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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
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Újabb fejlesztési szakasz zárult le váro-
sunk sportéletében. A Celldömölki VSE
sporttelepén ünnepélyes keretek közt
átadták a labdarúgó pálya villanyvilágí-
tását, illetve a lelátó felújítása is elké-
szült. 

Igazi ünnepi hangulat fogadta a szép
számú nézõközönséget, és a kezdõ -
sípszó elõtt néhány mondatos kö szön -
tõk hangzottak el. Az eseményen jelen
volt Marton Ferenc, a Vas Megyei
Közgyûlés alelnöke, aki kö szöntõjében
arról beszélt, hogy a látványsportok tá-
mogatásának köszön hetõen, társasági-
adó bevételekbõl valósulhatnak meg
ilyen, és ehhez hasonló nagy volu me -
nû beruházások. Prof. dr. Gadányi Ká -
roly, a Vas Megyei Labdarúgó Szö vet -
ség társadalmi elnöke beszédében egy
igazi sportvárosnak nevezte Cell dö -
mölköt, ahova mindig örömmel jön,
hisz folyamatos fejlõdést tapasztal vá-
rosunkban. Fehér László, Celldömölk
polgármestere avató beszédében el-
mondta, hogy a projekt elsõ fázisában
a tribün átalakítása valósult meg, ami
30 millió forintba került, ebbe az ön-
kormányzat 12 millió forinttal szállt be.
Ezután két lépcsõben az épület felújítá-
sával folytatódott, ami 94 millió forint-
ba került, ezt az ön kor mányzat 17 mil-
lió forinttal támogatta. A villanyvilágí-
tás 40 millió forintba került, megvaló-
sításához az önkor mány zat 10 millió
forinttal járult hozzá. Az MLSZ 60 milli-
óval támogatta az öltözõ blokkok el-
készültét. 
Egy 16 millió forintos támogatást is
nyert a város annak érdekében, hogy a
vendégszektor is a mai kor követelmé-
nyeinek megfeleljen, ennek kivitelezé-
se jövõre kezdõdik. Gasztonyi Csaba, a
CVSE elnöke örömét fejezte ki, hogy
végre a labdarúgók is igazi modern kö-
rülmények között végezhetik munkáju-
kat. Az ünnepélyes avatón jelen volt
még Farkas Gábor jegyzõ, Németh
András, a Swietelsky Vasúttechnika Kft.
és Skriba Zsolt, az Opál Szolgáltató Zrt.
képviseletében. A CVSE vezetõségét
Zsámboki Zoltán alelnök, valamint
Sebestyén Attila szakmai igazgató kép-
viselte. A beszédek után ajándékokat
adtak át mindazoknak, akik a létesít-
mény elkészültében tevékenyen részt
vettek, majd a néhai egyesületi elnök,
Balázs Béla feleségét és három lányát
köszöntötték, em lékezvén arra, hogy
öt évvel eze lõtt, Fehér László polgár-

mesterrel közösen álmodták meg a vil-
lanyvilágítás kiépítését. Zárásként a

résztvevõ vendégek elvégezték a jel-
képes kezdõrúgást, és hamarosan
Szabó játékvezetõ sípjelére útjára in-
dulhatott a labda. 
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – János -
háza VSE 5-1 (2-1). megyei I. osztályú
labdarúgó-mérkõzés, Celldömölk, 500
nézõ, vezette: Szabó I. Z.
CVSE: Osvald (Bíró 45.) – Lempeg, Szuh,
Marsai (Horváth D. 80.), Gorácz (Büki
45.), Orosz, Németh J., Virág, Kovács Z.,
Molnár T. (Pázsi 60.), Piri (Horváth T.
75), Edzõ: Haraszti Zsolt.
Jánosháza: Tóth A. – Marsai, Vágusz,
Burai, Laczi, Ambrus, Megyesi, Dornai,
Dénes, Horváth A., Balázsi, Tóth A.
Edzõ: Kelemen Kornél.
Gólszerzõk: Németh J. (4), Piri, ill.
Vágusz.
A találkozó elsõ perceiben hamar ma-
gához ragadta a kezdeményezést a
házigazda, gyorsan tudatosítani akarta
ellenfelében, hogy ezen az estén itt-
hon szeretné tartani mindhárom bajno-

ki pontot. A celli mezõnyfölényre nem
igazán volt ellenszere a Jánosháza
együttesének, csak elvétve tudtak a
hazai térfélre eljutni. A 19. percben
Németh József remekül eltalált lövésé-
vel megszerezte a vezetést a Celldö -
mölk, és alig két perccel késõbb Piri
bombája is utat talált magának Tóth
András kapujába. A gyorsan jött kétgó-
los elõny birtokában kissé kiengedett a
Cell, és kiegyenlítettebbé vált a játék.
A hazai védelem megingását a 39.
percben Vágusz Arnold használta ki,
megszerezve csapata szépítõ gólját. 45
percnyi játék után 2-1-re vezetett a
házigazda, és fordulás után sem lát-
szott sok esély a vendégek elõtt a
pontszerzésre. Folyamatosan nyomás
alatt tartotta a jánosházi kaput Haraszti
Zsolt legénysége, de a 75. percig jól
állta a sarat Tóth András, ekkor azon-

ban már õ is tehetetlennek bizonyult
Némethtel szemben, aki ezen a talál-
kozón másodszor talált be. A folytatás-
ban sem enyhültek a celli rohamok,
egykapuztak a hazaiak, aminek meg is
lett az eredménye, hisz Németh József
még kétszer villant, mesternégyesének
is köszönhetõen 5-1-re diadalmasko-
dott a CVSE. Az ünnepi hangulathoz te-
hát jó játékkal és gólzáporos gyõze -
lemmel járult hozzá a csapat, amely
három pontjának köszönhetõen a má-
sodik helyrõl várhatja a következõ for-
dulót.
U 19-es mérkõzésen:
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – János -
háza VSE 4-4 (1-2)
Gólszerzõk: Szabó K. (2), Döbröntei,
Keszei
Lapzártánk utáni eredmény:
Rábapatyi KSK – Celldömölki VSE-Vul -
kán Fürdõ 0-3 (0-1)
Gólszerzõk: Marsai, Piri, Molnár

»CSUKA LÁSZLÓ

Villanyfényes stadionavató
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„Az ölelés, tudod, nem köt a korhoz, a
megfáradt szív is örömöt hordoz. Lenni
kell álomnak, lenni kell oknak, legyen
céljuk a fáradt karoknak!” – Aranyosi
Ervin sorai jó példaként szolgálhatnak
az idõsek számára, akiknek világnapját
1991 óta október elsején ünneplik vi-
lágszerte. Ez az ünnep róluk szól, fel-
hívja figyelmünket a  tiszteletükre és
arra, hogy támogassuk, szeressük, ér-
tékeljük és fogadjuk el õket. 

A Cselekvõ Összefogással Celldömöl -
kért Egyesület minden évben szervez
programot az Idõsek Világnapja alkal-
mából a szépkorú városlakók számára.
Idén az Együtt Celldömölk Városért
Egyesülettel karöltve került megrende-
zésre az a zenés, szórakoztató mûsor,
mely szeptember 27-én zajlott a mû -
velõdési központ színháztermében. 
„A zene nélkül mit érek én” címû ösz-

szeállítás Détár Enikõ, Nagy Natália és
Takács Roland elõadásában került kö-
zönség elé, melynek tagjait elsõként
Fehér László polgármester, a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
elnöke köszöntötte. Az elõadómû vé -
szek pedig közkedvelt és jól ismert
táncdalokkal szórakoztatták a népes
publikumot. Mûsoruk elsõ részében
Cserháti Zsuzsa, Kovács Kati méltán
népszerû slágerei csendültek fel, majd

Fehér László polgármester, Söptei Jó -
zsef né alpolgármester, Benkõné Rem -
port Lilla, Karádi Mihály, Marics Sán -
dorné, Kovácsné Söptei Valéria, dr. Ko -
vács Zoltán jelenlegi önkormányzati
képviselõk, és a két újonnan induló je-
lölt: Gasztonyiné Fódi Zita és Hencz
Kor nél kisorsolták a tombolanyeremé-
nyeket. Az ezt követõen folytatódó ze-
nés program második részében Koós
János, Máté Péter, Zalatnay Sarolta le-
gendás dalai kerültek elõ, és kicsit ide-
genbe is kikacsintva elhangzott egy
ABBA mix, valamint a „New York”, il-
letve a „Copacabana” címû dalok is. Az
énekes trió idõsek napjához illõen egy
biztató nótával búcsúzott, mely szerint:
„Nemcsak a húszéveseké a világ...”,
majd miután még egy tombolasorsolás
lezajlott, a két szervezõ egyesület
meg vendégelte a jelenlevõket.

»REINER ANITA

Az Európai Mobilitási Hetet minden év-
ben szeptember 16. és 22. között ren-
dezik meg. A környezetbarát és fenn-
tartható városi közlekedést népsze -
rûsítõ kampányhoz évrõl évre Celldö -
mölk is csatlakozik. 

Az idei évi mobilitási hét témája a gya-
loglás és a nem motorizált közlekedés,
mottója pedig a „Sétálj velünk!” volt.
Középpontjában a biztonságos séta és
kerékpározás állt, mely kiemeli azt a
közlekedési módot, amit gyakran alá-
becsülünk, vagyis a gyaloglást. 
Celldö mölk Város Önkormányzata az
Eu ró pai Mobilitási Hét és az Autó men -
tes Nap alkalmából rajzpályázatot hir-
detett, csat lakozva a mobilitási hetet
összefogó Innovációs és Technológiai
Miniszté riumhoz. A beadott alkotások
kritériuma volt, hogy bemutassák: a te-
lepüléseken belül rövidebb-hosszabb
távolságokat is meg lehet tenni autó-
használat mellõzésével. Továbbá a
mûvek hívják fel a figyelmet a gyalog-
lás környezetünkre és egészségünkre
gyakorolt ked vezõ hatására, pozitív
élettani következményeire. Pályázni
két kategóriában: rajz, illetve kreatív
alkotás, valamint öt korosztályban le-
hetett: óvodások, alsó és felsõtagozat,
középiskola, és felnõtt. Összesen 26
pályamunka érkezett, az eredményhir-
detésen a kö vet kezõk részesültek díja-
zásban:

Óvodások:
1. Tóth Patrik (Vörösmarty utcai Tag -
óvoda), 2. Orsós Natália (Alsósági Tag -
óvoda), 3. Gelesits Jázmin (Vörösmarty
utcai Tagóvoda).
Különdíj: 
Balázsi Bence (Alsósági Tagóvoda), Vaj -
da Zsóka (Koptik Odó utcai Székhely -
óvoda), Erõs Eliza (Vörösmarty utcai
Tag óvoda).
Iskolások: 
1. Szabó Dorina 4. d (Celldömölki Vá ro -
si Általános Iskola), 2. Kosztolánczi Lara
4.d (CVÁI), 3. Nagy Lili 4.d (CVÁI).
Különdíj: Bodnár Dominik 2.c (CVÁI),
Kiss Luca 3.c (CVÁI), Kiss Vivien 1.b
(CVÁI), Nagy Eszter Noémi 8. osztály
(CVÁI Alsósági Tagiskola). 
Felnõttek:

Különdíj: Zsupányiné Marton Mária.
A mobilitási hét keretében a szervezõk
látogatást tettek a város három óvodá-

jában, a Koptik utcai, a Vörösmarty ut-
cai, valamint az alsósági óvodában, és
kincskeresõ városi sétára invitálták a
kis óvodásokat, pénteken pedig Bike -
Safe kerékpár-regisztráció zajlott a Vas
Megyei Rendõr-fõkapitányság közre -
mû ködésével a Géfin téren. 
Ahogy mondják: „egy jó autó tíz-húsz
évig szolgál, a jó egészséged viszont
akár száz évig is!” Ezt szem elõtt tart-
va, a mobilitási hét, mint minden év-
ben, idén is az autómentes nappal zá-
rult szeptember 22-én, melynek kere-
tében ismét több program zajlott.
Délelõtt a VulkánSági Kerékpártúrákon
résztvevõk tettek egészségükért autó-
mentesen Ke me nesalja szebbnél szebb
falvain keresztülhaladva, délután pedig
a Szent háromság téren egyebek mel-
lett trükkös bicikliket, elektromos go-
kartot, segway-t próbálhattak ki az
érdeklõdõk, majd mindenki kedvére
feldíszíthette kétke rekûjét, amivel az-
tán este hat órától részt vehetett a ke-
rékpáros felvonuláson.        »REINER ANITA

„Nemcsak a húszéveseké a világ...”

Aktívan és mobilisan egy héten át
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2019. szeptember 19-én ovis sportpá-
lyát avattak a Vörösmarty úti tagóvoda
udvarán. A kicsik számára készített biz-
tonságos terület sportoláshoz, játékhoz
is kiváló.

Celldömölk Önkormányzata, a Swie -
tels ky Vasúttechnika Kft. és az Ovi-
Sport Közhasznú Alapítvány összefogá-
sának köszönhetõen ovis sportpályát
avattak a Vörösmarty úti tagóvodában.
A létesítmény a társasági adótörvény
által lehetõvé tett sportág támogatá-
soknak köszönhetõen valósulhatott
meg. A hivatalos megnyitó Fehér Lász -
ló polgármester köszöntõjével vette
kezdetét. A városvezetõ hangsúlyozta:
– Noha Celldömölk területén már meg -
felelõ számú mûfüves pálya található,
a most átadott létesítmény a legkiseb-
bek egészséges mozgását szolgáló ját -
szófelületbõl ez az elsõ. A képviselõ-
testület viták árán ugyan, de támogat-
ta a fejlesztést. A pálya megépítése
hozzávetõlegesen 15 millió forintba
került, melybõl Celldömölk Város Ön -
kor mányzata 4,5 millió forinttal járult

hozzá. Külön köszönet illeti a Swi -
etelsky Vasúttechnika Kft.-t, mint a vá-
ros egyik legnagyobb adófizetõjét,
hogy a kezdeményezés élére állt, és a
közel 10 millió forintos TAO összeget
átutalta. A köszöntõk sorát Marton
Ferenc, a megyei közgyûlés alelnöke
folytatta, aki kiemelte, hogy a Cell -
dömölki önkormányzat a megyében,
de a régióban is példamutató módon
használja ki a társasági adótörvény ál-
tal lehetõvé tett sporttámogatások
igénybevételét. Karádi Mihály, az ön-
kormányzat Pénzügyi és Városfejlesz -
tési Bizottságának elnöke elmondta,
hogy jól döntött a testület, amikor a lé-
tesítményre szavazásával az óvodások
spotra nevelését tartotta szem elõtt, és
gratulált a kivitelezõknek, akik rekord
gyorsaságú idõ alatt, mindössze öt nap
alatt készítették el az új pályát. Gasz -
tonyiné Fódi Zita óvodavezetõ köszön -
tõjében hangsúlyozta, hogy a város is
gazdagodott az új létesítménnyel, hi-
szen a gyerekek már kiskorban meg-
szerethetik a mozgást, a sportot, és ez
az egészséges fejlõdésüket szolgálja. 

Az új létesítmény az Ovi-Sport Ala -
pítvány Magyar termék Nagydíjas fej-
lesztése révén az alapítvány irányításá-
val valósulhatott meg. Dr. Molnár And -
rea, az Ovi-Sport Alapítvány kép vi -
selõje kiemelte: Az alapítványt Buzán -
szky Jenõ alapította abból a célból,
hogy megvalósítható legyen bizonyos
alap mozgáskultúra-fejlesztésre épített
sportágspecifikus testnevelés, intézmé-
nyi keretek között. 
A rendezvényen a város és a Swie tels -
ky Vasúttechnika Kft. képvi selõi sport-
játékokkal gazdagították az óvoda esz-
közállományát.
A mûsor az óvodások mûsorával folyta-
tódott, majd befejezésképpen a meg-
nyitó részvevõi és az óvodások szülei-
nek képviselõi facsemetét ültettek az
óvoda udvarán.                              »ÚK

Ovi-sportpálya a Vörösmarty óvodában
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Idén szeptember 14. és 22. között zaj-
lik az Ars Sacra Fesztivál, melynek ke-
retében szeptember 14-én került sor a
Nyitott Templomok Napjára. A kezde-
ményezéshez a Celldömölki Nagybol -
dog asszony Kegytemplom is csatlako-
zott.

Az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, az
Európai Örökségnapokkal együttmû -
ködve minden év szeptemberének har -
madik szombatján meghívják a törté-
nelmi egyházak képviselõit, hogy nyis-
sák meg templomaik kapuját, és színes
kulturális programokkal várják az ér -

dek lõdõket. Mutassák be a templom
építészeti, mûvészeti értékeit, elõ adá -
so kat, beszélgetéseket, és egyéb prog-
ramokat szervezzenek a Nyitott Temp -
lomok Napján. A „Néz zünk a meg -
szentelt falak mögé!” mottóval zajlott
országos rendezvényhez határon innen
és túl több mint száz templom csatlako-
zott, hogy  megmutassa: a templom fa-
lai mögött élõ hagyományok és közös-
ségek vannak. A celli katolikus temp-
lom orgonakoncerttel, valamint temp-
lom- és tárházbemutatóval várta az
érdeklõdõket este 11 óráig. Nyolc órá-
tól Fábián Gá bor kántor-karnagy elõ -

adásában csendültek fel szebbnél szebb
muzsikák a templom orgonáján, a kon-
certet kö vetõen pedig a templom és
tárház alaposabb megismerésére nyílt
alkalma a részt ve võknek és a temp-
lomba beté rõknek. Akik éltek a Nyitott
Templo mok Napja által nyújtott lehe -
tõséggel, a templom történetének
meg is me résén túl betekintést nyerhet-
tek a Tárházba, ahol állandó kiállítás
mutatja be az õsi kegyhely fennmaradt,
több száz éves kincseit: freskókat, ku-
polaképeket, hálatárgyakat, képeket,
mû vé szi szekrényeket. A templom fel-
szentelésekor, 1748-ban tartott körme-
neten hor do zott, fapajzsra festett Má -
ria-kegy képek is itt láthatók.

»REINER ANITA

Nyitott Templomok Napja

Mint köztudott, Celldömölk idén ün-
nepli várossá avatásának negyven
éves jubileumát, ennek tiszteletére
ökumenikus istentiszteletre került sor
az evangélikus templomban. Az alka-
lomra szeptember 26-án várták Cell -
dömölk lakosságát. 

A Celldömölk elmúlt négy évtizedéért
hálát adó ökumenikus istentisztelet ke-
retében a három felekezet képvisele-
tében dr. Várszegi Asztrik püspök, nyu-
galmazott pannonhalmi fõapát, Sze -
merei János evangélikus püspök és
Steinbach József református püspök vé-
gezte a szolgálatot. 
A szertartás kezdetén dr. Várszegi Aszt -
rik hálát adott Istennek a város felépü-
léséért, a fejlõdésért és az együtthala-
dás ajándékáért, majd Szemerei János
evangélikus püspök hirdetett igét, aki
Jeremiás prófétától választott idézetet
az alkalomra: „Fáradozzatok annak a

városnak békességén, ahová fogságba
vitettelek benneteket, és imádkozza-
tok érte az Úrhoz, mert annak bé kes -
ségétõl függ a ti békességetek is!”
Beszédét ennek három üzenete köré
építette fel, a következõket hangsú-
lyozva: az Istenre figyelõ ember felelõs
egy nagyobb közösségért, és a környe-
zetéért, mely vonatkoztatható egy vá-
ros életére is. Beszédét folytatva a püs-
pök kiemelte, hogy a Krisztusban hívõ
ember a békesség követe, és emlékez-
tetett arra, hogy a település mindig is
a béke szigete volt az evangélikusok
számára, hiszen amikor a protestánsok
nem gyakorolhatták szabadon a hitü-
ket, Celldömölk, illetve Nemes dömölk
volt az a hely, ahol istentiszteletet tart-
hattak, és itt mindig megtalálták a vi-
gasztaló, erõt adó békét. Har madik
üzenetként a püspök aláhúzta, hogy az
emberek bárhol élnek, egymásrautalt-
ságban vannak, összekapcsolódva azon

embertársaikkal, akiket a városra, vagy
egy-egy gyülekezetre bízott az Isten. 
Isten ajándéka, hogy közösen ünnepel-
hetünk, és imádkozhatunk az itt élõk
békéjéért, továbbá hálát adhatunk a
város elmúlt negyven évéért, és az
elõtte való évszázadokért is, melyek
olyan életfeltételeket biztosítottak,
amik révén az összetartozás, testvéri-
ség, és békés egymás mellett élés jel-
lemezte a települést. – fejezte be pré-
dikációját Szemerei János, végezetül
pedig Isten további áldását kérte váro-
sunk és az egyházak vezetõire, az itt
élõ közösségekre és a város lakóira.

»REINER ANITA

Ökumenikus mise a városért

Ismét családi napra invitálta a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
a gyerekeket, szüleiket, nagyszüleiket
szeptember 15-én. A helyszín ezúttal a
felújított piactér volt, a délutáni prog-
ramok tematikája pedig a színház vilá-
ga köré épült. 

A „Cselekvõen a közösségért, együtt
Celldömölkön” címû TOP–7.1.1.-16-H-
ESZA-2019-00454 azonosítószámú pá-
lyázat keretében megvalósuló szóra-
koztató és kulturális mûsorok kereté-
ben került bemutatásra a Soltis Lajos

Színház „A mindentlátó királylány”
címû mesejátéka, mely magyar nép-
mese alapján íródott. A gyermekek ar-
cára mosolyt csaló darab után az egye-
sületi tagok megvendégelték a piactér-
re érkezõket, majd a kicsik betekint-
hettek a kulisszák mögé, kipróbálhat-
ták a színházi kellékeket és még jel-
mezes beöltözésre is lehetõséget kap-
tak a Soltis Lajos Színház színészei által.
A különbözõ szabadtéri játékokkal tar-
kított délutánt a Gombolyag zenekar
koncertje zárta, amit nagy tapssal fo-
gadtak a piactéren összegyûltek. Fehér

László, az egyesület elnöke elmondta,
hogy legközelebb október 12-én tarta-
nak családi napot a KMKK elõtti téren,
ahol többek között a Republic együttes
is fellép. 

»B-VZS

Színház az egész világ!
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Kemenesalja népe 85 évvel ezelõtt,
1934-ben állíttatta Magyarország leg-
nagyobb trianoni emlékmûvét a Ság-
hegyen. Az évforduló kapcsán idén is
szerveztek megemlékezést, szeptem-
ber 21-én a keresztnél.

Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, a Kemenesaljai Trianon Tár -
saság, az Alsósági Életfa Egyesület,
valamint a Ság hegyért Alapítvány
szervezésében idén is megemlékez-
tek a Magyarország megcsonkításával
járó trianoni békediktátum okozta fáj-
dalomra emlékeztetõ kereszt felállítá-
sának évfordulójáról. A rendezvényen
a Himnusz közös eléneklését köve -
tõen Vitéz Juhász Antal mondott ver-
set, majd az itt, elsõ alkalommal
szereplõ Gyórói Férfi Dalárda énekelt
elsõ világháborús katonadalokat. A
megemlékezés ünnepi beszédét
Lend vay István nétól, a Honismereti
Munkaközösség vezetõjétõl hallhatták
az egybegyûltek, aki a Trianoni Em -
lékkereszt felállításának elõz ményeit,
és létrejöttének körülményeit osztotta
meg az emlékezõ közösséggel. Mint
elhangzott, a kereszt elõéletében két
személynek jutott fontos szerep. Az
egyik Jánossy Gábor, Kemenesalja
országgyûlési képvi se lõje, aki politi-
kusként az erõs nemzeti egység meg-
teremtésén fáradozott.  A mohácsi

vész négyszáz éves évfordulóján,
1926. augusztus 29-én az általa veze-
tett egylet megemlékezést tartott a
Ság hegyen, ahol több mint tízezer
ember gyûlt össze. Ezt a rendezvényt
tekinthetjük az országcsonkítás elleni
tiltakozásnak és az emlékmû építésé-
hez vezetõ út kezdetének is. 
A másik személy Szakály Dezsõ alsó-
sági evangélikus tanító, költõ, és meg
kell említeni Királyfalvi Gusztávot, al-
sósági születésû evangélikus tanítót,
aki jelentõs szervezõ munkát végzett
pártoló tagok megnyerésével. 1933-
tól elõtérbe került az emlékmû építé-
se, és már a tervezés idõszakában
nagy visszhangja volt. Nyilvánvalóvá
vált, hogy Kemenesalja népe a hatal-
mas építményt közadakozásból kíván-
ja megvalósítani. Jöttek is az adomá-
nyok az ország különbözõ részeirõl,
de fõként a Kemenesaljáról. Amikor
együtt volt a pénz, a megépítéshez
engedélyre volt szükség, ennek be-
szerzését követõen egy hónap alatt el
is készült a kereszt, melynek alapja
8,5 méter, maga a kereszt 19,5 mé-
ter, tehát a teljes magasság 28 méter.
A 2,5 méter hosszú beépített betone-
lemre a következõ szöveg került:
NAGYMAGYARORSZÁGÉRT Keme nes -
alja népe 1934.
A Trianoni Emlékkereszt avatására, Ke -
menesalja nagy ünnepére 1934. szep-
tember 23-án csaknem tízezren érkez-

tek. Akkor tartott beszédében Dr.
Ostffy Lajos fõispán kiemelte, hogy a
kereszt jelképe a megfeszített magyar
igazságnak és a feltámadásnak. 
„A mai napon fejet hajtunk és emlé-
kezünk azokra az emberekre, akik ösz-
szefogással megvalósították e keresz-
tet, hogy az utókort is figyelmeztesse:
összefogással nagy tetteket tudunk
végrehajtani. A kereszt pedig némán,
fenségesen hirdeti továbbra is azt,
amit Juhász Gyula: Trianon címû versé-
ben megírt:  „Nem kell beszélni róla
sohasem, de mindig, mindig gondol-
junk reá. Mert nem lehet feledni,
nem, soha, amíg magyar lesz és em-
lékezet…” – fejezte be szónoklatát
Lendvay Ist vánné. 
Az ünnepi beszéd után Bartha István
szavalt egy Reményik Sándor verset,
majd a jelenlevõ hivatalos szervek, pár-
tok, civil szervezetek képviselõi elhe-
lyezték a tisztelet és emlékezés koszo-
rúit az emlékmûnél, befejezésül pedig
ismét a Gyórói Férfi Dalárda tagjai éne-
keltek erdélyi dalokat. 

»REINER ANITA

85 éve áll a Trianoni Emlékkereszt

Szeptember utolsó vasárnapja 2000 óta
Szívünk Napja – a Szív Világnapja. Ez al-
kalomból országszerte megszaporod-
nak az egészséges életet, a szívünk
fontosságát hangsúlyozó rendezvé-
nyek. A Ság hegy kráterében idén is
megformálták a VulkánSág szívét, amit
különbözõ egész ségmérések egészítet-
tek ki. 

A szívinfarktus és a stroke a világon a
leggyakoribb halálozási ok, mely
évente több millió életet követel.
Azért hozták létre a Szív Világnapját,
hogy felhívják a figyelmet a kockázati
ténye zõkre, és elõsegítsék a meg -
elõzésért tett lépéseket. Ehhez a moz-
galomhoz is kapcsolódva hívta a cell-
dömölki önkormányzat és a Ság hegy
Térsége Tu risztikai Egyesület a kirán-

dulni vágyókat a Ság hegy kráterébe,
hogy hatodszorra is megformálják kö-
zösen a Ság szívét. Az akár gyalogo-
san, akár kerékpárral vagy babakocsi-
val érkezõ túrázók a kráter bejáratá-
nál 1-1 piros lufit kaptak a kezükbe,
amit az élõ szív megrajzolása után
egyszerre engedtek fel a magasba. A
világnaphoz kapcsolódva a Cselekvõ
Összefogással Cell dö mölkért Egye -
sület a „Cselekvõen a közösségért,
együtt Celldömölkön” címû pályázat
keretében egészségnapot szer  vezett
szeptember 29-re, így a Ság hegyre
látogatók ellenõriztethették vérnyo-
másukat, vércukorszintjüket dr. Ko -
vács Zoltán háziorvos segítségével.
Tanácsadással, szûrõvizsgálatokkal kí-
vántak segítséget adni egészségük
meg õrzése és a betegségek meg elõ -

zése érdekében. Az egészséges élet-
módhoz hozzátartozó sportolást Mar -
ton Laura és csapata zumbával hang-
súlyozta, akik kedvet éreztek, csatla-
kozhattak a bemutatóhoz és elsajátít-
hattak akár néhány salsa lépést is. A
hegyrõl levezetõ séta közben pedig a
kráternél kapott almát lehetett ropog-
tatni. Ezen a vasárnapi napon a prog-
ramon résztvevõk biztos, hogy tettek
szívük egészségéért.

»B-VZS

Óriás szívet formáltak a Ság hegyen
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Értesítés
Az Együtt Celldömölk Városért Egye -
sület Adományházában (Cell  dömölk,
Sági utca 3., a Ba golyvár mellett) to-
vábbra is átve he tõk ruhanemû és
tartós élelmiszer adományok! A szer -
vezõk szívesen fogadnak felajánláso-
kat is! Nyitvatartás: 9:00–11:00 (hét -
fõ–kedd–szerda–csütörtök).

Az Anyatejes Táplálás Világnapja alkal-
mából köszöntötték szeptember 19-én
a KMKK-ban a gyermeküket anyatejjel
tápláló édesanyákat. Az ünnepséget
több mint egy évtizede szervezi meg a
Védõnõi Szolgálat, felhívva a figyelmet
a szoptatás csecsemõkre és édesanyák-
ra gyakorolt pozitív hatására.

Kisgyermekes családok gyûltek össze
szeptember 19-én a mûvelõdési köz-
pont elõcsarnokában. Az ünnepségre pár
hónapos csecsemõk és togyogók is ér-
keztek szüleikkel, hogy a Védõnõi Szol -
gálat és az önkormányzat közösen kö-
szönthesse õket az Egészségügyi Világ -
szervezet által 1992-ben augusztus else-
jére kitûzött Anyatejes Táplálás Világ -
napján. 
Szakály Tímea és Po zso nyi Zorka kis óvo-
dások rövid verssel köszöntötték az
édesanyákat, majd Fehér Lász ló polgár-
mester vette át a szót. Dr. Ko vács Bog -
lárka, járási tiszti fõorvos és Szabó-Ipsics
Annamária, a Népjóléti Szolgálat megbí-
zott igazgatója köszönetüket fejezték ki
azoknak az édesanyáknak, akik az anya-
tejes táplálás mellett döntöttek, és min-
dent elkövettek azért, hogy minél to-
vább szoptathassák kisbabáikat. A ter-
mészetes táplálási mód jótékony hatásá-

ról Balogh Bogl árka védõnõ beszélt. El -
mondta, hogy az anyatej egy csodaszer,
mely pótolhatatlan és a legmeg felelõbb
táplálék a csecsemõk számára. Könnyen
emészt hetõ, ezáltal a kisbaba enni és in-
nivalójaként is szolgál, emellett az elsõ
idõben védi a fertõzésektõl. Az anyatej-
jel táplált csecsemõk testi fejlõdése
egyenletesebb, értelmi fejlõdésük kie-
gyensúlyozottabb, ritkábban betegsze-
nek meg. Az anyatej egy jobb, egészsé-
gesebb élet belépõje lehet. Szop tatási

tapasztalatait Kovács Tímea anyu ka, volt
szülésznõ osztotta meg a jelenlevõkkel,
a hordozókendõ elõ nye irõl pedig Õriné
Hencz Dóra beszélt. 
Az ünnepség ajándékozással zárult,
Fehér László polgármester, Söptei Jó -
zsefné alpolgármester a körzeti védõ -
nõkkel közösen köszöntötték a meghí-
vott gyermekeket és édesanyákat, akik
névre szóló emléklapot és apró ajándé-
kot vehettek át a világnap alkalmából.

»B-VZS

Az anyatejes táplálást népszerûsíti a világnap

Példaértékû közösségi élet

Új barátok Alkoholizmus Elleni Klub na-
gyon jó közösséget alkot. Az idén a
fennállásának 40. évfordulóját ünneplõ
közösség rendszeresen szervez közös
programokat. Hagyomány szerint ezen

a nyáron is együtt üdültek, a balaton-
rendesi táborban töltöttek néhány kel-
lemes napot. Meghívásukra Fehér Lász -
ló polgármester is meglátogatta õket ez
idõ alatt.

Ság hegyen 1975 m2 területen,boros-
pince 3 helyiséggel, villannyal, vízrá-
kötési lehetõséggel, szõlõvel, gyü -
mölcsfákkal eladó.
Telefon +36 20 / 4140-443

» APRÓHIRDETÉS
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Augusztus utolsó napján megnyitotta
2019-2020-as évadát a Soltis Lajos
Színház. Az új szezon egy me se elõ -
adással és egy drámával startolt.

A Soltis Lajos Színház egy Lázár Ervin
mese alapján készült gyerekelõadással
indította új évadát, „A legkisebb bo-
szorkány” címmel, mely Király Kis Mik -
lós és Amarilla, a legkisebb boszor-
kánytanonc beteljesületlen szerelmé-
nek történetét, a széllé változó legki-
sebb lány szeretetteli históriáját meséli
újra egy népmeséket is megidézõ,
mégis ízig-vérig kortárs adaptációban.
Az óvodás-kisiskolás korosztályt meg-
szólító elõadás egyben a mesebérlet
elsõ darabja is lesz. Játszói a társulat if-
júsági tagozatának tagjai, fiatal egye-
temisták és középiskolások, a Soltis
Stúdió végzett növendékei. 
A társulat egyik vezetõ elõadása az új
szezonban a „Cinóber hadmûvelet” cí -
mû darab lesz, melyet Kárpáti Péter
azonos címû drámája és E.T.A. Hoff -

mann: Kis Zaches címû kisregénye
alapján a celldömölki Nagy Péter Ist -
ván, a budapesti Színház- és Filmmû -
vészeti Egyetem végzõs hallgatója ren-
dezett. A Kõszegi Várszínházzal, vala-
mint az inárcsi színjátszókkal koproduk-
cióban készült elõadás már bemutatás-
ra került a nyár folyamán a Kõszegi
Várszínházban, celldömölki teltházas
premierjét pedig szeptember 7-én tar-
tották. A torzszülött kiskölyökbõl hata-
loméhes zsarnokká cseperedõ fiúcska
történetét egy pörgõs, igazi társulati
összjátékot felmutató elõadásban lát-
hatták az érdeklõdõk, ahol a látvány,
zene és mozgás a szöveget kiegészítõ,
egyformán hangsúlyos elemekként
vol tak jelen. A soltisosok a 2019-2020-
as nyitással immár negyvenedik éva-
dukat kezdték meg, melynek további
terveirõl Nagy Gábor színiigazgatót
kérdeztük:
– A 40 éves jubileum a szakmai munka
mellett számos meglepetést tartogat,
hiszen az évad folyamán könyv készül a

társulat négy évtizedérõl, mini videó-so-
rozat indul, mely által az érdeklõdõk be-
tekintést nyerhetnek a színház életébe,
megrendezésre kerül a második Soltis
Lajos Emlékkonferencia és további ren-
dezvények is színesítik az évadot. Új da-
rabként a tavaszra elkészül egy
meseelõadás Nagy Zsuzsi rendezésében,
továbbá a jubileumi évad kiemelt ese-
ménye lesz az idény második felében
bemutatásra kerülõ elõadás, melyet
Sardar Tagirovsky-val hoz létre a társu-
lat, várhatóan egy Moliere, vagy Goldoni
közönségdarabra számíthatnak a szín -
házkedvelõk. 
Az egy-két új elõadás mellett természe-
tesen az eddigi, nagy sikerre vitt dara-
bok is mûsoron maradnak, így például a
Vaknyugat, A cigány, a Szent Iván-éji
álom, valamint a Liliomfi biztos, hogy a
repertoár részét képezik az új évadban
is. Meseelõadásból még több van a szín-
ház tarsolyában, így ezek is maradnak a
mûsorrend színes palettáján. Továbbra is
aktívan mû kö dik a színistúdió, mely a
mostani évadban öt osztállyal végzi
munkáját. Tagjai szeptember végén tart-
ják évnyitójukat.                 »REINER ANITA

Évadnyitó mesével és drámával

Már-már visszatérõ vendégei városunk-
nak Magyarország erõs emberei, hisz
több éve annak, hogy különbözõ verse-
nyeken megmérkõznek egymással a
Kemenesalján. 

Szeptember 21-én emelte a tétet a Ma -
gyar Erõsember és Erõsport Liga, hisz ez-
úttal nemzetközi verseny helyszíne lehe-
tett Celldömölk, itt rendezték ugyanis az
erõs ember csapat Európa Kupát. A ma-
gyar versenyzõkön kívül Szlovákiából,
Lengyelországból, Szer biából és Ukraj -
nából is érkeztek sportolók, hogy eldönt-
sék, ki lesz a leg erõsebb ezen a délutá-
non. A rövid megnyitót követõen, me-
lyen Gadó András, a Magyar Erõsember
és Erõs port Liga elnöke mondott néhány
szót, Fehér László polgármester is kö-
szöntötte a megjelenteket, és jó ver-
senyzést kívánt a résztvevõknek. A látvá-
nyos versenyszámok sorát a kamionhú-
zás nyitotta, ahol a megmozgatott teher
súlyán kívül az idõeredmény is fontos
szerephez jutott. A folytatásban viking-
nyomás következett, melyben egy speci-
ális eszköz segítségével 150 kg-ot kellett
kinyomni, majd lengõsúlycipelõ-szánkó-
húzó szám következett, de kõ golyó és
betonhordó-pakolásban és személyautó-
emelésben is összemérték tekintélyes
erejüket a felek, és a nézõk nagy örömé-
re igazán szoros eredmények születtek.
Végig nyílt volt tehát a verseny, és szinte

csak a végjátékban dõlt el, hogy az Eu -
rópa Kupát 2019-ben a Konstantin Ilyn,
Frantisek Piros össze tételû, ukrán nem -
zetiségû csapat nyeri. Õket két magyar
csapat követte a dobogón, másodikként
a Karácsondi Erik, Pol lák Imre kettõs vég-
zett, míg a bronzérmet a Gadó András,
Ambrus Balázs páros szerezte meg. A hi-
hetetlen emberi teljesítmények után, rö-
vid levezetésként, Õszi Ferenc egy külön-
leges telefonkönyv tépõ show-val káp-
ráztatta el a közönséget. A kiváló erõben
lévõ sportember nyolc darabot semmisí-
tett meg a cseppet sem vékony olvasni-
valóból. A rendezvény díjátadóval zárult,
a helyezettek serlegeket vehettek át, de

aki ezen a délutánon dobogós helyezés
nélkül maradt, az sem csüggedhetett,
hisz sportszerû, em bert próbáló küzde-
lemben mutathatta meg erejét verseny-
társainak és a lelkes celli közönségnek.
Végeredmény:
1. Ukrajna (Frantisek Piros, Konstantin
Ilyn), 2. Magyarország I. (Karácsondi Erik,
Pollák Imre), 3. Magyarország II. (Gadó
András, Ambrus Balázs), 4. Len gyelország
(Jozep Tomasevszky, Matej Ksyskala), 5.
Szlovákia II. (Ladislav Val kár, István
Nagy), 6. Szerbia (Renato Re pic, Sasa
Lampas), 7. Szlovákia I. (Õszi Ferenc,
Valkár István)

»CSUKA LÁSZLÓ

Erõs emberek versenyeztek Celldömölkön
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Megnyílt!
Sysi VIRÁGBOX

Celldömölk Sági u. 6–8. 
(a belsõ udvarban)

Az aktuális trendeknek
megfelelõ dekorációk készítése
aEsküvõre
aÉvfordulóra
aÜnnepi díszek
aAjtódíszek
aKegyeleti díszek

Virágrendelés: 70/429-4895

Celldömölkön az ipari parkban,
õrzött telephelyen 320 m2-es 

csarnok-/raktár- és iroda- 
helyiségek kiadók. 

Érdeklõdni: 06/20 9328895
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Új

»

I M P  R E S   S Z U M

Új akadályokkal, és a felnõtt futam
mel lett gyerek pályával is készültek a
szervezõk a szeptember 14-i Vulcan -
Run akadályfutó versenyre. Az állóké-
pességet próbára tevõ feladatok mel-
lett off-road bemutató, íjászat, airsoft
és közelharc bemutató is kiegészítette
a szombati programot. 

Harmadszor állhattak rajtvonalhoz azok
a vállalkozó kedvûek, akik elég el-
szántságot éreztek ahhoz, hogy próbá-
ra tegyék magukat a VulcanRun aka-
dályfutó versenyen. A Honvéd Ezüstnyíl
Sport egyesület szervezésében megva-
lósuló program fõszervezõje Lendvai
Gábor, akinek ötlete, a VulcanRun ta-
valy szeptemberben valósult meg elõ -

ször. A Ság hegyen felállított akadályok
legyõzé sére most több mint 350-en
vállalkoztak két távon, köztük több
celldömölki is elindult.
A VulcanRun újdonsága volt, hogy a
felnõttek mellett gyerekek is nevez-
hettek. A kis surviverek két futamban,
6–10, és 10–14 éves korosztályban in-
dulhattak el a vulkán akadálypályán.
Értékelés és bün tetés a gyerekeknél
nem volt, a célba érõk egy befutóé-
remmel és kis ajándékcsomaggal let-
tek gazdagabbak. A mezõny legjobb
celldömölki ver seny zõje Rosta Bence
lett, akit a Cse lekvõ Összefogás sal
Celldömölkért Egye sület, mint a ren-
dezvény egyik támogatója különdíjjal
jutalmazott. Az akadályfutó verseny

mellett extra programokkal is várták a
szervezõk az érdeklõdõket a Kemenes
Vulkánparkoz. A Nyugat Off-Road
Egyesület jóvoltából utasként ki lehe-
tett próbálni a külön bözõ terepjárókat
a próbapályán. 
A Celldömölki Weasels Airsoft Team
tagjai valósághû fegyverekkel tartottak
bemutatót, miközben a gyerekek igazi
kommandósnak érezhették magukat. A
verseny alatt a King-Gym Muaythai és
Ökölvívó Sportegyesület közelharc be-
mutatóval szórakoztatta a közönséget,
ezzel párhuzamosan pedig íjászat és
lovaglási lehetõség is volt a szabadidõs
programok között, mely több helyi vál-
lalkozó támogatásával valósult meg. 

B-VZS

Több százan vállalták a VulcanRun akadályait

NB II.
Tatai AC  II – CVSE-SWIETELSKY JUFA HO-
TELS III. 7 : 11
Markó András 4, Iván Csaba 3, dr.
Németh Gábor 2, Iván Csaba – Markó
András, dr. Németh Gábor – Bakonyi
Bertalan párosok.
Nagy csatában, de magabiztosan nyert
csapatunk.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. – Büki
TK 9 : 9

Lukács Balázs 4, Szabó Ferenc 2, Jakus
Tamás 1, Harkály Bálint 1, Lukács Ba -
lázs – Szabó Ferenc páros.
Nagy küzdelemben egyik csapat sem
bírt a másikkal, így döntetlen ered-
mény született.

CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. – EVO-
ASE Zalaegerszeg II. 7 : 11
Teket Attila 2, Szakács László 2, Csapó
László 1, Teket Attila – Máthé Gyula ,
Szakács László – Csapó László párosok.
Hiába nyertük meg a párosokat, a ven-
dégek nagy küzdelemben megnyerték
a mérkõzést.

CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. –
Vonyarcvashegy SE 11 : 7
Lukács Balázs 4, Harkály Bálint 3, Szabó
Ferenc 2, Kovács Csanád 1, Lukács
Balázs – Szabó Ferenc páros.
Nagyszerû játékkal aratott gyõzelmet
együttesünk, a tavalyi szezonban még
NB II-s Balatonpartiak ellen.

CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. – EVO
ASE Zalaegerszeg I. 4 : 14
Teket Attila 2, Máthé Gyula 1, Teket
Attila – Máthé Gyula páros.
Az esélyek és a játék alapján a mér -
kõzés szorosabb is lehetett volna.

Bajnoki fordulók

Vetélkedõ két keréken
Európa legnagyobb közlekedési-kör-
nyezetvédelmi kampánya, a mobilitási
hét évrõl évre egyre népszerûbb Ma -
gyarországon. A programhoz kapcso-
lódva a Vulkán Gyógy- és Élmény fürdõ
és a Ság hegy Térsége Turisztikai Egye -
sület szeptember 20-ra két kerekû ve -
télkedõt szervezett a Celldömölki Vá -
rosi Általános Iskola 5. és 6. osztályos
tanulói számára. A rendezvényre kite-
lepült a Vas Megyei Rendõr-fõ kapi -
tány ság is, akik különbözõ feladatokat
hoztak a diákoknak. Volt automatizált
robot, ami megmozgatta a gyerekeket,

akik kipróbálhatták a há romkerekû go-
kartot, valamint egy sze müvegen ke-
resztül az ittas állapot nehézségeit. A
kerékpáros verseny ki-egé szítõ prog-
ramjaként a Celldömölki Önkormány -
zati Tûzoltóság ügyességi feladattal
vár ta a diákokat a helyszínre. A külön -
bözõ állomásokat a Vulkán fürdõ par-
kolójában állították fel, amiket csopor-
tonként jártak be a gyerekek. A kerék-
páros versenypályát Kon dics Balázs, a
Városi Általános Iskola tanára állította
fel,  a legjobban telje sítõ diákokat év-
folyamonként díjazták a szervezõk. A

cél a balesetmentes közlekedés és a
KRESZ ismeretek szélesebb körû elsajá-
títása volt.

»B-VZS
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
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Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!


