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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, előzé-

keny 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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Ragyogó napsütésben, vidám gyerek-
társaságban adták át a Koptik Odó ut-
cai óvoda felújított épületét. A május
18-i avatóünnepségen hivatalosan is
birtokba vették az ovisok a színes fal-
festéssel díszített óvodát.

– Nem tudom, ki mennyire emlékezik
vissza az óvodás éveire, és hogy mire
emlékezik vissza. Az óvónénikre és
dajkáikra, a játékokra, az együtt töltött
idõre, vagy éppen az óvodaépületre,
ahol nevelkedtek. Bízom benne, hogy
a Koptik óvodába járó gyerekeknek az
óvodaépület mellett elhaladva mindig
eszükbe jut majd, hogy e falak között
nevelkedtek. Egy olyan helyen, ahol
szeretet és biztonság vette õket körül –
kezdte köszöntõjét Fehér László.
A polgármester elmondta, hogy a város
köztereinek, intézményeinek fejleszté-
se során mindig arra törekedtek és tö-
rekszenek, hogy a környezetnek és a
benne élõknek egyaránt megfelelõ
épületet hozzanak létre. Megemlítette,
hogy amikor a Kotik Odó utcában lévõ
Soltis Lajos Színház épülete megújult, a
színház életét tükrözõ motívumok ke-
rültek a színes falakra. Késõbb meg-
épült a Szent Benedek iskola alsó tago-
zatának épülete, a múlt évben meg-
újult a Haj nalcsillag Óvoda, mindkét
épület hívogató a gyerekek számára.
Ezt a sort folytatva most a Koptik ovi
épületét díszítik, az udvarán pedig sora-
koznak a mesefigurák. Megköszönte a
falakra ke rült motívumokat Kõmûves
Gittának, a motívumok megvalósítójá-
nak.
Fehér László kiemelte, sem a jelenlegi
képviselõ-testületben, sem korábban
soha nem volt kérdés, fejlesszenek-e,
valamennyien elkötelezettek, hogy a
magas színvonalú tartalmi munkához
biztosítsák a megfelelõ környezeti,
technikai feltételeket, és ehhez min-
den együttmûködést meg kell ragadni.
A Koptik Odó utcai óvoda fejlesztése
során európai uniós pályázati támoga-
táshoz és állami segítséghez folyamo-
dott az önkormányzat. 71.045.442 fo-
rintot nyert a város erre a célra az
Európai Uniótól, amihez kiegészítõ tá-
mogatásként 8.755.710 forintot kapott
központi forrásból, és csekély összeget
az önkormányzat is hozzátett. Meg kö -
szönte az ünnepségen jelen lévõ Ágh
Péter országgyûlési képviselõnek és
Maj thényi Lászlónak, a Vas Megyei
Közgyûlés elnökének a pályázatban va-

ló támogatását, és megköszönte a pro-
jekt megvalósításában résztvevõk
munkáját. Örö mét fejezte ki amiatt,
hogy az intézmény mindig nyitott volt
az új kezdeményezésekre, eleget tett
az éppen aktuális elvárásoknak, hogy
szülõknek, gyerekeknek, a szûkebb és
tágabb közösségnek egyaránt hasznára
lehessen. Megköszönte a pedagógu-
soknak az egész évben végzett munká-
jukat.
Gasztonyiné Fódi Zita, a Celldömölki
Vá  rosi Óvoda óvodavezetõje kiemelte,
hogy az elnyert pályázat lehetõvé tette
az épület felújítását, ami elsõsorban
energetikai célokat határozott meg,
aminek során megvalósult a padlás
hõszigetelése, a tetõcserépcsere és a
külsõ nyílászárók cseréje. Új játszóesz-
közök kerültek az udvarra, a legszem -
betûnõbb változás azonban a falfestés,
ami az óvodába járó gyerekek és szü-
leik, a pedagógusok és a járókelõk tet-
szését is elnyerte. Szintén kedves szín-
foltjai lettek az óvodának az udvarra ki-
került Bogyó és Babóca mesefigurák,
amiket az óvodában dolgozó felnõttek
készítettek a gyerekeknek. Az óvoda -
ve zetõ megköszönte a kollégáinak, a
szülõknek az együttmûködést, a gyer-
mekeknek a türelmet, amit a felújítás
alatt tanúsítottak. Megköszönte a fel-
újításban közremûködõ vállalkozók
szakszerû és az óvodai életet figyelem-
be vevõ munkáját.
– Intézményvezetõként azt gondolom,
hogy az évrõl évre elvégzett feladatok,
rekonstrukciók, a fenntartó részérõl az

odafigyelés, a rendszeres támogatások
egy szép, korszerû, és esztétikus óvo-
dát biztosítanak gyermekeinknek és az
itt dolgozó kollégáknak egyaránt. Bí -
zom benne, hogy a Celldömölki Városi
Óvodát választó szülõk ugyanezt a
törõdést érzik. Kívánom, hogy minden
kisgyermek érezze magát jól nálunk,
mi jól érezzük magunkat velük együtt,
hiszen amint Dosztojevszkij írja: „A
gyermektársaság gyógyír a lélekre”.
Majthényi László megyei elnök rövid
beszédében a gyermekek véleményé-
re volt kíváncsi, akik a kérdésére, mi-
szerint tetszik-e az új óvoda, egyöntetû
igennel válaszoltak. Ágh Péter or szág -
gyûlési képviselõ pedig a kormány csa-
ládokat célzó intézkedéseit emelte ki,
mellette õ is az együttmûködés fontos-
ságát hangsúlyozta.
Az ünnepélyes szalagátvágás után a
gyerekek zenés-táncos mûsort adtak,
majd pedig õk kaptak ajándékokat.
Fehér László polgármester, Hencz Kor nél
alpolgármester és Farkas Gábor jegyzõ
játékokat adtak át az óvodai csoportok-
nak, és a hõségre való tekintettel gyü-

Tájékoztatjuk Tisztelt
Olvasóinkat, hogy az 

Új Kemenesalja
következõ száma 

2021. augusztus 13-án
jelenik meg.

Átadták a Koptik Odó utcai óvoda felújított épületét
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Alsósági Tavaszi Napok – a városrész ünnepe

A hagyományoknak megfelelõen idén
is megrendezésre került a dömölki vá-
rosrész nagy nyári eseménye, június
19-én és 20-án. Az idei évi Dömölki
Napok elsõ napjának eseményei a kul-
túra jegyében teltek, míg a második
nap a szórakoztató programokról szólt.

A Dömölki Napok elsõ napjának ren-
dezvénysorozata egy Soltis elõadással
ért véget, a társulat a „Szerencsés Má -
ria” címû, új várostörténeti bohózatát
mutatta be közönségének a kolostor
udvarán, annak apropóján, hogy húsz
éve találtak otthonra Celldömölkön. 
Június 20-án a kora délutáni órákban
vette kezdetét a késõ estébe nyúló
programsorozat a romtemplomnál. El -
sõ ként az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú
Mû vészeti Iskola növendékeinek elõ -
adásában dömölki szerenádot hallgat-
hatott a közönség, melynek keretében
szebbnél szebb hangszeres zene mûvek
csendültek fel a zeneiskolások interpre-
tálásában. Az Ultraviolák Báb csoport vi-
dám vásári komédiáját követõen Soltis
Lehel invitálta közös éneklésre a szín-

pad köré a gyerekeket, hogy gitáros
mûsorával szórakoztassa õket. Mire a
bográcsokban elkészültek a finom ét-
kek, a Pápai Musical Stúdió képviseleté-
ben Varga Veronika mûvészeti veze tõ is
megérkezett, hogy „Vacsorához szól a

nóta” címû mûsorával a húszas-harmin-
cas évek magyar kupléiból nyújtson át
egy válogatást hallgatóságának. 
A vacsora elõtt Fehér László polgár-
mester köszöntötte a dömölki város-
rész lakosságát, majd a délután

Celldömölk Város Önkormányzatának
Alsóság-Izsákfai Részönkormányzata és
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a hagyományoknak megfele -
lõen idén is megszervezte az alsósági
városrész nagy ünnepét. A több évtize-
des múltra visszatekintõ Alsósági Ta -
vaszi Napok programjai június 12-én és
13-án kerültek megrendezésre.

Szombaton délután ünnepélyes meg-
nyitóval vette kezdetét az idei évi
Alsósági Tavaszi Napok, melynek kere-
tében elsõként Hencz Kornél alpolgár-
mester, majd dr. Kovács Zoltán részön-
kormányzat-vezetõ köszöntötte a tele-
pülés lakosságát. A megnyitó mûsor ban
zenés, táncos, és verses mûsor szá mok -
kal közremûködtek az alsósági óvodá-
sok, az alsósági tagiskola diákjai vala-
mint az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola növendékei. A hagyo-
mányoknak megfelelõen a városrész
óvodásai és iskolásai ezúttal is részesül-
tek ajándékokban (labdák és játék kis-
motorok), melyeket Hencz Kornél
alpolgármestertõl, valamint dr. Kovács
Zoltán részönkormányzat-vezetõtõl ve-
hetett át Gáspárné Káldi Krisztina óvo -
davezetõ és Szabóné Kiss Ildikó tagin-
tézmény-vezetõ. A hivatalos megnyitót
követõ délutáni program-kavalkádban

elsõként az Ultraviolák Bábcsoport Vá -
sári komédiáit tekinthették meg a
sportcsarnok elé kilátogatók, majd az
Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti
Iskola magánének szakos növendékei
elõadásában csendültek fel népszerû
rajzfilmslágerek és musical részletek. 
Kovács Kinga énekes retro válogatásá-
ban romantikus slágerek elevenedtek
meg a színpadon, majd a Vasvári Já -
tékszín Egyesület népi komédiáján szó-
rakozhatott a publikum. Az esti órák
elsõ szereplõi ifj. Kuczkár József és Né -
meth Szandró zenészek voltak, akik
nosztalgiamûsorukkal megalapozták az
ezután következõ retro mûsort, mely a
Pápai Musical Stúdió tagjainak fellépé -
sét jelentette. A pápaiak népszerû disco
és pop slágerekkel, táncdalokkal vará-
zsoltak jó hangulatot a sportcsarnok
elõtti térre. A Girls, azaz a Csak Csajok

Énekes Együttes mûsora a 60-as évek -
tõl egészen napjainkig idézett meg
népszerû hazai és külföldi dalokat, utol-
só fellépõként pedig a Potya utasok du-
ója foglalta el a színpadot, hogy jól is-
mert slágereiket velük együtt énekelve
jól érezze magát közönségük.
Az idei évi tavaszi napok második nap-
ján, vasárnap még futballmérkõzésre is
sor került, mely a Tarczi Sándor férfi
labdarúgó-emléktorna nevet viselte.
Délelõtt 11 órakor pedig az alsósági
katolikus templomban kezdõdött öku-
menikus istentisztelet, melyben közre -
mûködtek az alsósági tagiskola diákjai.

A programok ideje alatt szabadtéri já-
tékok és kirakodóvásár várta az érdek -
lõ dõket, és a Celli Szétpillantó kisvonat
is közlekedett a Celldömölk Alsóság út-
vonalon. 

»REINER ANITA

Kulturális és szórakoztató programok – Dömölki Napok 2021
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1871. június 22-én hunyt el Edvi Illés
Pál, aki – Józsa Mártonnal együtt – a
leghosszabb ideig, 32 esztendeig szol-
gálta Kemenesalja evangélikusságát. A
tudós pap megidézésére 2021. június
19-én emléknap került megrendezésre. 

A helyi Evangélikus Egyházközség, Cell -
dömölk Város Önkormányzata, a Keme -
nes aljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár, valamint a Celldömölki Hon ismereti
Munkaközösség szervezésében délelõtt
rövid megemlékezésre került sor az
evangélikus templomban. D. Szebik
Imre, az északi evangélikus egyházkerü-
let ny. püspöke foglalta össze Edvi Illés
Pál életének legfontosabb mozzanatait.
Ezt követõen a szervezõk, illetve a Vasi
Evangélikus Egyházmegye, valamint az
Együtt Cell dö mölk Városért Egyesület
képviselõi helyezték el a megemléke-
zés koszorúit a templom falán található
emléktáblánál.
Délután a Kresznerics Ferenc Könyv -
tárban Rác Dénes lelkész köszöntötte az
érdeklõdõket, majd D. Szebik Imre vette
górcsõ alá elõadásában Edvi Illés Pál te-
vékenységét, aki élete folyamán szá-
mos nehézséggel szembesült. 1793-ban
született Rétiben (ma: Tár nok réti) hete-
dik gyermekként. A család jövõjérõl
édesapja igyekezett gondoskodni, de a
gazdasági válság, illetve dugába dõlt
befektetések révén a vagyon elúszott,
ezért az ifjú Pálnak érettségi után házi
tanítóságot kellett vállalnia a megélhe-
tés és továbbtanulása érdekében. Meg -
határozóvá lettek az így szerzett peda-

gógiai tapasztalatok életútja szempont-
jából. Jénában gazdagította teológiai is-
mereteit és Nagygeresden lett önálló
lelkész 1818-ban, majd 1823-tól Va -
nyo la lelkipásztora.
Nemesdömölkre a nagy kolerajárvány
idején, 1831 õszén érkezett meg. Szol -
gálata kezdetén, októberben elkezdte
összeállítani a „Famíliák könyvé”-t,
amelyet 1850-ig folytatva egy páratlan
értékû forrásmunkát alkotott. Jelentõs
fejlesztéseket hajtott végre: nagyobb
orgonát szereztetett be, a templom tor-
nyát megmagasíttatta, a templom körü-
li mocsárt betöltette és kõfallal keríttet-
te. A Magyar Tudós Társaság – Eöt vös
Józseffel és Vásárhelyi Pállal együtt –
1835-ben levelezõ tagjává emelte. Vas
és Sopron vármegye táblabírájává, a ke-
menesaljai egyházmegye pedig 1845-
ben esperesévé választotta. Idõs korá-

ban lányának korai halálát árváinak hát-
rahagyásával (1854), a paplak hátulsó
részének hamuvá égését (1860) és sze-
me világának elvesztését (1863) kellett
sorscsapásokként megélnie. Ez utóbbi
miatt mondott le és nejével fiához,
Gyulához költözött Pestre. Edvi Illés Pál
Fiumei úti sírhelyét a 2004-ben nemzeti
sírhellyé nyilvánították.
A Tudós Társaság 1833-as pályázatára
készítette el „Elsõ oktatásra szolgáló ké-
zikönyv” címû mûvét és nyert vele az
elsõ díjat. Könyve a történelmi Ma -
gyarország iskoláiban felekezetre való
tekintet nélkül, több kiadásban sokáig
tankönyvül szolgált. Sokrétû pedagógiai
és teológiai munkássága mellett Ne -
mes dömölkön convictust hozott létre és
tartott fenn, ahol a hátrányos helyzetû
tanulók szállást és étkezést is kaptak. A
városi könyvtár saját gyûj teményébõl, a
helyi Evangélikus Egy ház község, a szom-
bathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár és az
Evangélikus Or szágos Gyûjtemény –
Könyv tár anyagából kiállítással tisztel-
gett a tudós emléke elõtt.
„Vas megyei krónikák” címû 1848/49-
es kéziratának mottójaként fogalmazta
meg aforizmatikus költeményét, amely
hitvallásaként is olvasható: 

„Hazám,
Vedd ezt is tartozásul
Fiadtól, ki éretted félt.

Dömölk,
Te vedd emlék-oszlopul
Polgárodtól, ki benned élt.”

»NÉMETH TIBOR

Edvi Illés Pál emléknap Celldömölkön 

folyamán a rekkenõ hõségben is aktí-
van fõzõ csapatok díjazására került sor.
Söptei Józsefné alpolgármester köszö-
netét fejezte ki a fõzõknek, majd
Marics Sándorné, az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület elnöke átadta az
ajándékot a szakácsoknak. Idén öt csa-
pat alkotott ízletes étket: a helyi
mentõsök, valamint a helyi tûzoltók

csapata, az Otthonunkért Közösen
Egyesület, és az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület tagjai. Ezúttal mind-
egyikük gulyással rukkolt elõ, a men -
tõsök pedig a helyszínen sütött pogá-
csát is kínáltak. A gulyás mellett szar-
vaspörkölt is rotyogott az egyik bog-
rácsban, Hirschberger József irányítása
mellett, aki maga bocsátotta rendelke-

zésre a szükséges húst. Este hét órakor
a Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ páros fül-
bemászó dallamokkal tar kí tott vidám
zenés nosztalgiamû so rának tapsolha-
tott az egyre népesebb közönség, majd
a Girls, azaz a Csak Csajok Énekegyüttes
triója foglalta el a színpadot, közkedvelt
hazai és világslágereket megidézve. Az
idei évi Dö mölki Napok rendezvényso-
rozatát az Eldorado együttes fellépése
zárta, akiknek repertoárja saját dalaik
mellett ismert slágerek átdolgozásait
tartalmazta. 
A programok ideje alatt szabadtéri já-
tékok, kirakodóvásár, pónizás és íjászat
várta az érdeklõdõket, emellett a Celli
Szétpillantó kisvonat is egész délután
közlekedett a városközpont és a rom-
templom útvonalon.
Az Együtt Celldömölk Városért Egye -
sület ezúton köszöni meg Orbán László
zöldségesnek a felajánlást, amit a zöld-
ség alapanyagok tekintetében nyújtott
a fõzéshez.                         »REINER ANITA
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Elbúcsúztak az általános iskolától a városi iskola tanulói
A Celldömölki Városi Általános Iskolától
és Alsósági Tagiskolájától ebben a tan-
évben öt osztályban 108 tanuló köszön
el. A végzõsök közül 65 fõ gimnázium-
ban, 29 diák technikumban, míg 14 ta-
nuló szakiskolában folytatja tanulmá-
nyait. Viola István igazgató úr búcsúzó
szavai kerüljenek a nyolcadik osztályo-
sok tarisznyájába. 

Kedves ballagó diákok!
Móricz Zsigmond így ír a sárospataki is-
kolájáról: „Kutya nehéz iskola volt ab-
ban az idõben a pataki Kollégium. Jó is-
kola volt, szép iskola volt, nagyte kin -
télyû iskola volt, de nehéz iskola volt.
Itt ugyanis a tanárok azt akarták, hogy
a diák tudjon.”
Valószínûleg ti is ezt érzitek, amikor visz-
szagondoltok a számtalan akadályra, fel-
adatra, amelyek ebben az iskolában vár-
tak rátok nyolc éven keresztül. Az írás,
az olvasás elsõ lépései, a matematika
rejtelmei, a természettudományok sza-
bályai, az irodalom itt-ott unal mas olvas-
mányai, a történelem titkai, a tõletek tá-
vol álló mûvészet tör ténet és ének-zene

tananyagok. A házi feladatok, dolgoza-
tok, feleletek, beszámolók, az utolsó
évek digitális hónapjai, mind –mind oly-
kor leküzdhetetlen akadályként emel-
kedtek elõttetek. S most mégis itt vagy-
tok, túljutva mindezeken, túllépve a ne-
hézségeken, meg könnyebbülten, egy ki-
csit szomorkodva azon, hogy most vala-
mi végleg véget ért.
Kedves nyolcadikos ballagók! 
Hosszú idõ telt el, mire a kis elsõsbõl
nyolcadikossá cseperedtetek. A renge-
teg pozitív és negatív élmény formálta
a közösséget és a kisebb csoportok
kapcsolatát. Az évek során sok önbizal-
mat erõsítõ sikerben és idõnként ku-
darcban is volt részetek. A tanulás mel-
lett a tanulmányi, mûvészeti és a sport
versenyek, vetélkedõk területén is ki-
próbálhattátok magatokat.
Sokszínû évfolyam vagytok. Ki a tanu-
lásban, ki a nyelvek területén, ki a kép -
zõmûvészetben, ki a sportban alkotott
nagyobbat. Mindannyiótokban ott rejlik
a tehetség. Kiben így, kiben úgy jelenik
meg. Sok szor hosszú évek telnek el,
mire felszínre tör. 

Útravalóul néhány tanácsot szeretnék
adni nektek. Minden élethelyzetben
lássátok meg a jót! Legyetek céltudato-
sak! Ne tévesszétek szem elõl céloto-
kat, sokszor a könnyebb út csábítóbb,
de ne csábuljatok el! Ha az ember
elérhetõ célt tûz ki maga elé, kitartóan
küzd megvalósításáért, akkor elõbb-
utóbb elérheti célját.
Kedves ballagók!
„Jól csak a szívével lát az ember,
ami igazán lényeges az a szemnek lát-
hatatlan" – írja Saint-Exupéry.
Higgyétek el, ezeket az éveket, napokat,
perceket nem lehet kitörölni az
emlékezetünkbõl, nyomot hagynak min -
denkiben, bennünk is. Örültünk min den
sikereteknek, apró örömeiteknek, át-
éreztük a kudarcok okozta fájdalmat, a
bánatot, és bosszankodtunk, ha néha
úgy éreztük, hogy hiába dolgoztunk.
A jó és kevésbé jó tulajdonságaitokkal
együtt szerettünk mindannyiótokat! 
Nézzetek vissza, és menjetek tovább! 
Sok szép élménnyel, megszerzett tu-
dással engedünk utatokra, és bármikor
várunk vissza titeket szeretettel! 
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Minden évben elérkezik a tanév vége,
ebben minden év egyforma. De mégis
minden év különleges, az idei talán
még inkább: ti vagytok azok a végzõs
diákok, akiknek az utolsó két tanévben
rendkívüli körülmények között kellett
befejeznetek iskolai tanulmányaitokat.
Sok osztályprogram, vidám együttlét
elmaradt, ezeket nem pótolhatták az
online térben zajló diákcsínyek, vicce -
lõdések sem. Talán most még úgy érzi-
tek, kényelmesebb volt ez így, késõbb
még visszaköszönhetnek a kimaradt
hónapok. Talán most úgy érzitek, hadd
menjünk, új kalandok várnak ránk,
amik csábítanak minket. 
Goethe szerint, amit a szülõknek gyer-
mekeiknek át kell adniuk: „gyökerek és
szárnyak”. Mi is azon voltunk, hogy
olyan gyökereket kapjatok, ami segít-
sen embernek és kereszténynek ma-
radni a nehéz viharok idején is. Az is-
kolában töltött idõ nagy részét a tanu-
lás határozta meg. Mégsem az óraváz-
latok maradnak meg leginkább az em-
lékeitekben. Sajnos a tanult dolgok leg-

nagyobb része gyorsan feledésbe me-
rül. De az a sok közösségi élmény, amit
itt átéltetek, mindig a tiétek marad. A
Benedek-napok, a farsangi bulik, a ki-
rándulások és osztálybulik, a PBB
döntõk és Darts bajnokságok… Ezek
szép emlékként megmaradnak. De
nemcsak gyökereket, szárnyakat is
kaptok, hogy most tovább repülhesse-
tek, és rátaláljátok arra a helyre, ahová
Isten vezet bennetek. Õrizzétek meg az
értékeiteket, a közösség erejét, és fon-
toljátok meg, hogy kikkel köttök új ba-
rátságokat. 
Végezetül egy nagyon fontos emberi
erényre szeretném felhívni a figyelme-
teket: a hálára. Azért is emelném ki,
mert kiveszõben van, leginkább a gye-
rekek körében. Az elmúlt nyolc évre
visszatekintve, ha csak egy-egy napo-
tokat nézitek végig: szüleitek milliónyi
szívessége van benne. Reggel a boltba
futottak friss kifliért, délután kikérdez-
ték a leckét, ha kellett, a gyûjtõ -
munkában aktívan részt vettek, este
meleg vacsorát tettek elétek. Ha gon-

dotok volt, az ágyatok mellé ültek, és
úgy hallgattak meg. Legyetek hálásak
mindezért, ne vegyétek természetes-
nek ezeket az ajándékokat! A hála jele-
ként súgjátok édesanyátok vagy édes-
apátok fülébe: köszönöm, amit értem
tettél. Amennyire tudtok ti hálásak len-
ni szüleitek felé, annyira lesznek majd
a gyermekeitek is felétek. Lehet, hogy
mosolyogtok, hol van az még, de a
mintát tõletek veszik.
Simon András grafikusmûvész szavaival
buzdítalak bennetek a hálás lelkületre: 
„Köszönöm, mondd sokszor, hogy kö-
szönöm! Akár okod van rá, akár nincs,
ismételd gyakran, mert ez a szó kincs.
Talán balga beszéd, hogy a gyümölcs
termi a fát, de egy jókedvû „köszö-
nöm” életre hívhatja a köszönet okát…
Ez a kicsi szó: köszönöm, az Isten vi-
rága. Pazarlóan hintsd magvát a gyom
lepte világba!”
Ilyen hálás lelkületet, boldog ifjúságot
kívánok nektek! A Jóisten áldjon és
õriz zen meg titeket!

»CZUPOR ATTILA

Kedves Ballagó Tanítványaink!
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A magyar hagyományban nincs a tûz
köré épült hiedelemvilág, de ott él a
megszemélyesített tûz. Ez azt jelenti,
hogy õseink részleteiben úgy viszonyul-
tak a tûzhöz, úgy viselkedtek vele,
mintha személy lett volna, tulajdonsá-
gokkal ruházták fel. Nem szabadott
szidni, és a tüzet az egész nyelvterüle-
ten – habár csak szórványosan – etették
is. Tisztának is tartották, a szent tárgya-
kat és azok darabkáit oda dobták. Így
került a húsvéti szentelt kalács morzsája
és a szentelt tojás héja is a tûzbe.

Szent Iván napját Virágos Szent János
ünnepének is nevezik. Ezen a napon
született a Jézus Krisztust is megke -
resztelõ Keresztelõ János. Az Iván név a
János névnek a szláv formájából és a ré-
gi Ivános, Jovános alakból eredeztet -
hetõ. A még ma is használt Szent Iván
névben a bizánci egyház egykori befo-
lyását érezhetjük. Õseink még a sztyep -
pén való vándorlás ideje alatt, majd a
kalandozó hadjáratok idején a keresz-
ténységgel a keleti, ortodox formájában
találkoztak elõször. 
Június 24-e éjszakáján az Európa-szerte
elterjedt közös hagyomány a nyári nap-

fordulót ünnepli. Shakespeare is meg-
örökíti az ismert vígjátékában, a
Szentivánéji álomban, amit Arany János
fordított le elõször magyarra. Errõl az éj-
szakáról mindenkinek a tûzgyújtás jut
eszébe, ami a hagyományaink szerint
már maga is tisztító eljárás, ami rontást
hárít el. Ilyenkor jel lemzõ a szerelemva-
rázslás: varázslatos szerelmi praktikák
gyakorlása. A tüzet zsúpkévébõl, szal-
mából, gallyakból rakták, a fiatal lányok
ezeket ugrálták át, miközben a fiúk fi-
gyelték a nekik tetszõ lányokat. Közben
párosító, kiházasító dalokat énekeltek,
amik magukban foglalták a szerelem, a
termékenység és az egészség vágyát.
Hosszú éneksorozatok voltak ezek, amik
közül talán az Ég a tûz, szentiváni tûz,
hadd égjen csak, hadd lobogjon, min-
den sán ta meggyógyuljon, ég a tûz,
szentiváni tûz kezdetût ismerik nagy
eséllyel az olvasók. Úgy tartották, hogy
azok a párok, akik együtt ugranak át a
tûz fölött, együtt fognak maradni egész
évben. Gyógyfüvek tûzbe dobásával
gyógyításra, a gonosz távol tartására is
használták a tüzet. A tûzbe dobott gyü-
mölcs varázslatos erõvel bíró tárgynak
számított, a sült alma a gyermekek

egészségének a megõrzését szolgálta.
Nemcsak a szerelmes fiatalokat, kez -
dõdõ párkapcsolataikat érintette ez az
ünnep, hanem ott volt a gazdaságban
is. Ezen a napon a föld ereje teljében
van, terményekben gazdag, így ilyenkor
érdemes vetni. Ekkor volt a retek és az
õszi répa vetõnapja. A hiedelem úgy
tartotta, hogy a búza töve megszakad,
és az emberek már közelinek vélték az
aratást. A források és a kutak körül füst-
tel próbálták elûzni a kígyók mérgét.
Egyes vidékeken az ezen az estén készí-
tett koszorúkat a ház elejére helyezve
védve érezték magukat tûz vész ellen.
Manapság ez után a szerelmes-varázs-
latos éjszaka után következõ legköze-
lebbi szombaton tartjuk a Múzeumok
Éjszakáját. Idén június 26-án lesz a 19.
alkalom, hogy hazánkban is megünne-
peljük. Ebben az évben a fordulópont a
központi gondolata ennek az éjszaká-
nak. A szerelmespárok a Szent Iván-éji
vigasságok után szombaton éjszaka
együtt mehetnek a látogatóikat tárt
kapukkal váró múzeumokba. Jó szóra-
kozást, kellemes idõtöltést!

»BINCZE DIÁNA

Szent Iván-éji tüzek és hagyományaink
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„Szerencsés Mária” címmel vitte színre
legújabb misztériumjátékát a Soltis
Lajos Színház annak apropóján, hogy
éppen húsz esztendõvel ezelõtt lelt ott-
honra Celldömölkön a társulat. A város-
történeti bohózat premierjét a Dömölki
Napok keretében tartották, június 19-én
este a bencés kolostor udvarán.

Nagy dolog, hogy szûkebb pátriánkban
távol a fõvárostól egy független szín-
ház él, aktívan tevékenykedik, és fo-
lyamatosan gyarapszik, immár több,
mint negyven éve. A társulat életében
meghatározó jelentõségû az elmúlt két
évtized, ami Celldömölkre költözésük
óta eltelt: az intézményesülés lehetõ -
ségét és a felnõtté válást hozta el a
színház életében. Ezt megünnepelendõ
egy várostörténeti bohózatot hozott
létre a Soltis Lajos Színház, melyet elsõ
alkalommal a Dömölki Napok kereté-
ben tekinthetett meg a közönség. A
darab egyben a „20 éve Celldömölkön
a Soltis Lajos Színház” ünnepségsorozat
elsõ eseménye is.
A Szerencsés Mária – avagy „való igaz
csudálatos história ama dömölki Koptik
Odó apátról, ki Szûz Mária segedelmével
egy dunántúli kis mocsárból szép keresz-
tény várost emelt vala” alcímet viselõ
elõadás rendezõje és írója az a Benkó
Bence és Fábián Péter páros (K2 Szín -
ház), akiknek nevéhez fûzõdik két ko-

rábbi Soltis darab is. (A cigány, Li liomfi).
A kiindulási alapot Harangozó (Kupi)
Miklós „Mária tenyerén” címû, celli tör-
téneteket feldolgozó novelláskötete ad-
ta. Szereplõk: Boda Tibor, Ecsedi Csenge,
Gyurkovics Zsófia, Hor váth Nóra, Piller
Ádám, Temesi Zsolt, Tóth Ákos. Mu -
zsikus: Gregorich Zsófia. Kivitelezõ:

Bruck ner Roland és Kovács Richárd.
A nyári szabadtéri bemutató premierjét
követõ elõadás idõpontok:
2021. június 25. (péntek) 20.00 óra 
2021. június 27. (vasárnap) 20.00 óra
(kolostor udvar)
Rossz idõ esetén: Soltis Lajos Színház

»REINER ANITA

Várostörténeti bohózat premierje a Soltis színháztól

A Tücsök Bábcsoport a járványhelyzet
ideje alatt sem tétlenkedett, a gyerek-
csoport a tanévben végig tudott pró-
bálni kis csoportokban. Több rövid báb-
játékot is színpadra állítottak, június
16-án ezekbõl mutattak be egy válo-
gatást a mûvelõdési központban több
óvodás csoportnak.

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a pandémia ideje alatt nem
tudott gyerekközönséget sem fogadni,
a mesebérlet elõadásai is meghiúsul-
tak. Ennek áthidalására hiánypótló jel-
leggel bábelõadást szervezett az intéz-
mény az óvodások számára. A Nagy
Márta vezette Tücsök Bábcsoporttal
egyeztetve szerdán délelõtt a Hajnal -
csillag Óvoda, valamint a Koptik úti
óvoda kis óvodásai tekinthették meg a
bábosok három rövid darabját a mû -
velõdési központ elõcsarnokában. 
Az egyik bemutatott darab az „Elillant
a pecsenye” címû elõadás volt, mellyel
a közelmúltban a kismarosi V. Duna -

kanyar Ifjúsági Bábjátszó Fesztiválon a
„Bábok míves kivitelezéséért” díjat
nyerte el a produkció. S hogy a Tücsök
Bábcsoport egyéb eredményérõl is szó
essék, a „Mindentlátó királylány” címû
darabjukkal a fent említett fesztiválon

a legjobb elõadás díját nyerték el.
Mint azt Nagy Márta, a bábcsoport
vezetõje elmondta, a járványhelyzet és
az online oktatás miatt az idei tanév
elég nehézkes volt a „tücskök” számá-
ra, de sikerült megtalálni a módját új
darabok feldolgozásának és „színrevi-
telének” is. Mivel a délutáni szakkör-
ben azok lehettek együtt, akik délelõtt
a tanórákon is egy osztályban vannak,
csak kisebb csoportokban tudtak dol-
gozni. Így naponta több szakkör is volt,
húsz percenként váltották egymást a
csapatok. Aztán a Celldömölki Városi
Általános Iskola 2. b osztályosaiból lét-
rejött egy mag, melynek tagjai több
idõt töltöttek próbával, így belõlük ala-
kult meg a versenycsapat. Az év folya-
mán több online fesztivál is meghirde-
tésre került, melyekre régebbi, a jár-
vány elõtt készült produkcióval és a
bezártság alatt született elõadásokkal
is lehetett jelentkezni videofelvétel be-
küldésével. A Tücsök Bábcsoport ennek
eleget téve a fent említett eredménye-
ket hozta az eddig megvalósult ver -
sengésekrõl, a többi online fesztivál
eredményeit még várják.   »REINER ANITA

Tücsök elõadások a KMKK-ban

A KÉPEN KELEMEN LILI, ROMHÁNYI ÁKOS, DÖMÖTÖR LILLA ÉS KELEMEN

FANNI LÁTHATÓ

„A hét mûtárgya” nyereményjáték
nyolcadik feladványának beadási határ-
ideje 2021. június 11-én zárult. A
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár köszöni a nagyszámú részvé-
telt a játékban! A helyes meg fejtõknek
gratulálunk, õk sorsoláson vesznek
részt, nyereményük rõl e-mail ben érte-
sítést küldünk!
A 8. feladvány megfejtése:
Alkotó: Banyó Gyula rajzpedagógus
A mû címe: Csendélet
Kapcsolódás Kemenesaljához:
Banyó Gyula (Sömjénmihályfa, 1944.
április 19.–Celldömölk, 2013. szeptem-
ber 26.)
A tehetségesen rajzoló jól tanuló fiút
az általános iskolát követõen tanárai
a budapesti képzõmûvészeti gimnázi-
umba javasolták. Bár felvették, de
kol légiumot nem kapott, családja pe-

dig nem engedhette meg az albérleti
költségeket. Mes tere, Rács Reich Imre
mellett korán rátalált a címfestés és a
templomfestés szépségére. Dénes
Lajos Szil veszter szakkörében tovább
gyarapíthatta ismereteit, finomíthatta
technikáját a festés és a rajzolás terü-
letén. A szobafestõ szakmunkásvizsga
után alig két évvel, külön engedéllyel
1966-ban tette le a mestervizsgát.
1968-tól óraadóként, 1972-tól pedig
fõállásban szolgálta a celldömölki
szak képzést. Közben 1971-ben letette
a gimnáziumi érettségit, majd 3 éves
pedagógiai tanfolyamot végzett el. A
pécsi Pol lack Mihály Mûszaki Fõiskola
mû szaki tanári diplomájának meg-
szerzését követõen 1981-tõl 23 éven
át a helyi szakképzõ gyakorlatiokta-
tás-vezetõje volt.
Helyes megfejtõ: Lendvay Istvánné.

Kemenesaljai Mûvészeti Album
„A hét mûtárgya” 8. feladvány
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CVSE-Swietelsky Future FM – Szerva
ASE Szécsény 0–4. – Budaörs, férfi asz-
talitenisz bajnoki elõdöntõ.
Páros: Fazekas, Serdaroglu – Jakab,
Molnár 1:3 (-9, 10, -9, -7) Az alapsza-
kaszban mindkét alkalommal alulmaradt
a celli páros a szécsényivel szemben, ez-
úttal revansra készültek a mieink. Szoros
meccset játszott a két duó, az elsõ há-
rom szett csak az utolsó pillanatokban
dõlt el, sajnos kétszer is a nógrádiak ja-
vára. A negyedik ját szmában már maga-
biztosabb gyõzel met aratott a Jakab –
Molnár kettõs, behúzva a nagyon fontos
páros meccset. A visszavágás nem sike-
rült tehát a cellieknek, egyéniben kellett
megfordítaniuk az összecsapást. (0-1).
Egyéni: Serdaroglu – Jakab 1:3 (5, -6, -1,
-7) Jól kezdett az osztrák válogatott játé-
kos, magabiztosan nyerte az elsõ szettet.
A második játszmában eltört valami nála,
játéka szétesett, és fejben nem tudta
rendezni a gondolatait. A korábbi olimpi-
kon Jakab ezt kíméletlenül kihasználta,
és simán nyert. (0-2), Fazekas – Szita 0:3
(-8, -7, -8) Igazi presz tízsmeccset vártunk
ettõl a párosítástól, Fazekasnak volt mit
törlesztenie Szita ellen, ám az alapsza-
kaszbeli vereségért nem sikerült vissza-
vágni. Szita nagyon összeszedetten ját-
szott, Faze kast viszont visszavetette a
meg nyer hetõ elsõ szett elvesztése, így
meg lepõen sima szécsényi gyõ zelem
született. (0-3), Kriston – Molnár 0:3 (-6,
-8, -1) Kriston sérüléssel bajlódott, hét-
közben még a játéka is kérdéses volt, így
nagy csodát nem várhattunk tõle. Mol -
nár, érezve a „vérszagot”, nem kegyel-
mezett, lezárta az elõ dön tõt, bejuttatva
csapatát a másnapi fináléba. (0-4).
A celldömölki együttes az alapszakasz-
ban kétszer is kikapott a Szécsénytõl,
és a budaörsi Final Four volt a legideá-
lisabb idõ pontja a visszavágásnak. A
négyes döntõt megelõzõen aggasztó
hírek érkeztek Kris ton Dániel felõl, hét-
közben edzéseket kellet kihagynia de-
rékproblémák miatt. Szom baton végül
mégis vállalta a játékot, de mozgásán
látszott, hogy állapota nagyon messze
van a tökéletestõl. Ez viszont nem volt
magyarázat arra, hogy miért kapott ki
ilyen simán 0–4-re a celli trió. 
Ezen a meccsen esélyük sem volt Faze -
ka sék nak, megérdemelten jutottak a
vasárnapi döntõbe a nógrádiak.
Klampár Tibor, vezetõedzõ, a mérkõzés
után: – Csalódott vagyok. A baj igazából
már a párosnál kezdõdött, hisz az elsõ
szettben 9–6-ról kikaptunk, a másodikat
megnyertük ugyan, de 2–0-nál minden
másképp alakult volna. Ha jött volna a

páros, szerintem az egyéni meccsek is
máshogy alakultak volna. Egyéniben
Fazekas nagyon sokat rontott tenyeres-
sel Szita ellen, az igazsághoz hozzátarto-
zik, hogy Szita nagyon jól játszott a mai
napon. Kriston sérülten nem tudta meg-
verni Molnárt, Ser daroglu pedig jó kez-
dés után leengedett, mint egy luftballon.
CVSE-Swietelsky Future FM – Floratom
Szegedi AC 4-0. – Budaörs, férfi asztali-
tenisz Extraliga, bronzmérkõzés.
Páros: Fazekas, Serdaroglu – Kószó, Vit -
sek 3:1 (8, 3, -7, 9) Jól kezdtek a mieink,
és a harmadik szettben döccent ugyan
egyet a szekér, összességében kétség
sem fért fazekasék sikeréhez. (1-0). 
Egyéni: Serdaroglu – Lukács 3:0 (13, 4, 4)
Az elsõ játszmában meglepte a celliek
osztrákját Lukács, és nagyon megdolgo-
zott a pontért Serdaroglu. A folytatásban
már kiütközött a két játékos közti tudás-
béli különbség. (2-0), Kris ton – Vitsek 3:1
(7, -6, 7, 14) A meccs meglepetését
szolgáltatta Kriston. A sérüléssel bajlódó
celli, nagyot küzdve, a gyõzelmet na-
gyon akarva verte meg, a kissé tudása
alatt játszó Vit seket. (3-0), Fazekas –
Kószó 3:1 (-9, 8, 4, 3) Az elsõ szett ben
kissé enerváltnak, fáradtnak tûnt Fa -
zekas, és ezt ki is használta Kószó. A
folytatásban már úgy játszott a celli,
ahogy vártuk tõle, és magabiztosan
nyert. (4-0).
Az elõzõ napi sima vereség után, ezút-
tal egy hasonlóan sima gyõzelmet ara-
tott a celldömölki csapat. A páros ezút-
tal viszonylag könnyen jött, és egyéni-
ben sem kellett vért izzadniuk Fa ze ka -
séknak. Kris ton is nyerni tudott, igaz
ehhez kellett az is, hogy Vitsek nem
játszott élete formájában. A nyolcszo-
ros bajnok celldömölkiek sorozatban ti-
zenhetedszer végeztek dobogós he-
lyen a bajnokságban, ez – 2005, 2017
és 2019 után – a negyedik bronzér-
mük. A döntõben a papírformának
meg felelõen, megvédte címét a Pécs,
4–1-re gyõzte le a Szécsény együtte-
sét. A hölgyeknél is címvédés történt.
a Budaörs 5–2-re verte az Erdért SE csa-
patát. A nyári szünetben Celldö mölkön
átalakul a csapat, hisz új rendszerben
zajlik majd a pontvadászat. Négyfõs
együttesek lépnek majd asztalhoz
õsztõl, hosszabbodnak tehát a mérkõ -
zések, így viszont fiatal, U21-es tehet-
ségek is játéklehetõséghez jutnak a
legjobbak között. 
Távozik csapatunktól David Serdaroglu,
helyére Jakab János érkezik Szé csény -
bõl, U21-esként pedig az eddig a MO-
ATSZ utánpótlásban vitézkedõ Huzsvár

Erik szerepel majd celli színekben.
Csereként be vet hetõ lesz a világrang-
lista 168. helyén álló iráni Amir is, így
jó esély nyílik arra, hogy jövõ nyáron
végre visszakerüljön Celldömölkre az
asztalitenisz extraliga bajnoki serlege.
Klampár Tibor vezetõedzõ a bronzmeccs
után: – A tegnapi meccs miatt van némi
ke serû szájízünk, de most örülök a gyõ -
zelemnek. Ma végre jól játszottak a fiúk,
igaz, a mai ellenfelünk valamivel gyen-
gébb is volt a tegnapinál. Fazekas Peti
ma is hozta a jó játékát, Kriston is min-
dent megtett a sikerért. Davidre sem le-
het ma panasz, úgy teljesített, ahogy
vártuk tõle. 
David Serdaroglu: – Tegnap nagyon
sze rencsétlenül jártunk, súlyos veresé-
get szenvedtünk. Sem párosban, sem
egyéniben nem tudtuk a legjobbunkat
nyújtani. Ma jobban játszottunk, min-
denki a tudása legjavát hozta. Nagyon
meg akartuk nyerni legalább a bronzot
Cell dö mölknek. Örülök, hogy gyõze -
lem mel búcsúzhattam el a csapattól,
nagyon szép évet tölthettem el itt, és
meg tisztelõ, hogy egy ilyen nagy klub-
nál játszhattam. Sok sikert, minden jót
kívánok a jövõre, köszönök mindent,
Cell dö mölk!
Fazekas Péter: – Elõzetesen nem írtam
volna alá ezt a harmadik helyet, hisz én
is, és a többiek is jobbra számítottunk,
de az alapszakasz megmutatta, hogy ez
a realitás. A tegnapi sima vereség óriási
csalódás számunkra, de ma kötelezõen
hozni kellett ezt a mérkõzést. Év közben
90 %-os teljesítményt nyújtottam, ami-
vel elégedett vagyok, a rangadókon 8
meccsbõl hatot megnyertem, de hiába
teljesítettem jól év közben, ha pont a
tegnapi meccsen nem jött ki a lépés. A
harmadik hely szerintem reális, a Pécs
és a Szécsény ebben az évben komplet-
tebnek tûnt nálunk. Úgy érzem, a jövõ
évi lebonyolítási rendszernek, és a csa-
patban végbe menõ változásoknak
köszön he tõen, a következõ szezonnak
nagy reményekkel futhatunk neki, cé-
lunk nem is lehet más, mint a bajnoki
cím visszahódítása.

»CSUKA LÁSZLÓ

Nem sikerült a trónfosztás

KMKK FILMKLUB 
Júliusi program

2021. július 13. (kedd) 19.00 óra
Nagy Zoltán: „Szép csendben” címû
magyar rövidfilmje
2021. július 27. (kedd) 19.00 óra 
„Habfürdõ” címû magyar animációs
játékfilm felújított változata 
A filmek megtekintését követõen
beszélgetés a látottakról.
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Talán nem túl meredek az a gondolattár-
sítás, hogy a most zajló labdarúgó
Európa-bajnokság minden bizonnyal jó
hatással lesz szezonzáró cikkünk témájá-
ra, azaz az utánpótlás csapatok szereplé-
sére. Évtizedekkel ezelõtt, amikor hason-
ló témával foglalkoztunk, akkor egy lé-
nyeges különbség biztos, hogy volt, az
amúgy hasonló problémák mellett, ez
pedig az, hogy akkor nagyobb számban
voltak gyerekek, akik focizni akartak, ma
nincsenek. Persze nem magától volt ez
akkor sem, volt az általános iskolákból
egy jól szervezett képzés, ahonnan jöttek
a gyerekek az egyesülethez, volt kedv és
fogadókészség az egyesület részérõl és
voltak példaképek. Na, itt kapcsolódik a
két történet egymáshoz. Az én idõmben
Nyilasik, Ebedlik, majd Törõcsikek, Ge rák
szaladgáltak a grundokon, aztán távo-
labbra kerültek, mondhatni elérhetetlen
távolságra a példaképek, és lettek a
Ronaldók, a Messik a kis pólók hátára ír-
va. Most megint közelebb kerülhetnek a
példaképek, belátható, elérhetõ távol-
ságra, ami azt sugallja, ha nekik sikerült,
akkor nekem is sikerülhet. Akkor felállok
a számítógép, a tévé mellõl, akkor leme-
gyek a pályára edzésre, vagy hétvége-
ken meccset játszani, akkor is, ha meleg
van, akkor is, ha hideg, mert Sallai aka-
rok lenni, mert jön a haver a szomszéd
utcából is, mert õ meg Nagy Ádám akar
lenni, hogy ne is beszéljünk arról a srác-
ról, aki a kapuban szokott állni, és Gulá -

csiként néz körbe egy-egy nagy védés
után. Egyszóval, talán a válogatott hely-
tállásától, küzdõ szel lemétõl felpezsdül az
élet a celli utánpótlás csapatoknál is, kis
túlzással majd küzdeni kell a helyekért,
azért, hogy az edzõ’bá kit tesz be a
kezdõbe, kit ültet le a kispadra és kinek
kell még dolgozni, nõni, fejlõdni mind-
ezekért. Konkrétabban rátérve az „U”
csapatok teljesítményére, a legidõsebb
korosztályra az U19-re azért vetült fény
eddig is, meg is érdemelték, hiszen sok
problémával és sokszor létszámhiánnyal
küzdve a második helyen zártak, úgy,
hogy a bajnok Jánosházát például oda-
viszsza verték. A legtöbb gólt rúgták és a
legkevesebb gólt kapták a 28 mérkõzés
során, legjobb góllövõik Komjáti István,
Horváth Adrián és Döbröntei Bálint vol-
tak, Komjáti és Döbröntei jelképes mér-
tékben ugyan, de a felnõttcsapatnál is
debütálhatott. Az U16-os bajnokság két
csoportban zajlott, a celliek a nyolc csa-
patos északi csoportban játszottak, és a
hetedik helyen zártak. Ha valami pozití-
vat akarunk találni, akkor elmondható,
hogy minden mérkõzésen legalább egy
gólt rúgtunk, ami kell ugye, a gyõ -
zelemhez, de ahhoz, hogy ne csak négy -
szer nyerjünk, ennél több kell. Egyébként
ez az a csapat, amelynek a tagjai rend-
szerint két fronton is helyt álltak, többen
az U14-ben és az U19-ben is kénytelenek
voltak játszani, ugye, ugye említettük
már, hogy kevesen vagyunk. 

Végezetül ejtsünk szót az U14-rõl, amely
korosztály három csoportra osztva ját-
szott a megyében, a celliek a „sárvári”
csoportban. A tíz csapatot felvonultató
bajnokságban kiemelkedett a szombat-
helyi Lurkó csapata, akik egy döntetlen
eredményük során vesztettek egyáltalán
pontokat, a celliek az ötödik helyet sze-
rezték meg a tömör középme zõny ben.
Zárásként ejtsünk szót a felnõtt bajnok-
ságról, ahogy legutóbb jeleztük a bajnok
Sár vár nem vállalta az NB III-hoz az osz-
tályozót, cserébe elég sok játékos készül
elhagyni a klubot, néhányuk akár Cell -
dömölkön is találhat magának régi/új
helyet. 
A két megyei II.-es bajnok, bár a nevezé-
si határidõ jeles dátuma július 2-a, a hí-
rek szerint fellép a megyei I.-be, így a
következõ szezonban új helyszínként be-
lép Szombat hely-Zanat, pontosabban
csak nevében, mert Zanati KSE-Haladás
VSE néven a Haladás sporttelepén játszák
hazai mérkõzéseiket. A másik csoport na-
gyobb küzdelemben egy pont elõnnyel
megszületett bajnoka a Táplán SE, akik
ténylegesen is Táp lán szentkereszten ját-
szák hazai mérkõ zé seiket majd. A celliek
július ötödikén kezdik meg a felkészü-
lést, valószínû két edzõmér kõzés és az
idén Körmenden megrendezendõ Négy
városok tornája fér bele a hivatalos kez-
désig gyakorlásként, ami kezdés a szoká-
soknak meg felelõn kupamérkõzés lesz
augusztus elején, az átszervezés miatt a
szokásoktól eltérõen rögtön a Vas Me -
gyei kupában.

»DOTTO

Június 12., szombat, elõdöntõk
Férfiak: PTE-PEAC Kalo-Méh I. – Floratom
Szegedi AC I. 4:0
Demeter Lehel, Petõ Zsolt – Kószó Attila,
Vitsek Iván 3:0 (7, 8, 5). Petõ Zsolt – Lukács
Levente 3:0 (4, 5, 3). Gerold Gábor –Vitsek
Iván 3:1 (10, –6, 4, 6). Demeter Lehel –
Kószó Attila 3:1 (4, –8, 8, 5)
Nõk: Budapesti Erdért SE – Kecskeméti Spar -
tacus SK és Közösségi Tér I. 5:1
Ambrus Krisztina, Imre Leila – Ciurcui
Melinda, Füle Kata 3:2 (6, –4, –5, 9, 6)
Imre Leila – Ciurcui Melinda 3:2 (8, –7, –8, 7,
4). Tóth Kata – Alekszandra Radonjics 3:1
(9, 12, –5, 9). Ambrus Krisztina – Füle Kata
3:0 (9, 9, 6). Imre Leila – Alekszandra
Radonjics 2:3 (–11, –9, 8, 3, –8). Ambrus

Krisztina – Ciurcui Melinda 3:2 (9, –10, 3, –
6, 7)
Június 13. vasárnap
Bronzmeccs
Nõk: Szekszárd AC I. – Kecskeméti Spartacus
SK és Közösségi Tér I. 6:4
Harasztovich Fanni, Maszkuti Anetta – Füle
Kata, Alekszandra Radonjics 1:3 (11, –8, –9, –
9). Makszuti – Ciurcui Melinda 3:2 (–6, 3, 4, –
10, 7). Harasztovich – Füle 3:0 (15, 6, 10).
Ivana Vejnovics – Radonjics 3:1 (6, 6, –8, 9).
Harasztovich – Ciurcui 1:3 (13, –6, –7, –9).
Makszuti – Radonjics 3:0 (6, 4, 3). Vejnovics
– Füle 3:0 (7, 5, 3). Harasztovich – Radonjics
2:3 (3, –9, –10, 5, –10). Vejnovics – Ciurcui
1:3 (–4, –10, 11, –10). Makszuti – Füle 3:1 (7,
7, –8, 2).

Döntõk:
PTE-PEAC Kalo-Méh I. – Szerva ASE Szé csény
I. 4:1
Demeter Lehel, Petõ Zsolt – Jakab Já nos,
Molnár Krisztián 3:0 (10, 11, 6). Demeter –
Molnár 3:0 (5, 10, 9). Petõ – Szita Márton 3:0
(6, 9, 7). Gerold Gábor – Jakab 1:3 (8, –8, –4,
–3). Petõ – Mol nár 3:0 (7, 2, 8).

Nők:
SH-ITB Budaörsi Sport Club – Budapesti
Erdért SE 5:2
Fazekas Mária, Surján Szabina – Imre Leila,
Ambrus Krisztina 0:3 (–8, –7, –6). Fazekas –
Imre 1:3 (5, –8, –10, –10). Póta Georgina –
Tóth Kata 3:1 (–10, 7, 7, 4). Surján – Ambrus
3:1 (–13, 6, 9, 8). Póta – Imre 3:1 (–4, 6, 10,
14). Fa. zekas – Ambrus 3:1 (3, –7, 4, 8).
Surján – Tóth 3:0 (1, 3, 3)

»CSUKA LÁSZLÓ

A Final Four eredményei 

Kellenek a magyar példaképek
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Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

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

TÛZIFÁT
TETÕFÁT

FA-GYULA
FATELEPRÕL!
AKÁC, CSER TÛZIFA,

SZÉLDESZKA 
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

FENYÕ TETÕFA,
DESZKA, GERENDA, LÉC

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBEN IS LEADHATJA, 

A SÁGI U. 47-BEN.
SZÁRÍTOTT BOROVIFENYÕ,
TÖLGY, KÕRIS, ÉGER HÁRS 

ASZTALOS MIN. FÛRÉSZÁRU. 
EUTR: AB2491726 techn. azonosító

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Tájékoztatás
országos ügyfélszolgálati hálózat megnyitásáról

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va -
gyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) 2021 májusától
jelentõsen bõvítette a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatban elérhetõ ügyfélszolgálati irodák körét. 
Tájékoztatjuk a lakosságot hogy közvetlenül elérhetõ ügyfél-
pontot nyitottunk meg Celldömölkön is.
Az NHKV Zrt. a Díjbeszedõ Holding Zrt.-vel, a Magyar Posta Zrt.-
vel, valamint az MVM Ügyfélkapcsolati Kft.-vel közösen végzi az
ügyfélszolgálati, számlázási, valamint a díjhátralékok beszedé-
sével kapcsolatos feladatokat. A személyesen elérhetõ ügyfél-
pontokat az NHKV Zrt.-vel közösen a Magyar Posta Zrt. és az
MVM Ügyfélkapcsolati Kft. biztosítja ügyfeleinknek.
Az új ügyfélpontokon az NHKV Zrt. megbízásából elsõsorban a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási számlázással, pénzügyi rende-
zéssel és díjhátralék behajtásával kapcsolatos ügyek intézésére
van mód. Természetesen a hulladékszállítással (többlethulladék
elszállítása, eseti lomtalanítás, edényzet cseréje vagy mozgatása
stb.), az adatváltozással (szerzõdéskötéssel, -módosítással, -meg-
szüntetéssel), illetve az egyéb technikai jellegû kérdésekkel kap-
csolatos ügyfélszolgálati ügyintézés a megszokott módon, a köz-
szolgáltatón keresztül továbbra is biztosított.
Az országosan elérhetõ ügyfélszolgálati hálózat révén maga-
sabb szintû fogyasztói elégedettséget szeretnénk elérni a beje-
lentések, panaszok személyes intézése, valamint a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoz-
tatásnyújtás területén.
Az ügyfélszolgálat címe és nyitva tartása: Celldömölk 1. posta,
Dr. Géfin Lajos tér 14. Hétfõ 14:00–18:00 Szerda 08:00–
14:00 óra.

»VÁSÁRHELYI TIBOR VEZÉRIGAZGATÓ




