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Az idei év
Kresznerics-díjasai

Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!
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

Fa-Gyula

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

Laminált padlót Fa-Gyulától!
A legújabb színeket raktárról
kínáljuk, azonnal vihetõ.
Extra ajánlatunk: 8 mm-es Szépia parketta: 2690 Ft/m2
Extra erõs 10 mm-es: Roseberg tölgy rusztikus: ÚJ 3290 Ft/m2

Extra erõs 10 mm-es: Naturál tölgy klasszikus:3290 Ft/m2
Az elegáns 7 mm-es Grönland tölgy:
2690 Ft/m2
A „retro” 8 mm-es Vintage tölgy:
2890 Ft/m2
A vadító 8 mm-es Vadtölgy:
2990 Ft/m2
A legújabb 7 mm-es Római tölgy:
2790 Ft/m2
A különleges 8 mm-es Fekete tölgy
2990 Ft/m2
A ragyogó 8 mm-es Gyémánt
2990 Ft/m2
A világos Oregon tölgy 8 mm-es:
2990 Ft/m2
Valamint további 10-12 szín raktáron.
A nálunk vásárolt laminált padlóhoz:
Laminált szegõléc: 365 Ft/fm helyett 0 Ft
2 mm-es alátét habfólia:
180 Ft/m2 helyett 0 Ft
Az ön megtakarítása 545 Ft/m2
(1 m2 laminált padlóhoz 1 m2 alátétfóliát, 1 fm szegõlécet adunk ajándékba)

Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!

Isover, Knauf, Hungarocell
Hõszigetelõ anyagok minden típusban.
Hatalmas készlet, alacsony árak.
Gipszkarton normál: 1190 Ft/ tábla
Megérkeztek a legújabb bõr bakancsok, munkáscipõk!
Divatos és kényelmes, alacsony áron!
Áraink február 19-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek.
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» KITÜNTETÉS

Fehér László közösségi tevékenységét ismerték el
25 éve adományoz a dr. Kiss Gyula
Egyesület – amely mára Baráti Körré
alakult – a Magyar Kultúra Napja alkalmából a közösségi tevékenység elismeréseként Közösségi Kultúráért Díjat
a megyében. Idén ebben a kitüntetésben részesült Fehér László, városunk
polgármestere, aki a díjat 2019. január 19-én vehette át Répcelakon.
– Büszke vagyok erre a díjra, mert úgy
vélem, eleinte mint képviselõnek, 17
éve pedig mint városvezetõnek a képviselõ-testülettel karöltve sikerült a

kultúra, a mûvelõdés területén nemcsak megtartanunk az elõdök által
megkezdett munkát, de – a szûkös
anyagi keretek ellenére – tovább is fejleszteni, az intézmény igazgatójával
együtt. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni,
természetesen adóbevételre is szükség volt, szükség van, úgyhogy nagynagy köszönet illeti a celldömölki lakosokat, akik adóforintjaikkal hozzájárulnak ehhez a munkához. A városban
több civil szervezet is mûködik , amelyek szintén a kulturális élet gazdagításához járulnak hozzá, de nálunk mûködik a Soltis Színház is, amely nemzetközi hírnevet is szerzett Celldömölknek. Szintén nagy visszhangja
volt az öt évvel ezelõtt megrendezett
Munkácsy-kiállításnak, amely Pákh Imre magángyûjteményének darabjaiból
állt össze, és – várhatóan nemsokára –
újra városunkban üdvözölhetünk egy
újabb Munkácsy-tárlatot. Új színfolt a
városban a négy éve megrendezésre
kerülõ Tulipán fesztivál, amely egyedülálló az országban, és büszkék vagyunk rá. Úgy gondolom, ezzel a kitüntetéssel mind az intézményi, mind
a civil közösségek városért kifejtett
kulturális tevékenységét ismerték el.
»LA

Fehér László 1977–1990-ig a Celldömölki Keripar vállalatnál dolgozott
technológusként. 1986-ban a Testnevelési Egyetemen asztaliteniszszakedzõi diplomát szerzett, majd a
Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola testnevelõ tanári szakát végezte el 1991-ben. 1991–2002 között
általános iskolai tanárként dolgozott. 1994–2002-ig a helyi sportegyesület ügyvezetõ elnökeként tevékenykedett.
Polgármesterré választása után kellett megválnia a poszttól, de társadalmi elnökként azóta is segíti az
egyesület munkáját. Másfél évtizede aktívan részt vállal a Mozgássérültek Vas Megyei Szervezetének
Celldömölki Csoportja életében, a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület elnöke, a Magyar
Asztalitenisz Szövetség alelnöke.
1994-ben az önkormányzati választáson választókörzeti képviselõvé
választották, majd a következõ választásokon, hat alkalommal nyert
egyéni körzetet. 2002-ben a Celldömölkön élõk a város polgármesterévé választották, tizenhét éve a város vezetõje. Polgármesterként a
város fejlõdése, a közélet számos
területe egyaránt fontos számára. A
kulturális, mûvelõdési területen infrastrukturális fejlesztések zajlottak:
megújították a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ épületét, 3D-s technikával mûködõ art mozit létesítettek, muzeális létesítmény besoro-

lást ért el a Kemenes Vulkánpark, a
2013-ban épített turisztikai létesítmény. Személyes kapcsolatai révén
vált lehetõvé, hogy öt éve Munkácsy Mihály festményeibõl tárlat
nyílhatott városunkban, ami kuriózumnak számított, hiszen kisvárosban még nem nyílt lehetõség
Munkácsy-kiállításra. Polgármestersége ideje alatt talált igazi otthonra
városunkban a Soltis Lajos Színház.
Az utóbbi években honosodott meg
a Tulipánfesztivál elnevezésû rendezvény, ami egyre ismertebb a
térség kulturális-szórakoztató rendezvényei között.
Támogatja a helyi hagyományok
õrzését, aktívan részt vesz a Kresznerics Ferenc-hagyományok ápolásában, aminek részeként Alsóságon
szobrot állítottak a tudós plébánosról. Vezetésével a képviselõ-testület
kitüntetést alapított a helyi kulturális élet területén elért eredmények
díjazására, a Kresznerics Ferenc-díjat a magyar kultúra napján adja át
a városvezetõ grémium nevében a
kitüntetetteknek. Polgármester úr a
mindenkori képviselõ-testületével,
intézményekkel, a különbözõ szervezetek képviselõivel együttmûködve hatékonyan valósítja meg a terveket. Tenni akarásával, közvetlen
személyiségével szélesebb körben
is hat. Kitûnõ kapcsolatot tart a celldömölki egyesületekkel, civil szervezõdésekkel, az egyházak helyi
egyházközségekkel, segíti õket.
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CELLDÖMÖLK 40

„Cell 40” fotókönyv
Nem ez az elsõ Celldömölköt bemutató fotókönyv, de abban a tekintetben
kuriózum, hogy a város önkormányzatának gondozásában lát napvilágot,
hangzott el a „Celldömölk 40” címû,
városunkat bemutató új kiadvány sajtótájékoztatóján. A több mint 300 Celldömölkrõl készült fotót tartalmazó képeskönyv a település korábbi jelesebb
évfordulóin megjelent kiadványok sorába illeszkedik, hiszen a 30. és a 35.
évfordulóra is hasonló könyvet vehettek kezükbe a celldömölkiek.
A sajtótájékoztatón Fehér László polgármester elmondta, hogy az elõzõ
kiadványok mind külsõ vállalkozások
közremûködésével születtek, ennek ellenére mégis nagymértékben a helyi
önkormányzat és a celldömölki közremûködõk munkája kellett az elkészítésükhöz. A most kiadott fotókönyv ezt
az idegen közremûködést mellõzte,
Celldömölköt szeretõ és Celldömölkhöz
kötõdõ szakemberek munkájaként valósult meg. Gyönyörû fotókon keresztül
mutatja meg a város mai arcát, mely a
polgármester szerint a jövõben a helyiek megóvó és építõ munkájával

«
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még szebb lehet. A kiadvány külsõ
megjelenésében és belsõ tartalmában
is hordozza a Celldömölkkel szoros
kapcsolatban álló alkotók munkáját. A
kötet dizájnját Horváth Attila jegyzi,
fotóanyagát pedig Benkõ Sándor, a
megyei lap többszörösen nívó díjjal elismert nyugalmazott fotóriportere,
rovatszerkesztõje készítette, aki Sárváron él, mégis ezer szállal kötõdik
Celldömölkhöz. Benkõ Sándor az elmúlt
évtizedekben folyamatosan tudósított
a celli eseményekrõl a Vas Népének.
Kedvenc celldömölki helyszínei kezdetben a fekete fehér fotókon kiválóan
bemutatható vasút, majd késõbb a
Cellbe költözõ Soltis színház voltak, de
az idõ múlásával megkedvelte a város
utcáit, tereit, épületeit és rendezvényeit is. Az elmúlt év során a könyvhöz
készített fotók miatt akár hetente
többször is Celldömölk utcáit járta,
vagy a Ság hegyen barangolt.
A fotókönyvet Tulok Gabriella, az önkormányzati hivatal oktatási és közmûvelõdési szakreferense szerkesztette, aki
elmondta, hogy idén két könyvet jelentet meg a város. A még megjelenésre
váró nagyobb lélegzetû munka a 40. jubileumi év kapcsán 40 témakörben dolgozza fel a város múltját és jelenét. Ez a
fotóalbum pedig egy kicsit összesûrítve

Alsóság méltó módon ápolja a neves
tudós-plébános emlékét, elismerve tudományos munkásságát anyanyelvünk
elkötelezett ápolásában és fejlesztésében.

tek csoportja nevében. A program fehér
asztal melletti kötetlen beszélgetéssel
folytatódott az alsósági iskola részönkormányzati helyiségében, ahol a hely
szelleméhez méltóan Remport Elek: ”A
sági iskola” címû versébõl szavalt részletet a tavalyi év Kresznerics díjasa,
Molnár Gábor; majd az elõzõ évek ha-

Dr. Koltai Jenõ beszéde után elhelyezésre kerültek az emlékezés és tisztelet koszorúi Celldömölk Város Önkormányzata, az Alsósági Részönkormányzat, az
Alsósági Római Katolikus Egyházközség,
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára,
valamint a Kresznerics-díjjal kitüntetet-

gyományait követve, miszerint egy-egy
Kresznerics-díjas személy tart elõadást a
jelenlevõknek, Dörnyei Lászlóné nyugdíjas könyvtáros elevenítette fel a hoszszú éveken át zajlott Kresznerics anyanyelvi versennyel kapcsolatos emlékeit,
élményeit.
»REINER ANITA

Tisztelet a tudós plébánosnak
A celldömölki könyvtár névadója, Kresznerics Ferenc 1832. január 18-án hunyt
el Alsóságon. Halálának évfordulóján,
2015 óta Celldömölk Város Önkormányzata, valamint a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár szervezésében
tartanak rövid megemlékezést az alsósági temetõben levõ sírhelyénél.
Kresznerics Ferenc esperes-plébános,
tanár, akadémikus, szótáríró 1812-tõl
kezdõdõen két évtizedet szolgált haláláig Alsóság plébánosaként. Sírhelye is
a városrész temetõjében található, ahol
az idei évfordulón is lerótták kegyeletüket az önkormányzat, a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár, valamint az elõzõ évek Kresznerics-díjasainak képviseletében.
A Nemzeti Sírkert részévé nyilvánított
Kresznerics sírnál dr. Koltai Jenõ esperes-plébános mondott emlékezõ beszédet, méltatva elõdje nagyságát, akit a
Magyar Tudományos Akadémia 1831ben tiszteleti tagjának választott, szótárát pedig akadémiai jutalommal tüntette ki. Kultúrtörténészek szerint Kresznerics Ferenc életmûve nem nyerte el a
jelentõségének megfelelõ megbecsülést, ezért is fontos, hogy Celldömölk és
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mutatja
meg
a
2018-2019-es
Celldömölköt, a város természeti és
épített környezetét, az itt élõ emberek
munkáját, az egyházakat, a sportot és a
nagyobb rendezvényeinket.
Mostantól tehát 2000 forintosos áron a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban, az önkormányzatnál, és a
turisztikai egyesületnél megvásárolható a „Celldömölk 40” címû új kiadvány, ami akár a családi könyvespolcokon, akár ajándékként is jó választás
lehet celldömölkieknek és turistáknak
egyaránt.
»SZ.A.
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» RENDEZVÉNY

A magyar kultúra ünnepe
1989 óta, január 22-e a magyar kultúra
hivatalos ünnepe. Ennek jegyében
Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, valamint a Kresznerics Ferenc Könyvtár évrõl évre szervez városi ünnepséget a Magyar Kultúra Napja
alkalmából, melyet idén január 21-én
rendeztek a mûvelõdési központban.
196 esztendõvel ezelõtt, 1823. január
22-én tisztázta le Kölcsey Ferenc Csekén a „Himnusz” kéziratát. Erre a napra három évtizede a Magyar Kultúra
Napjaként emlékezünk. Az idei évi városi ünnepség kezdetén Simó Éva elõadómûvész tolmácsolásában hangzott
el nemzeti himnuszunk, majd Fehér
László polgármester ünnepi köszöntõje
következett. A városvezetõ beszéde
után kitüntetések átadására került sor.
Celldömölk Város Önkormányzata a városi könyvtár kezdeményezésére 2008ban „Kresznerics Ferenc-díj”-at alapított a könyvtárügy, a könyvterjesztés,
a nyelvészet, a magyar kultúra és külföldi megismertetése, az oktatás, az
egyházi élet és a tudomány területén
maradandót alkotók részére.

HUSZ ZOLTÁN, HOLÉCZI ZSUZSANNA ADOMÁNYOZÓ FIA

A díjat idén a celldömölki származású
Pacskovszky-testvérek vehették át
kimagasló mûvészeti tevékenységükért
Fehér László polgármestertõl és Farkas
Gábor jegyzõtõl. A testvérpár idõsebb
tagja, József filmrendezõ és forgatókönyvíró. Filmes alkotói munkáját
több jelentõs szakmai díjjal ismerték el
eddigi pályafutása során. Gazdag szakmai munkája és számos elfoglaltsága
mellett mindig szakít idõt arra, hogy
hazalátogasson szülõvárosába, és segítse a helyi kulturális élet tartalmasabbá
tételét. Napjainkban is állandó vendége

és szakértõje a mûvelõdési központ által szervezett rendezvényeknek: vetítések, közönségtalálkozó, TOTAL-PLAN
független filmesek fesztiválja.
Az ifjabb Pacskovszky, azaz Zsolt forgatókönyvíró, fordító, író. Több tucat
francia nyelvû irodalmi mûvet fordított

magyarra. Írt novellákat, hangjátékokat, forgató-könyveket, gyerekkönyveket, ifjúsági regényt. Többször dolgozott
együtt testvérével, akivel közös regényük is született. Íróként és dramaturgként is rendszeresen megfordul a
mûvelõdési központban. A Kresznerics
Ferenc Könyvtár író-olvasó találkozóin
és az Art Mozi filmes rendezvényein találkozhatnak vele a celldömölkiek.
A Kresznerics Ferenc-díjak átadásán túl
diákok elismerésére is sor került. A
Kresznerics Ferenc Könyvtári Kultúráért
Alapítvány ösztöndíj pályázatot hirdetett hátrányos helyzetû, tehetséges,
bármely kemenesaljai általános iskolába járó 3-7. osztályos általános iskolai
tanulók számára. A 2017-ben létrejött
Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató
Alap eredményhirdetésére minden évben szintén a Magyar Kultúra Napján
kerül sor. Idén a Celldömölki Városi Általános Iskola két tanulójának, Tomasits Márk 5. c osztályos és Zakár
Alexandra 7. c osztályos diáknak adta
át az ösztöndíj támogatásról szóló oklevelet Fehér László polgármester,
Esztergályos Jenõ, az Alapítvány alapítója és a kuratórium tagja, valamint
Németh Tibor, a kuratórium elnöke. A
kuratórium honorálja azon pedagógusokat is, akik fontosnak tartják a Tehetségtámogató Alap céljainak megvalósítását. Döntésük értelmében idén Né-

meth-Vass Veronika tanárnõ vehette át
az errõl szóló oklevelet. Ezután az
egyik friss ösztöndíjas, Zakár Alexandra
szavalta el a Szózatot, majd az ünnepi
program második része következett,
melynek keretében Hûvösvölgyi Ildikó
Kossuth-díjas színmûvésznõ mutatta be
„Kaleidoszkóp” címû mûsorát. Az elõadómûvész négy téma köré csoportosítva adott elõ ismert és kevésbé is-

HÛVÖSVÖLGYI ILDIKÓ SZÍNMÛVÉSZNÕ ELÕADÁSÁVAL EMELTE AZ EST FÉNYÉT

mert verseket a magyar költészet
gyöngyszemeibõl válogatva. A témák
között éppen úgy szerepelt a család, a
szeretet, a szerelem, mint a haza és a
hit. Az elõadás során többek között
Petõfi Sándor, Kosztolányi Dezsõ, Ady
Endre, Radnóti Miklós, Reményik Sándor, József Attila, Weöres Sándor versek hangzottak el a mûvésznõ tolmácsolásában, valamint néhány megzenésített költemény is Szabó Gyula
közremûködésével, aki nem mellesleg
Hûvösvölgyi Ildikó növendéke volt a
Madách Musical Mûhelyben.
»REINER ANITA
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Kitüntetések adományozása a város 40 éves évfordulóján
Celldömölk Városért Emléklapot kaptak
2019. január 12-én Celldömölk Város Önkormányzata Celldömölk városavatásának 40. évfordulója alkalmából
„Celldömölk Városért Emléklapot” adományozott a Celldömölkért elkötelezettséggel és példaértékû hivatástudattal végzett több évtizedes kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként.
Celldömölk Város Önkormányzata „Celldömölk
Városért Emléklap” kitüntetést adományozott
kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként Gasztonyi Csabának.
Gasztonyi Csaba Celldömölkön született. A
Savaria Szakközépiskolában vasútgépész szakon végzett, 1978-ban kezdett el dolgozni a MÁV Celldömölki
Vontatási Fõnökségén. Mozdonyvezetõként dolgozott, majd
elvégezte a tisztképzõt, és gépészeti diszpécser lett. Munkája
mellett fontos része életének a celldömölki sportegyesület.
1973-ban lett igazolt labdarúgója a Celldömölki Városi és
Vasutas Sportegyesületnek. Kapusként egy évig a Haladás
csapatában játszott, de visszajött Celldömölkre. 17 évesen a
felnõtt labdarúgócsapatban is védett. Az aktív sportolást a
munkája miatt 1980-ban hagyta abba, de nem szakadt el a
sporttól, sportvezetõként ma is a celldömölki fociért tevékenykedik. 1995-ben a csapat kapusedzõje lett, majd szakosztály-vezetõként dolgozott a csapatért. 2014 óta a CVSE
egyik alelnökévé választották, és a szakosztály technikai
vezetõjeként is dolgozik. Sportvezetõként nem csak a
sportszakág mûködtetéséért, de a létesítmények fejlesztéséért is felel. A sportolókkal, sportvezetõ társaival és a sportot
szeretõ közönséggel is jó kapcsolatot alakított ki, igazi közösségi ember.

Ugyancsak „Celldömölk Városért Emléklap”
kitüntetésben részesült Fazekas Péter.
Fazekas Péter hatéves korában kezdett el
pingpongozni a BVSC-ben, ahol 11 évet játszott. Egy év kihagyással 2007 óta játszik a
Celldömölk csapatában.
19-szeres utánpótlás magyar bajnok, nyolcszoros felnõtt
magyar bajnok egyéniben és párosban. Négyszer gyõzött a
felnõtt TOP12 bajnokságban, kétszeres ifjúsági Európabajnoki ezüstérmes, felnõtt Európa-bajnokságon csapatban
6. helyezett lett.
Kiváló sporteredménye közül nekünk, celldömölkieknek a
legfontosabb és szívünkhöz legközelebb álló, hogy az asztalitenisz sport legmagasabb magyar bajnokságában, az extraligában mind a nyolc alkalommal tagja volt a celldömölki
bajnokcsapatnak, és nemzetközi Klubcsapatok Szuperligájában is bajnok lett vele a csapat.
2017 áprilisa óta a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökségi tagja, 2018 márciusától a Magyar Asztalitenisz Szövetség
fejlesztési igazgatója.
A Testnevelési Egyetemen sportmenedzser szakon végzett,
évek óta szervezi a sportág népszerû eseményeit, a Generációk Csatáját, a Ligák Kupáját, a Kopogós Országos
Bajnokságot és a Kopogós Európa-bajnokságot.

„Celldömölk Városért Emléklap” kitüntetésben részesült továbbá Kocsis Orsolya, aki
Celldömölkön született, általános és középiskoláját is szülõvárosában végezte. A gimnáziumi érettségi után a gyõri Széchenyi István Mûszaki Fõiskolán szerzett diplomát településmérnök szakon.
Rövid ideig a Vas Megyei Önkormányzat Területfejlesztési
Titkárságán dolgozott, azonban hazahívták a Celldömölki
Polgármesteri Hivatalba. 1996 óta dolgozik a közigazgatás átszervezése miatt mai nevén Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatalban elõbb kommunális ügyintézõként, majd építéshatósági, illetve pályázatkezelõi ügyintézõként. Öt éve látja el
a mûszaki osztály vezetõhelyettesi teendõit. Közben másoddiplomát szerzett közgazdász szakon a gyõri egyetemen, és
beruházási, közbeszerzési referens tanfolyamot is végzett.
1997 óta foglalkozik hazai, majd európai uniós pályázatokkal.
A Kemenes Vulkánpark építését éppúgy nyomon követte, mint
például az általános iskolák és a Vörösmarty óvoda felújítását,
a pályázatok beadásától azok lezárásáig.
Magas szintû szakmai munka, lendületes, precíz és igényes
munkavégzés jellemzi. Közvetlen személyisége igazi közösségi emberré teszi, kiváló kapcsolatot ápol kollégáival és a partnerekkel, ügyfelekkel is.

Szintén „Celldömölk Városért Emléklap” kitüntetésben részesült Klampár Tibor.
Klampár Tibor kétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok, olimpiai 4. helyezett
sportoló, a celldömölki nyolcszoros magyar
bajnok asztalitenisz-csapat vezetõedzõje.
Nyolcévesen kezdte pályafutását, 11 évesen
serdülõ válogatott, 13 évesen serdülõ Európa-bajnokvolt. 15
évesen a leningrádi ifjúsági Európa-bajnokságon ezüstérmet
szerzett, itthon pedig megnyerte a felnõtt magyar bajnokságot. 1971-ben Nagojában Jónyer Istvánnal megnyerte a világbajnokságot férfi párosban. 1979-ben Phenjanban a vb-n
csapatban aranyérmet szerzett. 1981-ben Kuala Lumpurban
elnyerte a Világ Kupát. 35 évesen, 1988-ban a szöuli olimpián negyedik helyet szerzett. Túl a negyvenen még tagja volt
az Európa-bajnoki ötödik helyezett csapatnak.
A magyar asztalitenisz aranykorának élõ legendája Celldömölkön edzõként is bizonyított. 2005 óta vezetõedzõje a
celldömölki asztalitenisz-csapatnak. Irányításával a legfelsõbb magyar bajnoki osztályban, az extra ligában játszó
együttes egy bronz-, három ezüst- és nyolc arany aranyérmet szerzett. A Klubcsapatok Szuperligája elnevezésû európai kupában is több dobogós helyet, köztük aranyéremig vezette együttesét.
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» KITÜNTETÉS

Kresznerics Ferenc-díjasok a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Pacskovszky József filmrendezõ és forgatókönyvíró 1961. április 25-én született Celldömölk városában.

Az érettségit követõen 1980-ban felvételt nyert a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemre, ahol öt évvel késõbb
diplomázott, majd ezt követõen jelentkezett a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolára. Film- és televíziórendezõi szakon végzett, oklevelét 1989-ben vehette át. Olyan kiváló tanárok keze
alatt képezte magát, mint Szabó
István, Makk Károly és Gazdag Gyula.
Fõiskolai vizsgafilmje több díjat is nyert
– az alkotás „Sellõ félig a habokból”
címet kapta.
Elsõ önálló rendezésére 1994-ben került sor. Az „Esti Kornél csodálatos utazása” címû film Kosztolányi Dezsõ novellái nyomán készült el. 1995 és 1999
között a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán tanított, majd megrendezte az
„Ég velünk!” címû filmdrámát, melyet
2005-ben mutattak be a hazai mozik.
Hajdú Szabolcs nagy port kavart
Bibliothéque Pascal címû filmjén is dolgozott, majd megrendezte A vágyakozás napjai (2010) címû filmdrámát.”
A rendezõ legfrissebb alkotása A tökéletes gyilkos” címû thriller, mely testvérével, Pacskovszky Zsolt dramaturggal közös munkájuk. Itt, elõzõ filmjéhez hasonlóan ismét László Zsolttal
dolgozott együtt. A film nõi fõszerepére a még ismeretlen tehetséget,
Hõrich Nóra Lilit hívta meg. Pacskovszky József filmes alkotói munkáját több
jelentõs szakmai díjjal ismerték el.
1995-1998 között tanársegéd a Színház
és Filmmûvészeti Fõiskolán. 2012-ben
„Doctor of Liberal Arts” fokozatot nyert
el a Színház és Filmmûvészeti Egyetemen. 2013–2014 között film és médiaoktató volt a Zsigmond Király Fõiskolán.
2014-2015 között fõállású Senior
Lecturer in Filmmaking volt a Bournemouth University Media School-ban,
ahol angol nyelven tanított filmkészí-

tést, valamint supervisor volt rendezõ,
operatõr és vágó hallgatóknál. Angol
és külföldi hallgatókat egyaránt oktatott, van olyan volt diákja, aki már
Mike Leigh mellett dolgozik. 2017–
2018-ban óraadó volt a Pázmány
egyetemen. A Budapesti Metropolitan
Egyetemen 2017 õszétõl tanít fõállású
oktatóként.
Pacskovszky József gazdag szakmai
munkája és számos elfoglaltsága mellett mindig szakít idõt arra, hogy hazalátogasson szülõvárosába, és segítse a
helyi kulturális élet tartalmasabbá tételét. A Berzsenyi Dániel Gimnázium
70-es évek diáknapjainak rendezõje, a
Szikra Mozi törzslátogató diákja. Napjainkban is állandó vendége és szakértõje a mûvelõdési központ által szervezett rendezvényeknek: vetítések, közönségtalálkozó, TOTAL-PLAN független
filmesek fesztiválja.
Celldömölk Város Önkormányzata Pacskovszky József filmrendezõt, forgatókönyvírót kimagasló mûvészeti tevékenységéért a Magyar Kultúra Napja
alkalmából Kresznerics Ferenc-díjban
részesítette.

Pacskovszky Zsolt forgatókönyvíró, fordító, író

1968-ban született Celldömölkön.
Francia nyelv és irodalom szakos tanulmányait az ELTE-n és Brüsszelben végezte. Az 1990-es években három,
felnõtteknek szóló prózakötete jelent
meg, több írásából film, illetve hangjáték készült. Említhetjük a „Záróra” címû
novelláskötetet 1995-bõl, az „Intim”
címû levélregényt 1998-ból, és a
„Moribond” címû „regényfilmet” szintén 1998-ból. A Lélekdoki sorozat és a
remélhetõleg sorozattá váló Álomren-

dõrség a kiskamaszoknak szóló irodalom. A Móra kiadó fiataloknak szánt
Tabu-sorozatában jelent meg a „Szabadesés” címû regény, melynek helyszíne Celldömölk. Mintegy harminc
francia nyelven íródott regényt, színdarabot fordított magyarra. Timothée de
Fombelle Ágrólszakadt Tóbiás-sorozatának elsõ kötetéért (A számkivetett)
két jelentõs díjat is kapott. Szenvedélye, a foci mellett a francia kultúra
szerelmese, de mivel a magyar nyelvet
izgalmasabbnak tartja a franciánál,
Budapesten él; fantáziája segít neki abban, hogy az ablakából ellásson az
Eiffel-toronyig.
Pacskovszky Zsolt több tucat francia
nyelvû irodalmi mûvet fordított magyarra. Írt novellákat, hangjátékokat,
forgatókönyveket, gyerekkönyveket, ifjúsági regényt. Többször dolgozott
együtt testvérével, Pacskovszky Józseffel, akivel a „Nõ kutyával és holddal” az elsõ közösen írt regényük.
Pacskovszky Zsolt valamikor a 80-as
években, celli gimnazistaként elhatározta, hogy betûrendben haladva végigolvassa a városi könyvtár gyûjteményét. Három szerzõt „A”-val, hármat „B”-vel, és így tovább. A „W”-vel
gondjai voltak, de az biztos, hogy így
ismerkedett meg például Camus-vel.
Ha valaki netán a mai gimnazisták közül tenne hasonló elhatározást, a
Kresznerics könyvtár polcain a „P”-nél
több Pacskovszky-kötetet is talál.
Pacskovszky Zsolt íróként és dramaturgként is rendszeresen megfordul a
mûvelõdési központban. A Kresznerics
Ferenc Könyvtár író-olvasó találkozóin
és az art mozi filmes rendezvényein találkozhatnak vele a celldömölkiek.
Írásaiban gyakran idézi meg szülõvárosához kötõdõ emlékeit: „Egy kis
városban születtem. Kiskoromban még
óriásinak tûnt, titkokkal telinek, és 3
forintba került egy kétgombócos fagyi.
Szerettem ott élni. A suliban Pacsi volt
a becenevem, a helyi serdülõ focicsapatban viszont kis Pacsi, mert az ifi csapatban volt egy nagy Pacsi is, a bátyám. Gyerekkoromban a focipálya
mellett a könyvtár volt a kedvenc helyem. Imádtam a könyvek friss vagy
ódon papírillatát és faltam õket, egyiket a másik után, hogy továbbra is kalandosnak álmodjam az életem.”
Celldömölk Város Önkormányzata Pacskovszky Zsolt írót kimagasló mûvészeti
tevékenységéért a Magyar Kultúra
Napja alkalmából Kresznerics Ferenc díjban részesítette.
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CELLDÖMÖLK 40

«

Sipos László

Elviszem Celldömölköt
(Nyomokban Erdõs Virágot tartalmaz)
„viszem a régen kihízott nacim”
viszem a celldömölki búcsúból a macim
„ezernyi véglet közül a köztest”
viszem a Harangozó Kupi Miki összest
„ott lesz az ágyam, ahova fekszem,
elviszem alvókának egy-két régi exem
viszem a barnát, viszem a szõkét
viszem a felhalmozott kapcsolati tõkét”
„Ezt is elviszem magammal”
„viszem a tutit, viszem a gagyit”
viszem a Szentháromság téren ülõ nagyit
viszem a posta elõl Koptik Odó álmát
viszem a város szüreti felvonulását
„viszem a bölcsit, viszem a temetõt”
nem tudom miért szerveznek ünnepséget délelõtt
„kicsit a nyarat, kicsit a telet”
viszem a térkövezett Dr. Géfin teret
Ezt is elviszem magammal
Sághegyi fehéret, sághegyi bordót
elviszem magammal az összes boroshordót
viszem a polgi õszülõ haját
viszem a KMK tetején ülõ Maját
viszem a Restit, viszem a vasutat
elviszek mindenkit ki a lomison kutat
„elviszem ezt is, elviszem azt is
viszem a jófiút, de elviszem a”... azt is.
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Szemenyei László

40 éves a város!
Negyven éve immár
Celldömölk újra város,
Rangjára rég vágyott
A lokálpatrióta népe.
Egyidõs a történelme
Letelepült õseinkkel.
Itt volt az õsi apátság,
Dömölki protestánsság,
A betelepült iparosok,
Kereskedõk, fogadósok.
Híres itt a zarándokság,
Az õshonos vasutasság.
Több község hozta létre,
Nemesdömölk nemessége,
A pórdömölki apátsága,
Az alsósági bazaltbánya.
Az izsákfai földmûvesek
Vidékrõl jövõ telepesek.
Vészhelyzetet átélhetett,
A háborúba bemenetelt,
Jártak itt a germánisták,
Az orosz vöröskatonák,
És bombázó Liberátorok,
Ezek nagyon fájdalmasok.
Ma a város is virágozik,
Küllemében is meglátszik,
Szépek az utcák, a terek.
Szaporodnak a vendégek,
Lelkes, jó vezetõi vannak,
A munkától nem riadnak.

Ezt is elviszem magammal
Szemeitekbõl viszem a szálkát
elviszem csontlevesestûl a Rezgõnyárfát
viszek egy lassan ébredõ vulkánt
elviszem celli Máriánk zarándokútját
„viszek egy szívet, viszek egy májat”
elviszem az Új-Kemenesaljai tájat
viszem a mézet, viszem a mázat
viszem a nem SOLTÉSZ... hanem SOLTIS Lajos Színházat
viszek egy Berzsenyi gimis mesét
„viszem a legesleges legutolsó esélyt
ki tudja lesz e búcsúzni idõm”
viszem a soha nemlétezõ szabadidõm
„mit bánom úgyis, elviszem lazán
elviszem gond nélkül a hátamon a HAZÁM
aki ma büntet, az holnap lövet
viszek egy mindig újra föl-földobott követ”
Ezt is elviszem magammal
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Celldömölk, köszöntünk,
A negyven évet megéltük.
Ezután is menetelj elõre!
Munkának lesz gyümölcse,
Kívánok szép születésnapot,
Hála, akik ezekért alkotott!
Celldömölk, 2019. január 12.

Celldömölk 40
40 év 40 kép címmel fotókiállítás tekinthetõ meg a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár Móritz
Sándor galériáján. A kiállítás Benkõ Sándor fotóriporter
képeinek felhasználásával készült.
Látogatható: 2019. március 31.
Celldömölki Album – Városavatás 1979. január 06.
Helytörténeti kiállítás a KMKK elõcsarnokában.
Látogatható: 2019. február 28.

Új Kemenesalja » 2019. 02. 01.

» VEGYES

Népszerû volt a jégpálya
Mint azt a városlakók és idelátogatók is
megtapasztalhatták, két hétre alkalmi
korcsolyapálya költözött a városközpontba. Az új kezdeményezés sokak
tetszését elnyerte, hiszen a speciális,
nagysûrûségû mûanyagból lerakott
négyévszakos mûjégpálya látogatottsága minden várakozást felülmúlt.
Amint arról Fehér László polgármester
beszámolt, a két hét alatt sokan használták ki a jégpálya nyújtotta örömö-

ket, és mind a gyerekek, mind a felnõttek körében nagy népszerûségnek
örvendett. Az általános és középiskolások testnevelés óráik keretében keresték fel a pályát, mintegy 1500 diák
fordult meg a téren. Közel ugyanennyire tehetõ a korcsolyát bérlõk szá-

Szépkorú köszöntése

ma, és 500-1000 közötti azok létszáma, akik saját korcsolyájukkal rótták a
köröket. A 400 m2-es pálya bérleti díja
1 millió forint volt, ezen összeg csaknem 40%-a be is folyt a korcsolyabérlés forintjaiból.
A nagy népszerûségre való tekintettel
a tervek közt szerepel, hogy az önkormányzat az idei évben még egyszer kibéreli a pályát. Továbbá az is felmerült
már, hogy a liget területén kialakítanának egy betonos pályát, ami KRESZ

parkként mûködhetne a gyerekek
számára, bizonyos idõközönként pedig
mûjégpályaként funkcionálhatna. A
városvezetõ köszöni mindazok munkáját, akik a korcsolyapálya létrejöttében
és sikeres mûködtetésében segítséget
nyújtottak.
»REINER ANITA

Kosztolánczi Lászlónét 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Farkas
Gábor, a város jegyzõje. Lili néni 1928.
október 26-án született Celldömölkön.
Édesapja uradalmi gazda volt a Szent
Benedek rend gazdaságában, fiatal
lány korában Lili néni ide járt napszámba. Késõbb varrónõként, majd a
Keriparban dolgozott. Másodállást is
vállalt, orvosi rendelõben takarított,
ezt nyugdíj mellett még tíz évig folytatta. Házasságukból két lány- és egy
fiúgyermek született. Mindhárman
helyben vagy a közelben laknak és segítenek Lili néninek megkönnyíteni a
mindennapokat. Kosztolánczi néni hat
unokával és két dédunokával büszkélkedhet. Mivel unokái távol élnek, Lili
néninek az a kívánsága, hogy vezessék be az internetet a lakásába, hogy
gyakrabban tudjon kommunikálni velük is. Lili néninek további jó egészséget és hosszú boldog életet kívánunk!

Amikor mentõhelikoptert kell riasztani
Celldömölkön 2007 óta mûködik korszerû mentõállomás, ám az azóta eltelt
évek alatt sem vált valóra a celliek
azon kívánsága, hogy a városban esetkocsi is állomásozzon. Ennek következtében évente több alkalommal is mentõhelikopternek kell elvégezni a súlyos
betegek sürgõsségi kórházba juttatását.
Általában összeszorul mindannyiunk
gyomra és futótûzként terjed a hír, ha
meghalljuk, hogy mentõhelikopter érkezett a városba. Évente több alkalommal tapasztalhatjuk, hogy Celldömölkön, a CVSE sporttelepen landol a jármû annak érdekében, hogy súlyos beteget szállítson gyógykezelésre a megfelelõ súlyponti kórházba. Megkérdeztük a Celldömölki mentõállomás vezetõjét, milyen esetekben van szükség

erre a mentési formára. Homlok István
Mentõállomás-vezetõ elmondta, hogy
nem azért jön mentõhelikopter, mert
mindig speciális problémáról van szó,
vagy annyira súlyos a beteg állapota,
hogy csak nagy távolságban lévõ kórházban kaphatná meg a gyógykezelést, hanem azért, mert a legközelebb
Sárváron és Répcelakon állomásozó
esetkocsik közül mindegyik foglalt. Ha
a szállítás közben magasabb szintû
ápolást kívánó beteghez nem tudnak
esetkocsit küldeni, akkor riasztják a
mentõhelikoptert, ami Balatonfüredrõl,
vagy Sármellékrõl felszállva jó idõ esetén az esetkocsi érkezési idejével megegyezõ 15 perc alatt Celldömölkre tud
érni. Az ilyen szállításnak azonban a
földitõl eltérõ a protokollja. Mivel a
levegõben a kis hely és a repülés miatt

nem biztosítottak a betegellátás feltételei, ezért felszállás elõtt hosszasabb elõkészületre van szükség. Megpróbálják stabilizálni a beteg állapotát
és sokszor altatják is szállítás közben.
Az égési sérüléssel járó, szerencsére
nem gyakran bekövetkezõ eseteknél
azonban minden esetben helikoptert
riasztanak. Ilyenkor ha gyermek a
beteg, Budapestre, ha felnõtt, Gyõrbe
szállítják.
A távolabbi állomáshelyeikrõl a mentõhelikoptert tehát nemcsak különleges esetekben riasztják az egészségügyi szakemberek, hanem akkor is, ha
a sárvári vagy a répcelaki esetkocsira
lenne szüksége egy celli betegnek, ám
ezek a sürgõsségi mentõautók nem
elérhetõk.
»SZ. A.
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In memoriam Szabó László „CENTER”
(1932–2018)
Életének nyolcvanhatodik évében elhunyt a sokak által ismert – népszerû családapa – vasutas és
sportoló. Külsõvaton született 1932.
10. 14-én, harmadik gyermekként látta meg a napvilágot. 1944-ben Tóth II.
Józseffel minisztrálás után futva tették
meg a hat kilométeres távolságot Dabronyba, ahol német katonaválogatott
ellen játszottak volna. A mérkõzés elmaradt, a rádió bemondta, hogy kiléptünk a háborúból. 18 évesen került a
MÁV Fûtõházhoz, nyugdíjas koráig
mozdonyvezetõként dolgozott. 1953ban sorkatonai szolgálatot teljesített
Verpeléten, Várpalotán, ahonnan már
külön engedéllyel hazaengedték futballozni.
1955-ben megnõsült, felesége Csupor
Irén, a házasságukból született Ferenc
1956-ban és Judit 1957-ben. Nagyszerû családapa volt, mindig jókedvû,
szerette a barátokat és a zenét feleségével együtt. Irénke néni 2016-os
halálával a jókedv, a nagy séták elmaradtak, szótlanná vált. Aktívan
részt vett a 60-as, 70-es években készült „kaláka házak” építésében. Rá
mindig lehetett számítani. A sok-sok
ismerõs és barát közül néhányat szeretnék kiemelni:
Tóth II. József labdarúgó, az 1954-es
VB ezüstérmese, tizenháromszor játszott a válogatottban, Csepel labdarúgó csapatával bajnok (Mersevát,
Budapest);
Dr. Hideg János vezérõrnagy, Honvéd
Kórház vezetõje, a magyar ûrkutatók
orvos vezetõje (Külsõvat – Budapest);
Takács Árpád 1938–2018 a gyõri rádió
sportvezetõje (Mersevát – Gyõr); Kiss

Imre mozdonyvezetõ (Nagysimonyi);
Gersey József (Zsiga) MÁV dolgozó
(Celldömölk).
Celldömölkön van egy mondás „valaki vasutas – volt vasutas – lesz vasutas!” Õ 18 éves korában jelentkezett a
vasúthoz a különbözõ sikeres vizsgák
után. A 424-es mozdonyra került,
mint mozdonyvezetõ, mellette fûtõk
segítették a tevékenységét. 1965-ben
sikeres vizsgát tett a diesel (Szergej)
korszerû gépre is, mozdonyvezetõként dolgozott továbbra is. Feladatát mindvégig magas szinten végezte.
Példamutatásban élen járt, munkáját
több alkalommal dicséretben, kitüntetésben ismerték el. A fõnökség számíthatott rá, tisztelték a vezetõk, Polgár József és Fehér Tamás vontatási
fõnökök.
A külsõvati fiatalember 18 évesen
jelentkezett a nagyhírû sportklubba.
Az 1950/51-es bajnokságban már aktívan részt vett. Õ három generációval
játszott, többek között Pukler Istvánnal
és Budaival. Késõbb a csapat vezéregyénisége, csapatkapitány lett.
Játékos tudása, góljai alapján érdemelte ki és kapta a „CENTER” nevet.
Sokan játszottak vele, a teljesség igénye nélkül: Udvardy, Tarróssy, Horváth
(Brü) Lajos, Gyürüsi, Somogyi Kálmán,
Lábas tanár úr, Nyíró, Zseli stb., és akik
magasabb osztályba léptek: Tormási,
Varga kapusok, Budai Gábor, szombathelyi Haladás; Nagy György, MÁV
Elõre; Molnár László, München 1860.
1956-ban 5000 nézõ elõtt játszottak a
Tatabányai Bányásszal 4:2-es mérkõzésen, Szabó László kiválóan játszott
(Vas Népe tudósítása).

1960. Burgenlandban „Húsvéti Kupát”
szerveztek négy csapat részvételével,
Celldömölk elsõ helyezést ért el, ahol
Szabó László a jók között szerepelt.
Celldömölk–Vép 6:0-s mérkõzésen három góllal járult hozzá a nagyszerû
eredményhez. A csapat a megyeiben
Kõszeg, Szentgotthárd, Sárvár, Körmend és öt szombathelyi csapattal vívott színvonalas mérkõzéseket. Az NB
III-ban Keszthely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Pápa, Mosonmagyaróvár,
Gyõr, budapesti csapatokkal mérték
össze a tudásukat. Ezeken a mérkõzéseken a „Center” mindig kiválóan
teljesített. Több alkalommal próbálták
elcsábítani, de õ nem lépett, szíve
mindig Celldömölkhöz, Külsõvathoz és
Kemenesaljához húzta (Pécsi VSK,
Pápai Textiles)
1965-ben vonult vissza az aktív labdarúgástól, hosszú pályafutása során
komoly sérülései nem voltak. Álmait
fia váltotta valóra, Szabó Ferenc
(1956) Haladás, FTC, Gyõr és
Celldömölkön fejezte be sportpályafutását. Feri 10-es osztályzatot kapott az
1974-ben lejátszott FTC-Gyõr mérkõzésen, ahol öt góllal járult hozzá a
csapat gyõzelméhez.
Elment egy nagyszerû ember, a „Center”, élete példás volt mindnyájunk
számára. Emlékedet megõrizzük, nyugodj békében!
A cikk megírásához segítséget nyújtott Udvardy Mihály játékostárs, Somogyi Kálmán mozdonyvezetõ és játékostárs és Fehér Tamás MÁV vontatási fõnök.
»VÓRUM ISTVÁN
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nyedén érvényesítette a papírformát.
(2-4), Lelkes – Kriston 0:3 (-7, -7, -3)
Meglepõen simán nyert Kriston. (2-5).
3. kör: Novota – Fazekas 3:1 (-5, 7, 8,
16) Nagy csatát vívott egymással a két
rutinos játékos. Fazekasnak volt lehetõ-

(4-5), Peko – Kriston 1:3 (-7, -6, 3, -8)
Kriston, a 4. játszmát leszámítva, végig
kézben tartotta a találkozót. (4-6).
A negyeddöntõ elsõ felvonásán a celldömölki csapat sima gyõzelmet arathatott volna, 5-2-ig könnyen eljutottak
Klampár Tibor játékosai, azonban a
hatodik gyõzelmet csak az utolsó
meccsen tudták begyûjteni. A körülmé-

sége a 4. szettben, hogy kivívja a
döntõ játszmát, ám több játszmalabdát
is elveszített. (3-5), Lelkes – Szita 3:2 (10, 7, -5, 5, 9) Szita elõtt is ott volt a
lehetõség, hogy megszerezze a 6. celli
gyõzelmet, de öt szettben alul maradt.

nyek nem a cellieknek kedveztek, hisz
a kicsi, párás teremhez a házigazdák
szoktak jobban hozzá, de ez sem tudta
megakadályozni a címvédõt abban,
hogy elõnybõl várhassa a visszavágót.
»CSUKA LÁSZLÓ

Fél lábbal a négy között
SK Vydrany(szlovák) – CVSE-SwietelskyJufa Hotels 4-6. – Vydrany, férfi-asztalitenisz Klubcsapatok Szuperligája, negyeddöntõ, elsõ mérkõzés.
Páros: Lelkes, Novota – Szita, Kriston 3:1
(-9, 8, 5, 5) Az elsõ szettet szoros küzdelemben még nyerni tudta a celldömölki
kettõs,ám a folytatásban már nem találták a hazaiak ellenszerét. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Peko – Szita 0:3 (-10, -4,
-4) A fiatal szlovák játékosnak nem
volt esélye Szita ellen. (1-1), Novota –
Kriston 2:3 (9, 6, -8, -9, -4) A hazaiak
elsõje jól kezdett. Az elsõ két szett
után úgy tûnt, simán nyerni tud, ekkor
azonban rákapcsolt Kriston, és hatalmasat küzdve fordítani tudott. (1-2),
Lelkes – Fazekas 0:3 (-9, -4, -7) Egy játszma erejéig még meccsben tudott
lenni Lelkes, utána viszont nem volt
kérdéses, hogy megszületik a harmadik celli siker. (1-3).
2. kör: Novota – Szita 3:1 (9, -8, 9, 9)
Szoros meccsen maradt alul a celli játékos, kis szerencsével fordítva is alakulhatott volna az eredmény. (2-3), Peko –
Fazekas 0:3 (-6, -11, -8) Fazekas köny-

Jó kezdés után vereség
CVSE-Vulkán Fürdõ – Dombóvári Kosársuli KE 65-76 (24-13, 17-19, 10-22, 1422)
NB II-es kosárlabda-mérkõzés, Celldömölk 150 nézõ, jv.: Tóth, Esztergályos.
CVSE: Esztergályos 4, Németh 1, Szabó
19/15, Rozmán 13/3, Orbán 11. Cs.:
Kovács 9/6, Somogyi 8, Bíró, Adorján,
Csói, Gál. játékos-edzõ: Szabó Bence
Dombóvár: Tóth K. 16/12, Németh 2,

Fetzer 13/3, Pölöskei 10, Fazekas 7.
Cs.: Farkas 17/3, Takács 8, Dávid 3,
Kõnig.
Nagyszerûen kezdett a házigazda, 3
perc alatt 9-0-s elõnyre tett szert a tabella második helyezettje ellen. Ekkor a
vendégek kikérték elsõ idejüket, ám ez
sem igazán tudta megváltoztatni a játék
képét. A CVSE jó százalékban értékesítette dobásait, és a lepattanókat is

hatékonyabban gyûjtögette, mint a
tolnai együttes. Az elsõ két negyed után
bizakodva várhattuk a folytatást, azonban a fordulás után magukra találtak a
dombóváriak, és lassan fogyni kezdett a
celliek elõnye. Az utolsó negyednek már
hátránnyal vágtak neki Szabó Bencéék,
és ezt a hátrányt sajnos már nem tudták
ledolgozni. A meccs egészére elmondható, hogy alaposan megnehezítették
az esélyesebb Dombóvár dolgát a mieink, de a végére beigazolódott a papírforma.
»CSUKA L.

A kosárlabda NB II. Nyugati csoportjának állása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

12

csapat
Soproni Tigrisek
Dombóvári KSE
Kosárlabda Nemzeti Akadémia
Szombathelyi Egyetemi SE
Mágusok Zrínyi KK
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ
FONTI-FIVE Petõfi SE
Zalaegerszegi KK
PTE-PEAC
MOGAAC
Dunaújváros
Marcali VSZSE

mérk.
13
13
12
12
13
12
12
13
11
13
11
11

%
0.92
0.92
0.83
0.83
0.81
0.79
0.79
0.73
0.64
0.62
0.55
0.50

gy
11
11
8
8
8
7
7
6
3
3
1
0

v
2
2
4
4
5
5
5
7
8
10
10
11

pont
24
24
20
20
21
19
19
19
14
16
12
11
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» VEGYES

VIII. Fair Play Jótékonysági Teremlabdarúgó Torna
Pungor Zoltán 2009-ben szenvedett súlyos autóbalesetet. Csuka Milán korábban együtt focizott Zolival, a barátság
még erõsebb lett mindkettõjükben. Milán úgy döntött, hogy Zoli felépülését
némileg elõsegítve, tornát szervez minden évben. Milán, mint elmondta, úgy
látja, hogy a csapatok igénylik ezt a tornát, és minden évben megtelik a nevezési limit. A torna által összejött összeget a család arra fordítja, amire õk úgy
vélik, hogy Zolinak a rehabilitációjához
szükséges. Zoli édesanyja, Ildikó meghatóan beszélt Milán és a csapatok hozzáállásáról. Zoli a balesetet követõen
sok éven át tolókocsihoz volt kötve.
Több mûtéten átesve, néhány esztendõ
elteltével a mindennapos 24 órás ápolás, a heti négyszeri gyógytornász és
masszõri kezelés azt eredményezte,
hogy Zoli már háromlábú segédeszköz-

zel tud járni. Sokat köszönhet a celldömölki Népjóléti Szolgálaton belül mûködõ nappali támogató szolgálat mun-

katársainak, akik 2013 februárjától foglalkoznak vele. A klubban tölti mindennapjait, amíg az édesanyja dolgozik, a
központ teljes körû ellátást biztosít. Az
itt töltött idõ alatt fiatalokkal van
együtt, játékos, fejlesztõ foglalkozásokkal segítik elõ mind mentális, mind fizikai állapotát. Beszélgetésünk végén elcsukló hangon köszönte ismét mindenkinek, akik Zoliért bármilyen formában
is tenni akartak, és ma is vastapssal köszöntötték, amint segédeszköz nélkül
ment a pálya közepére a döntõ kezdõrúgását elvégezni.
Hajrá Zoli! Köszönet mindenkinek!
A torna eredménye: 1. Futer Tüzifa, 2.
Áramütöttek, 3. S1 Ingatlan, 4. Szalai
Szaki, Legjobb kapus: Szalai Zsolt,
Gólkirály: Kasza Kornél, Senior játékos
Pécz Károly.
»GS

A nõi kézilabda NB II. tavaszi sorsolása
Dátum

Új

Idõpont

Párosítás

1.

2019. február 16. szombat

17:00

Komárom VSE–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ.

2.

2019. február 24. vasárnap

17:00

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ–SZESE Gyõr

3.

2019. március 2. szombat

18:00

Vady Mosonszolnok–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

4.

2019. március 9. szombat

14:00

Körmendi DMTE–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

5.

2019. március 17. vasárnap

17:00

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ–Gyõri Audi ETO KC U22

6.

2019. március 31. vasárnap

14:30

Szombathelyi KKA U22–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

7.

2019. április 6. szombat

18:00

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ–VKL SE Gyõr

8.

2019. április 13. szombat

18:00

Mosonmagyaróvári KC U22–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

9.

2019. április 27. szombat

18:00

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ–Egerszegi KK

10.

2019. május 11. szombat

17:00

Sárvári Kinizsi SE–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

11.

2019. május 19. vasárnap

17:00

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ–Büki TK
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