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Cell-tank

Fa-Gyula

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

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

LAMBÉRIA,
HAJÓPADLÓ, OSB
FA-GYULÁTÓL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Fenyõ lambéria, hajópadló,
ereszburkoló folyamatosan kapható.

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

OSB lapok 8-10-12-15 mm-es vastagságban.

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

Gipszkarton akció!

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

ÚJDONSÁG!

Normál gipszkarton 1190 Ft/ tábla

Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!

Több száz m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat.

PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

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

mérete:12,5x1200x2000
gyalult lécek, szegõlécek, profillécek,
küszöbök, barkácslécek, kerítéslécek.
Akciós áraink 2017. szeptember 30-ig ill.
a készlet erejéig érvényesek.
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Szent Hubertus oltárán áldozva
2017. szeptember 2-án Celldömölk
adott otthont a Vas Megyei Vadásznapnak. A vadászok Szent Hubertust
tartják fõ védõszentjüknek, de közeli
volt ez az idõpont Szent Egyed napjához, aki talán kevésbé ismert, de a
„vadak védõpajzsaként” tisztelik, és
szeptember 1-jén emlékezünk rá.

A nagyszabású program kürtös térzenével indult, majd a Terítéken a szarvas szignáljával tisztelegtek a színpad
elõtt kiterített két tekintélyes gím-

szarvas bika elõtt. Ezt követõen Gagyi
István, a Vas Megyei Vadászkamara és
a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének
elnöke mondott köszöntõt, melyben kiemelte: az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel olyan lehetõséget teremtenek, hogy ne csak a mintegy 60
ezer vadász, hanem az érdeklõdõk is
közelebb kerülhessenek a vadászat
mindennapjaihoz. A magyar vadgazdálkodás világszínvonalát hangsúlyozta, mely már az 1937-es berlini Nemzetközi Vadászati Kiállításon tért hódított, és azóta is az élvonalban helyezkedik el. Ennek bizonyítéka, hogy

2021-ben Budapest ad otthont a nemzetközi kiállításnak. Gagyi István köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik
lehetõvé tették, hogy ez a megyei rendezvény létre jöhetett.
Fehér László polgármester elmondta,
büszke arra, hogy a megyei vadászkamara a celldömölki városvezetést kereste fel kérésével a rendezvény szervezését illetõen. Köztudomású, hogy
városunk nyitott a különféle rendezvényekre, szinte minden hétvégén történik egy-egy nagyobb megmozdulás a
kultúra, a közmûvelõdés terén. Legutóbb 17 éve, 2000-ben volt megyei
vadásznap városunkban, pedig több
vadásztársaság van a környéken, és
területekben is bõvelkedik a Kemenesalja és a Kemeneshát. Örömét fejezte
ki, hogy a színvonalas kiállításon több
helyi és környékbeli vadász trófeái is
megtekinthetõek.

Ágh Péter, térségünk országgyûlési
képviselõje megnyitó beszédében kiemelte: ez a rendezvény újabb bizonyítéka annak, hogy a vadászok azon túl,
hogy a természet egyensúlyát fenntartják, igazi közösségi emberek. A
nemrégiben a magyar parlament által
meghozott vadásztörvényrõl beszélt,

mely már hatályban van: a szabályozás
csak keret, a vadászok kellenek ahhoz,
hogy megtöltsék azt tartalommal.
Ezután Pap Gyula, az Országos Magyar
Vadászkamara sportvadász alelnöke
kapott szót. Megelégedettségének
adott hangot, hogy az új törvény szerint államilag szabályozzák a fegyvertartást, a vadhús kezelését, és hogy az
orvvadászat mint fogalom, megjelent a
törvénykezésben. Elmondta, milyen
felelõsségteli idõszak elõtt állnak most
a vadászok, hiszen céljuk, hogy a
következõ 20 évben újra világelsõvé
tegyék a magyar vadgazdálkodást.

Beszédét egy Bársony István-idézet
után („A vadász mindenütt ott van;
mindig készenlétben van és semmi
sem sok neki.”) a vadászköszöntéssel
zárta: Üdv a vadásznak, tisztelet a vadnak! Hubertus mise következett, melyet Németh Zoltán celldömölki plébános celebrált, mellette Rác Dénes
evangélikus és Németh Tamás református lelkészek szolgáltak. Az ifjú
vadászok fogadalomtételét követõen
Prof. Dr. Faragó Sándor, a Soproni
Egyetem rektora osztotta meg útrava-

ló gondolatait az ifjú vadászokkal és a
közönséggel, melynek fõ eleme az
volt, hogy a vadászatot mindenképpen
etikusan folytassák.
Ezt követõen kitüntetések átadása következett: a Vadászkamara Aranyérmét
Vörös Imre, Nimród Vadászérmet id.
Bakó László celldömölki vadászok érdemelték ki tevékenységükért.
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A vadászati trófea, festmény- és gyermekrajz-kiállítás megnyitója után egészen estig kulturális mûsorszámok követték egymást, a délután közepén
agárbemutatóval és íjászbemutatóval
gazdagítva a programkínálatot.
„Te vagy a vadász és te vagy a vad/ s
távol, a hatalmas: az is te magad” – olvashatjuk Weöres Sándor Harmadik
szimfóniájában, mely az élet teljességének eléréséért folyó küzdelemrõl
szól, és a költõ ezzel a képpel is a teljességet fejezi ki. Erre törekedtek ezen
a napon a vadászok is, hogy minden
érdeklõdõ élményekben gazdagon térhessen haza.
»LOSONCZ ANDREA

A távhõ-szolgáltatás kérdéseirõl tárgyaltak a képviselõk
2017. augusztus 24-én rendkívüli ülést
tartott Celldömölk Város Képviselõ-testülete. A rendkívüli ülés összehívását
az indokolta, hogy lejárt a Cellenergo
Kft. üzemeltetési szerzõdésének ideje,
ezért az önkormányzatnak ki kell írnia
egy koncessziós közbeszerzési pályázatot. Tudvalévõ, hogy Celldömölk Város
Önkormányzatának 51-49%-os részesedése van a távhõszolgáltatást illetõen: 51%-ban az önkormányzati tulajdonú Cellenergo Kft., 49%-ban pedig a
Veolia Energia Magyarország Zrt. a tu-

lajdonos. A döntéshozók körében az a
határozat született, hogy a képviselõtestület megállapodást köt a Veolia
Energia Magyarország Zrt-vel a Zrt által
történõ szükséges vagyonelemek térítésmentes átadásáról, továbbá Celldömölk Város Képviselõ-testülete 250
ezer forint nettó összegért megvásárolja a Veolia Energia Magyarország Zrt.
tulajdonában lévõ gázmotort és segédberendezéseit. A képviselõ-testület
megvásárolja a Veolia Zrt.-tõl a Cellenergo Kft. 49%-os üzletrészét saját

tõke áron, de maximum egymillió forintért. Elfogadták továbbá azt is, hogy
a közbeszerzési bizottság az ajánlatok
közül válassza ki a legjobbat a város
távhõszolgáltatás-ellátásának 25 éves
koncesszióba adását illetõen. Jóváhagyták a képviselõk azt a javaslatot,
miszerint a reformáció 500. évfordulója alkalmából az önkormányzat mind a
celldömölki, mind az alsósági evangélikus, valamint a református gyülekezetnek oklevelet, valamint 100-100
ezer forintot adományoz.
»LA

KISMÁRIACELLI FÕBÚCSÚ
Celldömölk, 2017. szeptember 9–10.

2017. szeptember 9. (szombat)
16.00
17.45

Diákok szentmiséje, körmenet
Zarándokok fogadása

18.00 Ünnepi szentmise, körmenet
A szentmisét bemutatja: Dr. Osztie Zoltán Budapesti Belvárosi Plébánia plébánosa

21.00
22.00
23.00
24.00

A sárvári vonósok koncertje
Szentségimádás – ifjúság és családok szentórája
Celldömölki ifjúsági énekkar
Szentóra
Éjféli szentmise

A szentmisét bemutatja: Bodorkós Imre jánosházi plébános

2017. szeptember 10. (vasárnap)
01.00
02.00
06.00
08.00

Örvendetes rózsafüzér (Rózsafüzér Társulat)
Lehetõség egyéni és közösségi imádságra
Keresztút
Ifjúsági szentmise

10.00 Búcsúi nagymise, körmenet
A szentmisét bemutatja: Mihályi Jeremos Osb Tihanyi Bencés Közösség
14.30 Zarándokok búcsúztatása, litánia
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Új plébánosa van Celldömölknek
Németh Zoltán atya bemutatkozása
Augusztus 10-tõl új plébánosa van a
celldömölki katolikus egyházközségnek. A hat évig itt szolgált Kirner Antal
Zoltán a szalézi szerzetesrendbe kapott
meghívást, szeptember elsején meg is
kezdte jelölt idejének letöltését a Budapest-Óbudai Gonzaga Szent Alajos
Szalézi Rendházban. Helyébe dr. Székely János megyés püspök az eddig
Körmenden pasztoráló Németh Zoltánt
nevezte ki.

»Mikor és miért döntött úgy, hogy
Isten szolgálatát választja élethivatásának?
– Az oltár körül nõttem fel, így már
gyermekkoromban megfogalmazódott
bennem a papi hivatás. Ehhez járult
még hozzá a szüleimtõl, és különösen
a nagymamámtól kapott vallásos nevelés, a végsõ döntés pedig természetesen egy folyamat eredménye volt,
különösebb fordulópontot nem tudnék
említeni. Általános iskola után bencés
gimnáziumba, majd szemináriumba
mentem, ezek tovább erõsítették elhatározásomat.
»Hol végezte papi tanulmányait?
– A gyõri bencés gimnázium elvégzése
után két évig katona voltam, majd
1975-80-ig a Gyõri Hittudományi Fõiskolán tanultam. 1980. június 18-án
szenteltek pappá, elsõ kinevezésemet
éppen Celldömölkre kaptam.
»Több mint 30 év elteltével ismét viszszakerült ide. Milyen érzéssel fogadta
áthelyezését?
– Egészen más most itt lenni, hiszen a

világ nagyon átalakult azóta. Emlékszem, a hittanórák vasárnap délután
voltak a sekrestyében, összesen 75
hittanos volt. Fõ feladatom akkor a betegek látogatása volt, emellett a családokat is gyakran felkerestem. Ez most
is fontos lenne, de manapság sajnos
egyre kevésbé adódnak erre lehetõségek. Nagyot változott a világ, a kommunikáció, az emberi felfogás is teljesen más, nem beszélve a kialakult
személytelenségrõl. Bár akkoriban az
embernek kevesebb lehetõsége volt a
pasztorálásra, de a személyes kapcsolatok megléte egyértelmû pozitívumként hatott. A feladatok is szûkebb körre korlátozódtak, hiszen minden falunak volt papja.
»Milyen állomásokon keresztül vezetett az útja vissza Celldömölkre?
– Az 1982-es távozásomat követõen
három évig Zalaegerszegen, az egyházmegye legnagyobb plébániáján
szolgáltam, majd Szentgotthárdon elõször káplánként, aztán plébánosként
töltöttem összesen huszonkét évet.
Mivel azt tartom, hogy egy papnak tíz
év után szüksége van megújulásra,
2006-ban saját kérésemre a megyéspüspök Körmendre helyezett, ez idáig
ott ténykedtem.
»Milyen célok, feladatok megvalósítását tartja fontosnak a celldömölki katolikus közösség élén?
– A pap feladata elsõsorban az evangélium hirdetése, és a szentségek kiszolgáltatása. Emellett itt most feladat a
katolikus iskola lelki támogatása, a lel-

ki élet fenntartása. A másik a Mária
Rádió, ugyanis a médiának is fontos
szerepe van az evangélium hirdetésében; és ebbe belecsöppenni önkéntesként nagy kihívás, hiszen a média világa egy külön szakma. Fontosnak tartom a lelki gyakorlatokat, a továbbképzéseket, hiszen haladni kell a korral, meg kell ismerni az egyház új irányultságait, az új élethelyzeteket. Nem
utolsó sorban itt van a bencés kolostor
mûködtetése, kiemelt feladat a zarándok csoportokkal való foglalkozás is. A
munka során az ember nyilván hozza
magával az elmúlt 37 év tapasztalatát,
emellett sok mindent rutinból csinál,
óhatatlanul kicsit a saját képére formálva a dolgokat, de mindenképpen
építõ jelleggel.
»Isten melyik igéje vezérli papi hivatása gyakorlásában?
– A Szentírás kinyilatkoztatása kell,
hogy motiváljon, meg kell élni Isten
szeretetét, ami számunkra ajándék, és
ezt továbbadni, közvetíteni az emberek felé, akkor is, amikor úgy tûnik,
nem alkalmas rá az idõ. Ennek tükrében papi jelmondatom János evangéliuma, mely szerint: „Megismertettem
velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük
legyek.” ( Jn 17,26)
»REINER ANITA

Lakossági fórumot tartott a város fõépítésze
2017. augusztus 24-én lakossági fórumot tartott Portschy Tamás, Celldömölk
város fõépítésze. Mint köztudott, júniusi soros ülésén döntött úgy a város
képviselõ-testülete, hogy fõépítészt
nevez ki, akinek fõ feladata lesz a
kormány által elõírt arculati kézikönyv
elkészítése.

Portschy Tamás a lakossági fórumon elmondta, örül, hogy visszatérhetett Celldömölkre, hiszen korábban szívesen élt
itt, de idõközben feladatai elszólították.
Bár nem új számára a terep, az elmúlt
két évtized alatt sokat változott a város,
sok új épület épült, másokat felújítot-

tak. Röviden ismertette feladatát is: egy
település organikusan fejlõdik, mivel
mindig épülnek új épületek. Az építtetõk igyekeznek saját ízlésvilágukat
megformálni az épülõ ingatlanban is,
de ez csak részben lehetséges, az épület utcáról látható részének tükröznie
kell az adott település arculatát. Az arculati kézikönyv része egy folyamatnak,
ami rendeletalkotással zárul. Van egy
országosan elfogadott séma, aminek
meg kell felelni – ezt a fõépítész be is
mutatta, majd a helyi sajátosságok következnek. Nem lezárt dokumentumra
kell gondolni, mert az itt lakók bármikor
felfedezhetnek egy olyan sajátosságot,

amely részét képezheti a munkának.
Kitért arra is, hogy a közterület rendezettségét (pl. hirdetõtáblák elhelyezésének lehetõségeit, tilalmát) is tartalmaznia kell a kézikönyvnek, de túlnyomó többségében inkább a magánépítkezésekre vonatkozik.
Portschy Tamás azt is elmondta, hogy
minden második héten csütörtökönként délután tart fogadó órát a Városházán, hogy akinek bármilyen régi, a
település arculatát meghatározó fotója, vagy az új épületek helyi sajátosságait magán viselõ fényképe, ötlete,
javaslata van, bátran keresse fel.
»LA
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Épületátadással egybekötött tanévnyitó a Szent Benedekben
Szeptember 1-jével új tanév indult a
város oktatási intézményeinek életében is. A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola a nyári szünet utolsó napján, augusztus 31-én tartotta meg tanévnyitó ünnepségét. Az esemény rendhagyó módon új helyszínen került lebonyolításra, a tavaly augusztusi alapkõletétel után ugyanis végre átadásra
és megáldásra került a Szent Benedek
Iskola új, Koptik Odó utcai épülete.
Ebbõl az alkalomból tehát az évnyitó
ünnepségre is itt gyülekeztek a vakációról visszatért tanárok és diákok. Az
eseményt az általános iskolai tanulmányaikat kezdõ elsõsök verscsokra
nyitotta, olyan klasszikusokkal, mint a

„Legyen öröm a tanulás!” és az „Iskolás leszek”. Késõbb tanárok, diákok
és szülõk közös énekes elõadása színesítette az ünnepséget, majd a köszöntõk sora következett. A Martinus Projektiroda ügyvezetõje, Varga Dezsõ
elsõsorban a több száz millió forintos
beruházást üdvözölte, melynek köszönhetõen az új tanévet az elsõ és
második osztályosok már az intézmény
új telephelyén kezdhetik meg. Ahogy
Varga Dezsõ is megjegyezte, a bõvítésre elsõsorban a növekvõ tanulólétszám miatt került sor. Kiemelte továbbá a beruházás megvalósításáért végzett aktív munkáját dr. Veres András
volt egyházmegyei püspöknek, illetve
Császár István egyházmegyei kormányzónak. A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola az Emberi Erõforrások Minisztériumától 26 millió forint támogatást kapott a projekt megvalósításához,
valamint további 30 millió forintot egy
Szent Márton emlékhely kialakítására.
A fennmaradó költségeket, több mint
kétszáz millió forintot az építkezés elsõ
két ütemének lebonyolításához az egyházmegye saját forrásból finanszírozta.
Varga Dezsõ után Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
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kapcsolatokért felelõs államtitkár mondott köszöntõt, akinek kezdeményezésére a Szent Márton emlékhely megvalósult, Rácz Gábor iparmûvész tûzzo-

mánc alkotásában öltött testet. Az államtitkár hangsúlyozta, a kormány
örömmel támogatta az eddigi beruházásokat közel 57 millió forinttal, és

ugyanilyen örömmel finanszírozza a
projekt harmadik ütemét 500 millió forintos támogatással, mellyel elkészülhet a Szent Benedek Iskola új tornacsarnoka is.
Dr. Székely János megyés püspök is
köszöntötte a jelenlévõket, kitérve az
egyházi iskola legfontosabb feladatára,
hogy keresztény szellemiségben boldog embereket neveljen. „Egy egyházi
iskola arra vállalkozik, hogy megtanítsa a gyereket az élet tengerén hajózni,
megtanítja, hogy ez a világ szeretetbõl

lett. Arra születtünk, hogy szeressünk,
hogy az életünket odaadjuk. Hogy a
gyermek mennyire lesz boldog, az
elsõsorban azon múlik, hogy megtanul-e nagylelkûen, önzetlenül élni,

tudja-e majd nagylelkûen szeretni a
házastársát, tud-e majd bátran igent
mondani az élet titkára, a gyermekáldásra. Ezek között a falak között az élet
nagy titkairól is szó fog esni.” Végül az
intézmény vezetõje, Czupor Attila köszönte meg név szerint mindenki
munkáját, aki közremûködött az iskola
felépítésében, majd köszöntötte az
ünnepségen
egybegyûlteket
is,
pedagógusokat, szülõket, a visszatérõ
és az elsõ évüket kezdõ diákokat.
„Kedves elsõ osztályosok! A tanévnyitó
hagyományához hozzátartozik, hogy
külön megszólítalak titeket. Talán még
nagyszülõként is emlékezni fogtok arra, hogy számotokra egy új iskola
épült. Látjátok, így lett! Talán a nagyobb diáktársaitok kicsit még irigykednek is, hogy õk már nem járhatnak
ide. Becsüljétek meg, vigyázzatok új iskolátokra! És mindig legyetek hálásak
a szüleiteknek, hogy a keresztény nevelést választották! Szeressétek tanítóitokat, mert õk már nagyon vártak bennetek, és szeressétek egymást is, legyetek jó közösségé! Isten hozott titeket a Szent Benedek Iskola nagy családjában!” Az ünnepség befejezéseként az igazgató hivatalosan is megnyitotta a 2017/2018-as tanévet.
»NÉMETH NÓRA
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» OKTATÁS

Új tanévet nyitottak az általános iskolák
Szeptember 1-jével kezdetét vette a
2017/2018-as tanév. Pénteken a város
oktatási intézményeiben is sor került
az ünnepélyes tanévnyitókra.
A több mint két hónapos nyári vakáció
után most ismét becsengettek az iskolákba, szeptember 1-jén kezdetét vette a 2017/2018-as tanév. A város legtöbb oktatási intézménye az elsõ tanítási napon tartotta meg tanévnyitó ünnepségét is. A Celldömölki Városi Általános Iskola diákjai és tanári kara a
Széchenyi utcai épület udvarán gyülekezett péntek reggel az ünnepségre.
Miután a megszeppent elsõsöket is
bekísérték osztályfõnökeik az eseményre, Majthényi László, a megyei
közgyûlés elnöke köszöntötte a megjelenteket. A megyei elnök kiemelte, a
Celldömölki Városi Általános Iskola a járás legnagyobb létszámú alapfokú oktatási intézménye, így zavartalan mûködéséhez és a sikeres tanévhez közös
munkára lesz szükség. A köszöntõ után
a második osztályosok invitálták verssel és tánccal iskolába diáktársaikat.
Késõbb a sárvári tankerületi központ
képviseletében Bertalan Tímea gazdasági vezetõ tett bejelentést, miszerint
egy nyertes pályázatnak köszönhetõen
a városi iskola 225 millió forint támo-

gatásban részesül, melybõl a jövõben
felújításra kerülnek majd a természettudományos szaktantermek, bõvül az
informatikai eszközpark, új nyelvi labor
kerül kialakításra, megtörténik a parkosítás, napelemek felszerelése, valamint számos bútor, tan- és sporteszköz
kerül beszerzésre, továbbá egy életmentõ készülék is az iskola tulajdonát
képezi a közeljövõben. A bejelentés
után ismét az elsõsöké volt a fõszerep,
akik verssel üdvözölték új iskolájukat,
majd Danka Adél, az intézmény vezetõje tartott beszédet. Az intézményvezetõ megjegyezte, reméli minden
diáknak sikerült kipihennie magát a
nyáron, hiszen a tanév új kihívásokat
állít majd eléjük, melyek leküzdéséhez
mindenki közös, aktív és szorgalmas
munkájára szükség lesz. A köszöntõ
után az igazgató hivatalosan is megnyitotta az új tanévet.
*
Ugyanebben az idõpontban az Alsósági
Tagiskolában is megtartották az ünnepélyes tanévnyitót. A tornacsarnok hamar megtelt a vakációról visszatérõ
gyermekek zsivajával, az intézmény
157 tanulóval kezdte meg az új tanévet. Õket a városvezetés nevében
Söptei Józsefné alpolgármester-aszszony köszöntötte. A tagintézmény ve-

zetõje, Szabóné Kiss Ildikó is köszöntötte az egybegyûlt diákokat és pedagógus kollégákat. Mint elmondta, a
nyár során sem pihent az intézmény, a
diákoknak számos táborlehetõséget kínált az elmúlt hónapokban a tagiskola.
Most viszont egy újabb tanév és sok új
kihívás következik. De nem csak az intézmény köszöntötte a tanulókat, az
induló 23 fõs elsõ osztály kisdiákjai is
készültek mûsorral a tanárok és a diáktársak számára. Az iskolakezdõ gyermekek verscsokorral tették színesebbé
az ünnepséget. Az eseményen beszédet tartott még Bejczi Károly, az Ádám
Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola
vezetõje, aki elmondta, a tavalyi sikeres kísérleti év után idén is folytatódik
a zeneoktatás a tagiskolában, sõt,
szeptembertõl egy önálló, összevont
szolfézs évfolyamot is indít a zeneiskola. A bejelentéseket követõen véget
ért az ünnepség, és hivatalosan is kezdetét vette a 2017/2018-as tanév.
»NÉMETH N.
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Õszintén akarok élni…
Horváth Attila Fonogram Életmûdíjas
dalszövegíró volt a Vas Megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
támogatásával létrejött közönségtalálkozó vendége Celldömölkön a 31.
sitkei rockfesztivál elõestéjén. Az 1978ban megjelent – a címet adó – Piramisdal szövegírója életérõl és életmûvérõl
beszélt a találkozón, amely majdnem 3
órán át tartott, de senki nem ment el,
kitartott a közönség.

Németh Tibor könyvtárvezetõ vendége
elõször röviden beszélt gyermekkoráról, térségünkkel való kapcsolatáról.
Édesapja dénesfai (Gyõr-Moson-Sopron
megye) kötõdésû, így gyakran megfordult a nyugati országrészben. Késõbb
eljött a következõ találkozások ideje,
amikor Balázs Fecó társaként Sitke jelentette az egyik biztos pontot az életében. A kezdeteknél maga is belekóstolt a zenélésbe, de hamar belátta,
hogy nem ebben lesz az igazi. Bojtorjánéknak írt egyik legnépszerûbb dalának talán legfontosabb mondata: „Én
csak azt kívánom, bármi lesz is, ember
légy, fiam.” Ember lett, és országosan
ismert, elismert szövegíró. A szülõi
hatásra felvállalt mûszaki szakközépiskolát becsületbõl elvégezte, nem érdekelte az egész, de jó feje volt, nem
okozott gondot a tanulás. A suliban természetesen zenekart szerveztek, ünnepségeken léptek fel, késõbb kézrõl
kézre adták õket az igazgatók és párttitkárok, így észre sem vette a diákévek elmúlását. A 70-es évek a magyar
rockzene térhódításának ideje volt. A
korszak két meghatározó bandája az
Illés és az Omega voltak. Két táborra
szakadtak a rajongók, majd szupercsapatként megalakult az LGT és rövid
idõre, 1971-72 folyamán színre lépett
a Taurus, Radics Béla legendás, de ma
már alig ismert zenekara. A kor hatalmasságai nem engedték, hogy érvényesülhessenek, így Radics után csak
kislemezek maradtak. Ma a Zöld csillagot és a Szólíts meg vándort hordozó
bakelit lemezért komoly pénzt adnak a
rajongók. Napjainkban Radics Béla Csepel díszpolgára, szobra van a kerületben és utcát is neveztek el róla. A gitárkirály hiányát ez sem pótolhatja, de
szép gesztus.
Fél évszázad rock-történetét egy bármilyen hosszú közönségtalálkozó keretében sem lehet feldolgozni, de pár
fontos rész kiemelhetõ Horváth Attila
szerteágazó munkásságából. A Piramis,
a Korál, Horváth Charlie, Cserháti Zsu-
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zsa és még mintegy 30 egyéb zenész,
zenekar megemlítésével sem lenne
teljes a felsorolás. A magyar rock-zene
bizonyára nélküle is létezne, de biztos,
hogy nem ilyen lenne – hiszen mai
napig maghatározó alakja a mûfajnak.
Érdekes kitérõje életének Kern András
lemezének elkészítése, s már dúdolhatjuk is… Lövölde tér – köd ül a zugokban, és fúj a szél a liget felõl unottan… Az est emlékezetes sztorija volt
Kern András és Heilig Gábor elsõ találkozásának története – hosszan méregették egymást az ajtónál – majd Kern
megkérdezte – Neked is gyomorfekélyed van? Igen! A lemez – közös munkájuk – nagy sikert aratott.
A következõ korszak sikercsapata, a
Piramis Horváth Attila nélkül nem jöhetett volna létre, igaz, vele sem… Érvényesülésükhöz szükség volt arra,
hogy a Lemezgyárnál elismert szövegíró is közremûködjön a korongon – õ
lett S. Nagy István, akirõl még mai
füllel is nehezen hihetõ, hogy táncdalszövegek mellett Révészéknek is tudott maradandót alkotni. Csakhogy az
egyik máig maradandó nóta jellemzõ
példa a meghasonlott korszakra: „Ha
volna két életem, tudnám, amit ma
nem. Bár volna két életem, hinnék
mindenkiben!” Szövegíróként fel van
tüntetve S. Nagy István és Horváth
Attila is. Hogy mi az igazság? Számos
nótát valóban S. Nagy írt a zenekarnak,
de a számok döntõ többségét, ahogy
ezt is, valójában Horváth Attila írta, de
a máig fellelhetõ bakelit lemezeken
maradt az „eredeti szerzõ” neve. –
Nézem az arcát – s mosolyog, ahogy a
történetet elmeséli. A korszak egyszerre volt a lázadás és a beletörõdés kora.
Ahogy nem a Piramis teremtette a kor
hivatalosan utált alakjait: a csöveseket,
ahogy Nagy Feróék nem daráltak csirkéket a színpadon, úgy hazudta el a
hatalom a magukra maradt kamaszok
lázadását. Ebben az idõszakban az átlag magyarok tömegei kezdhettek el
GMK-ban dolgozni, másod-harmadállást vállalni, sokaknak szemernyi idejük
sem maradt a családra, a gyerekre –
hova mehettek panaszkodni, csápolni,
lázadni fiaik és lányaik? Koncertekre, az
Ifi parkba, a Tabánba, de emlékezetes
volt az 1973-as rockfesztivál Diósgyõrben is, amikor Bródy (Tini) megköszönte a rendõröknek a fiatalok számára adott éjszakai szállást – ötezer forinttal és több hónapos lakhelyelhagyási tilalommal sújtották, bár az
ügyész többéves börtönbüntetést ada-

tott volna neki.
Nagy ugrással – Horváth Charlie és Horváth Attila… „Jég dupla whiskyvel. Két
dózis egy helyen…” a zeneszerzõ Lerch
István – s itt könnyes lesz a szövegíró
szeme – aggódik a kitûnõ zenésztársért, aki januárban bekövetkezett agyvérzése óta máig kórházban van – jobbulást kívánunk neki. Ugyancsak nehezen beszél, de annál nagyobb szeretettel Cserháti Zsuzsáról is, aki fantasztikus sikereket aratva tért vissza a színpadra, de ez önmagában néha nem
elég, ha valaki magányos – nem tudja
még a siker sem túlélni…
Alig-alig marad idõ a mai kor kihívásaira, szóba kerül még többek között a
Marathon együttes, akik szinte fantom
zenekar maradtak – a rock piacgazdaság, avagy a nyers magyar kapitalizmus nem díjazza a jóhiszemû, értékorientált igyekezetet. Akkor érvényesülsz, ha ügyesen adod el magad.
Még tisztázzuk, hogy a tudósító – mikor
is láthatta Radicsékat Rákoscsabán az
építõtáborban… 1972-ben… derül ki a
pontos dátum. Térjünk vissza a végén
Balázs Fecóhoz: „Papírlapok. Egy tépett
plakát a lábunk alatt. Ki mondja meg,
hogy dalainkból mennyi maradt?”
Sok, de talán nem elég és mégis, Horváth Attila sorban írja alá a lapokat,
autogramgyûjtõ füzetet, barátságos és
türelmes – az est Németh Tibor által válogatott dalait dúdolom, hazafelé tartok,
kis kitérõvel – dupla whiskyvel nincs –
jóféle pálesz is megteszi… rágyújtok –
és ismét boldog kamasz vagyok…
»GYURICZA IMRE

Értesítés
A Celldömölki Városi Óvoda fõzõkonyháin Celldömölk, Széchenyi u
15. (volt Gáyer konyha) illetve Celldömölk, Sági u. 167. (volt Sági iskola konyha) továbbra is szeretettel
várjuk a volt és leendõ ebédet
igénylõket. További információ: Celldömölk 95/521-910, Ság 95/777530
Ebéd: 691 Ft/adag
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A gyermekekre várókért zarándokoltak
A Mária Út Egyesület az idei évben augusztus 26-án szervezte meg az 1Úton
zarándoknapot. A zarándoknap különlegessége, hogy az idei évben kerékpártúrát is indított az egyesület celldömölki kiinduló- és végponttal, több
mint 60 km-es távon.
A Mária Út teljes szakaszán, Mariazelltõl Csíksomlyóg, 1400 km-en keresztül egy közös, Közép-Európa nemzeteit összekötõ és a közösségeit fejlesztõ célért szervez zarándoklatot a
Mária Út Egyesület minden év augusztusának végén. A zarándoklatot immár
harmadik éve Nagyboldogasszony ünnepe után szervezik meg, így idén augusztus 26-án került rá sor. A több
országot érintõ rendezvény célja, hogy
lelki élményt adjon mindenkinek, aki
elindul ezen a zarándoknapon. A résztvevõk nemcsak egymást ismerik meg,
hanem közelebb kerülnek önmagukhoz is. A zarándoklat egységet teremt.
Olyan értékrenddel találkoznak a részt-

kilométert. Celldömölkrõl szombat reggel fél 10-kor elindult az elsõ kerékpáros zarándoklat is az 1Úton keretében.
A hagyományteremtõ céllal elindított
túrának 12 résztvevõje volt, akik Celldömölkrõl indulva Marcalgergelyi, Várkeszõ, Kenyeri és Vönöck érintésével,
közel 70 km megtétele után a celldömölki Nagyboldogasszony templomhoz
érkeztek vissza, akárcsak a két gyalogos túraútvonal résztvevõi. A zarándokok minden célállomáson püspöki
misével zárták a napot. Celldömölkön
Székely János celebrálta a szertartást. A
szombathelyi egyházmegye püspöke
imádságában kitért rá, hogy az idei zarándoklatot a gyermekekre várókért
ajánlották fel. Szülõkért, akik gyereket
várnak, fiatalokért, akik még csak tervezik a családalapítást, nagyszülõkért,
akik unokát és gyermekekért, akik kistestvért szeretnének. Értük szólt tehát
az ima és a mise 2017-es 1Úton zarándoklat során.
»NÉMETH N.

vevõi, melyre egyre nagyobb szükség
van a széthúzó társadalomban. Eközben találkoznak a természettel, az
egészségüket is szolgálják, és megfigyelhetik a Kárpát-medencében rejlõ
történelmi emlékeket, kincseket is. A
zarándoklat spirituális élmény, találkozások történnek ember és ember, valamint ember és a természetfeletti között. A zarándok önmagával is szembesül. Megismeri saját értékeit és korlátait, választ kaphat kérdéseire, problémáira. Az egy napos zarándoklat résztvevõi a Mária Út közel 200 szakaszán
egy idõben gyalogoltak átlagosan 25

Szeptember 2-ára evangelizációs napot
hirdetett az alsósági evangélikus gyülekezet. A közösségépítõ lelki napnak
hagyománya van már a közösségben,
évente megrendezésre kerül egy-egy
tudományos elõadással kiegészülve.
Az idei prezentáció meghívott elõadója
dr. Szemerei János, a Nyugati Dunántúli
Evangélikus Egyházkerület püspöke
volt. A püspök tudományos munkásságát Kerekes Csaba lelkész mutatta be a
megjelenteknek, aki beszámolt még az
evangelizációs nap céljáról, valamint
az eddigi elõadások témájáról is. 500
éves a reformáció, ehhez kapcsolódóan az evangélikus egyház öt éven keresztül hirdetett tematikus éveket, melyek keretében különféle programokkal, rendezvényekkel készítette fel a
gyülekezetet az idei, 2017-es jubileumra. A 2015-ös év – és ehhez kapcsolódóan az evangelizációs nap fõ elõadása is – az oktatás jegyében telt, míg
a 2016-os a nemzet és a reformáció
éve volt. A mostani 2017-es év a reformáció és az ünnep éve. Ehhez kapcsolódott Szemerei János püspök elõadása
is, aki a dunántúli evangélikusság ötszáz éves útjáról és jelenérõl tartott
prezentációt. Az elõadó képes beszá-

moló segítségével vezette végig a hallgatóságot azon az úton, amelyet a dunántúli lutheránus közösségek bejártak
a reformáció óta eltelt évszázadok során. Magyarországon az evangélikusság egy diaszpóra egyház, kisebbségben van még a protestáns közösségen
belül is, mégis az elmúlt évszázadokban teológiailag és kultúrhistóriai
szempontból is nagy utat járt be. A reformáció 500. évfordulója kiváló lehetõséget biztosít az evangélikus felekezetnek ahhoz, hogy jobban megmutathassa magát a külvilág felé. Volt erre
példa az alsósági gyülekezetben is, õk
gyümölcsfát ültettek a jubileum alkalmából.
Az elõadást a Szakály Dezsõ emlékdíjak
átadása követte, melyet minden évben
két olyan személynek ítél oda az
egyházközség vezetõsége, akik önzetlenül szolgálják a közösséget. Ezúttal
Gyõri Elemér egyházközösségi felügyelõ, valamint Somogyi Ferenc részesültek az elismerésben, melyet Kerekes
Csaba lelkész adott át. A kitüntetetteket a városvezetés nevében Fehér
László polgármester köszöntötte, valamint hivatalos keretek között is átadta
az önkormányzat éves adományát a
felekezet számára.

FOTÓ ADÁMI MÁRIA

Gyülekezetépítõ nap Alsóságon

A gyülekezetépítõ napot idén is közös
éneklés színesítette, melyhez Kajzinger
Ildikó és társai szolgáltatták a minõségi
zenét.
»NÉMETH NÓRA

Felhívás!
Az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola értesíti a Tisztelt Szülõket,
tanulókat, hogy az iskolai pótbeiratkozásra augusztus 31-tõl folyamatosan, 9–16 óráig van lehetõség.
A tanévnyitó ünnepély, órabeosztások idõpontja szeptember 8-án
pénteken 17 óra, a zeneiskola épülete elõtt.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket.
Részletes információért keressen
bennünket: József A. u 3. 9-16 óra
Tel: 420-077, 70/319 1764
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Ötvenéves találkozó Alsóságon Hirdetmény

Az általános iskola befejezése után ötven évvel ismét találkoztak az alsósági általános iskola volt 8. b osztályos
tanulói. Az 1967-ben végzett harmincnyolc tanulóból most 18-an jöttek
össze. Volt, aki a fõvárosból, volt, aki
az Egyesült Államokból érkezett a jeles
eseményre. Olyan osztálytárs is eljött,
akivel a ballagás óta nem találkoztak.
Az iskolában az igazgatónõ nagy szeretettel köszöntötte a jubilánsokat. A
rendhagyó osztályfõnöki órát Völgyi

László tartotta, aki öt éven át nevelte,
oktatta, vezette õket. Fiatal nyugdíjasként szinte mindenki besegít az unokák, dédunokák nevelésébe és a család életének a könnyebbé tételébe. Az
életutak felelevenítése után az anekdotázás és a meghitt beszélgetés volt
a jellemzõ. Gyertyák gyújtásával megemlékeztek az elhunyt társaikról és tanáraikról. A találkozó résztvevõi megígérték egymásnak, hogy öt év múlva
újra találkoznak.

A Vas Megyei Kéményseprõ és
Tüzeléstechnikai Kft. (Szombathely, Nárai u. 3. sz.) sárvári kirendeltsége (Sárvár, Széchenyi I. u.
31. sz.), mint a településen illetékes kéményseprõ-ipariszolgáltató értesíti a lakosságot, hogy
Celldömölkön 2017. szeptember
04-tõl – 2017. november 30-ig
végzi az égéstermék-elvezetõk
sormunkában történõ kötelezõ
ellenõrzését!
Ha az elsõ alkalommal a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó,
az égéstermék-elvezetõk ellenõrzését nem tudja elvégezni, a kéményellenõrzés második alkalmának idõpontjáról külön sorszámozott értesítést küld az ingatlanhasználónak.
Telefon 95/320-308, mobil +36
30/256-6463, E-mail: kemenyseprosarvar@gmail.com

2017/2018 õszi sorsolás
Mérkõzõ csapatok

Dátum

Ifi

Felnõtt

Celldömölki VSE –
Szombathelyi KKA II.

2017.09.16.

16:00
Tatai AC

18:00

Körmendi DMTE –
Celldömölki VSE

2017.09.23.

16:00

14:00

Celldömölki VSE –
Veszprémi Pannon SE

2017.10.07.

16:00

18:00

Sárvári Kinizsi SE –
Celldömölki VSE

2017.10.15.

14:00

16:00

Celldömölki VSE –
SZESE Gyõr

2017.10.21.

16:00

18:00

Büki TK –
Celldömölki VSE

2017.10.28.

18:45

17:00

Celldömölki VSE –
Komáromi VSE

2017.11.04.

16:00

18:00

Mosonszolnoki KSE –
Celldömölki VSE

2017.11.11.

16:00

18:00

Celldömölki VSE – Bajnok 2017.11.18.
16:00
DSE Nemesvámos
Siófok TKC KFT III. 18:00
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Celldömölki VSE –
Egerszegi KK

2017.11.25.

16:00

18:00

Gyõri Audi ETO KC III. –
Celldömölki VSE

egyeztetés
alatt

–

–

Köfém SC II. –
Celldömölki VSE

2017.12.03.

11:00

–
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Új edzõvel, új célokért
Ahogy véget ért a nyár, úgy ért véget az
uborkaszezon is városunk kézilabdázóinál.
Már csak egy hét választja el NB II-es nõi
csapatunkat a 2017/2018-as bajnokság
rajtjától. Ahogy azt már megszokhattuk, a
nyári felkészülések során mindig változik
ez-az egy csapat háza táján, nincs ez másként a CVSE-nél sem. A tavalyi év gyengébb szereplése után, az idei esztendõben
új lappal, új célokkal vág neki a pontvadászatnak Salamonné Csótár Adrienn együttese. A nyári szünetben történtekrõl, és az
új szezonnal kapcsolatos tervekrõl, elvárásokról Szomorkovits Lillával, a kézilabdázók
szakosztályvezetõjével beszélgettünk.

»A tavalyi évhez képest történtek-e változások a szakosztály vezetésében?
– Sajnos történt változás, mert szakosztályvezetõnk, Szabó Lóránt 2016 decemberében elhalálozott. Ekkor új szakosztályvezetõt kellett választani, és a döntéshozók nekem szavaztak bizalmat. Az általa elkezdett munkát folytatva, a szakosztályvezetés feladatait megválasztásom óta,
a 2016/2017-es bajnokság második felétõl
látom el.
»Kik és milyen tisztséget töltenek be a
vezetõségben?
– A technikai vezetõi tisztséget a korábbi
évekhez hasonlóan Füzfa Anett tölti be. Az
edzõi feladatokat az idei bajnoki szezonban
Salamonné Csótár Adrienn, Németh Vivien,
Gálné Nagy Erika és Geiger Csilla látják el.
Szakosztályvezetõi feladataim mellett
edzõként a legkisebbekkel fogok foglalkozni.
»Mit lehet tudni a szakosztály gazdasági
hátterérõl? Mennyire stabil, a költségvetés
mire elég? A rendelkezésre álló pénzbõl
milyen szereplés várható, mennyire adottak a feltételek a nyugodt munkához?
– A szakosztály gazdasági helyzete stabil,
ha minden a terveink szerint alakul, a tavalyinál magasabb költségvetéssel dolgozhatunk. Igyekszünk megfelelõ körülményeket teremteni csapatainknak, hogy
nekik csak az edzésekre, mérkõzésekre
kelljen koncentrálniuk. A játékosoknak
sportfelszereléseket, sporteszközöket tudunk biztosítani. Az utazások költségeit, a
csarnok bérleti díját és a sportolók edzõtáboroztatását is finanszírozni tudjuk. A
játékvezetõi és nevezési díjakat, valamint
a sportorvosi vizsgálat költségeit is ki kell
gazdálkodnunk. Rendelkezésre álló forrásaink elegendõek arra, hogy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva, a középmezõny
meghatározó csapata lehessünk.
»Milyen változások történtek a nyári
szünet során?
– Az NB II-es nõi csapat korábbi edzõje,
Kósa Ottó nyáron távozott. Pozitívum viszont, hogy az idei bajnoki szezonban több
edzõvel tudunk dolgozni. Ez megkönnyíti a
minõségi munkát, és több korosztályban is
ki tudunk állítani csapatokat.
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»Mi indokolta az edzõváltást, miért távozott Kósa Ottó?
- Kósa Ottó munkahelyi elfoglaltságai miatt
nem tudta vállalni NB II-es csapatunk irányítását, így a felkészülés elõtt edzõ nélkül
maradtunk. Korábbi edzõnk, Salamonné
Csótár Adrienn szerzõdtetésére Fehér László polgármester úr közbenjárásával került
sor. A polgármester úr segítségét ezúton is
szeretnénk megköszönni. Régi-új edzõnkkel nagy lelkesedéssel kezdtük meg a felkészülést.
»A játékoskeretben milyen változások történtek? Beszámolhatunk-e már érkezõkrõl,
és távozókról?
– Neveket egyelõre még nem tudok mondani érkezõ oldalon, hisz több játékossal
jelenleg is tárgyalásban állunk a jövõt
illetõen. Mindent megteszünk azért, hogy
bõvítsük játékoskeretünket. Ifjúsági csapatunkból tehetséges játékosok kerültek fel a
felnõtt csapatba. A tavalyi NB II-es keretbõl
Szabó Hedvig és Vlasich Tünde játéka még
kérdéses. Sajnálatos, hogy az új szabály
miatt Freiberger Ivettet kettõs játékengedéllyel a továbbiakban nem tudjuk szerepeltetni.
»Hol tart a nyári felkészülés? Mikor kezdtétek meg a munkát, mi szerepel még a felkészülési programban?
– Július közepén kezdõdött az alapozás heti három edzéssel. A felkészülés elején futó
és erõsítõ edzések voltak, majd augusztus
elejétõl már a labdajáték is szerepet kapott. Szeptember 2-án és 3-án Bükön
felkészülési tornán vesz részt felnõtt
csapatunk. A tornán 4 mérkõzés áll majd
rendelkezésre erõnlétünk felmérésére.
Ezen kívül még 2 edzõmérkõzést tervezünk
a bajnoki rajt elõtt.
»Véleményed szerint, hogy sikerült a felkészülés?
– A felkészüléssel elégedett vagyok. Az
edzések nagyon sok munkával, jó hangulatban teltek. Az edzéslátogatottság is jónak
mondható. A büki torna és az edzõmérkõzések is pozitívan szolgálják a felkészülést.
»Milyen tervekkel vág neki a csapat a
bajnokságnak? Mi a célkitûzés, mi a realitás?
– A tavalyi szezon gyenge szereplése után,
idén mindenképpen jobb helyezést szeretnénk elérni. Csapatunkba a fiatalok beépítése mellett tapasztalt, rutinnal rendelkezõ
játékosok igazolására is szükség van, hogy
teljesíteni tudjuk kitûzött célunkat, az 5–8.
hely valamelyikének elérését.
»Mit lehet tudni esetleg a mezõny többi
csapatáról, mennyiben változtak az erõviszonyok, ki erõsödött, gyengült?
– Két új csapat került a csoportunkba, az
Egerszegi KK és a Komáromi VSE. Ezeket a
csapatokat még nem nagyon ismerjük. Az
erõviszonyokról, két héttel a bajnokság
rajtja elõtt nehéz lenne még nyilatkozni, mivel a bajnoki rajtra fog kialakulni a csapatok
összeállítása. Egyértelmû, hogy minden
csapat szeretné megerõsíteni keretét, sze-

retne jó játékosokat igazolni, de ez nem
könnyû feladat.
»Mi a helyzet az utánpótlás korosztályokkal? Milyen utánpótlás-csapatokkal dolgoztok, és mit vártok tõlük?
– Nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlásra. Áprilisi kézilabda toborzónk sikeresnek
bizonyult, így az idei szezonban 8 utánpótlás csapatot tudunk indítani. Az elsõ és második osztályos lányokat és fiúkat az U8-as,
a harmadik és negyedik osztályos gyerekeket az U10-es bajnokságban neveztük. A
lányoknál indítunk még egy U11-es, kettõ
U13-as, és egy ifjúsági csapatot is. Mivel
csapataink nagy része most ismerkedik a
kézilabdával, ezért itt az alapok elsajátítása, a kézilabda megszerettetése a cél.
»Mennyire érdekli a gyerekeket a kézilabda, van-e érdeklõdés a sportág iránt? Az
iskolák mennyire segítik az utánpótlásnevelést?
– Az elõzetes felmérések alapján nagyon
sok az érdeklõdõ a sportág iránt. Áprilistól
ovis szivacskézilabdát is indítottunk, ahol a
gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a kézilabdával. Iskolai tananyag a
kézilabda, ezért a tanulók testnevelés óra
keretein belül is elsajátíthatják a kézilabda
alapjait. Nagyon jó a kapcsolatunk az iskolákkal. A Városi Általános Iskola mindenben
támogatja munkánkat.
»Fiúkkal mi a helyzet, milyen lehetõségük
van Celldömölkön, ha kézilabdázni akarnak? Foglalkozik-e velük valaki, van-e tervben férfi csapat alakítása?
– A fiúknál idén elkezdjük felépíteni az
utánpótlást. A kisiskolás bajnokságban U8as és U10-es korosztályban indítunk csapatokat. Az U14-es korosztályt létszámhiány
miatt nem tudtuk benevezni az idei bajnokságba. Amennyiben a jövõben lehetõségünk lesz rá, nem zárkózunk el több korosztályban való csapat indítása elõl sem.
Szeptember 16-án, 18 órakor a CVSESwietelsky Arénában kezdi meg szereplését nõi csapatunk, a nyitófordulóban a
Szombathelyi KKA II. lesz az ellenfél. Nehéz
mérkõzés vár a lányokra, mint ahogy a
folytatásban is minden egyes pontért nagyon meg kell majd küzdeniük. Reméljük,
idén sikerül felülmúlniuk a tavalyi szereplésüket, és elérik kitûzött céljukat, az 5–8.
hely valamelyikét.
»CSUKA LÁSZLÓ

Lapzárta után
Nõi kézilabda felkészülési torna
Celldömölk – Vasvár 25–20 (16–10)
Bük, szeptember 2-3.
Csoportmérkõzések
Szombat
Celldömölk – Mosonszolnok 19–33
(7–15)
VKLS Gyõr – Celldömölk 36–23 (18–13)
Vasárnap, 5. helyért:
Celldömölk – Körmend 21–27 (9–11)
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A veretlenség még tart
Répcelak – Celldömölk 0-0 (0-0)
Répcelak, 250 nézõ Vas megyei labdarúgó-bajnokság 2. forduló 2017. augusztus 27.
Vezette: Horváth Péter (Sziber Tamás,
Domján Dávid).
Répcelak: Gyécsek – Baranyai, Tóth Dominik, Németh G., Ambrus – Tóth Dávid
(Lónai 85. p.), Németh Gábor, Bezdi,
Balikó – Szabó, Jordán. Edzõ: ifj. Tóth
Zsolt.
Celldömölk: Szép – Vajda, Varga, Orosz,
Virág – Kovács (Horváth 69. p.), Szuh
(Gyõrvári 64. p.), Gorácz (Németh 46.
p.), Molnár – Klauzer (Huszár 90. p.),
Piri. Edzõ: Kovács Balázs.
Kiállítva: Németh Gábor (80. p.).
Elõmérkõzés: Répcelak U19 – Celldömölk U19 6-10 (6-4) G.: Czöndör Bálint
3, Péter Dávid, Tanai Kristóf 2, Keszei
Tamás 3, Büki Martin. Vízipóló eredménnyel az utolsó negyedórában lõtt
négy góllal nyert az együttes.
Celldömölk – Lukácsháza 2-2 (1-1)
Celldömölk, 200 nézõ Vas megyei labdarúgó-bajnokság 3. forduló 2017.
szeptember 2.
Vezette: Harcsár Róbert (Vörös Mihály,
Koronczai Cintia).
Celldömölk: Szép – Enyingi, Gyõrvári,
Varga (Bodor 82. p.), Huszár (Virág 66.
p.) – Gorácz (Németh 46. p.), Orosz,
Szuh (Büki 82. p.), Molnár – Piri, Kovács
(Horváth 59. p.). Edzõ: Kovács Balázs.
Lukácsháza: Horváth K. – Horváth Sz.
(Vörös 46. p.), Bõsze, Németh, Baranyai – Takács (Polhammer 67. p.),
Gombás, Komálovics, Szabó – Tar, László. Edzõ: Bezdi István.
Kiállítva: Komálovics Ádám (93. p.).
Góllövõk: Piri Balázs (14. p.), Bodor Tibor (89. p.) illetve László Levente (5.
p.), Németh Márk (70. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Lukácsháza U19 6-1 (3-0). G.: Berki Zsolt,
Péter Dávid 2, Baráth Szabolcs, Zseli
Bálint, Döbröntei Bálint. Három fordulót követõen egyedül a Celldömölk
nem vesztett még pontot.
A két bajnoki mérkõzést megelõzõen
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még augusztus 23-án játszotta le a
Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupa sorozatban aktuális mérkõzését az együttes, amin, Ostffyasszonyfán a helyi,
egyébként a megyei III. osztályban játszó csapat ellen magabiztos 14 gólos
gyõzelmet arattak. Folytatás majd szeptember végén, az országos kör elsõ
fordulóját követõen. Apropó országos
kör: két évet követõen az idén nem jutott el ide a klub, némi meglepetésre a
minket kiejtõ Sárvár mellett, a Vasszécseny és a megyei II. osztályú Szarvaskend képviselheti a megyét.
A bajnokság nyitó mérkõzésén a Vasvár ellen látott friss, szellemes játékot
nem sikerült átmenteni a folytatásra. A
két döntetlen közül a répcelaki talán
még értékesnek is lesz mondható a
végsõ elszámolásban, a hazai, az eddig
még pontot sem szerzõ ellenféllel
szemben azonban már mindenképpen
a kínos kategóriába tartozik. A kudarc
kategória sem volt túl távol egyik mérkõzésen sem, kijelenthetõ, hogy mindkét meccsen inkább az ellenfél állt közelebb a három pont megszerzéséhez.
Répcelakon két egymást jól ismerõ és
egymástól tartó csapat játékát láthattuk, megerõsített középpályákkal és
védelmekkel. Lassan nyílt ki a találkozó
a zárkózottságából, a mérkõzés e periódusában viszont inkább a hazaiak
elõtt nyílt gólszerzési lehetõség. Talán
a csapatkapitányuk és egyben legjobb
játékosuk kiállítása törte meg azt a lendületet, amivel a finisben akár a maguk javára is fordíthatták volna az állást. A kiszenvedett döntetlen után,
gondolom, mindenki: a nézõk (a tudósító biztos) és sajnos a játékosok, talán
a szakvezetés is úgy gondolta, hogy be
lehet írni az újabb három pontot a nevünk mellé, de a fociban az az egyik
szépség, hogy nem a nevekre, neveknek osztogatják a pontokat, hanem
legtöbbször jó teljesítmény is kell hozzá egyéni és csapat szinten. Az egyéni
képességeket most ki is hagyhatjuk a
vizsgálatból, egyszerûen nincs olyan já-

tékosa a Lukácsházának, aki az adott
posztján jobb képességekkel rendelkezne, mint celli vetélytársa. Akkor
marad a csapat szintû vizsgálódás,
kondíció: ilyen hosszú kispaddal, ráadásul bevetésük esetén ténylegesen is
alternatívát jelentõ játékosokkal nem
lehet kérdéses, ki a jobb. Az egyéni
képzettségbõl is adódó csapat szintû
taktikai és technikai képzettség megint
csak a celliek mellett szólt (elfogultság
nélkül). Akkor mi lehet az ok? Anélkül,
hogy a spanyolviaszt akarnánk feltalálni, a megoldás, hogy a harmadik tényezõben, fejben, azaz mentálisan nõtt
a fejünk fölé a vendég együttes. A két
vereséggel rajtoló lukácsháziak meg
akarták és itt az akartákon a hangsúly,
szerezni elsõ pontjukat, mi meg úgy
gondoltuk meglesz a három pontunk.
Valahogy, úgy, vagy így, de meglesz.
Aztán jött a szerencsétlen forgatókönyv a korai bekapott góllal, ami a
vendégeket megerõsítette hitükben,
minket felpiszkált ugyan, de az egyenlítõ találat megint beterelte a csapatot
a kényelmességbe. Ez megint vérszemet adott a vendégeknek és újabb találatuk majdnem elég is lett nekik.
Körömszakadtáig küzdöttek a sikerért,
mi meg minden vészforgatókönyvet
bevetve ismét „csak” kiegyenlítettünk.
A végén még egy esélyt kaptunk akár
a rá nem szolgált gyõzelemre is, de
egy, a vendégkapus hazaadásnak ítélt
labdafelvétele miatt nyolc méterrõl
elvégezhetõ közvetett szabadrúgást sikerült a kapu mellé rúgni. Ezekben a
rendes játékidõ utáni percekben aztán
a vendégek már úgy túlpörögtek, hogy
egy kiállítás lett a vége, meg az, hogy
a meglepõen nagy létszámú vendégszurkolók szerettek volna a játékvezetõvel egy közvetlen találkozást
összehozni. Szerencsére, fõleg a sípmester szerencséjére nem sikerült nekik. A folytatás, reméljük, pontosabb
folytatás lehetõsége Jánosházán adatik
meg szeptember 9-én, majd egy újabb
hazai meccs az eleddig pontot nem
szerzõ Rum ellen egy héttel késõbb.
Lehet rám cáfolni.
»DOTTO
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