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Az alsósági és izsákfai városrészeken kí-
vül a dömölki régiónak is van egy kie-
melt rendezvénye minden év nyarán.
Az idei évi Dömölki Napok eseményei
június 11–12-én zajlottak két helyszínen.

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár szervezésében, az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület közre -
mû ködésével zajlott kétnapos prog-
ramsorozat szombati rendezvényei a
hagyományoknak megfelelõen ezúttal
is a dömölki romtemplom környezeté-
ben valósultak meg. 
Délután két órakor öt csapat részvéte-
lével fõzõversennyel vették kezdetüket
az események, majd a dömölki szere-
nád hangjai töltötték be a teret az
Ádám Jenõ Alapfokú Mû vészeti Iskola
növendékeinek köz remûködésével,
akik szebbnél szebb dallamokat szólal-
tattak meg hangszereiken. A Tücsök
Bábcsoport tagjai egy több történetbõl
álló mesefûzért hoztak a Dömölki
Napokra, majd a Soltis Lajos Színház

mutatta be a „Kvirtek és kvartok” címû
zenés mesejátékát. A dö mölki rendez-
vény visszatérõ fellé põjének számító
Pápai Musical Stúdió retroslágerekkel
érkezett, ezúttal a stúdió ifjú titánjai, a
„Csak csajok” csapata mutatkozott be
közkedvelt, jól ismert és pörgõs zene-
számokkal. A táncdalfesztivál után ke-
rült sor a „Dömölki fakanál” néven
meghirdetett fõzõ ver seny eredmény-
hirdetésére, majd vacsorához szólt a
nóta Kulman Ferenc tangóharmonikás

muzsikája mellett. Az esti órákban fel-
lépett még Mata Ricsi, a 2016-os X-
Factor második helyezettje, valamint a
Novelzone zenekar, melynek tagjai a
rock karakteres fõ irány mellett egy új-
ragondolt, kifinomult hangzásvilágot is
képviselnek muzsikájukban, melybõl
adtak is ízelítõt szombat esti közönsé-
güknek. A programok ideje alatt sza-
badtéri játékok, pónizás, arcfestés várta
a gyerekeket, valamint kisvonat is köz-
lekedett.                           »REINER ANITA

Gazdag program a dömölki városrész lakóinak

Az idei évi Dömölki Napok második
napjának estéjén Balázs Fecó emlék-
koncertre várták az érdeklõdõket a
szervezõk az evangélikus templomba.
Elõtte a Savaria Kürt Kvartett játszott
közönségcsalogató zenét a „Kemenes -
aljai szimfónia 30 tételben” címû tér-
zenei programsorozat társrendezvé-
nyeként.

A Dömölki Napok kiemelt eseménye-
ként Balázs Fecó emlékkoncertre került
sor az evangélikus templom falai között.
A másfél órás élõ nagykoncert kezdetén
Söptei Józsefné alpolgármester köszön-
tötte a szép számú közönséget, aki a két
évvel ezelõtt elhunyt Kossuth és Liszt
Ferenc-díjas énekes, zenész és zene -
szerzõ tartalmas életútját ismertette,

több fontos epizódot kiemelve. Balázs
Fecó a Korál feloszlása után szólókarrier-
be kezdett, filmzenéket is komponált.
Személye nem csak zeneszerzõként és
elõadóként vált ismertté megyénkben.
Belefogott a romos sitkei kápolna felújí-
tásába, megszervezte a Sitkei Kápolna
Kulturális Egyesületet, aminek elnöke is
lett. Alapító tagja a Sitkei Rock fesz -

tiválnak, melynek bevételébõl állták a
kápolna felújítási költségeit. Munkássága
örökre meghatározza a magyar rock és
popzene jövõjét, dalainak szövege és
szívhez szóló mondanivalója mai napig
meghatározó.
Az emlékkoncerten, mely a 2013-as
Aréna nagykoncert anyagára épült,
legismertebb szerzeményei, dalai ne-

ves elõadók és zenészek köz remûkö -
désével csendültek fel eredeti hang-
szerelésben. A népszerû slágerek a
mûvész Neotonos, Taurusos, Korálos
kor  szakából, és egyéni elõadói mûso -
rából is ismertek lehettek, és persze
örökérvényûek is, hiszen mint maga
Balázs Fecó is vallotta: „Csak az évek
múltak el, a többi nem...”

A rendezvény végén a szervezõ
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár nevében Pálné Horváth Mária
igazgató fejezte ki köszönetét a fel -
lépõknek, akik a koncert során elhang-
zott dalokkal mindvégig bizonyították,
hogy Fecó valóban maradandó élet -
mûvet hagyott hátra az utókornak.

»REINER ANITA

„Elment a nap…” – emlékkoncert Balázs Fecó tiszteletére
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További cikkek:

Rendőrségi felhívás

Könyvbemutató

Kézi

Rendezvénynaptár

Benedek-nap

Vulkán run

Ha nyár, akkor Piknik mozi!
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén nyá-
ron is lesz szabadtéri mozi a Géfin té-
ren. A két alkalmas program elsõ ese-
ménye június 24-én este valósult meg,
melyet megelõzött egy zenei ráhango-
ló koncert is.

A zenés-filmes esti program kezdetén
dr. Kovács Zoltán alpolgármester kö-
szöntötte a szervezõ, Celldömölk Város
Önkormányzata nevében a Géfin téren
gyülekezõ közönséget, majd zenei rá-
hangoló koncert vette kezdetét a
„Kemenesaljai Szimfónia 30 tételben”
címû programsorozat soron következõ
állomásaként. A muzikális program a
Cello Molto együttes szereplését jelen-
tette, melynek tagjai elsõsorban a ko-
molyzene világából elevenítettek meg
néhány zenemûvet. A zenés eseményt
követõen egy könnyûzenei koncert
vette kezdetét a mûvelõdési központ-
hoz tartozó Tulip Coffe kávézó megnyi-
tójának alkalmából. A magyar popzene
egyik ismert képviselõje, Krisz Rudi

énekelte jól ismert dalait az egyre né-
pesebb közönségnek. A piknik mozis
szabadtéri filmvetítést megelõzte a kö-
zelmúltban Celldömölkrõl készült film
bemutatása, majd felvillantak a „Csil -
lag születik” címû amerikai zenés film
elsõ képkockái az egyedülálló, hatal-
mas filmvásznon. 

A nyár folyamán még egy alkalommal
élvezhetik a filmkedvelõk a szabad ég
alatti mozizás örömeit, hiszen a legkö-
zelebbi szabadtéri vetítés augusztus
21-én vasárnap 20 órai kezdettel indul
útjára, amikor a Macskafogó címû ani-
mációs vígjáték szereplõi foglalják el az
óriás kivetítõt.                    »REINER ANITA

Átadták a Jó tanuló, jó sportoló díjakat
Ismételten átadták a celldömölki diá-
kok számára a ‘Jó tanuló, jó sportoló’
díjakat. Celldömölk Város Önkormány -
zata szombaton invitálta meg az arra
érdemes diákokat a kitüntetéses ese-
ményre.

„Ne a sikerrõl ábrándozz, ha sikeres
szeretnél lenni: csak csináld, amit sze-
retsz, amiben hiszel, és a siker magától
jönni fog.” Ez a David Frost idézet
hangzott el az idei „Jó tanuló, jó spor-
toló” díjátadó ünnepségen, mely töké-
letesen illik az esemény céljához, illet-
ve hangulatához. Immáron hagyomá-
nyosnak mondható az, hogy Celldö -

mölk Város Önkormányzata kitünteti az
arra érdemes, helyi diákokat a tanév
lezárultával, még a nyári vakáció igazi
beköszönte elõtt. 
Az elismerések átadására ez alkalom-
mal június 18-án, szombaton került sor
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
színháztermében. A város iskoláinak
diákjai, akik tanulmányaikban, illetve a
sport terén kimagasló teljesítményt
nyújtanak bizonyítványaikkal együtt
vehetik át az önkormányzat meghívó-
ját az ünnepélyre. 
A meghívottak között az általános és
középiskolák tanulói mellett a zeneis-
kola sikerekben gazdag növendékei is

szerepeltek. Az ünnepség kezdetén
Fehér László polgármester köszöntötte
az elismerésben részesülõket, valamint
felkészítõ tanáraikat egyaránt. A város -
vezetõ méltatta az elért eredménye-
ket, és bíztatta a fiatalokat a további
sikeres munkára. 
Ezek után a Cello Molto rövid mûsorral
kedveskedett a díjazottaknak, illetve a
jelenlévõ közönségnek. Ezt követõen
pedig, az esemény érdemi részében az
elismeréseket adta át Fehér László pol-
gármester, Söptei Józsefné és Dr. Ko -
vács Zoltán alpolgármesterek, valamint
Far kas Gábor jegyzõ. 

»NOVÁK FANNI
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Véget ért a 2021/22-es tanév az általá-
nos és középiskolások, valamint a zene-
iskolások számára. A Celldömölki Ádám
Jenõ Alapfokú Mûvészeti Iskola június
15-én tartotta tanévzáró ünnepségét a
mûvelõdési központ színháztermében.

A Celldömölki Ádám Jenõ Alapfokú
Mûvészeti Iskolában több éves hagyo-
mányra tekint vissza, hogy az intéz-
mény tanévzáró hangversennyel egy-
bekötve búcsúztatja el az adott tan-
évet, melynek keretében a növendé-
kek bemutatják a szezonban elsajátí-
tott és kigyakorolt zenemûveket. A
2021/22-es tanév zárórendezvényén a
különféle hangszereken zenélõ tanulók
mutatkoztak be. Kezdésként az iskola
vonószenekara játszott egy filmzenét,
majd egy marimbafonon megszólalta-
tott Bach mû hangzott el. Hegedûn
csendült fel Haydn germán tánca, majd
kürtön Schubert Szerenádja. A Gyöngy -

virágok Énekegyüttestõl vajdasági nép-
dalcsokrot hallhattak a közönség sora-
iban ülõk, végezetül pedig az ütõze -
nekar elõadásában hangzott el egy
lendületes zeneszám. 
A hangverseny végén Bejczi Károly igaz-
gató szólt a megjelentekhez összegezve
az elmúlt tanévet, és kiemelve azon nö-
vendékeket, akik versenyeken és a ze-

neiskolán kívüli megmérettetéseken
eredményesen képviselték az intéz-
ményt. Mint elhangzott, az elmúlt tan-
évben ötvenen részesültek jutalomban
szorgalmukért, kitartó és eredményes
munkájukért. Az ünnepség és a tanév
záróakkordjaként a diákok szaktanáraik-
tól kapták meg bizonyítványukat.

»REINER ANITA

Zeneiskolások évzárója

Doszpot
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Az általános iskolai ballagások sorát a
Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola nyolcadikosai kezdték június 17-
én. A ballagók szentmiséjével kezdõ -
dött esemény az iskolában folytatódott
tanévzáróval egybekötve.

Az évzáró napjának délutánján a balla-
gó nyolcadikos diákok szentmisén vet-
tek részt a kegytemplomban, majd a
ballagási és évzáró ünnepség az iskola
udvarán folytatódott. Itt elsõként Tétry
Míra szólt a még maradó 7. osztályosok
nevében végzõs diáktársaihoz, majd
Gaál Júlia ballagó diák szavalta el Sik
Piroska Búcsú címû versét. Az iskola
pedagógusai egy õsi ír énekkel kíván-
tak boldog életet az intézménytõl
elköszönõ ballagóknak, melyet követõ -
en a nyolcadikosok nevében Takács
Eszter mondta el búcsúzó gondolatait. 
A ballagási beszédek sorát Czupor Attila
igazgató folytatta, aki kiemelte, hogy a
Szent Benedek Katolikus Iskola 28 éves
történetének legnépesebb osztályát
búcsúztatják most, 31 fõvel. „Itt az is-
kolában egy olyan közösséghez tartoz-
tatok, ahol az Istenhez tartozás kötelé-
két is átélhettétek. Bízom benne, hogy
az itt kapott értékek idõtállóak, és

meghatározóak lesznek felnõtt élet-
etekben is. A közösség mellett a másik
érték az akarat, a küzdelem fontossá-
ga. Tegyetek meg mindent az álmaito-
kért, céljaitokért, ne sajnáljátok az ál-
dozatot!” – bíztatta a ballagókat az
intézményvezetõ, majd az iskolától
szintén búcsúzó három kolléga: Mó -
gorné Ábrahám Erzsébet napközis ne -
ve lõ, Gaszak Gábor német nyelvtanár,
és Maráczi Sándorné technikai dolgozó
munkáját köszönte meg.
A rendezvény ballagási része után kez-
detét vette a tanévzáró ünnepség,
melynek kezdetén az iskola énekkara
és az alsótagozatosok énekeltek, majd
Rác Dénes evangélikus lelkész osztotta
meg a jelenlevõkkel tanévzáró gondo-
latait, hangsúlyozva a diákok számára,
hogy a vakáció idején se feledkezzenek
meg Istenrõl, egymásról, és barátaik-
ról. Celldömölk Város Önkormányzata
nevében Fehér László polgármester
mondta el köszöntõjét, és adta át az
önkormányzat ajándékát a két nyugdíj-
ba vonulónak. 
Három végzõs tanulónak, Takács
Eszternek, Mogyoróssy Csongornak és
Sebestyén Donátnak az iskola alapítvá-
nyának elnöke alapítványi díjakat adott

át nyolc éven át tanúsított kiemelkedõ
keresztényi magatartásukért, szorgal-
mukért és közösségi munkájukért, egy-
házközségi elismerést pedig Patay-
Gomez Luis Esteban vehetett át
Németh Zoltán plébánostól. Czupor
Atti la igazgató tanévzáró beszéde, és
az elmúlt tanév versenyeredményei-
nek ismertetése után az iskola 295 ta-
nulójából 114-en könyvjutalmat vehet-
tek át kitûnõ és jeles tanulmányi ered-
ményük elismeréseként Németh Zoltán
plébánostól.                       »REINER ANITA
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Tanévet zártak a Celldömölki Városi Általános Iskolában
Tanévet zártak a Celldömölki Városi
Általános Iskolában, valamint a tagintéz-
mény alsósági iskolában is. A diákok
szombaton reggel vehették át bizonyít-
ványaikat, melyet az új keretekben meg-
szervezett ballagási ceremónia követett.

Az utolsó tanóráról is kicsengettek a
Celldömölki Városi Általános Iskolában.
A vakáció ezek után hivatalosan is kez-
detét veheti a kisdiákok számára, akik
szombaton délelõtt vehették át az
egész éves munkájuk eredményét mu-
tató bizonyítványukat. A megszokottól
eltérõen ez alkalommal, az osztályok
külön-külön tanítóikkal köszöntek el a
2021–2022es tanévtõl, melyet a vég -
zõs diákok elbúcsúztatása követett. A
ballagási ünnepség kezdetén pedagó-
gus szolgálati emlékérmet adtak át
nyugdíjba vonulása alkalmából dr. Di e -
nesné Mesterházy Márta számára. A
köszöntõbeszédek sorát Majthényi

Lász ló, a Vas megyei közgyûlés elnöke
nyitotta meg, majd Viola István intéz -
ményvezetõ és Fehér László Celldö -
mölk polgármestere búcsúzott az iskola
végzõs diákjaitól. Az ünnepséget a ta-
nulók elõadásai tették színesebbé,
melynek keretében Weöres Sándor is-
mert sorai is elhangzottak Kuthi Lia és
Zajcsek Hanga tolmácsolása által. A he-
tedik osztályosok, valamint az iskolá-
ban maradó diáktársak nevében Takács
Eszter köszönt el a ballagóktól. A 8. év-
folyam nevében Duló Alexandra, Kará -
csonyi Zsóka, Zakár Diána, valamint
Gálik Nóra búcsúzott el a szeretett isko-
lától. A hagyományokhoz hûen a most
végzett évfolyam is szalaggal látta el
az iskola zászlaját, melyet Szabó Kíra
Mercédesz, Deé Lara Hanna, Csiszlér
Marcell és Farkas Vivien helyeztek el az
emlékeket õrzõ zászlón. 

Szintén szombaton tartották meg az idei
tanév záró ünnepségét, illetve a balla-
gási ceremóniát a Celldömölki Városi
Általános Iskola Alsósági Tagin tézmé -
nyében is. Az eseményen Fehér László
polgármester köszöntötte a ballagó diá-
kokat, valamint tanáraikat és szüleiket,
majd Szabóné Kiss Ildikó az intézmény
vezetõje szólt a diákokhoz, akik most
hátrahagyják az életük egy biztos pont-
ját, új lehetõségeket találva az ezek
után. A hetedikesek nevében Nádasdy
Zalán, a végzõsök nevében pedig Gõgös
Martin szólalt fel. Kozma Gergõ szinteti-
zátor játékkal emelte az ünnepség fé-
nyét, és elhangzott kettõ búcsúvers is,
Borbás Áron és Sarang Gyõzõ tolmácso-
lásában. Természe te sen, a hagyomá-
nyos szalag elhelyezés a zászlón a tag-
intézményben sem maradhatott el.

»NOVÁK FANNI
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Lomtalanítási és hulladék lerakási tájékoztatás
Az STKH Sopron és Térsége Környezet -
védelmi és Hulladékgazdálkodási Non -
profit Kft. az idei évben is a vegyes
hulladékgyûjtésre kötelezett és bevont
valamennyi lakossági ügyfele részére
biztosítja a lomhulladék összegyûjtését
és elszállítását.
Celldömölk település közigazgatási te-
rületén az éves lomtalanítás idõpontja
és formája:
2022. július 30. (szombat) – 
közterületi házhoz menõ (1-es körzet)
2022. augusztus 6. (szombat) – 
közterületi házhoz menõ (2-es körzet)
2022. augusztus 13. (szombat) 
– közterületi házhoz menõ (3-as körzet)
Lomtalanítás során kihelyezhetõ hulla-
dékok: a közszolgáltatás keretében
rend szeresített gyûjtõedény méreteit
meghaladó nagydarabos háztartási lom -
hulladék. Például: kanapé, ágy, ágy -
betét, szekrény, fotel, szék, szõ nyeg,
kerti bútort stb. A nagyméretû lomokat
(pl.: ágy, szekrény, ülõgar nitúra) szétsze-

dett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy
az kézi erõvel könnyen mozgatható le-
gyen. Az elszállításra kerülõ lomhulladék
kizárólag lakossági eredetû lehet!
A lom hulladékokat a meghirdetett
gyûj tés elsõ napján 6.00-tól, az ingat-
lanok elõtti, szállítójármûvel megkö -
zelíthetõ közterületrõl folyamatosan
szállítják el. A hulladék mennyiségétõl
függõen ez akár több napot is igénybe
vehet. Egy adott utcában már befeje-
zett gyûjtés után kihelyezett lom hulla-
dékokat nem tudják elszállítani.
Az alábbi hulladékokat NEM veszik át:
• zöldhulladék (pl.: kerti hulladék, nye -

 sedék),
• szelektív hulladék (pl.: sárga és kék

zsákban gyûjthetõ hulladékok),
• állati tetem,
• gazdálkodói-vállalkozói tevékeny -

ség bõl származó hulladék,
• autóbontásból származó autó alkatrész

(pl.: kárpit, szélvédõ, lökhárító stb.),
• építési-bontási hulladék (pl.: mosdó -

kagyló, csempe, WC csésze, ablak,
ajtó, üveg, síküveg, tükör, stb.)

• szóródó-, lapátos-, zsákos hulladék
(pl.: Inert, kommunális),

• személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
• veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyag -

gal szennyezett göngyöleg, per mete -
zõszer, maradék festék, festékes gön-
gyöleg, akkumulátor, ne on csõ, az-
beszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.),

• elektronikai hulladék (pl.: selejtes
hûtõ, televízió, háztartási gép),

• fém hulladék (pl.: hordó, ereszcsator-
na, drótkerítés, csövek stb.),

• kézi erõvel nem rakodható túlsúlyos,
vagy túlméretes hulladék.

A háztartásokban keletkezõ veszélyes, il-
letve egyéb, különleges kezelést igénylõ
hulladékok átvételével kapcsolatban a
szolgáltató Zöldudvarait kell felkeresni.
Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy a
celldömölki Zöldudvarban milyen hulla-
dékfajták, mekkora mennyiségben
helyezhetõk el. 

Zöldudvarokban fogadható hulladékok

Hulladék megnevezése Magyarázat Leadható 
mennyiség

Lerakási
lehetõség 

évente
Használt motor- és kenõolaj fáradt olaj 7 kg 2

Papír és karton csomagolási hulladékok karton
50 kg 6

Papír és karton újság, könyv

Mûanyag csomagolási hulladék nem szennyezett fehér hungarocell 1 m3 12

Fém csomagolási hulladék aludoboz (sörös és üdítõs dobozok) 20 kg 12
Vegyes összetételû kompozit csomagolási 
hulladékok tetrapak (tejes és üdítõs doboz) 20 kg 12

Egyéb kevert csomagolási hulladékok fólia, petpalack, 20 kg 4

Üveg csomagolási hulladékok palackok, befõttes üvegek 30 kg 12

Textil használható, tisztára mosott ruhanemû

Termékként nem használható gumiabroncs Személygépkocsi gumi, felni nélkül 5 db 2

Beton tégla cserép kerámia frakció, 
vagy azok keveréke törmelék 1200 kg/1 m3 1

Üveg hagyományos síküveg (ablak üveg, nem
ragasztott, nem fóliázott) 10 kg 1

Étolaj és zsír használt étolaj és zsír 5 l 12

Elemek és akkumulátorok pl. használt elemek, telefon ill. fény ké pe -
zõ gép akkumulátorok 30 kg 2

Ólom akkumulátorok

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett
elektromos ill. elektronikai berendezések pl. hûtõ, TV 50 kg 1

Kiselejtezett elektromos, ill. elektronikai 
berendezések

monitor, DVD lejátszó, rádió, fényképezõ -
gép, 50 kg 2

Mûanyagok kerti bútorok, redõnyök (fém nélkül), 
játékok 20 kg 2

Vas és acél csövek, vaslemezek, fémtárgyak 1 m3 2

Lom hulladék bútorok, (kárpitos is) ágyak 300 kg 2
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A fenti hulladékfajtákon kívül a celldö-
mölki lakossági ügyfelek részére lehe -
tõség van zöldhulladék beszállítására is
a Zöldudvarba évente 6 alkalommal, al-
kalmanként legfeljebb 300 kg mennyi-
ségig díjmentesen.
Ezek lehetnek: 
• levágott fû 
• fa nyesedék maximum 20 cm átmé -

rõig 
• kerti zöldhulladék 
• falevél, avar
A Zöldudvart kizárólag érvényes hulla-

dékszállítási szerzõdéssel rendelkezõ
lakossági ügyfelek használhatják a leg-
utolsó hulladékszállítási díj befizetésé-
nek igazolása, és celldömölki lakcím-
kártyájuk bemutatása után. 

A Zöldudvar helye: Celldömölk 086
hrsz., a Celldömölk–Mersevát út mellet-
ti hulladékudvar, hulladék átrakó és
komposztáló telep
A Zöldudvar nyitvatartása:
• hétfõ:    08:00 – 15:30
• szerda   08:00 – 15:30

• péntek  08:00 – 15:30 
• minden hónap 2. szombat 
  08:00 – 12:00
Az STKH Hulladékgazdálkodási Nonpro fit
Kft. ügyfélszolgálatának elérhetõségei:
• címe: 9600 Sárvár, Szatmár u. 45. 
• telefon: 06/95/200-240.
• e-mail címe: ugyfel szolgalat@stkh.hu

Tisztelettel kérjük a Lakosságot, hogy
lakókörnyezetük tisztaságának megõr -
zé se érdekében a tájékoztatóban fog-
laltakat szíveskedjenek betartani!

Erdélyi kirándulás – minden jó, ha jó a vége!
Végre, Erdély! Ezt gondolták a Szent
Benedek iskola nyolcadikosai, akik
2022. május végén, néhány nappal a
ballagás elõtt elindultak keleti irányba,
hogy bevegyék a székely lankákat és
hegyeket, illetve a várromokat, ame-
lyek által szinte megelevenedett
õseink történelme. Két év várakozás
után – kiböjtölve minden járványhely-
zetet, lezárást – útnak indulhatott 30
diák és kísérõik, hogy a sikeres Határ -
talanul pályázatnak köszönhetõen öt-
napos kirándulást tehessenek a csodá-
latos Erdélybe.

Elsõ állomás Nagyvárad volt, Szent
László városa, akinek hatalmas szobra
hirdeti közel 1000 éves dicsõségét a
székesegyház elõtt. Sok újat tudhat-
tunk meg a Adyról és szerelmeirõl a ki-
csi, de annál érdekesebb Ady-múze-
umban. A buszból kiszállva pihenõt tet-
tünk a Király-hágónál, ahonnan mese-
szép kilátás tárult elénk.
A második nap kincses Kolozsvár várt
ránk, ahol Mátyás király és Bocskai
István szülõháza is áll. Büszkén tekintet-
tünk fel Mátyás monumentális szobrára,
amely az erõsen román környezetben is
bizonyítja, hogy magyar földön állunk. A
folytatásban egy egyedi látványosság
következett: a tordai sóbánya. Késõbb
bevehettük a csodás torockószentgyör-
gyi várromot, amelynek környezete, ki-
látása utazásunk egyik legemlékezete-
sebb pillanata marad. 
A harmadik napot a Nagyenyedi Kol -
légiumban kezdtük, ahol az iskola egyik
tanára vezetett körbe minket. Talál koz -
hattunk a diákokkal is, akik nagy öröm-
mel fogadtak bennünket. Ezután végre
következhetett a kalandtúra: a Tordai-
hasadék! A legenda szerint Szent László
menekült a kunok elõl, amikor az
Istenhez szóló fohász után szétvált a
hegy, így a nagy király megmenekült.
Izgalmas, néhol félelmetes meredélyek
között haladtunk. Következõ nap követ-

kezett Gyula fe hérvár: a Hunyadiak sírja,
majd Déva… A balladából ismert várat
csak mesz szirõl láthattuk, mert a felfelé
ve zetõ utat lezárták. De még egy szép
élményünk volt a városban: a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány otthonába tett
látogatás. Gyerekek beszéltek nekünk
az életükrõl, körülményeikrõl. Sok diák
számára megdöbbentõ volt, hogy a sze-
génység és árvaság ellenére is milyen
boldogok ezek a fiatalok. Min denkit
meghatott a csókát nevelõ kisfiú, aki
kedvesen mutatta be nekünk megszelí-
dített madarát. A záróeste nagyon jól si-
került, az együtt szerzett élmények
mindenkit örömmel töltöttek el.
Utolsó nap Marosillye, Bethlen Gábor
szülõhelye és a csodás zarándokhely:
Máriaradna. Erdélyi utunk végállomása
pedig Arad. Pontosan a nemzeti össze-
tartozás napján szép élmény volt, hogy
a régi Magyarország földjén emlékez-
hettünk meg errõl a szomorú évforduló-
ról. A magyarságunkat tovább erõ sítette,
hogy a hazafelé úton együtt nézhettük
és drukkolhattunk a magyar labdarúgó
válogatottnak az angolok ellen. A
gyõzelem pedig csak hab volt a tortán. 
Csodálatos, életre szóló élményt sze-

reztünk ebben a néhány napban. A
nyolcadikosok számára méltó befeje-
zése volt az általános iskolai éveknek
ez a kirándulás. Az erdélyi kultúrát és
embereket látva erõsödött bennünk a
tudat: jó magyarnak lenni!

Hirdessen az 
Új Kemenesaljában!

Továbi információk
Nagy An tal 

hir de tés szer ve zõ 
06 70/3389880

CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

Új

»
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Szezonzáró cikkünkben visszatekintünk
az elmúlt bajnokság néhány statisztikai
érdekességére, majd azt követõen
megkezdjük a következõ szezonra való
felkészülést. Emlékezetül a Sárvár, Ki -
rály SE, Celldömölk (ebben a sorrend-
ben) idén is meghatározó csapatai vol-
tak a bajnokságnak. Idén a kiesõ posz-
ton végül az utolsó fordulóban eldõlve,
hogy ki is, az Egyházasrádóc és a Lu -
kácsháza végzett, mindketten évek óta
tagjai voltak a megyei elsõ osztály
mezõnyének és mindketten nagyon
korrekt sportteleppel rendelkeznek lel-
kes szurkológárdával. Nagy csalódás
lehetett számukra a sikertelenség, de
példaként lebeghet szemük elõtt a
Csepreg teljesítménye, akik a tavalyi
kiesést követõen megnyerve a másod-
osztály északi csoportját rögtön vissza-
kerültek a felsõbb osztályba. A hírek
szerint a magasabb osztályban való
szereplést a másodosztály déli csoport-
jának bajnoka a Tutitextil-Körmend VSE
nem vállalta, és annak ellenére, hogy
abban a csoportban az utolsó pillanatig
három együttes is esélyes volt az
aranyéremre, nem onnan kerül ki a
második feljutó csapat (és nem bent
marad az Egyházasrádóc), hanem az
északi csoport másodikja a Söpte kap
lehetõséget, vagy vállalja el a lehe -
tõséget, nem tudni. Persze a nevezési
határidõ július elsején jár le, addig
minden információ fenntartással keze -
lendõ. A Söpte, ahogy idén a két újonc
is igazolta a tételt (Táplán 5., Haladás-
Zanati SE 6. hely) nem lebecsülendõ el-

lenfél, a Csepreg is az egyetlen veresé-
gét tõlük szenvedte el és a hazai pá-
lyájukon egy döntetlen mellett, a többi
meccset megnyerve megõrizték veret-
lenségüket végig. De térjünk vissza
egy-két statisztikai adattal az elsõ osz-
tály küzdelmeire, összesen 886 gól
esett, ez több, mint három gólos átla-
got jelent. A legtöbb gólt csapatszinten
a Sárvár érte el, átlépve a bûvös 100-
as határt, ezzel ellentétben a legkeve-
sebb gólt a Király SE kapta, a bekapott
24 gól nem éri el a meccsenkénti
egyet. A gólkirályi címet úgy látszott
sokáig, hogy nem lehet elvenni a
Király SE rutinos játékosától Halmosi
Pétertõl (31 gól), de az utolsó négy
fordulóban már nem lépett pályára,
nem úgy a hasonlóan rutinos Vidák
Balázs a Táplánból, aki ezalatt a négy
meccs alatt kilenc góllal terhelte meg
aktuális ellenfelei hálóját és ezzel a
nem mindennapi finissel 34 góllal, õ
lett az aranycipõs. A legjobb celli játé-
kos ebben a kategóriában Szabó Ro -
land 20 góllal, teljesítménye a negye-
dik helyre volt elég. Sárgalapos figyel-
meztetést a játékvezetõk 916 esetben
mutattak fel, a nem követendõ elsõ
helyet ebben a történetben 13 lappal
lehetett megszerezni. A szó szerint
durvább változatú lapok, a pirosak 51
esetben kerültek elõ, négy „sporttárs”
kétszer is kiállításra került, érdekesség,
hogy a négybõl ketten kõszegiek, visz-
szaemlékezve a mindig feszült hangu-
latú hazai meccseikre, talán nem is
meglepõ. Mind a hazai pályán, mind
idegenben a Sárvár nyújtotta a legjobb
teljesítményt, a Celldömölk második
helye az idegenbeli teljesítmények és

harmadik helye a hazaiban minden-
képpen dicsé rendõ. Talán a legérdeke-
sebb adat ebben a relációban az a
Tápláné, akik az idegenbeli teljesítmé-
nyük szerint a negyedikek lettek, úgy,
hogy a 15-bõl 10 meccset megnyertek,
mindössze négyszer kaptak ki, a gól-
arányuk mégis mínusz négy lett, ja
mondjuk, úgy, hogy a vereségek sor-
rendjében négyet, hatot, kilencet és ki
ne emlékezne a zárófordulóra, amikor
csapatunktól hetet kaptak, az adat
annyira már nem meglepõ. A múlt
után nézzünk a jövõ irányába, ahogy
említettem a nevezések leadásának
záróideje július elseje, és ettõl a naptól
indul az átigazolási idõszak „szabad
rablás” idõszaka, egészen július 20-ig,
attól a naptól kezdve játékost igazolni
már csak majd az átadó egyesület hoz-
zájárulásával lehet. A zuhanyhiradó
szerint lesz egy két meglepõ celli iga-
zolás is, de ezekre majd realizálásuk
után térjünk vissza. Csapatunk számára
a szezon egyébként a szokásos Négy
városok tornájával kezdõdik, amit idén
Lentiben rendeznek július utolsó hétvé-
géjén. Aztán augusztus elsõ hétvégéje
már a megyei magyar kupa elsõ fordu-
lójáé, kivéve az elmúlt év kupa finálé-
jáig eljutó csapatok számára, akik az
országos fõtáblán kezdhetik meg sze-
replésüket, remélhetõleg nem az elsõ
fordulóban be is fejezve ott a megyei
jelenlétet. Aztán már az ünnepi hétvé-
ge jegyében augusztus 13-14-én vél -
hetõen indul a bajnoki pontvadászat, új
lendülettel, új reményekkel, idõnként
új csalódásokkal, de hát ezen nincs mit
meditálni, folytatódik az élet szeretett
körforgása.                                »DOTTO

Múlt és jövõ
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Fa-Gyula Barkács FaáruFa-Gyula Barkács Faáru
BoltBolt

Celldömölk Sági u. 47. tel.: 95-423-177
RENDKÍVÜLI AKCIÓ!

NORMÁL GIPSZKARTON
2800 Ft helyett 2300 Ft/tábla

Az akció időtartama: 
2022. 05. 26-tól 2022. 07. 19-ig tart.

LAMBÉRIA, HAJÓPADLÓ
NAGY VÁLASZTÉKBAN

Ajánlataink a készlet erejéig érvényesek.
EUTR: AB2491726 techn. azonosító

Az NB II. nyugati csoportjában a 2021-
22-es kézilabda bajnokságra a felké-
szülést július utolsó hetében kezdtük
heti négy edzéssel majd késõbb heti
háromszor készültünk. Az elõzõ évhez
hasonlóan a középmezõny megcélzása
a bent maradás elérése látszott reális-
nak. Igaz, ezt kétségessé tette, hogy
több meghatározó játékos is befejezte
aktív pályafutását. A szezonban szá-
mos változás volt a játékos összetétel-
ben. Távozott Szomorkovits Adrienn,
Freiberger Ivett, Kazári Rita, Bagics
Tifani, Gyõrffy Luca, Szekeres Szederke,
Németh Eszter, edzõtársam Komora
Andrea. Érkezett hozzánk Szuhogyi
Laura-Bükrõl, Doncsecz Dorina, Horváth
Hanna, Nyári Luca Sárvárról, Málovics
Dorina és a felnõtt csapat biztos tagjá-
vá érett Gyõrvári Gréta. Szuhogyi L. ok-
tóberi súlyos sérülése után örömünkre

Freiberger Ivett ismét vállalta a játékot
csapatban.
Idõ kellett a csapat újjáalakításához,
ennek megfelelõen alakult az õszi sze-
zon. Három gyõzelmet szereztünk sok
technika hibával játszottunk. A bajnoki
mérkõzések majd a téli felkészülés so-
rán folyamatosan fejlõdtünk játékele-
mekben, taktikai megoldásokban.
Értékes, gólerõs páros kapcsolatok lép-
tek újra mûködésbe. Gólhelyzeteink ér-
tékesítésének hatékonysága javult.
Ahogy mentünk elõre meccsrõl-meccs-
re egyre jobban és felszabadultabban
játszottak a lányok. Tavaszra összeérett
a gárda, amit a szerzett pontok és a
magasabb színvonalú játék is bizonyí-
tott. Csapatként kitûnõen mûködtünk,
de kellettek a remek egyéni teljesít-
mények. Szomorkovits Lilla, Szecsõdi
Vivien, Tömõ Alexandra, Füzfa Anett

egész éves teljesítményét emelném ki.
Persze így is volt egy-két meccs, ami
sikerülhetett volna jobban pl. Ajka
vagy Sárvár ellen.
A harmadik legtöbb gólt szereztük
(669), tehát támadásban kellõen felké-
szültek voltunk. A helyzetkihasználáson
javítani kell továbbra is. A kapott gólja-
ink száma sok, egyrészt az õszi
gyengélkedésbõl adódik, valamint a
dobogón végzett csapatoktól kaptunk
sok gólt.
Összességében örülök a bent maradás-
nak. Gratulálok a csapatnak! A tavaszi
idény több mérkõzésére is szívesen
emlékezem vissza. Sokat dolgoztunk
jól jön a nyári pihenés.
»salamonné csótár adrienn
»giczi sándor

Év értékelés CVSE nõi kézilabda 2021/22.



AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
98-as benzin is kapható!

Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

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

TETŐFA
GERENDA, DESZKA,

CSERÉPLÉC KÉSZLETRŐL
KOMPLETT TETŐ ANYAGÁRA 

KÉRJE EGYEDI AJÁNLATUNKAT!
LEGJOBB AJÁNLATAINK

BRAMAC LÉC 2M-ES: 
290 FT/FM (580 FT/DB)
2,5X10X200CM DESZKA:

110 000 FT/M3 (550 FT/DB)
2,5X15X200CM DESZKA:

150 000 FT/M3 (1125 FT/DB)
SZÉLDESZKA, DESZKAVÉG
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.

KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
Ajánlataink a készlet erejéig érvényesek.

EUTR: AB2491726 techn. azonosító




