pest -
újhely, Újpalota akkor még polgármes-
teri jogkörben eljáró alpolgármestere

volt. Az áprilisi országgyûlési választá-
son ugyanis a kerület korábbi polgár-
mesterét, Hajdú Lászlót a DK támo ga -
tásával országgyûlési képviselõvé vá -
lasz tották, így idõközi választást írtak ki
a megüresedett polgármesteri székért.

A szeptember 30-án megtartott idõközi
választáson Németh Angélát, a RÁTE és
a Szolidaritás közös jelöltjét polgár-
mesterré választották László Tamás, a
Fidesz–KDNP közös jelöltje ellenében.

»ÚK
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Meghívó
Celldömölk Város Önkormányzata értesíti és várja 

a tisztelt lakosságot 

az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójára rendezendõ 

ünnepi megemlékezésre,
melyet 

2018. október 23-án (kedden)
16 órakor tart 

az 56-os emlékhelynél.
Beszédet mond: Fehér László, Celldömölk 

város polgármestere.
Az ünnepi mûsorban közremûködnek a Soltis Lajos

Színház tagjai és Varga Diána énekes. 

A megemlékezést követõen koszorúzás
Koloszár Zoltán és 

Máté Lajos sírjánál, a katolikus temetõben.
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Szívünk Napja a Ság hegy kráterében
Szeptember utolsó vasárnapja 2000
óta Szívünk Napja – a Szív Világnapja.
2014-ben elõször Celldömölk is csatla-
kozott a világnapi kezdeményezéshez,
hagyományteremtõ szándékkal alkot-
ták meg a Ság hegy kráterében a
VulkánSág szívét. A program idén sem
maradt el, szeptember 30-án immár
ötödször rajzolták meg a résztvevõk a
szimbolikus alakzatot.

Mostanra kijelenthetõ, hagyománnyá
vált Celldömölkön szeptember utolsó
vasárnapján megrajzolni a Ság szívét.
Méghozzá egy népszerû hagyomány-
nyá, 2014 óta minden év utolsó szep-
temberi hétvégéjén százak sétálnak fel
a kráterhez, hogy egy közös kirándu-
lással, túrázással hirdessék a Szív Világ -
napját, és természetesen a Ság hegyet.

Négy évvel ezelõtt a Ság hegy Térsége
Turisztikai Egyesület és a város önkor-
mányzata közös kezdeményezésére
indult el a program, elsõsorban a szív
napjára való figyelemfelhívás céljából,
érvényt szerezve a világnap céljának,
vagyis a szív- és érrendszeri megbete -
gedések megelõzésének. A program

azonban mostanra túlnõõtt magán, hi-
szen a Ság szíve Kemenesalja egyik
leg ismertebb szimbólumává vált. Idén
szeptember 30-ra hirdették meg a ren-
dezvényt. Szerencsére még kitartott a
jó idõ, így most is nagyon sokan dön-
töttek úgy, hogy vasárnapi program
gyanánt kirándulást tesznek a Ság he-
gyen. Családok, baráti társaságok, fia -
talok, idõsek, ki gyalogosan, ki kerék-
párral érkezett meg a kráterhez, hogy
aztán a szintén jelképes piros léggöm-
bökkel állja körbe a kövekkel kirakott
szív alakot. A program moderátora
Fehér László polgármester volt, akinek
köszöntõje után vezényszóra emelked-
tek magasba a lufik, a föld után a
levegõben is kirajzolva a szimbólummá
vált szívalakot.

»NÉMETH NÓRA

Mix and move! – Közlekedési multimodalitás

Vasárnap „Mix and move!” – mottóval
újra elstartolt a Mobilitási Hét! Szep -
tember 16. és 22. között immár tizen-
hetedik alkalommal rendezték meg az
Európai Mobilitási Hetet, amelynek cél-
ja a környezetbarát és fenntartható
városi közlekedés népszerûsítése volt.

A mozgalomhoz Celldömölk idén ötödik
alkalommal csatlakozott, így vasár -
naptól kezdõdõen ismét változatos, a
közösségi közlekedést és a környezet -
tudatosságot népszerûsítõ színes prog-
ramok zajlottak városszerte. A temati-
kus hét szeptember 16-án hivatalos
megnyitóval és VulkánSági túrákkal
vette kezdetét, kerékpárral és nordic
walking botokkal vágtak neki a túrázók
a hegyi útnak. A VulkánSági túrák azon-
ban csak a nyitóprogramjai voltak a
mobilitási hétnek. Mivel a környezettu-
datosságra való nevelést nem lehet
elég korán kezdeni, így az akció is
elsõsorban a legkisebb korosztály szá-

mára kínált programokat. 
Csütörtökön moziba hívták a szervezõk
a kisiskolásokat, ahol a közlekedéssel
kapcsolatos információkat sajátíthatták
el a gyerekek egy animációs oktatófil -
men ke resz tül. Péntek délelõtt pedig
akadálypályává változott a Géfin tér,

ahol az óvodások és a kisiskolások bi-
zonyíthatták ügyességüket. A különféle
szlalom- és sorversenyek természete-
sen a magabiztos közlekedés gyakorlá-
sát célozták. Ahogy arra a mobilitási hét
is rámutatott, szükség is van a gyakor-
lásra és az ismeretterjesztésre, hiszen a
legifjabb generációt tekintve már egé-
szen ritka, hogy valaki egyáltalán hasz-
nálja a közösségi közlekedés külön bözõ
eszközeit. Most azonban ebben sem
volt hiány, a kisgyerekek dotto vonattal
járhatták körbe a várost, ízelí tõt kapva
a vonatozás élményébõl. A mobilitási
hét szeptember 22-én autómentes
nappal folytatódott. A rossz idõ miatt az
erre a napra tervezett programok nagy

része a Kemenesaljai Mûve lõdési Köz -
pont és Könyvtár falai közé szorultak,
így itt került sor a mobilitás jegyében
hirdetett rajzpályázatok ered ményhir -
detésére is. A zsûri korcsoportokra
bontva díjazta a legjobban sike rült
pályamûveket, külön az egyéni alkotá-
sokat és külön a csapatmunkákat.
Annak sem kellett azonban csüggednie,
aki nem ért el helyezést, hiszen az
eredményhirdetésrõl senki nem távo-
zott üres kézzel. 
Szintén a délelõtt során került sor a ta-
valy nagy sikert aratott trükkös biciklik
kitelepítésére is, melyek nem csak a
gyerekek, de a felnõttek ügyességét is
komoly próbára tette. A délutánra ter-
vezett kerék páros felvonulás az idõjárás
miatt el maradt. Pótlására a következõ
hétvégén, a szüreti rendezvény kereté-
ben került sor. Szeptember 29-én dél-
után 3 órá ra az alsósági központba
várták a szervezõk az érdeklõdõket egy
közös biciklidíszítésre, majd a szüreti
menethez csatlakozva a kerékpáros fel-
vonulásra.

»NÉMETH N.



Dr. Zsiray Ferenc nyugalmazott szü -
lész– nõgyógyász szakorvos, a Kemen -
esaljai Baráti Kör egykori elnöke élet-
ének 84. évében elhunyt.

Dr. Zsiray Ferenc Szombathelyen szü-
letett 1935. április 15-én. A celldömöl-
ki gimnáziumban érettségizett, majd
1959-ben szerzett diplomát a Pécsi
Or vostudományi Egyetemen. 
Családja és hivatása Tapolcához kötöt-
te. A tapolcai kórház osztályvezetõ fõ -
orvosaként végezte hivatását, tagja
volt az Orvosi Kamarának, a Magyar
Nõorvos Társa ságnak és az Európai
Nõgyógyász Tár saságnak.
Szakmája és hivatása mellett széles
körû érdeklõdést mutatott a közügyek

iránt. Több egyesületnek és körnek
volt tagja, így a Berzsenyi Dániel
Irodalmi Mûvészeti Társaságnak, az
Egry József Baráti Körnek, a Veterán
Repülõk Egyesületének. 
Tapolcán önkormány zati képviselõ, a
Néptánc Alapítvány kuratóriumának
elnöke és a Protestáns Templomért
Ala pítvány kurátora, a Tapolcai Város -
szépítõ Egyesület elnöke volt.
Celldömölkhöz egész életében erõs
szálak kötötték. Alapító tagja, majd
1980-tól vezetõségi tagja volt a cell-
dömölki gimnázium öregdiákjaiból
alakult Kemenesaljai Baráti Körnek. A
civil szer vezet az 1980-as években
alakult meg Öreg Diákok Baráti Köre
néven a gimnázium egykori diákjai-

ból, 1986-ban vette fel a szervezet a
Ke me nesaljai Baráti Kör elnevezést.
Az egyesület elnökeként elévülhetet-
len érdemeket szerzett abban, hogy
ápolják a celldömölki gimnázium
múlt ját, a jelenben segítsék az ott ta-
nuló diákokat. A gimnáziumban vég-
zett egykori diákok mellett a Cell -
dömölkrõl elszár mazott és a városhoz
kötõdõ személyeket is összetartotta a
baráti kör a vezetésével. Agilitásával,
sokrétû ismereteivel a kör meghatáro-
zó személyisége volt, 2017 májusáig
elnökként irányította a civil szerveze-
tet. Fárad ha tatlanul és lelkiismerete-
sen vállalt aktívan részt a város közé-
letében. Mun káját több kitüntetéssel
elismerték. 
Ki magasló szakmai tevékenysége elis-
meréseként Cell dömölk Város Önkor-
mányzata 2017-ben Cell dö mölk Váro -
sért Érdemérem kitüntetésben része-
sítette, emellett Tapolca kitüntetettje
is volt. Fájó szívvel búcsúzunk tõle.

»KEMENESALJAI BARÁTI KÖR
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Kálmán Jenõ, városunk korábbi ve -
zetõje 83 éves korában, 2018. szep -
tember 16-án elhunyt. Kõszegen szü-
letett 1935. augusztus 17-én tíz gyer -
meket nevelõ családban. A szülõi ház
hozta a munka, a közösség iránt érzett
felelõsség, a másokért tenni akaró
em ber életre szóló elkötelezettségét.
A Sárváron tett érettségi után Kõ -
szegen gyári munkásként kezdett dol-
gozni, ahol bekapcsolódott az ifjúsági
moz galomba, kiváló szervezõ volt már
akkor is. Szombathelyre kerülve a KISZ
Bizottságon dolgozott, majd fõiskolát
végezve a körmendi pártbizottság tit -
kára, késõbb elsõ titkára lett. Ezután
került Celldömölkre, a járási, majd a
városi pártbizottságra, ahol 1968-tól
elsõ titkárként meghatározó szerepe
volt városunk fejlõdésében.

Tisztelt Celldömölkiek!
Ismét gyászol városunk. Kegyelettel és
fájdalmas emlékezéssel búcsúzunk
Kálmán Jenõtõl, a nemes lelkû em -
bertõl, a közéleti szereplõtõl, aki mun-
kában aktív évei alatt oly sokat tett
városunkért.

Jenõ bácsira mindig tenni akaró ve -
zetõként emlékszem. Fiatalember ként
a mûvelõdési központ és a város -
avatás idején láttam elõször õt, a vá -
ros közéletében jelentõs szerepet be -
töltõ vezetõt. Hallgattam õt ünnepi
beszédet mondani. Gyakran találkoz -
tunk édesapám kárpitos mûhelyében,
késõbb, amikor a sportegyesületben
dolgoztam, gyakorta találkoztunk
sport  eseményeken, hiszen szerette a
sportot, kijárt a mérkõzésekre. Tudtam
róla, hogy õ kamaszkorában került az
ifjúsági mozgalomba. Én 1994-ben
bal oldali politikusként kerültem be a
közéletbe. Akkori találkozásainkkor el -
mond ta, hogy az õ idejében milyen
terveik voltak a várossal kapcsolatban,
mit sikerült megvalósítani, tanácsokat
adott nekem akkor is, amikor polgár-
mester lettem.
2004-ben a városavatási évfordulót ün-
nepeltük. Egyeztettem vele arról, hogy
a várossá válás folyamatában nagy se-
gítségünkre volt dr. Szekér Gyula, akit
ezért díszpolgári címmel tüntettünk ki.
Kálmán Jenõ szintén sokat tett azért,
hogy Celldömölk 1979-ben város lehe -

tett, hiszen elõször kivették az akkor
várossá avatandó települések listájáról
Celldömölköt, õ azonban felvette a
kapcsolatot Szekér Gyulával, és így
Celldömölk is azon települések közé
tartozott, amelyek a 80-as évek elejé-
re városi rangot, és ezáltal számos
fejlõdési lehetõséget kapott.
Mindannyian tudjuk, hogy mennyit
dolgozott a város fejlesztéséért. Látha -
tó nyoma lett annak az akaratnak,
hogy szolgálja a közösséget. Veze -
tésével és az akkori tanácsi vezetéssel
épültek új lakótelepek, jutottak a vas-
utas családok munkáslakásokhoz. Fej -
lõd tek az intézményeink, az óvodák
és iskolák, épült a bölcsõde. Városia -
sodott Celldömölk, kiépült a gázháló-
zat, a vasúti fejlesztésekkel, a kocsi -
javító építésével és a fûtõház korsze -
rûsíté sével új munkahelyeket terem-
tettek. Humánus ember volt, bárki
hozzáfordulhatott, segített a családok-
nak, lakáshoz jutni, a tanulásban a fi-
ataloknak. Mi így emlékezzünk rá, az
emberre, a település szolgálatában el-
töltött idejére, és ezt az emlékezetet
megtartva búcsúzzunk.
Városunk vezetése részvétét fejezi ki a
családnak, osztozik a hozzátartozók
fájdalmában. Celldömölk Város Önkor -
mány zata Kálmán Jenõt saját halottjá-
nak tekinti.

»FEHÉR LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER

Kálmán Jenõ 
1935–2018

Dr. Zsiray Ferenc
1935–2018
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A közönségsikeres mozifilmek vilá -
gából kicsit kilépve rendezõi jelenléttel
tarkított dokumentumfilm vetítésre ke-
rült sor a KMKK Art Moziban, szeptem-
ber 17-én. A mozivásznon ezúttal Fara -
gó Annamária dokumentumfilm-ren -
dezõnek a csíkmenasági székelyek éle -
térõl és emberi tartásáról készített, lát-
ványban és gondolatokban gazdag
mû vét láthatták az érdeklõdõk.

A rendezõ a vetítés elõtt személyes
élményeirõl, benyomásairól is mesélt
hallgatóságának, hiszen ez már a har-

madik Erdélyben forgatott filmje. A do-
kumentumfilm kiválóan mutatja be,
hogy a Csíkmenaságon élõ székelyek
milyen példamutatóan õrzik magyar
gyökereiket és hagyományaikat. Nyo -
mon követhetõ benne a híres kür -
tõskalács-készítés, melynek származá-
si helye Csíkmenaság; a patkolókovács
munkája, a kenyérsütés, a bútorfestés,
a hegedûkészítés, a székelykapu fara-
gás, de mindezeken túl – vagy velük
együtt – bemutatja a székelyek lelkét,
a székely humort és az elszakított or-
szágrészek magyarjainak emberi drá-

máját, lelki vívódását is. Ez utóbbi adja
a film lényegét, valódiságát.
A csíkmenasági székelyek emberi tar-
tásáról, a nemzeti összetartozásról,
hitrõl, hûségrõl, az utánozhatatlan szé-
kely humorról és az elszakított ország-
részek magyarjainak emberi drámá -
járól szóló film hûen tükrözi a székely
emberek örömeit és könnyeit, akik az
anyaországtól való elszigeteltségükben
és elzártságukban is õrzik magyar gyö-
kereiket és hagyományaikat. A film
szereplõi a falu lakói, akiket természe-
tes környezetükben filmeztek.

„Menaságra repülj!”- dokumentumfilm bemutató

Hétfõ reggel egy négyfõs delegáció in-
dult útra az erdélyi Hargitából, hogy
Vas megyét felkeresve szerezzen ta-
pasztalatokat a megye turizmusáról.

Mezey Zsolt, a Hargita Közösségi Fej -
lesztési Társulástól, Tódor Jenõ, a Szé -
kelykeresztúri Önkormányzattól, Fan -
csali Boldizsár Ildikó, Oroszhegyrõl va-
lamint Czikó-Orbán Erika Madéfalva
Ön kormányzatától négy napos itt tar-
tózkodása során a megye több jelentõs
szervezetéhez ellátogatott és számos
turisztikai látványosságot tekintett meg
elsõsorban konzultáció és tapasztalat-
csere céljából. Tavaly ugyanis Vas me-

gye és az erdélyi Hargita megye test -
vér megyei együttmûködési megálla -
podást kötött, elsõdlegesen gazdasági,
turisztikai és oktatási célokkal. A mos-
tani tanulmányút úticéljai között szere-
pelt természetesen Celldömölk és Ke -
menesalja is, csütörtökön délelõtt ér-
kezett meg ide a küldöttség. A csopor-
tot a helyi TDM szervezet munkatársai,
valamint Celldömölk képviseletében
Söptei Józsefné alpolgármester fogad-
ta, és kísérte végig a helyszíneken. Az
elsõ út Mesteribe vezetett, majd egy
rövid Ság hegyi kitérõ után a Kemenes
Vulkán Parkot látogatták meg a hargi-
tai vendégek. Itt természetesen járt a

tárlatvezetés is, a tûzhányók jellemzõi -
rõl, vulkáni folyamatokról és természe -
tesen a Ság hegyrõl. A múzeumlátoga-
tás után városnézés következett Cell -
dömölkön, melynek kihagyhatatlan ál-
lomása volt a Nagyboldogasszony
temp lom és az apátság. A város vallás -
történetérõl, szakrális helyeirõl, egyhá-
zi relikviáiról és legendáiról itt sem
maradt el a részletes elõadás. Utolsó
helyi turisztikai attrakcióként a Vulkán
Gyógy-és Élményfürdõ komplexumát
látogatták meg a vendégek, hogy az-
tán folytassák útjukat a megye további
nevezetességei és látnivalói felé.

»NN

Erdélyi vendégek látogatták Vas megye városait

Celldömölk Város Önkormány-
zata értékesíteni kívánja a tu -
lajdonában lévõ alábbi ingat-
lanait:
– Celldömölk, Gábor Áron u.

29. 3/13. szám alatti 93 m2

nagy ságú, gázközponti fû -
té ses lakás
Eladási ár: 14.000.000,- Ft
Benyújtási határidõ: 2018.
október 31.

– Celldömölk, Gábor Áron u.
29. 3/14. szám alatti 78 m2

nagy ságú, gázközponti fû -
téses lakás
Eladási ár: 12.000.000,- Ft
Benyújtási határidõ: 2018.
október 31.

Hirdetmény



A nyári szezon ugyan már több mint egy
hónapja véget ért, a Celldömölki VSE-
Vulkán Fürdõ kosárlabdázói még nem kezd-
ték meg szereplésüket az idei pontvadá-
szatban. A tavaly még megyei bajnok -
ságban szereplõ, és ott ezüstérmes együt-
tes ebben az évben az NB II Nyugati cso-
portjában lép pá lyára, és az elsõ mérkõ -
zésre még pár napot várni kell. A szakosz-
tálynál természetesen már javában folyik a
munka, kezdve az óvodás korúaktól, egé-
szen az osztályt váltó „nagyokig”. Szer -
dánként Csói Gábor vezetésével ovis foglal-
kozás keretein belül, játékos formában
sajátíthatják el a különbözõ mozgásformá -
kat a legkisebbek. Akik ebbõl a csoportból
már kinõttek, õk a Cordier Bálint által irá-
nyított, úgynevezett Kosár Palánta prog-
ramban folytathatják, ahol már heti két ed-
zéssel fejleszthetik tovább képességeiket.
Itt még nem a kosárlabdáé a fõszerep, a
fog lalkozásokon az ügyesség, az egyen -
súlyérzék és az addig elmaradt testrészek
fejlesztésére fordítanak nagy hangsúlyt.
Innen már valóban a kosárlabda világába
csöppenhetnek a gyerekek, hisz az U12-es
korosztály már bajnokságban szerepel. En -
nek a korcsoportnak sajátossága, hogy ve-
gyes fiú-lány csapat játszik a mérkõ zé -
seken. Egy korosztállyal feljebb, az U14-
eseknél válik külön a két nem, itt is az a
szakosztály célja, hogy két csapattal, egy
lány és egy fiú együttessel szerepelhessen
a pontvadászatban. A 16 éven aluliak baj-
nokságában 8 alap szakaszbeli mérkõzést
követõen újra sorsolnak az addigi erõ vi -
szonyok alap ján, és ismét megmérkõznek
egymással a csapatok, hogy végül a leg-
jobbak egymás ellen döntsék el a helyezé-
seket. Ebben a korosztályban is érdekelt a
celldömölki egyesület, és Csói Gábor el-
mondása szerint létszámgondokkal sem
küzdenek, látható tehát, hogy utánpótlás
szinten is remek munka folyik a kosarasok-
nál. Az elmúlt években egyre népszerûbbé
válik városunkban is ez a sportág, és en-
nek, valamint a biztos háttérnek köszön -
hetõen már nem jelent gondot a különbözõ
korosztályos csapatok kiállítása a külön bözõ

mérkõzésekre. Az egyesület saját berkein
belül házi bajnokságot is rendez, mivel az
amatõr lány csapatuk külön bözõ életkorú
játékosokból áll (általános iskolás és kö-
zépiskolás), ezért hivatalos bajnokságban
nem tudnak indulni. Szeretnék, ha egy-két
éven belül a környezõ települések együt -
tesei létrehoznának egy nõi bajnokságot,
de ez eddig a szövetség keretein belül ed-
dig nem tudott megvalósulni, így nem ki-
zárt, hogy azt saját maguknak kell meg-
szervezni. A tavaly még megyei bajnok -
ságban remeklõ férfi csapat ok tóbertõl az
NB II-ben kezdi meg sze replését, ahol je -
lentõsen erõsebb me zõnyben kell megáll-
niuk helyüket. A játékoskeretben nagy vál-
tozás nem lesz, két új játékos érkezik,

Adorján Tamás center posztra, míg Ajkay
Ádám bedo bóként erõsíti a celli együttest,
távozó nem lesz. A szakosztály vezetése
szerint a csa pat képes rá, hogy a kö -
zépmezõnyben végezzen. Akik a CVSE-
Swietelsky Arénában szurkolnának Sza bó
Bencééknek, azok ezután is a péntek esté-
jüket tegyék szabaddá, hisz ezen a napon
rendezi hazai találkozóit a Celldömölk,
csupán a kezdési idõ pont változik, az eddi-
gi 20:45 helyett 19:30-kor dobja fel a
labdát a játékvezetõ. A megyei bajnokság
légkörét sem kell nélkülöznie a celli publi-
kumnak, hisz az NB II-n kívül a vasi
pontvadászatban is meg mérkõznek ko sa -
rasaink, itt a felsõbb osz tályban nem
szereplõ, illetve onnan visszajátszó játéko-
sok lépnek majd pályára. Ezek az összecsa-
pások kedd esténként 19:30-kor kezdõdnek
az Arénában. »CSUKA LÁSZLÓ

Megkezdõdik a kosaras szezon is

12

Új Kemenesalja  »  2018. 10. 05.S P O R T   «

Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels –
Floratom Szeged AC Probart 7-0, asztali -
tenisz extraliga mérkõzés, Celldömölk
Páros: Szita, Kriston – Kószó, Lukács 3:0 (9,
1, 6) Az elsõ játszmában jól kezdett a
vendégek kettõse, ám a második szettben
ennek a lendületnek nyoma sem volt. A
celli páros magabiztos játékkal, könnyedén
nyert. (1-0)
Egyéni 1. kör: Szita – Lukács 3:0 (3, 4, 9) A
szegedi játékos nem találta Szita játékának
ellenszerét, az utolsó játszmában ugyan
kissé megszorította a felnõtt ranglista ve -
zetõjét, de nyerni így sem tudott egyet
sem. (2-0) Kris ton – Kószó 3:2 (6, -9, 12, -8,

9) Az elsõ igazán szoros összecsapás volt
ezen az estén. Kriston nem igazán találta
saját játékát, Kószó pedig egyre inkább el-
hitte, hogy van keresnivalója a celli ellen,
szerencsére a végjátékban a nagyobb tudás
gyõzött. (3-0) Fazekas – Vitsek 3:0 (9, 5, 7)
A két rutinos játékos csatáját a vártnál
könnyebben nyerte Fazekas. (4-0)
2. kör: Szita – Kószó 3:2 (-7, -9, 6, 9, 7) Kó -
szó ezúttal is nagyot játszott, közel volt a
bravúrhoz. Szita a megfelelõ pillanatban
tudott váltani, és 0-2-rõl is hozta a kö -
telezõt. (5-0) Fazekas – Lu kács 3:0 (4, 6, 2)
Nem volt egy súlycsoportban a két játékos.
(6-0) Kriston – Vitsek 3:0 (7, 9, 6) A szege-

di játékos most sem hozta azt, amit vár -
hattunk tõle. Kriston összeszedetten, ma-
gabiztos játékot nyújtva nyert. (7-0)
Gyõzött: Szita 2, Fazekas 2, Kriston 2 és a
Szita – Kriston páros.
Az elõzõ években ez a párosítás még nagy
csatákat hozott, több alkalommal is 3-4 órás
rangadókat vívott egymással a két csapat.
Ez a találkozó nem hozott nagy küzdelmet,
a hazaiak köny nyedén gyûjtötték gyõzel -
meiket, egyedül Kószó Attilának volt esélye
pontot csenni. 
Lapzárta utáni eredmény: 
Komló Sport Kft – Celldömölki VSE-Swi e -
telsky Jufa Hotels 0-7, asztalitenisz extraliga
mérkõzés
Gyõzött: Szita 2, Kriston 2, Fazekas 2 és a
Szita – Kriston páros. »CSUKA LÁSZLÓ

Rangadó kiütéssel

F. Dátum Mérkõzés

1. 2018. október 6. szombat 18:00 Dombóvári Kosársuli SE–CVSE Vulkán Fürdõ 

2. 2018. október 12. péntek 19:30 CVSE Vulkán Fürdõ–Dunaújváros

3. 2018. október 21. vasárnap 15:00 Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs–CVSE Vulkán Fürdõ

4. 2018. október 26. péntek 19:30 CVSE Vulkán Fürdõ–Marcali VSzSE

5. 2018. november 9. péntek 20:00 PTE-PEAC–CVSE Vulkán Fürdõ

6. 2018. november 16. péntek 19:30 CVSE Vulkán Fürdõ–Kozármisleny-PTE-ÁOK Petõfi SE U23

7. 2018. november 25. vasárnap 15:30 SzOESE–CVSE Vulkán Fürdõ

8. 2018. december 7. péntek 19:30 CVSE Vulkán Fürdõ–Mágusok-Zrínyi KK

9. 2018. december 14. péntek 19:30 CVSE Vulkán Fürdõ–Soproni Tigrisek

10. 2018. december 21. péntek 19:00 MOGAAC–CVSE Vulkán Fürdõ

11. 2019. január 4. péntek 19:30 CVSE Vulkán Fürdõ–Zalaegerszegi KK

12. 2019. január 18. péntek 19:30 CVSE Vulkán Fürdõ–Dombóvári Kosársuli SE

13. 2019. január 26. szombat 17:00 Dunaújváros–CVSE Vulkán Fürdõ

14. 2019. február 1. péntek 19:30 CVSE Vulkán Fürdõ–Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs

15. 2019. február 9. szombat 19:00 Marcali VSzSE–CVSE Vulkán Fürdõ

16. 2019. február 15. péntek 19:30 CVSE Vulkán Fürdõ–PTE-PEAC

17. 2019. február 22. péntek 20:00 Kozármisleny-PTE-ÁOK Petõfi SE U23–CVSE Vulkán Fürdõ

18. 2019. március 1. péntek 19:30 CVSE Vulkán Fürdõ–SzOESE

19. 2019. március 8. péntek 18:30 Mágusok-Zrínyi KK–CVSE Vulkán Fürdõ

20. 2019. március 22. péntek 19:30 Soproni Tigrisek–CVSE Vulkán Fürdõ

21. 2019. március 29. péntek 19:30 CVSE Vulkán Fürdõ–MOGAAC

22. 2019. április 7. vasárnap 18:00 Zalaegerszegi KK–CVSE Vulkán Fürdõ

RÁJÁTSZÁS

Az NB II. sorsolása



SZESE Gyõr – Celldömölki VSE-Vulkán
Fürdõ 35-27 (14-11). – Gyõr, 80 nézõ,
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, ve-
zette: Bodó, Gál.
Celldömölk: Bognár – Szomorkovits A. 7,
Németh V., Geiger 1, Szecsõdi 2, Kulcsár
5, Szuhogyi 8. Csere: Szomor kovits L. 2,
Balogh V., Pongrácz, Bagics 1, Füzfa,
Szalai F. 1, Szalai Sz., Marton, Berki A.
Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
A bajnokságot gyõzelemmel kezdõ
Celldömölk, a nyáron komolyan erõsítõ
SZESE vendégeként nehéz összecsapás-
ra számíthatott. A találkozó ennek elle -

nére mégsem gyõri fölénnyel indult, a
celli lányok nagyot küzdve irányítani
tudták a játékot, sok lehetõ séget dol-
goztak ki, de a befejezések nem min-
dig sikerültek. A lendület a 20. percig
tartott ki, ekkor vette át a vezetést a
házigazda, és a szünetre háromgólos
elõnyt tudott kidolgozni magának.
Fordulás után is a hazaiak akarata ér-
vényesült, a celliek azonban így sem
adták fel. Igyekeztek közelebb kerülni
a gyõriekhez, ám a hibák, és a renge-
teg kiállítás nem könnyítették meg a
dolgukat. 

A mérkõzés végéhez közeledve még
fel tudott zárkózni Sa la monné Csótár
Adrienn együttese, de a pontszerzésre
nem maradt esélye, a SZESE maga biz -
tos gyõzelmet aratott.

»CSUKA L.

NB II.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. –
Gyenesdiási ASE 12 : 6
Markó András 4, Iván Csaba 4, dr.
Németh Gábor 2, Bakonyi Bertalan 1,
Iván Csaba – Bakonyi Bertalan páros.
Nagy küzdelemben, de magabiztosan
nyert csapatunk.
Pécsi Tüke – CVSE-SWIETELSKY JUFA HO-
TELS III. 11 : 7
Iván Csaba 3, Markó András 2, dr. Né -

meth Gábor 1, Bakonyi Bertalan 1.
A hazaiak nyerték a párosokat csapatunk
ezután nem tudott visszajönni a meccs-
be, így vesztesen hagyta el a játékteret.
NB III.
Zalavíz I. Zalaegerszeg – CVSE-SWIE-
TELSKY JUFA HOTELS IV. 11 : 7
Máthé Gyula 4, Csapó László 1, Harkály
Bálint 1, Jakus Tamás 1.
Máthé nem hibázott, a többiek viszont
adósak maradtak a jó játékkal.

Zalavíz II. Zalaegerszeg – CVSE-SWIE-
TELSKY JUFA HOTELS V. 10 : 8
Lukács Balázs 3, Teket Attila 2, Tamás
László 2, Lukács Balázs – Szabó Ferenc
páros.
Nagy meglepetés volt e vereség a lel-
kes hazaiak ellen.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. – Mo -
sonmagyaróvári TE 11 : 7
Máthé Gyula 4, Harkály Bálint 3, Jakus
Tamás 2, Csapó László 1, Máthé Gyula-
Harkály Bálint páros.
Az egységesebb csapat megérdemelt
gyõzelmet aratott.

Bajnoki mérkõzések
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Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Kõszegi
FC 6-0 (1-0), megyei I. osztályú
labdarúgó-mérkõzés, Celldömölk, ve-
zette: Hollósi G. (Vojtkó M., Tóth Cs.)
Celldömölk: Osvald – Enyingi, Varga,
Orosz (Szép 60.), Virág, Kovács, Hor -
váth (Lempeg 45.), Péter (Huszár 70.),
Molnár, Klauzer, Piri (Büki 67.). Edzõ:
Kovács Balázs
Kõszeg: Kasalo – Biegner, Dévai, Fehér,
Dan, Réti, Lintner, Szûcs, Molnár (Né -
meth 76.), Toldi, Kovács (Tóth 76.)
Gólszerzõk: Molnár 18., Enyingi 59., Szép
66., Enyingi 69., Virág 74., Huszár 86.
A hetek óta remek formában játszó
Celldömölk, a bajnokságot nem túl
acélosan kezdõ Kõszeget látta ven -
dégül. A kezdõ sípszót követõen a ha-

zaiak léptek fel határozottabban, ám
néhány perc elteltével a kõszegiek is
bátrabb fociba kezdtek. Kiegyenlített
játék folyt a pályán, míg a 18. percben
egy hazaadást követõen Hollósi já -
tékvezetõ közvetett szabadrúgást ítélt
a celliek javára. A gyorsan elvégzett
pontrúgást visszafújta a spori, az is-
métlést pedig Molnár Tamás gólra vál -
totta, elõnyhöz juttatva csapatát. A
következõ percekben még igyekezett a
kõszegi csapat, saját térfelén támadta
le a Celldömölköt, de az elsõ félóra vé-
gére kezdett alábbhagyni a len dülete.
A szünetig hátralévõ idõben állandósult
a hazai mezõnyfölény, azon ban komo-
lyabb helyzetet nem tud tak kidolgozni
a celliek. A fordulás utáni percek nem

hoztak változást a játék képében, ám
az idõ múlásával egyre jelentõsebb fö-
lénybe került a házigazda, ami már
helyzetekben is megmutatkozott. Az
59. percben Enyin gi megduplázta a
celli találatok számát, és ettõl kezdve
nem volt megállás a gólgyártásban.
Számolatlanul dolgozta ki helyzeteit a
CVSE, melyek közül sokat ki is hagyott,
de a hármas sípszóig így is újabb négy
alkalommal kényszerítette középkez-
désre ellenfelét Kovács Balázs alakula-
ta. A játék képe alapján ilyen arányban
is megérdemelten nyert a Celldömölk,
és to vábbra is kapott gól nélkül õrzi
elsõ helyét a bajnoki tabellán.

Lapzártánk után
Szentgotthárd – Cell dö mölki VSE-Vulkán
Fürdõ 0-0

»CSUKA LÁSZLÓ

Kiütéses hazai siker

Vereség Gyõrben

Celldömölkön 55 m2-es üzlethelyiség
kiadó. 
Telefon: +36 95 422493, +36 70 941
2077.

» APRÓHIRDETÉS
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!




