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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

TETÕFEDÉS
FA-GYULÁVAL!
BRAMAC cserepek és
rendszertartozékai
Bitumenes hullámlemez, vörös 2695 Ft/tábla
Bitumenzsindely több színben 1690 Ft/m2-tõl

Tetõfóliák, Isover, Knauf
hõszigetelõ paplanok, hungarocell.
Kiváló minõségû lucfenyõ tetõfa,
deszka, léc, hajópadló, lambéria.
Szaktanácsért is forduljon hozzánk!

Akciós áraink
a készlet erejéig érvényesek.
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Letették az új parkoló alapkövét
Folytatódik Celldömölkön a „Parkolj és
utazz!” program. Szeptember 18-án
ünnepélyes keretek között került sor a
Wesselényi utcában épülõ új parkoló és
buszváró alapkövének letételére.
Két évvel ezelõtt, 2015. szeptember
24-én zárult le a Celldömölk Város Önkormányzata, a MÁV Zrt., valamint az
ÉNYKK Zrt. konzorciuma által vezetett
„Közösségi közlekedés fejlesztése a
celldömölki kistérségben” címû projekt. A 200 millió forintos uniós támogatásból megvalósult fejlesztés négy
projektelemet tartalmazott, melyek keretében megépült a Kossuth utcában a
vasútállomáshoz vezetõ kerékpárút, kialakításra került a Dózsa utcai parkoló,
mely jelentõsen megnövelte a vasútállomás környékének kapacitását. Az állomás épülete is megújult, korszerû
utastájékoztató-rendszer jött létre interaktív információs ponttal, megújultak a vizesblokkok, a jegypénztárak és
a szolgálati helyiségek, valamint megtörtént az akadálymentesítés is. Ennek
a beruházásnak a folytatásaként szintén az önkormányzat, a MÁV Zrt. és az
ÉNYKK Zrt. együttmûködésével és finanszírozásával épül meg az új parkoló a Wesselényi utcában. A fejlesztés

ünnepélyes alapkõletételére szeptember 18-án került sor. Az eseményen
köszöntõt mondott Majthényi László, a
megyei közgyûlés elnöke. „Az új parkoló egyrészt hozzá fog járulni a környék gazdasági életének az élénkítéséhez, illetve az iskolások és a munkába
járók közlekedésének a megkönnyítéséhez, hiszen a személygépkocsi parkolóhelyek mellett autóbuszparkolók
és több kerékpártároló is megépítésre
fog kerülni. De remélhetõleg áttételesen érinteni fogja Celldömölknek és a
Celldömölki járásnak a turizmusát is.” A
megyei elnök kifejtette, a MÁV területén kialakításra kerülõ parkoló 58 db
személygépkocsi-helyet, 5 db autóbusz
várakozóhelyet, valamint 36 db kerékpártároló-helyet biztosít majd a közlekedõk számára. Fehér László polgármester a két évvel ezelõtti uniós projekt részleteirõl számolt be, valamint
megköszönte a MÁV vezetõségének,
amiért oroszlánrészt vállalt az új fejlesztés megvalósításában, melynek a
bontási, terület-felszabadítási munkálatai már le is zajlottak. A polgármester
hozzátette, a 94 millió forintos projekthez az önkormányzat 20 millió forinttal
járult hozzá. Az alapkõletételen beszédet mondott még Stangl Imre, a MÁV

mûszaki igazgatóhelyettese, aki kiemelte, az új projekt szépen illeszkedik
a MÁV országos beruházási folyamataiba, mely a fejlõdés és a menetrendszerûség mellett az utasok komfortérzetének biztosítását célozzák. Az
igazgatóhelyettes elõrevetítette továbbá a belsõleg megújult állomásépület
homlokzati felújítását is, melyre közel
130 millió forintból kerülhet majd sor a
közeljövõben. Az ÉNYKK képviseletében Busa Csaba vezérigazgató-helyettes méltatta a beruházást, melynek
habár fõ célja a személygépkocsik fogadása, ugyanakkor az autóbusz-várakozók kiépítése megoldja a jelenlegi
zsúfoltságot, lehetõvé teszi a kulturált
utaskiszolgálást. A beszédek után a felszólalók az Európai Mobilitási Hét keretében ünnepélyesen elhelyezték a
Wesselényi utcai parkoló alapkövét.
»NÉMETH NÓRA

Több eredményes pályázatról is beszámolt a városvezetés
2017. szeptember 13-án tartotta soros
ülését Celldömölk Város Képviselõ-testülete.

Fehér László beszámolt a két ülés
között történtekrõl. Itt tájékoztatta a
képviselõket és a lakosságot arról,
hogy a Celldömölki Városi Általános
Iskola 227 millió forintot nyert pályázaton szaktantermek korszerûsítésére
illetve sportudvar fejlesztésére. Ugyancsak sportudvar fejlesztésére nyert 91
millió forint pályázati támogatást a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium (a két pályázati támogatásról
részletesen következõ lapszámunkban
számolunk be). 94 millió forintból
épülhet meg a Wesselényi utcán a parkoló, melyhez az önkormányzat 20
millió forinttal járult hozzá. A beruházás a 2015-ben megkezdett „Utazz és
parkolj!” uniós támogatásból finanszírozott projekt befejezõ eleme, az ön-

kormányzaton kívül részt vesz benne a
MÁV Zrt. és az ÉNYKK Zrt. egyaránt.
Söptei Józsefné alpolgármester-aszszony szintén a két ülés között történt
napirendi pontban számolt be arról,
hogy az önkormányzat és a Swietelsky
Vasúttechnika Kft. együttmûködésének
köszönhetõen egyre közelebb kerülünk
a lehetõséghez, hogy létrejöjjön egy
nosztalgia vasúti park a Vulkán park
szomszédságában. Ezután Soós Ferenc,
a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Celldömölki Kirendeltségének vezetõje számolt be Celldömölk és térsége munkaügyi helyzetérõl, majd Mesterházyné Kovács Lilla
ismertette az önkormányzat féléves
pénzügyi zárását. Söptei Józsefné a
hulladékkezelésrõl tájékoztatta a lakosságot. Elmondta, hogy mivel a hulladéktörvényt megváltoztatta az országgyûlés, az önkormányzatnak fel
kell bontania az eddig érvényben lévõ

szerzõdést, és noha a Zalaispának tagja maradhat Celldömölk, a Sopron és
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel
kötnek új szerzõdést. A lakosságot biztosítani szeretné arról, hogy a hulladékkezelést illetõen nem lesznek a
lakosságot érintõ változások. Az ülésen
igent mondtak a képviselõk a Kiss
Péter Emlékpark folytatására, amely a
Városháza melletti zöldterületen került
kialakításra, és amelynek befejezésére
várhatóan jövõ év augusztusában kerül
sor. Döntöttek a képviselõk arról is,
hogy töröljék a sírhelyek elõre történõ
megváltásának lehetõségét, valamint
10%-kal emelték a sírhelymegváltási,
ravatalozó- és hûtõhasználati díja.
Az ülés végén Benkõné Remport Lilla
képviselõasszony bejelentette, hogy
minden hónap utolsó keddjén 9–11 óra
között fogadóórát tart a Városházán.
»LOSONCZ ANDREA
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Kiállítások és koncertek a szüreti hétvégén
Búcsú után egy héttel újabb nagyrendezvény zajlott Celldömölkön, a hétvégén került megrendezésre a hagyományõrzõ Sághegyi Szüreti Napok.
Péntek délelõtt bábelõadással vette
kezdetét a programok sorozata, majd a
délután során két kiállítás ünnepélyes
megnyitóján is részt vehettek az érdeklõdõk. Elsõként a „Boros, pezsgõs,
pálinkás, likõrös és sörösüveg címkék
Magyarországon a XX. században” címû
tárlat nyitotta meg kapuit a mûvelõdési
központ aulájában. A kiállítási darabok
a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum zalaegerszegi gyûjteményébõl érkeztek,

nyitóbeszédét Majthényi László, a megyei közgyûlés elnöke tartotta, aki személyesen is nagy rajongója Káldy Lajos
képeinek. A megyei elnök a közönség
figyelmébe ajánlotta a képek témáit is,
úgymint a Rába-part, a Ság hegy, az
oszkói hegy, Kõszeg, a balatoni kikötõk
és persze temérdek borospince. Habár
a festõ gyakori témája miatt megkapta
a borospincék festõje címet, saját maga azt vallja, sokfelé járt, mégis a
varázslatos szépségû magyar táj festõje
lett. Majthényi László a festõ életmûvét
elismerve a rendezvény keretében a
megyei közgyûlés elnökének emlékérmét adományozta Káldy Lajosnak. A
pénteki napot kétfelvonásos operettgá-

Molnár László, Szép András és Tóth
János által válogatva és összeállítva. A
megnyitón részt vett Fehér László polgármester is, aki megköszönte Tóth
Jánosnak, hogy tárlatukkal színesítik a
város szüreti programjait. Valamint biztosította arról, hogy hamarosan már a
sághegyi nedû címkéjét is gyûjteményükben tudhatja. Nem sokkal késõbb
már a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár Móritz Galériáján zajlott egy másik kiállítás megnyitója,
egyben a szüret hivatalos nyitórendez-

vénye is. Káldy Lajos festõmûvész nagy
gonddal összeállított tárlatának bemutatására gyülekezett itt a közönség. A
95 éves festõt elsõként Fehér László
polgármester köszöntötte, aki beszámolt arról, hogy Káldy Lajos alkotásainak már két ízben is otthont adhatott a
város, elõször 1993-ban, majd három
évvel késõbb, ’96-ban. A polgármester
örömét fejezte ki, amiért két évtized
után ismét Celldömölkön köszönthették
a festõmûvészt és alkotásait. A kiállítás
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la zárta az Orfeum Vándorszínpad tánckarával, valamint Kalocsai Zsuzsa,
Berkes János és a kiváló tánc- és énektudású színmûvésznõ, Teremi Trixi szereplésével.
Szombaton már igazi szüreti hangulat
uralkodott a városközpontban. A szüreti piac keretében ismét kitelepültek a
térség kézmûvesei és termelõi, helyi
termékeket kínálva az érdeklõdõknek.
Kora délután Alsóságra települt át a
rendezvény, ahol a sági fiatalok által
készített szalmabábok és egyéb szüreti díszek fogadták a szüretre érkezõket.
A városrész központjában, az alsósági
katolikus templom melletti téren
gyülekeztek a felvonulás résztvevõi,
akiket zenés, táncos kínáló fogadott, és
természetesen a Kemenesi Hagyományõrzõk mûsora. A szüreti hangulatot a néptáncosok tradicionális táncai,

a népzenészek vidám muzsikája és a
gólyalábasok mûsora tette teljessé.
Innen indult aztán a felvonulás városközpont felé. A központba érve a vidám menetet a Fourtissimo koncertje
fogadta. A koncert után a testvérvárosok fogadása következett a színpadon,
melynek keretében Fehér László polgármester ünnepélyesen is köszöntötte
a szüret résztvevõit. Habár a köszöntõk
alatt eleredõ esõ aztán ki is tartott a
rendezvény végéig, a programok azonban tovább folytatódtak a színpadon.
Mint minden évben, idén is meghirdették a fesztivál bora és a fesztivál tortája versenyt, melynek eredményhirde-

tésére a kora esti órákban került sor. A
fesztivál bora verseny elsõ helyezését
Baranyai Péter sághegyi vörös cuvée-je
nyerte el, míg a fesztivál tortája versenyben megosztott elsõ helyezés született. Díjat nyert ugyanis Nagy Attila
szõlõ- és fügeízû szüreti fantázia nevû
cukrászkölteménye, valamint SzabóHorváth Anett piros gyümölcsös tortája
diópralinével és borzselével. Az este
további része már a zene jegyében
telt. Elsõként az Eldorado zenekar
lépett színpadra könnyûzenei mûsorával, majd a rendezvény sztárvendégeként a P. Mobil együttes adott nagysikerû koncertet. Habár az esõ továbbra sem csillapodott, ez azonban nem
szegte kedvét a lelkes közönségnek,

akik esernyõk alól tombolták végig a
70-es, 80-as évek egyik legmeghatározóbb rockzenekarának koncertjét.
»NÉMETH NÓRA
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Vendégségben a testvérvárosi delegációk
Celldömölkön a szüreti hagyományok
közé tartozik az is, hogy a város vendégül látja testvérvárosait. A tavalyi év
alkalmával külön kiállítás is nyílt, mely
felidézte ezeknek a kapcsolatoknak az
ünnepélyes létrejöttét, és dokumentálta az azóta eltelt éveket, vagy némely
esetekben évtizedeket. Celldömölk
ugyanis öt ilyen testvérvárossal is
büszkélkedhet, mely kapcsolatok közül
a legelsõ 1993-ban, 24 évvel ezelõtt
köttetett az olaszországi Pagnaccoval.
Pagnacco-t követte a szintén olasz
Serramazzoni, majd az erdélyi Erdõszentgyörgy, az osztrák Neudau és vé-

gül 2013-ban a kárpátaljai Munkács. A
munkácsi szerzõdés aláírása különösen
ünnepélyes keretek között zajlott.
Munkács és Celldömölk elöljárói Munkácsy Mihály szalonfestményeinek
díszletében, a mûgyûjtõ Pákh Imre
közremûködésével, aranyecsettel írták
alá a két települést összekötõ, partnerkapcsolatot erõsítõ egyezményt. Természetesen az idei szüretre is meghívást kaptak a testvérvárosok, akiket a
rendezvény keretében ünnepélyesen is
köszöntött a város polgármestere.
Fehér László elmondta, külön öröm
számára, hogy a testvérvárosok delegációi mûvészeti csoportokat és baráti

társaságokat is invitáltak magukkal a
celli nagyrendezvényre. A testvérvárosok nevében Wolfgang Dolesch, Neudau polgármestere köszöntötte a szüret résztvevõit, hangsúlyozva a két város közötti példaértékû kapcsolatot.
Majd Pagnacco képviseletében Diego
Minisini, a testvérkapcsolat egyik
kezdeményezõje is felszólalt, második
otthonának nevezve Celldömölköt,
ahol mindig szíves fogadtatásban van
részük a pangaccoiaknak. A beszédek
után
a
Neudauból
érkezett
Brockenstein fúvószenekar adott koncertet a szüreti fesztivál részvevõinek.
»NÉMETH N.

Egy hét a gazdaságos közösségi közlekedés jegyében
Az elmúlt héten zajlott a kontinens legnagyobb környezetvédelmi-közlekedési kampánya, az Európai Mobilitási Hét.
A 2017. év mottója: „Közös út, közös
jövõ”, témája pedig a tiszta, közösségi
és intelligens mobilitás.
A mozgalomhoz Celldömölk városa immár ötödízben csatlakozott, kiállva ezzel a gazdaságos közlekedés és az
egészséges életmód népszerûsítése
mellett. A városban szeptember 16-án
kerékpáros felvonulással rajtolt el a 16.
Mobilitási Hét. A szüretre feldíszített
Géfin téren a gyülekezõ kerékpárosok
is díszítésbe kezdtek, õk biciklijeiket
színesítették különféle – természetesen
környezetbarát – díszítõelemekkel,
hogy ezzel is felhívják a figyelmet a
gazdaságos, egészséges és öko közlekedésre. A mobilitási hetet és a kerékpárosok felvonulását Fehér László polgármester köszöntötte, aki beszámolt a
korábbi évek sikeres programjairól, továbbá hangsúlyozta a város törekvéseit a környezettudatos és gazdaságos
közlekedésre és életmódra. Kitért a tömegközlekedést támogató fejlesztésekre is, így a „Parkolj és utazz!” program keretében megvalósuló új parkolóra is a Wesselényi utcában. A nyitóbeszéd után aztán elrajtoltak a
biciklisek, akik néhány bemelegítõ kilométer után csatlakoztak az Alsóságon
gyülekezõ szüreti felvonulókhoz. A
szombati nyitórendezvényt követõen
aztán egy héten keresztül zajlottak a
különféle sportfoglalkozások, vetélkedõk és elõadások a környezetbarát és
fenntartható közlekedés jegyében. Mivel a környezettudatosságra való ne-

velést már egészen fiatal korban el kell
kezdeni, ezek a programok is elsõsorban a gyerekeket célozták. A keddi
nap során például a MÁV munkatársai
látták vendégül a fiatalokat a celldömölki telephelyen, ahol egy elõadás
keretében szerezhettek ismereteket a
vonattal történõ szabályos közlekedésrõl, a helyes és a helytelen tömegközlekedésieszköz-használatról. Az elõadás után tesztet töltöttek ki a gyerekek, majd a MÁV jóvoltából még néhány próbakört is tehettek az egyik tolatómozdonyon. Szintén a héten ingyenes KRESZ-teszt kitöltésére is volt lehetõség a városközpontban, ahol mindenki meggyõzõdhetett róla, vajon
mennyire ismeri jól és mennyire tartja
be a közlekedési szabályokat. Pénteken aztán autómentes nappal zárult a
rendezvénysorozat. A zárónap során az
autómentesség jegyében lezárásra került a Géfin tér elõtti parkoló, a téren
pedig a katasztrófavédõk jóvoltából
egy sátor biztonságában zajlottak a
programok. Továbbra is lehetõség volt
közlekedési és KRESZ-tesztek kitöltésé-

re, a gyerekek akadálypályán gyakorolhatták a magabiztos közlekedést,
valamint egyéb kreatív és ügyességi
játékokon vehettek részt, sõt, akár a
pónikocsival is tehettek egy kört. Az
idõsebb korosztály számára is tartogatott programokat a nap, akik a
biztonságot részesítik elõnyben, õk
spinning kerékpárokon tekerhettek, a
bátrabbak azonban kipróbálhatták a
trükkös biciklik néven futó kerékpárokat is, ahol az inverz kormányzás, az
újraértelmezett tandem és a hullámzó
bicikli valóban próbára tette az ügyességet. A nap során a polgármester és a
szervezõk a hagyományokhoz hûen
gyümölccsel köszöntötték a kerékpárral
közlekedõket, köszönetet mondva a
környezetbarát közlekedésért. Délután
aztán tombolasorsolással zárult a rendezvénysorozat, ahol a mobilitási programokon regisztráltak értékes nyereményeket vihettek haza. A 2017-es
mobilitási hét végül nem hivatalosan
vasárnap, az elhalasztott kerékpár és
nordic walking túrákkal zárult.
»NN
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Tanévkezdés a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
Az elmúlt lapszámban az általános
iskolák tanévkezdésérõl számoltunk
be. A középfokú intézmények igazgatóit is megkérdeztük, hogyan kezdõdött a tanév, milyen változásokat hozott, illetve mi várható a 2017/18-as
tanévben. Elsõként Sipos, Tibort, a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatóját kérdeztük.

»Összesen hány osztállyal, hány fõvel,
indította az intézmény a 2017/2018-as
tanévet? Milyen képzések indulnak?
– 9 osztályban 226 tanulónk van. Az
elõzõ tanévhez hasonlóan emelt óraszámú matematika, emelt óraszámú
humán, emelt óraszámú idegen nyelvi,
valamint általános képzés indult.
»Milyenek a tanévkezdéshez szükséges tárgyi feltételek: történt-e bármilyen jellegû felújítás, fejlesztés, eszközbeszerzés a nyár folyamán?

– A nyár folyamán tankerületi forrásból
két tanterem és a nevelõi szoba padlózatát cseréltük ki, illetve egy tanterem
került kifestésre, valamint apróbb karbantartási munkálatokat végeztünk.
»Történtek-e személyi változások a
nevelõtestületben?
– A tantestület kinevezett tagjai közül
egy fõ távozott a tanév végén, státuszába érkezett egy új kolléga, illetve a
gyesen lévõ kolléganõ tért vissza részmunkaidõben. 4 óraadó segíti a munkát.
»Hoz-e változásokat a 2017/2018-as
tanév tanrendje?
– A tanítás a szokásos mederben zajlik
majd, a tervezett felújítás szervezési
nehézségeket magával hozhat majd.
»Milyen jelentõsebb eseményekre lehet számítani a tanév során az intézményben? Elõreláthatólag részt vesz-e
az iskola valamiféle projekten, pályázaton?

– A Határtalanul! program keretében két
osztály kirándul az õsz folyamán Erdõszentgyörgyre, az erdélyiek a tavasszal
viszonozzák ezt a látogatást. Az Erasmus+ pályázat folytatódik, szeptemberben hozzánk látogatnak a partneriskolák
diákjai, a tanév késõbbi idõszakában pedig hollandiai és olasz útra kerül majd
sor. Egy kétoldalú partnerkapcsolat nyitányaként 20 diákunk utazik egy hétre
Olaszországba, a késõbbiekben az olasz
diákok viszonozzák majd a látogatást. A
Sárvári Tankerületi Központ iskolafelújítási pályázata sikeres volt, ennek
köszönhetõen nagy elõrelépés várható
az iskola komfortosabbá tételében:
91.564.162 Ft-ot nyert a pályzat az
EFOP-4.3.3 konstrukció keretében. Errõl
a késõbbiekben részletes beszámoló
várható. Indultunk egy, az énekkarok
számára meghirdetett pályázaton is, ennek eredményét még várjuk.

…és a Szombathelyi Mûszaki SzC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában
Soós Andreát, a Szombathelyi Mûszaki
Szakképzési Centrum Eötvös Loránd
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
tagintézmény-vezetõjét kérdeztük.

»Összesen hány fõvel, hány osztállyal
indítja az intézmény a 2017/2018-as
tanévet? Milyen képzések indulnak?
– A 2017/2018. tanévet 188 fõ diákkal,
22 fõ fõállású pedagógussal kezdtük
meg 12 osztályban (négy szakgimnáziumi, hat szakközépiskolai és két technikusi). A 9. évfolyamon egy szakgimnáziumi (vendéglátásszervezõ – informatikai rendszerüzemeltetõ) két szakközépiskolai (cukrász – pék; ipari gépész – asztalos) osztály indul. Az osztálylétszámok átlagosan 22 fõsek. Az
elõzõ tanévben szakmai tantárgyból
érettségizett diákjaink maradtak az ún.
5. évfolyamon. Õk a korábbi szakmai
tanulmányaik beszámításával egy év
alatt ügyviteli titkár, valamint informatikai rendszergazda végzettséget szerezhetnek. Tagintézményünk szeptember közepéig várja a jelentkezéseket a
felnõttoktatás keretében, esti tagozaton meghirdetett, ingyenes, másodszakmás képzéseire – asztalos, ipari
gépész, cukrász és pék szakmákra. A
jelentkezési lapok megtalálhatók a
www.eotvoscell.hu honlapon, a felnõttoktatás menüpont alatt.
»Milyenek az iskolakezdéshez szükséges tárgyi feltételek: történt-e bármilyen jellegû felújítás, fejlesztés, eszközbeszerzés a nyár folyamán?
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– Az iskolakezdéshez szükséges tárgyi
feltételek adottak. A nyár folyamán
megszépült az iskola környezete, elvégeztük a legfontosabb karbantartási,
kisebb festési munkálatokat. A diákok
és pedagógusok közremûködésével
megújult a szerverszoba, megszépült a
nevelõi szoba is. A Szombathelyi Mûszaki Szakképzési Centrum sikeres pályázatának köszönhetõen a nyári szünetben, tagintézményünkben napelemek kerültek felszerelésre, melyek
üzembe helyezésüket követõen az
egész épületegyüttes áramellátását
biztosítani fogják majd. Köszönetünket
fejezzük ki a fenntartónak a fejlesztés
megvalósításáért.
»Történtek-e személyi változások a
nevelõtestületben?
– A nevelõtestületben történtek személyi változások a tanév végén: egy
kolléganõ nyugdíjazása miatt már nem
kezdte meg a tanévet, három kolléga
más intézményben folytatja munkáját.
Szakmai tantárgyak (informatika, gépészet és ügyvitel) oktatására vettünk
fel pedagógusokat, valamint négy óraadó kolléga segíti a szakmai munkát az
idei tanévben. A nevelõ-oktató munkát
félállású rendszergazda támogatja
2017. szeptember 1-tõl. A technikai
dolgozók létszáma gondnok-karbantartóval bõvült.
»Milyen jelentõsebb eseményekre lehet számítani a tanév során az
intézményben? Elõreláthatólag részt
vesz-e az iskola valamiféle projekten,

pályázaton?
– Az iskola eddigi hagyományait követve meghatározó rendezvények lesznek
az idei tanévben is: a nyílt nap, a gólyaavatás, a szalagavató, a diáknap,
valamint a ballagás. Az áprilisban
megrendezésre kerülõ „Szakmák éjszakája” programhoz is csatlakozunk várhatóan. 1887-ben alapították iskolánk
jogelõdjét, a Celldömölki Iparos Tanonciskolát. 130 éve van jelen Celldömölkön
a szakképzés, az idei tanévben méltóképpen szeretnénk megünnepelni ezt
az évfordulót. Ezen kívül szeretnénk
részt venni a tanév helyi rendjében
meghirdetett, projektoktatást lehetõvé
tevõ témaheteken, mint például a
pénzügyi tudatosság és gazdálkodás
hete, vagy a digitális témahét. A helyi
és környékbeli általános iskolák diákjaival és pedagógusaival folytatni kívánjuk a pályaorientációt elõsegítõ „Kicsi
Szaki” programot, valamint kihelyezett
technika órák megtartására is lehetõséget biztosítunk tanmûhelyeinkben.
»NÉMETH N.

Meghívó
2017. október 6-án (pénteken) 14.00
órakor megemlékezés és koszorúzás
a 48-as emlékhelynél, az aradi vértanúk tiszteletére. A megemlékezésen
beszédet mond Fehér László polgármester.
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„Magyar az, akinek fáj Trianon”
Ünnepi megemlékezés a keresztnél
Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, a Kemenesaljai Trianon Társaság, az Alsósági Életfa Egyesület, valamint a Ság hegyért Alapítvány idén is
szervezett megemlékezést a Trianoni
Emlékkereszt felállításának évfordulója
alkalmából. A 83 évvel ezelõtti esemény tiszteletére zajlott rendezvényre
szeptember 23-án gyûlt össze Kemenesalja népe.
Az emlékezõ rendezvény kezdetén
Vitéz Juhász Antal tolmácsolásában
hangzott el Hajas István: „Ne sírj
anyám!” címû verse, majd a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör
mûsorának elsõ részét hallhatták az
egybegyûltek. A résztvevõket Fehér
László polgármester köszöntötte, aki
hangsúlyozta, hogy az 1934 óta eltelt
idõben sok ezren zarándokoltak el a
Trianoni kereszthez, emlékezve arra a
fájdalomra, ami Magyarország megcsonkításával járt. „Az 1920-as rossz
politika következtében elszenvedett új
határok meghúzását ma is szenvedjük,

a területek elcsatolását pedig a gazdaság is megsínylette. Azonban a fizikai
határok nem jelenthetnek határokat
gondolatban és lélekben, és a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával talán közelebb hozhatjuk magunkhoz a határon
kívül rekedteket” – emlékeztetett a városvezetõ.
Az évrõl évre visszatérõ szereplõkön kívül új színfoltként köszönthették az
emlékezõk a Kálkápolnáról érkezett
Papp Miklós népi énekest, aki Trianonhoz kapcsolódó dalokkal érkezett. A
megemlékezés szónoka dr. Lennerné
dr. Patkó Ildikó, a Berzsenyi Dániel
Gimnázium pedagógusa volt, aki ünnepi beszédében elmondta: „1934-ben
egy nagy nemzetformáló fájdalom
adott erõt Kemenesalja népének, hogy
közadakozásból felállítsák Magyarország legnagyobb Trianoni emlékmûvét.
Ezt pedig nemes cél érdekében, és nem
külsõ parancsra, hanem önzetlenül és
belülrõl fakadóan tették. Az 1920. június 4-én kelt diktátum nyomán az ország területe, és lakosainak száma is
jelentõsen lecsökkent a gyõztesek által

kijelölt határok között. Olyan szellemi
központok kerültek idegen uralom alá,
mint Kassa, Pozsony, stb.” „Mit ér az
ember, ha magyar?” – tette fel a kérdést Ady Endre, melyet Illyés Gyula
megválaszolt: „Magyarnak lenni nem
származás, hanem vállalás dolga… magyar az, akinek a nyelve magyar, s az
esze magyarul forog” – idézte beszédében dr. Patkó Ildikó, majd befejezésül
kiemelte: „A Trianoni kereszt adjon
erõt, hogy méltók lehessünk magyarságunkhoz!” A jelenlevõ szervezetek,
pártok, civil egyesületek képviselõi elhelyezték a tisztelet koszorúit az emlékkeresztnél, majd ismét a magasi citerások járultak hozzá nótákkal a méltó
emlékezéshez. A rendezvény zárszavaként a hagyományoknak megfelelõen
Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon
Baráti Kör elnöke szólt.
»REINER ANITA

Útközben a reformáció
Ezzel a címmel indított fórumbeszélgetés-sorozatot a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület. A program
elsõ rendezvényére szeptember 22-én
került sor a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban.
A reformáció fél évszázados évfordulója alkalmából létrehozott hat alkalmas
fórumbeszélgetés-sorozat nyitányát
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület püspöke, a
rendezvény fõvédnöke vezette fel,
majd Galambos Ádám evangélikus teológus, az est moderátora mutatta be a
beszélgetõs vitamûsor résztvevõit, így
dr. Hafenscher Károly lelkészt, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosát, dr. Pángyánszky Ágnes lelkészt, és
dr. Kamarás István szociológust, írót,
valláskutatót, az MTA doktorát.
„A reformáció távlatai az egyházak és
a világ jövõképében” címen futó beszélgetés az 1517-es egyházképpel és
annak társadalmi hatásának boncolgatásával kezdõdött. Az akkorihoz hasonlóan, útkeresésben vagyunk ma is,

sok minden megérett a változásra –
hangzott el a fórumon, majd a
„Mennyire volt szükség reformátorokra?” kérdéskör következett. Válaszában
Hafenscher Károly azt emelte ki, hogy
a személyességhez kellett a bátorság,
és Luthernek volt bátorsága az egyház
közegében máshogy gondolkodni,
másféle jövõképet keresni, más megoldás után kutatni. Ezt tovább folytatva
Pángyánszky Ágnes a bátorság kapcsán két Luthert hasonlított össze: az
egyik
az
Isten
szavának
engedelmeskedõ Luther, aki a Bibliával
való találkozás után indított el nagy
erejû folyamatokat; a másik Luther pedig az a Martin Luther King, aki baptista prédikátornak vallva magát legfõbb
feladatának Isten igéjének hirdetését
tartotta, aminek nyomán társadalmi
változások is elindultak. „Az egyházra
milyen hatással volt a reformáció?”
kérdéskörben a katolikus részrõl
jelenlevõ Kamarás István a II. Vatikáni
Zsinatot kiemelve elmondta, az nem
jöhetett volna létre a reformáció nélkül, hiszen annak határozatai és

eredményei nagy elõrelépést jelentettek a római katolikus egyház ökumenikus nyitásában és a 20. századi társadalommal
való
párbeszédében.
Hafenscher Károly szerint jelenleg az
egyházkeresés gyógyító folyamatát éljük, és nem az egyházszakadást, hanem Krisztust ünnepeljük, akiben adott
az egység. Kamarás István pedig elmondta, vallásszociológusok, teológusok mind egyetértenek abban, hogy a
kereszténység mint világtörténelmi újítás sikeresen befutotta pályáját. A
fórumon résztvevõ közönség hozzászólásokat, kérdéseket intézhetett a
vitamûsor szereplõihez, majd Rác Dénes celldömölki evangélikus lelkész
mondott zárszót, aki hangsúlyozta,
hogy reformációra szükség van ma is,
és Isten igéjére hagyatkozva kell elõre
lépnünk, építve Isten országát, és egy-
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Szívünk napja a Ság hegyen
A Szív Világszövetsége (WHF) kezdeményezésére 2000 óta a világon mindenütt egyszerre rendezik meg a
Szívünk Napját, melyhez hazánk az
elsõ évtõl kezdve csatlakozott. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány minden
évben szeptember utolsó vasárnapján,
a Szívünk Napján hívja fel a figyelmet
a szív- és érrendszeri megbetegedések
kiemelkedõ gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelõzési módszerekre.
Így tesznek 2014 óta minden évben a
Ság hegyen is: Fehér László, Celldömölk város polgármestere vezetésével

a Ság hegy kráterében egy óriási szívet
alkotnak az oda látogatók, és léggömböket bocsátanak a magasba. A program egyik fõ célja, hogy kimozdítsa, kirándulásra buzdítsa a lakosságot. Így
volt ez szeptember 24-én is, a kedvezõ
idõjárás mellett szerencsére sokan,

Brit zenészek koncertje a galérián
Ismét Celldömölkre látogatott Roddy
Clenaghan, skót származású zenész,
ezúttal Andy Fenton, szintén brit zenésztársa kíséretében. A duót a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület látta vendégül közéleti kávézósorozatában. Roddy Clenaghan nem ismeretlen a celldömölki közönség számára, hiszen három évvel ezelõtt szintén az egyesület meghívására már
adott egy koncertet a mûvelõdési központban. Akkor Ian Anderson kísérte,
aki olyan zenekarokkal dolgozott
együtt korábban, mint a Jethro Tull, a
Whitesnake vagy az Iron Maiden, és a
Stony Live fesztivál megalapítása is az
õ nevéhez fûzõdik. Ian és Roddy

Bullfrogs nevû zenekarával turnézott
Magyarországon 17 évvel ezelõtt, a
megyei közgyûlés közbenjárására, a
zenészek azóta is tartják a kapcsolatot
Markó Péterrel, egykori megyei elnökkel, neki köszönhetõ az is, hogy a brit
zenészek immár másodszor látogattak
el Kemenesaljára. Roddyt és Andyt
Markó Péter mutatta be a vasárnap esti koncert kezdetekor, felhívva a teltházas közönség figyelmét a két neves
zenész méltán híres zenei virtuozitására, különösen Clenaghan jellegzetes
bariton hangjára és Fenton gitárjátékára. A zenészek közel egyórás koncert
keretében kalauzolták el a közönséget
a legszebb folk-blues szerzemények vi-

Üde színfolt Alsóságon

Kovács András Péter
önálló estje
Celldömölk, Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ színházterme

Bálabábokat készítettek a szüreti
mulatságra Alsóságon, a Béke utcai
Idõsek Klubja tagjai a szociális gondozókkal valamint az Alsósági
Tagóvoda óvónõivel karöltve.
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2017. november 07. (kedd) 19.00 óra
Jegyár: 2.900 Ft
Jegyek elõvételben kaphatók
a Mûvelõdési Központban
(9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1.
és a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon.
Információ: info.kmkk@ gmail.com,
95/779-302

mintegy 150-en döntöttek úgy, hogy
kilátogatnak a Ság hegyre.
A korábbi évek programját bõvítve
idén vérnyomásméréssel egészítették
ki a rendezvényt. A szív- és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek
Magyarországon, mint valamennyi más
betegség, baleset és más halálok
együttesen. A szív- és érrendszeri
betegségek jelentõs része megelõzhetõ, elsõsorban egészségesebb életmóddal, valamint rendszeres szûrõvizsgálatokkal. Ezért vállalta dr. Kovács
Zoltán háziorvos, helyi képviselõ a vizsgálatot, hogy ráirányítsa a figyelmet
szívünk megóvásának fontosságára.
»LA
lágába. A dalok között felcsendült többek között a Rolling Stones Marianne
Faithfullnak írt dala, Paul Simon és
Donovan feldoglozásai, Bob Dylan legmelankólikusabb balladái, valamint a
koncert tetõpontjaként a katalán El
Rossinyol címû népdal Joan Baez-féle
adaptációja. A fellépést és az estét az
Amazing Grace-szel zárta brit duó.
»NN
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Évad kezdet, két premier, elõadások sora
Az elmúlt egy hónapban két premier
elõadás is színesítette a Soltis Lajos
Színház palettáját. A nyár az aktív
munkáról szólt, hogy aztán az új évad
két új elõadással örvendeztesse meg
közönségét. Augusztus 19-én startolt a
„Szentivánéji álom”, szeptember 16-án
pedig „A cigány” premierjét tartották.
Ezekrõl és egyéb aktualitásokról beszélgettünk Nagy Zsuzsival, a színház
mûvészeti titkárával.

FOTÓ BÜKI LÁSZLÓ

»Milyen elõadásokkal vágtok neki a
szeptember 17-ével megkezdõdött új
évadnak?
– Végigdolgoztuk a nyarat, mindössze
egy hét leállásunk volt. Két új darabot
is színre vittünk az augusztusi premier
óta a „Szentivánéji álom”-ból már öt
teltházas bemutatót tartottunk. Óriási
az érdeklõdés, legközelebb október 22én (vasárnap) 18 órakor játsszuk. majd
október 28-án 19 illetve október 29-én
18 órakor játsszuk. Szeptember 16-án
tartottuk a Szigligeti Ede népszínmûvébõl készült, „A cigány” premierjét.
Ezen produkciót a K2 független színházi
mûhely rendezõpárosával, Benkó Bencével és Fábián Péterrel közösen hoztuk létre. Ez az elõadás is óriási sikert
aratott, már a nyilvános fõpróbán teljes
közönséges álló tapsot kaptunk, ami
hihetetlen jó érzés volt. Ebbõl október
7-én lesz a következõ bemutatónk 19
órakor, a továbbiakban pedig október
8-án 18 órakor, majd november 4-én
19 illetve november 5-én 18 órakor
láthatja a celli közönség.
»Mi a helyzet a meseelõadások terén?
– Örömhírként ért bennünket, hogy a
„Hantocska” címû zenés mû-népmesénket a Színházi Kritikusok Céhe beválasztotta az ország legjobb három me-

seelõadása közé, valamint a gyermekszínházi szemlére is bejutott a darab. A
meseévadra egyébként három elõadást tûztünk ki: az „Amika cukrászdája”, „A mindenlátó királylány”, és „A
könnye hulló madár” szerepel a repertoárban. Ezekbõl szervezünk celldömölki matinékat, úgyhogy szeretettel vár-

juk a családokat is az évadban.
»Két stúdió is mûködik a színházban...
– Gyermekstúdiós osztályunk két csoportban mûködik, 23 fõvel, a 8-13 éves
korosztály számára, valamint a középiskolásokból álló színi stúdiós osztály.
Mindegyik csoport esetében elkezdõdött a munka, a tanév végén vizsgabemutatóval mutatkoznak be az osztályok. Jó kis közösségek alakultak, szép
sikereket értünk el, reméljük, hogy az
idei tanév is ilyen eredményes lesz. Az
évad stúdiós bemutatói a tavalyi vizsgaelõadással indulnak majd.
»Milyen tervek, célkitûzések alkotják
még az évadot?
A fent említett elõadásokat terveztük be
az új évadra, nagy tervünk, hogy szeretnénk mindegyiket sokszor játszani, de
sajnos korlátozott számú a nézõterünk
befogadóképessége, ezért kérjük is a
közönséget, hogy idõben jelezzék helyigényüket. Hálaisten nagyon sokszor
kevésnek bizonyul a hatvan férõhe-

Remekül kezdtek kéziseink
Celldömölki VSE – Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U21 30-27
(16-13). – Celldömölk, 100 nézõ, NB IIes nõi kézilabda-mérkõzés, vezette:
Poller, Szûcs.
Celldömölki VSE: Pongrácz – Farkas 8,
Németh V. 10/5, Szomorkovits A. 6,
Sebestyén 3, Bagics 1, Szalai Sz. 1.
Csere: Geiger 1, Balogh V., Füzfa, Giczi
G., Marton H., Szalai F. Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
SZKKA: Lõrincz – Gyõrffy 7, Tamási 10/
8, Põdör B. 3, Kulcsár 4, Horváth A. 3,

Málovics –. Csere: Horváth L., Sámson,
Wágner D., Csóka, Szabó E., Szmolek,
Keszei, Csapó. Edzõ: Põdör Zoltán.
Hazai környezetben kezdte meg szereplését az idei bajnokságban a Celldömölki VSE együttese. A találkozó elõtt
Vlasich Tündétõl és Szabó Hedvigtõl búcsúztak korábbi játékostársai, hisz õk
ketten a nyáron távoztak a csapattól. A
mérkõzés elsõ perceiben a fiatal játékosokból álló szombathelyi gárda szerezte meg a vezetést, hiába volt egykét jó lövése a cellieknek, Lõrincz kapus

FOTÓ BÜKI LÁSZLÓ

Hírek a Soltis Lajos Színház háza tájáról

lyünk, és elkelne akár a száz is. A két új
darabunkon kívül természetesen repertoáron tartjuk a többit is, például a szintén nagyon sikeres zenés bohózatunkat,
a „Legyen a férjem!”-et. Az évad fontos
célkitûzése továbbá, hogy középiskolásokat szervezzünk be közönségünk soraiba; hiszen a két említett darab
(Szentivánéji álom, A cigány) mellett a
legrangosabb amatõr színjátszó fesztivál
fõdíját elnyert „Vaknyugat” címû drámánk is népszerû. Mindhárom elõadás a
14 év feletti korosztálynak szól, fontos
témákat boncolgat, és az õ nyelvükön
beszél a máról. Ezért szeretnénk minél
több középiskoláshoz eljuttatni, és keressük a módját, hogyan tudnánk õket
aktivizálni. Alapvetõ célunk jó értelemben vett népszínházként mûködni,
minél több emberhez eljutni, a meglevõ
darabjainkat minél többször játszani, így
mostanában nem tervezünk újat. Szeretnénk sokat szerepelni Celldömölkön
is. Szándékozunk karácsonyi ajándéknak
is adható kártyát készíteni, amelyet egy
Soltis elõadássorozatra lehetne nálunk
felhasználni. Nagy örömünkre szolgál,
hogy szakmai és közönségsikerünk egyaránt van. Szerencsére Sárvárról, Szombathelyrõl is sokan járnak hozzánk, egyegy jó elõadásból többen dupláznak is.
Budapestre és egyéb helyekre is több
meghívásunk van, Vasváron például
felnõtt bérletben játszunk.
»REINER ANITA
remekül hárította azokat. Negyed óra
eltelte után aztán egyenlített, majd a
vezetést is átvette Salamonné Csótár
Adrienn együttese, és elõnyét szép lassan több gólosra duzzasztotta. Ahogy a
meccs elején a vendégek kapusa, úgy a
meccs ezen szakaszában a celli kapus,
Pongrácz Erika mutatott be több remek
védést, amivel nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy a Celldömölk õrizni tudta
elõnyét. A második félidõ elején még
tett egy kísérletet az SZKKA az egyenlítésre, de a celli lányok továbbra sem
adták ki kezükbõl a vezetést, és felszabadult, de fegyelmezett játékkal
megérdemelten gyõztek.
»CSUKA L
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Pályázati kiírás
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat
Celldömölk Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018. évi fordulójához. A pályázatokat
a Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatalban kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017.
november 7.
1) A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõk részesülhetnek, amit a pályázók a lakcímkártya másolatával tudnak igazolni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója;
– doktori (PhD) képzésben vesz részt;
– kizárólag külföldi intézménnyel áll
hallgatói jogviszonyban.
a) Az „A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017
szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2018 õszén már
nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév
elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem
kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak
be azok a hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a felsõoktatási
intézményben a pályázás idõpontjában
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2017/2018. tanév
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
b) A „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális
helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
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a 2017/2018. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy felsõfokú diplomával nem
rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2018/2019. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi
felvételi eljárásban elõször nyernek
felvételt felsõoktatási intézménybe, és
tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
2). A pályázat benyújtásának módja és
határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://bursa.emet.
hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk
a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követõen lehetséges a pályázati adatok rögzítése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A pályázati ûrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és
pályázati
adatok
ellenõrzését,
rögzítését követõen a pályázati ûrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minõsül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben
igazolni. A nem befogadott pályázatok
a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történõ benyújtásának határideje: 2017. november 7.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszer-

ben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.
3) A pályázat kötelezõ mellékletei:
„A” típusú pályázat
a) A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszonyigazolás a 2017/2018. tanév elsõ
félévérõl. Amennyiben a pályázó
egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban
áll, pályázatában csak azt a felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsõként létesített
hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási
intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik
szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az
állami felsõoktatási intézményt köteles megnevezni.
b) Igazolás a pályázóval egy háztartásban élõkrõl.
c) Igazolás a pályázó és a pályázóval
egy háztartásban élõk egy fõre jutó
havi nettó jövedelmérõl.
d) A pályázóval egy háztartásban élõ
tanuló(k)/hallgató(k) iskolalátogatási/jogviszony- igazolása(i).
„B” típusú pályázat
a) Igazolás a pályázóval egy háztartásban élõkrõl.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval
egy háztartásban élõk egy fõre jutó
havi nettó jövedelmérõl.
c) A pályázóval egy háztartásban élõ
tanuló(k)/hallgató(k) iskolalátogatási/jogviszony igazolása(i).
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együtt
érvényes, valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minõsül.
4) Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával
büntetõjogi felelõsséget vállal azért,
hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati ûrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul
veszi, hogy amennyiben a pályázati
ûrlapon és mellékleteiben nem a
valóságnak megfelelõ adatokat tüntet
fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerbõl pályázata kizárható, a
megítélt támogatás visszavonható.
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5) A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes
települési önkormányzat bírálja el
2017. december 7-ig. Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenõrzés és
az elbírálás során, az önkormányzat
által meghatározott határidõben,
amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétõl függetlenül
történik. Az EPER-Bursa rendszerben
nem rögzített, nem a rendszerbõl
nyomtatott pályázati ûrlapon, határidõn túl benyújtott, vagy formailag
nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a
pályázati döntés ellen érdemben nincs
helye jogorvoslatnak.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is,
ha az ösztöndíjas elköltözik a települési
önkormányzat területérõl. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás viszszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl
ható hatállyal hozható meg.
6) Értesítés a pályázati döntésrõl
A települési önkormányzat a meghozott döntésérõl és annak indokáról
2017. december 11-ig az EPER-Bursa

Anyakönyvi hírek
Celldömölk Születés: Pálfi József és
Balogh Tímea leánya: Dóra, Nagy
András és Varga Katalin fia: Zétény,
Fuksz András és Majlinger Marietta
fia: Dávid, Kovács László és Gaál
Anikó fia: Csongor, Szomorkovits
Csaba és Károlyi Mónika leánya:
Karolina, Manganelli Zsolt és Nagy
Zsófia fia: Dominik, Erdélyi János és
Ölbei Rita leánya: Anna, Horváth
Gábor és Vörös Rozália leánya: Regina, Németh Tamás és Antal Veronika leánya: Zsófia. Házasság: Dénes
Ádám László és Nagy Marianna,
Horváth Ádám és Nagy Szilvia. Halálozás: Somogyi Róbert Kálmán,
Borbándy Józsefné sz. Kotila Ilona
Ida, Kiss Miklósné sz. Németh Roza,
Baráth Sándorné sz. Harmat Zsuzsánna Erzsébet, Szalai Kálmán,
Göcsei János István, Iván Ferenc,
Márton Zoltán Károly, Marton Jánosné sz. Borsos Mária, Döme László,
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rendszeren keresztül elektronikusan
vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
7) Az ösztöndíj folyósítása
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két
egymást követõ tanulmányi félév, a
2017/2018. tanév második (tavaszi) féléve és a 2018/2019. tanév elsõ (õszi)
féléve. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. március.
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz
hat egymást követõ tanulmányi félév,
a 2018/2019. tanév, a 2019/2020.
tanév és a 2020/2021. tanév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2018/
2019. tanév elsõ féléve.
8) A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül)
írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt és a Támogatáskezelõt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az
alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
Szendrei Istvánné sz. Horváth Vilma
Gizella, Sebestyén Lászlóné sz. Horváth Piroska, Visi Mihályné sz. Vas
Jolán, Verebics József, Kéri Józsefné
sz. Horváth Mária, Somogyi Dezsõné
sz. Kocsis Gabriella Erzsébet, Lenzsér
Béláné sz. Nagy Irén,Pethõ Imre,
Egri Róbert.
Boba Születés: Szalay András és
Vinnai Viktória leánya: Dóra. Kemenesmihályfa Születés: Sali Csaba és
Dénes Anita fia: Mátyás Csaba.
Halálozás: Kálovics Sándorné sz. Potyondi Mária Valéria. Kemenesmagasi Születés: Peresznyei Gábor és
Marth Alexandra fia: Erik. Kemenespálfa Halálozás: Müller Imréné sz.
Gulyás Magdolna Matild. Kemeneskápolna Halálozás: Péter Imréné sz.
Pejter Ilona. Mersevát Halálozás:
Dénes Lászlóné sz. Szalai Mónika.
Nemeskocs Születés: Laczi András
és Erdélyi Piroska Hajnalka fia:
Bence. Ostffyasszonyfa Születés:
Vass Ákos Zoltán és Kurucz Szilvia
leánya: Kinga.

– tanulmányi státusz (munkarend,
képzési forma, finanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím)
változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el
az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen, legkésõbb június 30-ig, illetve január 31ig ki nem fizetett ösztöndíjára már
nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles
a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a
folyósító felsõoktatási intézmény részére visszafizetni.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a
részletes pályázati kiírást figyelmesen
olvassák el.
A pályázatról további információk
beszerezhetõk az önkormányzati hivatalban, illetve letölthetõk a http://
www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hu
ngarica/ internetes oldalról, valamint a
város honlapjáról www.celldomolk.hu.
A pályázattal kapcsolatos ügyintézést
Tulok Gabriella oktatási szakreferens
végzi (Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 110., tel: 95/777809, e-mail: tulok.gabriella@celldo
molk.hu) hétfõ, szerda, csütörtök napokon 8–12, valamint 13–16 óra között, illetve kedden, pénteken 8–12 óra
között.

Hirdetmény
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 égéstermékelvezetõk sormunkában történõ kötelezõ ellenõrzését! Ha az elsõ
alkalommal a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó, az égéstermékelvezetõk 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
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A 8. arany a cél
Szeptember 16-án megkezdte idei bajnoki szereplését a Celldömölki VSESwietelsky-Jufa Hotels extraligás asztalitenisz-csapata. Klampár Tibor együttese
az elõzõ szezonban bronzéremig jutott a
hazai bajnokságban és a Klubcsapatok
Szuperligájában egyaránt. A nyári szünetben történt változásokról, az új szezon
elvárásairól Lórántfy Tiborral, a CVSECellsport Kft ügyvezetõjével beszélgettünk. Kezdésként, azt gondolom, tegyük
kicsit mindenki számára érthetõvé, hogy
miként is mûködik az asztalitenisz-szakosztály, hisz a többi sportágtól némiképp
különbözik a felépítése.
– Az asztaliteniszezõk helyzete annyiban
különleges, hogy a többi szakosztálytól
eltérõen, nem csupán a CVSE tagjai. Jó 10
évvel ezelõtt jött Celldömölkre névadó
szponzorként a Vörsas Kft., aki jelenleg is
támogatója egyesületünknek. Az õ kérésük volt akkoriban, hogy a pingpongosok
pénzügyileg váljanak ki a CVSE-bõl azért,
hogy a gazdasági helyzetük átláthatóbb,
követhetõbb legyen. Így hoztuk létre a
Cellsport Kft.-t, akkor még 90%-os Vörsas
Kft. és 10% CVSE részesedéssel. Ezek az
arányok mára megváltoztak, jelenleg
49% a Vörsas Kft. részesedése, 51% pedig a CVSE-é. Röviden tehát az asztalitenisz-szakosztály része a Celldömölki VSEnek, de gazdaságilag független attól, a
pénzügyi részt a Cellsport Kft. intézi. Ennek a Kft.-nek lettem nyáron az ügyvezetõje, hisz ezt a tisztséget Balázs Béla
látta el nyáron bekövetkezett haláláig.
Szomorú apropója volt tehát a tisztújításnak, és ezen a tisztújító ülésen döntöttek
úgy a Kft. képviselõi, hogy engem bíznak
meg az ügyvezetõi teendõk ellátásával.
Ebben a munkában az adminisztrációs
feladatok ellátásában Balázs Viktória lesz
segítségemre.
»Milyen anyagi, pénzügyi háttérrel kezdi
meg az idei évet a szakosztály?
– Azt gondolom, erre a szezonra különösen jó szponzori szerzõdéseket sikerült kötnünk. A pénzügyi hátterünk stabil,
a jó szereplésünknek pénzügyi akadályai
nem lehetnek. Ebben az évben új névadó
szponzorral gyarapodtunk a JUFA Hotels
révén, így CVSE-Swietelsky-JUFA Hotels
néven vágunk neki a pontvadászatnak.
Ami kicsit árnyalja a képet, az a tény,
hogy minden szerzõdés sajnos csak egy
évre szól, ezért minden szezon elõtt újra
kell tárgyalni a meglevõ és lehetséges
támogatókkal, ami nem kis feladat.
Folyamatosan keressük azokat a tõkeerõs
szponzorokat, akikkel a lehetõ legjobb
szerzõdéseket igyekszünk kötni. Ebben a
munkában nagy segítségünkre van Fehér
László polgármester úr, aki egyben a
Magyar Asztalitenisz Szövetség alelnöke
is. Az õ pénzügyi és sportszakmai kap-
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csolatai nagy segítségünkre vannak a potenciális támogatók meglelésében.
»Milyen célokat tûzött ki a szakvezetés az
elsõ számú csapat elé, hisz a tavalyi szezon bronzérme kicsit talán csalódás volt?
– Ahogy az elõzõ években, úgy idén is
két sorozatban lesz érdekelt Klampár
Tibor vezette csapatunk. Az extraliga
mellett ebben az évben is neveztünk a
Klubcsapatok Szuperligájába, ahol Csehország és Szlovákia U21 csapataival,
valamint a tavalyi gyõztes, horvát Varasd
együttesével küzdünk meg a csoportmérkõzések során. Egyik sorozatban sem
mondtuk ki konkrétan, hogy csak az elsõ
hely elfogadható, de természetesen szeretnénk mindkét pontvadászatban a lehetõ legjobb helyezést elérni. Ha érem
nélkül maradnánk, az nagy csalódás lenne. Azt gondolom, hogy ebben a szezonban reális esélyünk van mindkét porondon a legjobbnak lenni, bár, mint tavaly
is láttuk, az extraliga rájátszásában elég
egy rossz nap és már el is úszott a döntõ.
A legjobb játékosnak is lehet rossz napja,
amikor semmi nem sikerül, ugyanígy egy
szerényebb képességû is kifoghat egy
nagyszerû napot.
»Történt változás a keretben, Lindner
helyére Kriston érkezett. Milyen változást
jelenthet ez a csapat játékában?
– Túl nagy változást nem jelent a váltás,
hisz nagyjából azonos szintû játékosokról
beszélünk. Azt azért tudni kell, hogy
Lindner Ádám akármilyen rutinos, remek
játékos, túl van már a negyvenen, ami
azért ebben a sportágban is számít. Az
asztalitenisz az utóbbi években nagyon
felgyorsult, hiába próbálják nemzetközi
szinteken is lassítani bizonyos változtatásokkal a játékot, egy fiatalabb játékosnak
nagy elõnye az idõsebbel szemben a
gyorsaság. Kriston Dániel személyében
egy még felszálló ágban lévõ, ambiciózus, sikeréhes fiatalembert igazoltunk,
aki remélhetõleg jobban felveszi majd a
versenyt a jelentõs átalakuláson átesõ riválisainkkal.
»Mit tudhatunk a mezõny többi csapatáról, mik ezek a jelentõs átalakulások?
– A bajnoki címvédõ Pécstõl két ember is
távozott, Demeter Lehel maradt csupán
az aranyérmes trióból. Pázsy Ferenc és
Nagy Krisztián helyére Gerold Gábor és
Lindner Ádám érkezett, kérdés, ebben a
felállásban mire lesznek képesek. A másik tavalyi finalista Szécsény kerete teljesen kicserélõdött, õket egyelõre nem
érzem elég erõsnek a Final Fourba kerüléshez. Az új szabályok értelmében, idén
minden egyesület csak az elsõ csapatát
indíthatja az extraligában, így a BVSC is
kénytelen volt átrendezni sorait. Náluk a
nagy rutinnal rendelkezõ, korábban
komoly sikereket elérõ Jakab János mellett a ma már szintén rutinosnak mondható Molnár Krisztián, és két fiatal, ám
roppant tehetséges játékos, András Csa-

ba és Both Olivér lép majd asztalhoz a
szezon során. Ez alapján a névsor alapján
szintén a rájátszásba várhatjuk a fõvárosi
együttest. Természetesen a Szeged és a
Komló csapatait sem szabad leírnunk, a
négyes döntõbe közülük is bejuthat akármelyik gárda.
»Az extraligán kívül, alacsonyabb osztályokban is szerepelnek csapataink. Róluk
mit lehet tudni, hány együttesrõl beszélünk?
– Az élvonalbeli triót leszámítva, hét további csapatunk érdekelt a különbözõ
bajnokságokban. Az NB I-ben, NB II-ben
és megyei I. osztályban 1-1, míg NB IIIban és megyei II-ben 2-2 együttesünk
szerepel.
»Miért van szükség ennyi csapatra, és mi
az elvárás ezekkel a csapatokkal szemben?
– A megyei bajnokságokban szeretnénk
játéklehetõséget biztosítani azoknak a játékosoknak, akik 1-2 évvel ezelõtt kezdtek el komolyabban foglalkozni az asztalitenisszel. Az NB-s osztályokban a játékosok elõrelépésének biztosítása a fõ cél,
hisz ha egy játékos a tudása alapján magasabb osztályba szeretne lépni, akkor
csak egy osztállyal célszerû feljebb menni, mert kétosztálynyi ugrás már sok lenne. Azt látjuk, hogy az NB I mezõnye
nagyon erõs lesz, tele korábbi extraligás,
és akár volt válogatott játékosokkal, de a
mi csapatunk is komoly játékerõt képvisel, ezért itt dobogó közeli helyezést várunk. NB II-es játékosaink is erõs mezõnyben bizonyíthatnak, nekik a bennmaradást tûztük ki célul.
»Ilyen komoly mûhelymunkához jelentõs
edzõi háttérre is szükség van. Kik irányítják a játékosok munkáját, felkészülését?
– Az edzõi team munkáját Iván Csaba koordinálja, rajta kívül Obráz István, Ölbei
Péter és Lukács Balázs alkotják a celli
illetõségû edzõi stábot. Simon Ferenc,
Aranyosi Péter és Katus Krisztián személyében dolgoznak azonban nálunk olyan
trénerek is, akik nem városunkban laknak, õk hetente több alkalommal jönnek,
azért, hogy minél magasabb szakmai
munka folyhasson egyesületünknél. A kiváló munka eredménye már nyáron látszott, hisz a várpalotai ranglistaversenyen 4 aranyérmet szereztek játékosaink, és reméljük a szezon során is tovább
fejlõdnek pingpongosaink.
Az extraliga 1. fordulójában: SZERVA ASE
Szécsény – CVSE-Swietelsky-JUFA Hotels
0:7. A 2. fordulóból a DVTK elleni
mérkõzést, a hazaiak teremproblémája
miatt elhalasztották.

»CSUKA LÁSZLÓ

Lapzárta után
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés:
Körmendi DMTE – Celldömölki VSE 40-23
(19-9)
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A bravúrra még várni kell
Jánosháza – Celldömölk 2-4 (1-3)
Jánosháza, 150 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 4.forduló 2017. szeptember 9.
Vezette: Héra Csanád (Sebesi Patrik,
Kondor Péter).
Jánosháza: Kovács – Lendvai (Kalányos
69. p.), Megyesi, Palkovics, Dornai –
Bolla, Tóbiás (Dénes 46. p.), Balázsi,
Horváth – Marsai (Vágusz P. 80. p.),
Pungor N. Edzõ: Pungor István.
Celldömölk: Szép – Vajda, Bodor, Orosz,
Virág (Varga 87. p.)– Horváth (Büki 79.
p.), Enyingi, Szuh (Gorácz 70. p.), Molnár
– Piri (Lempeg 88. p.), Németh (Kovács
54. p.). Edzõ: Kovács Balázs.
Kiállítva: Megyesi Richárd (34. p.).
Góllövõk: Horváth Attila (31. p.), Palkovics Péter (11-esbõl 68. p.), illetve Piri
Balázs (9. p.), Szuh Ferenc (24. p.),
Bodor Tibor (11-esbõl 35. p.), Gorácz
Máté (84. p.).
Elõmérkõzés: Jánosháza U19 – Celldömölk U19 1-5 (0-3) G.: Péter Dávid,
Tanai Kristóf 2, Galovich Máté, Baráth
Szabolcs. A Jánosháza sem úszta meg öt
gólnál kevesebbel.
Celldömölk – Rum 4-0 (1-0)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 5. forduló 2017. szeptember 16.
Vezette: Marácz Zoltán (Németh András,
Nagy Barnabás).
Celldömölk: Szép – Vajda, Gyõrvári, Bodor, Varga (Virág 46. p.) – Enyingi, Szuh
(Gorácz 60. p.), Molnár, Horváth (Kovács
60. p.) – Piri (Klauzer 55. p.), Németh
(Büki 74. p.). Edzõ: Kovács Balázs.
Rum: Busi – Leitgeb (Németh 74. p.),
Dávid, Pásti, Kontics (Farkas 62. p.) –
Molnár, Gyurkó, Tóth, Sipos – Szakos (Kovács 76. p.), Balogh. Edzõ: Nagy Sándor.
Góllövõk: Enyingi Márk 2 (17. p. és 67.
p.), Németh József (55. p.), Kovács Zalán
(87. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Rum U19
10-0 (5-0). G.: Czöndör Bálint 2, Keszei
Tamás 3, Szabó Benedek, Berki Zsolt 2,
Péter Dávid, Galovich Máté. Az ötödik
fordulóban sem talált legyõzõre a csapat, tíz rúgott gól volt már, de ez az elsõ
meccs, amikor nem kapott gólt a csapat.
Sárvár – Celldömölk 1-0 (0-0)
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Sárvár, 350 nézõ Vas megyei labdarúgó
bajnokság 6.forduló 2017. szeptember 24.
Vezette: Takács Ryan Lee (Vojtkó Máté,
Kovács Balázs II.).
Sárvár: Horváth – Maráczi, Nyírõ, Pados,
Takács M. – Petõ (Csákvári 89. p.), Potyi,
Rajos, Kun – Takács Á. (Koronczai 82. p.),
Venczel (Ódor 69. p.). Edzõ: Kovács
László.
Celldömölk: Szép – Lempeg, Varga, Gyõrvári, Virág – Horváth (Kovács 69. p. Németh 86. p.), Orosz (Gorácz 62. p.), Szuh
(Piri 46. p.), Molnár, Enyingi – Klauzer.
Edzõ: Kovács Balázs.
Góllövõk: Takács Ádám (47.p.).
Elõmérkõzés: A Cell szabadnapos volt,
mert a Sárvár U19 nem a megyeiben indult, hanem az U19 III. Ény-i csoportjában, ahol hatodik helyen áll négy
mérkõzést követõen.
Ha már a Sárvár az NB I-es Paks (0-3)
elleni hétközi Magyar Kupa mérkõzése
okán a kisorsolt szombat helyett vasárnap került lejátszásra a legnagyobb
érdeklõdéssel várt megyei derbi, rendezzük le a kupaeredményeket elõször.
Idén a Vas megyébõl az országos körbe
jutott három csapat már az elsõ körben
búcsúzott a megmérettetésbõl, mondjuk
a sorsolás nem kedvezett egyiknek sem.
A már említett Sárvár mellett a másodosztályú Szarvaskend is NB I-es csapatot,
jelesül a Haladást kapta ellenfélül és hasonlóan alakult az eredmény (0-6), azaz
gyõzött az élvonalbeli csapat itt is. Elvileg
a Vasszécsenynek lett volna esélye a
Nógrád megyei I.-ben szereplõ Salgótarjáni BTC ellen, de végül idegenben
nagy különbségû vereséget (7-2) szenvedett el, így Vas megyének hamar csak
a Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupa izgalmai maradtak, nem úgy, mint tavaly,
amikor a Cell a legjobb 32 közé került.
Mire e cikk sorai megjelennek szeptember 27-én már le is zajlottak a harmadik
megyei kör mérkõzései, mi éppen a
Vasszécsenyt fogadhattuk hazai pályán.
Visszatérve a bajnokikra, a répcelaki és
a hazai pályán a lukácsháza elleni döntetlen után nagyon fontos volt, hogy
lépést tartsunk az élmezõnnyel és ehhez nem pontok, hanem három pontok
kellettek meccsenként. A Jánosháza a

tavalyi vesszõfutása után, amikor is
éppen, hogy megõrizték elsõ osztályú
tagságukat a záráskor, megpróbált egy
új csapatot összegyúrni erre az idényre.
Még nincsenek készen, de van fantázia,
az egyébként sok, valamikor Cellben is
játszó játékos alkotta csapatban, így az
ellenük elért gyõzelem értékesnek tekinthetõ. A Rum viszont, aki a tavalyi
záráskor a Jánosházával egyenlõ pontszámot elérve éppen, hogy bent maradt, idén nagyon szétesett csapat benyomását kelti. A hat vereséges szezonnyitással, de fõleg a mutatott játékukkal
már most elérték a kilátástalan helyzet
szintjét. És akkor jöjjön a derbik derbije
a sárvári vendégszereplés. Már a kezdõcsapat összeállításából látszódott, hogy
a celli csapat taktikája az lesz, hogy létszámfölényt alakítunk ki a középpályán
és a védõzónában, majd a megszerzett
labdákat fellõjük Klauzer Ádámra, akinek meg kellett tartani a labdát addig,
amíg óvatosan felfejlõdünk. Na, most ez
a taktika mûködött is az elsõ félidõben,
igaz, hogy a labdarúgás szépségébõl
nem sok minden köszönt vissza a pályáról, leginkább talán a harcos akarat.
Aztán a második félidõ elsõ perceiben
kaptunk egy gólt, egy támadás folyamban a harmadik helyzetbõl, peches
dolog. Aztán kitámadtunk az egyenlítésért, élvezhetõbb is lett a közönség
számára is a meccs, de nem jött össze
az egyenlítés, pedig volt olyan helyzetünk, ami nagyobb volt, mint amibõl mi
kaptuk a gólt. A Sárvárnak a bajnokság
megnyeréséért négy-öt meccsen kell
majd megizzadnia, ez olyan volt, de behúzták. A forduló meglepetése a realitásokat tekintve nem is ez az eredmény
volt, hanem a Körmend veresége, igaz
emberhátrányban a Lukácsháza ellen.
Nem maga a három pont elvesztése
fájhatott elsõsorban Körmenden, hanem
az, hogy ezzel egy két nap híján két
éves bajnoki 58 mérkõzéses veretlenségi sorozat szakadt meg, akkor Répcelakon kaptak ki egy góllal. Nos, a folytatás, közel egy éve veretlen a Cell hazai pályán, akkor két egymást követõ
hazai találkozón a Király és a Körmend is
nyert a Kolozsvár utcában. Most kétszer
egymás után hazai találkozó következik,
a Vép, majd a Király SZE lesz a vendég.
»DOTTO
A sorozatokat pedig szeretjük.
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