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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
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KÖZÉLET

Életbe léptek az új korlátozások
Elfogadta az országgyûlés a rendkívüli jogrend bevezetésére irányuló
törvényjavaslatot, így kedd éjféltõl
életbe léptek azok az intézkedések,
amelyekkel lassítani lehet a koronavírus-járvány terjedését.
Orbán Viktor miniszterelnök hétfõn
jelentette be, hogy az egészségügyi rendszerre háruló teher mérséklése érdekében a kormány
újabb szabályokat léptet életbe,
amelyekkel csökkenteni lehet a
megbetegedések számát. Egyelõre
harminc napig lesznek érvényben
az intézkedések, amelyeket szükség esetén meghosszabbíthat a
kormány.
Kijárási tilalom
Este 8 óra és hajnal 5 között kijárási
tilalom lesz, felmentés csak a munkába és a munkából hazajárás, illetve rendkívüli esetekben lehetséges. Minden gyülekezés tilos lesz.

Csökkentett üzemmódban a szolgáltatások
Az éttermek bezárnak, csak házhoz
szállítás lehetséges, de az üzemi
étkezdék nyitva tarthatnak.
Az üzletek, fodrászatok és egyéb
kisipari szolgáltatók este 7 órakor
bezárnak.
A szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat nem.
Általános rendezvény tilalom lép
életbe.
Családi összejöveteleken, magánrendezvényeken legfeljebb tízen
vehetnek részt.
Esküvõ csak lakodalom nélkül lehetséges, a polgári és egyházi szertartásokon csak a szükséges személyek, szülõk, testvérek és a tanúk vehetnek részt.
A temetéseken legfeljebb 50 fõ jelenhet meg.

1956 emlékezete

szervezetek. Az október 24-én kormányfõi megbízást kapott, reformkommunista Nagy Imre koalícióssá változtatta kormányát. 1956 forradalmának
lángja október 23-án fellobbant, majd
november 4-én elszunnyadt. Ez a néhány nap a szabadság és a gyász ünnepe. Az 1956-os forradalmi eseménysorozat számos áldozatot követelt, tízezrek hagyták el az országot, a forradalom leverését megtorlás, kivégzések, bebörtönzések követték. Az 56-os

Celldömölk Város Önkormányzata, valamint a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár idén is szervezett
emlékezõ rendezvényt az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére.
A városi megemlékezést az 56-os emlékhelynél tartották, október 22-én.
A Himnusz közös eléneklése után a
megemlékezés ünnepi beszédét Fehér
László polgármestertõl hallhatták az
egybegyûltek. A városvezetõ az 1956os eseményekre visszaemlékezve kiemelte, hogy október 23-án békés tüntetéssel kezdõdõ, fegyveres felkeléssel
folytatódó forradalom bontakozott ki a
Rákosi Mátyás nevével összefonódó
kommunista diktatúra és a szovjet
megszállás ellen. Fegyveres csoportok
elfoglalták többek között a Magyar
Rádió székházát, a telefonközpontot,
emellett több fegyverraktár, laktanya,
rendõrõrs és üzem is a felkelõk kezére
került, ledöntötték az elnyomás gyûlölt
jelképét, a Sztálin-szobrot. A békés
tüntetés népfelkeléssé, majd fegyveres
szabadságharccá változott. A forradalom napjait politikai pezsgés jellemezte: újjáalakultak a korábban megszûnt,
vagy megszüntetett politikai pártok és

hõsök példát mutattak hazaszeretetbõl, a szabadság, a demokrácia iránti
elkötelezettségbõl. Napjainkban is õrködnünk kell, hogy hogy a jogaink ne
sérüljenek, a demokrácia megmaradjon – hangsúlyozta Fehér László polgár-

Zárt kapus mérkõzések
A sportmérkõzéseket zárt kapuk
mögött kell megtartani.
Szabadtéren az egyéni sport megengedett, de az amatõr csapatsportok tilosak.
A szabadidõs létesítményeket, fitnesz termeket, fedett uszodákat,
múzeumokat, színházakat, állatkerteket zárva kell tartani.
Ismét digitális oktatás jön
A felsõoktatás csak online formában mûködhet, a felsõoktatási kollégiumokat is be kell zárni.
A középiskolákban 8. osztály felett
digitális oktatás lép életbe, a 14 év
alattiak számár nyitva maradnak az
intézmények, általános iskolák,
óvodák, bölcsõdék, a pedagógusokat, óvónõket hetente célzottan
tesztelni kell.
Forrás:
https://kormany.hu/hirek/ dontottaz-orszaggyules-kedd-ejfeltol-hatalyosak-az-uj-jarvanyugyi-szabalyok.
(2020. 11. 10. 17:00)

mester, majd befejezésként megemlítette, hogy ezen a napon 1989 októberére is emlékeznünk kell, a harmadik
Magyar Köztársaság megalakulása kapcsán. A beszédet követõ ünnepi
mûsorban zenés-verses összeállítással
közremûködtek a Soltis Lajos Színház
tagjai: Soltis Lehel és Szabó Angelika,
majd a megemlékezés koszorúzással
folytatódott. A jelenlevõ hivatalos szervek, pártok, civil szervezetek képviselõi
elhelyezték a tisztelet és emlékezés
koszorúit az iskola falán levõ 56-os
dombormûnél, majd a katolikus temetõben a két celli érintettségû 56-os áldozat: Koloszár Zoltán és Máté Lajos
sírjánál is lerótták kegyeletüket.
»REINER ANITA
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Új köntösben a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda
Ez év márciusának elején kezdõdött el
a Koptik Odó utcai Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda épületbõvítõ beruházása. Az elmúlt napokban befejezõdött a
munka, így október 22-én csütörtökön
sor kerülhetett a kibõvített intézmény
ünnepélyes átadására.
Október 22-én csütörtökön délelõtt
gyülekezett az ünneplõ közösség a református templomba, ahol 10 órakor
vette kezdetét a Hajnalcsillag evangélikus óvoda kibõvített épületének hálaadó istentisztelettel egybekötött avató
ünnepsége. Az ünnepi alkalmat rangos
egyházi, politikai települési és intézményi vezetõk is megtisztelték jelenlétükkel. Az eseményen többek között
részt vett Szemerei János, a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
püspöke, Rostáné Piri Magda, a Vasi

lyázat sikerességében, majd a kivitelezõi munkálatokban közremûködtek.
Elmondta, hogy az intézmény épülete

Evangélikus Egyházmegye esperese,
Ágh Péter országgyûlési képviselõ,
Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke, és Fehér László, Celldömölk város polgármestere. A hálaadó
istentiszteleten elsõként Rác Dénes
evangélikus lelkész köszöntötte az
ünneplõket, majd Szemerei János püspök hirdetett igét. Az igehirdetést
követõen a püspök megáldotta az óvoda dolgozóit. Az ünnepség ezután az
óvodás gyerekek és az óvoda-pedagógusok mûsorával folytatódott.
Az intézményben folyó vallásos nevelésbõl rövid keresztmetszetet bemutató mûsort követõen Gergyéné Bognár Mária óvodavezetõ beszédében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a
bõvítést és felújítást lehetõvé tévõ pá-

több mint 150 m2-rel bõvült és a régi
épületrész is modernizálódott. Az átalakított tornaterem ezentúl közösségi
térként is funkcionál, ami nagyban
hozzájárul nemcsak az óvodai munka
színvonalas megvalósításához, de az
egyházközségi hitéleti lehetõségek
bõvítéséhez is.
A folytatásban Rácz Dénes evangélikus
lelkész ajándékkal köszönte meg a projektben komoly feladatot vállalók munkáját, majd Fehér László polgármester
köszöntõ szavaival felidézte a Hajnalcsillag evangélikus óvoda történetét.
A köszöntõt követõen a polgármester és
Farkas Gábor jegyzõ két doboz építõjátékot nyújtott át az intézmény vezetõjének, ezzel is növelve az óvoda játékkészletét. Ezután Ágh Péter ország-

4

gyûlési képviselõ kapott szót, aki beszédében kiemelte az egyházi oktatás és
nevelés fontosságát. Véleménye szerint
minden egyházi fejlesztésre adott forint
jó kezekbe kerül, mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az ünnepségen szereplõ
óvodások mûsora, ami híven tükrözi az
intézmény szellemiségét.
A hálaadó istentisztelet végeztével az
ünneplõk átvonultak a Hajnalcsillag
Evangélikus Óvoda épületéhez, ahol a
kivitelezõtõl Szemerei János püspök vette át a kibõvített óvoda kulcsait, majd
egybõl át is nyújtotta Gergyéné Bognár
Mária óvodavezetõnek. Az ünnepség
résztvevõi ezután megtekinthették a felújított intézményt, ám a pandémiás
helyzet miatt a bejárásra csak 10 fõs
csoportokban nyílt lehetõség.
A nemrégiben épült, majd bõvített katolikus iskola, majd a közelmúltban átépített piac és a megújult tér mellé tehát mostantól a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda kibõvített és felújított

épülete is hozzájárul a Celldömölki városközpont szép képéhez. Az evangélikus óvodások pedig most már három
csoportban, még modernebb környezetben tölthetik óvodás éveiket.
»SZALÓKY ATTILA
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Halottak napja
Lehullott levelek, elhunyt lelkek, elveszített emberek. Földre hullott levél,
földbe temetett emlék. Borongós õsz,
fájó elmúlás. Nincs hatalmunk felette,
csak némán tudomásul vehetjük. Az elmúlás veszteséggel jár, a veszteség
fájdalmat szül.
Születés. Élet. Fájdalom. Halál. A visszafordíthatatlan, és örök fájdalom. A feldolgozhatatlan. S szép lassan rájövünk:
megmásíthatatlan. Némán, vagy zokogó könnyek közt megpróbáljuk elfogadni. Beletörõdni, s megyünk tovább.
De már nem úgy, és nem arra. Bolyongunk, s csak a testet öltött hiányt

» MEGEMLÉKEZÉS

érezzük. Hiányt, mely pótolhatatlan,
ûrt, mely betölthetetlen. Az érzés megfogalmazhatatlan, csak azt tudjuk,
hogy fáj. Nem, nem a testünknek, a
lelkünknek. Szívünk üres, hiány tátong
benne. Kérdéseket fogalmazunk, vádolunk, érzésekkel harcolunk. Gyõztesként azonban nem juthatunk ki e csatából. Legyõz a keserûség, a bánat, a
válaszra meg nem érett „miért”-ek
özöne. A meg nem értett, de ránk telepedett valóság, a mai napig hihetetlen
ítélet, mely drága kincseket ragadott el
tõlünk. Kincsek voltak életünkben, elvesztettük õket. Csak az emlékek, és a
lelkünk legmélyebb bugyraiba számûzött, soha nem halványuló szeretet
maradt, mely bármikor utat törhet ma-

gának, felszakítva be nem hegedt sebeket, felélesztve szunnyadó, de nem
feledett érzéseket. A veszteség mellett
hálát érzünk, hogy voltak nekünk, köszönetet a szeretetért, mit kaptunk
tõlük. Azért a különleges, és csak nekünk szóló szeretetért, amit senki nem
helyettesíthet.
Emlékké szelídült ölelések, ködbe veszõ hangfoszlányok, emlékké fakult
arcvonások. Ennyi maradt belõlük, nekünk. És a soha el nem múló szeretetté
nemesült érzések, a soha nem feledhetõ, örökre élõvé teremtett mivoltuk,
az idõrõl idõre újra hús-vér emberré
magasztalt valójuk, akiket mi hívunk
életre feloldhatatlan szeretetünk múlhatatlanságában.
»REINER ANITA

Városvezetõk rótták le kegyeletüket halottak napján
Celldömölk Város Önkormányzata nevében a város vezetõsége egy régi
szép hagyománynak eleget téve minden évben felkeresi a település egykori
vezetõinek, képviselõinek, szervezetek
vezetõinek sírját, tisztelettel adózva
emléküknek.
Október 30-án Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester
asszony és Hencz Kornél alpolgármesterek, Farkas Gábor jegyzõ, Gasztonyiné Fódi Zita, Karádi Mihály és Sebestyén Krisztián képviselõk tisztelegtek
koszorúval és gyertyagyújtással dr.
Gosztonyi János, dr. Gömbös Ferenc és
Gyõrffy László országgyûlési képviselõk, Tima László és Varga László Csaba alpolgármesterek, Limpár József
egykori tanácselnök-helyettes, megyei
és városi képviselõ, Erdélyi Antal és
Farkas Zoltán részönkormányzat-vezetõk, Dala József, Kálmán Jenõ egykori
tanácsi vezetõk, Pozsonyi Mihály és

Somogyi Gyula képviselõk, Horváth
Lajos díszpolgár és iskolaigazgató, dr.
Oszkó Zoltán iskolaigazgató, Balázs
Béla CVSE elnök, Horváthné Varga Mar-

git oktatási-közmûvelõdési szakreferens, Piri Zoltán, valamint Göttman
Bódog csendõr alezredes, a város dísz»R. ANITA
polgára sírjánál.
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Beiskolázási tájékoztató
Az idei tanévben a vírushelyzet miatt a
középiskolák nem tartanak nyílt napot
a nyolcadikos tanulók részére. Ennek
hiányában Soós Andrea, a Vas Megyei
Szakképzési Centrum Eötvös Loránd
Szakképzõ Iskola tagintézményvezetõje az alábbi tájékoztatást adta a beiskolázással kapcsolatban:
Az intézmény technikumi és szakképzõ
iskolai képzésekre várja a pályaválasztás elõtt álló 8. osztályos tanulók jelentkezését.
Az 5 éves technikumi képzés érettségivel és technikusi szintû szakképzettség
megszerzésével zárul. Az intézményben választható szakmák:
– informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltetõ technikus,
– vendégtéri szaktechnikus,
– cukrász szaktechnikus (ÚJ!)
A szakmák elsajátítását követõen lehetõség van a szakirányú továbbtanulásra, a munkaerõpiacon való elhelyezkedésre, illetve további szakma megszerzésére felnõttképzési jogviszonyban.
A technikumi képzéseknél nincs felvételi vizsga, a felvétel a hozott pontok
(7. év végi, ill. 8. félévi magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv érdemjegyei)
alapján történik. A cukrász, valamint a
vendégtéri szaktechnikus képzés ese-

tében pályaalkalmassági vizsga is van.
A 3 éves szakképzõ iskolai képzésre
jelentkezõk az asztalos, a cukrász, az
ipari gépész, a pék, valamint a pincérvendégtéri szakember (ÚJ!) szakmák
közül választhatnak.
Ebben a képzési típusban az elsõ év
nyújt ágazati alapismereteket, majd a
következõ két év a szakirányú képzés,
mely szakmai vizsgával zárul. Ezt követõen nyitott a lehetõség arra, hogy a
tanulók elhelyezkedjenek, vagy továbblépjenek, és esti tagozaton érettségit, majd technikusi végzettséget
szerezzenek.
A szakképzõ iskolai képzéseknél nincs
felvételi vizsga, a felvétel a hozott pontok (7. év végi, ill. 8. félévi magyar
nyelv, magyar irodalom, matematika,
történelem, technika vagy rajz tantárgyak érdemjegyei) alapján történik, továbbá elõfeltétel az egészségügyi alkalmasság, bizonyos szakmák esetében
a pályaalkalmasság (cukrász, pincér).
Soós Andrea arról is beszélt, hogy miért érdemes a szakképzést választani:
A szakmatanulás lehetõsége a szakképzõ iskolákban adott. A szakképzésben résztvevõk a tanulmányi eredményüktõl függõen ösztöndíjat kapnak: a
szakképzõ iskolák 9. évfolyamán ennek
összege jelenleg havi 16 ezer forint

minden tanuló számára, a 10. és a 11.
évfolyamra járók pedig 10 és 50 ezer
forint közötti havi ösztöndíjat kaphatnak. A technikumok 9. és 10. évfolyamán minden tanuló havi 8 ezer forintot
kap jelenleg, a 11. évfolyamtól pedig
szintén havi 10 és 50 ezer forint közötti
juttatásra lesznek jogosultak. A középiskolai tanulmányok után adott a szakirányú továbbtanulás lehetõsége, a
munkaerõpiacon való elhelyezkedés
vagy újabb szakma megszerzése 25
éves korig akár nappali tagozaton, korábbi tanulmányok beszámításával.
…és miért érdemes az Eötvös-t választani: A diákok korszerû körülmények
között, jól felszerelt, folyamatosan
fejlõdõ tanmûhelyegységekben sajátíthatják el a választott szakma alapjait,
majd ezt követõen a gazdálkodó szervezetekkel szoros együttmûködésben
készülhetnek a szakmai vizsgára.
Barátságos, befogadó légkörû, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra
egyaránt hangsúlyt fektetõ, az aktív
közösségi életet fontosnak tartó középiskolaként fontos a hagyományápolás,
és a folyamatos megújulásra törekvés.
Az iskola honlapján (www.eotvoscell.hu)
megtalálható az intézmény felvételi tájékoztatója. A suli Facebook-oldalán
(vmszc eötvös loránd szakképzõ iskola)
részletesen megtalálhatók az intézmény
által kínált szakmák leírásai is.
»REINER ANITA

„Õszre hangolva” – szóval, képpel és hanggal
Õszre hangoló rendezvényre várta közönségét a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, október 17-én. A
kellemes, szombat délutáni program
keretében a szó, a kép, és a hang hármas egysége elevenedett meg az intézmény elõcsarnokában.
A szó a Soltis Lajos Színház tagjainak
tolmácsolásában, a kép Erdélyi Zsolt
különleges fénnyel megvilágított festményei, a hang pedig három zenemûvész hangszeres játékában kelt életre.
A mûsor-összeállítás elsõ részében a
zenei vonalat képviselve Németh Andrea csellón, Bejczi Máté kürtön mûködött közre, a zeneszámokat zongorán
kísérte Bejcziné Németh Tünde.
A program prózai részét a Soltis Lajos
Színház két tagja töltötte ki egy-egy
verssel, szem elõtt tartva az esemény
õszre hangoló mottóját. Temesi Zsolt
elõadásában Ady Endre: „Párisban járt
az õsz”, Havay Fanni tolmácsolásában
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pedig Petõfi Sándor: „Szeptember végén” címû költeményét hallhatták a
közönség soraiban ülõk.
A rendezvény második blokkjában
szintén versek és zeneszámok hangzottak el. Bejczi Máté kürtön Strauss és

Vinter mûvet, Németh Andrea csellón
egy Mendelssohn darabot szólaltatott
meg. A soltisos Hegedûs Anna József
Attila verset szavalt, Temesi Zsolt pedig
egy saját költeménnyel örvendeztette
meg közönségét.
»REINER ANITA
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» PÁLYÁZAT

Pályázati felhívás
A Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap 2021. évi ösztöndíjára
Kik pályázhatnak?
Olyan szülõk/gyámok/pedagógusok, akiknek kiváló képességû gyermeke és/vagy tanítványa a
2020/2021-es iskolai évben az általános iskola 3-8. osztályában tanult
és teljesíti az alábbi feltételeket:
1. A család anyagi helyzete nem teszi lehetõvé vagy jelentõsen nehezíti a gyermek tanulását; az
egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a 2019. évi társadalmi
súlyozott minimumérték 87979
Ft-os havi átlagát.
2. A szülõ vállalja, hogy támogatás
esetén tõle telhetõen biztosítja
gyermeke továbbtanulását.
3. A tanuló a celldömölki járás területén mûködõ iskola diákja legyen.
A pályázat leírása
A kedvezõtlen környezetben élõ és
anyagi gondokkal küszködõ családok gyermekei kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódhatnak el. A
Kresznerics Ferenc nevét viselõ
könyvtár a névadó szellemi örökségének továbbviteleként a végrendeletében foglaltak felelevenítésével
hátrányos helyzetû, tehetséges
gyermekek támogatását vállalja fel
alapítványa révén.
A tehetség nem kötõdik iskolai tantárgyakhoz, bármiben megnyilvánulhat. A jó tanulmányi eredmény
nem feltétele a jelentkezésnek, de

elõnyt jelent a pályázó számára.
Bízunk abban, hogy kezdeményezésünknek lesznek támogatói és a felajánlott adományok hathatós tehetségmentést tesznek lehetõvé. A cél:
a legtehetségesebbek elkezdhessék
álmaik megvalósítását.
A támogatást az Alapítvány kuratóriumának ösztöndíj-bizottsága ítéli
oda. A döntés nyilvánosságra hozatalára évente a Magyar Kultúra
Napjához kapcsolódó városi ünnepségen kerül sor.
Az Alapítvány a nyertes pályázókkal
támogatási szerzõdést köt, az ösztöndíj folyósítása január hónaptól
kezdõdik és egy naptári évre szól.
Indokolt esetben az ösztöndíj újrapályázás nélkül is meghosszabbítható.
A pályázat benyújtásának módja
A pályázat kizárólag a 2021-es támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mel-

lékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat! A pályázati
csomag (részletes pályázati felhívás,
pályázati adatlap, ûrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthetõ a www.cellbibl.hu/index.php/
alapitvany
címrõl, igényelhetõ e-mailen (kreszalap@gmail.com) illetve személyesen a KMKK Kresznerics Ferenc
Könyvtárában.
A pályázat beadható e-mailben,
postai úton, vagy az Alapítvány
székhelyén: 9500 Celldömölk, Dr.
Géfin Lajos tér 1.
A pályázat céljaival egyetértõk (magánszemélyek, vállalkozások stb.)
támogatását örömmel fogadja a
Tehetségtámogató Alap.
A pályázat részleteirõl érdeklõdni lehet: kreszalap@gmail.com illetve
06-70/338-3065.
A pályázatok benyújtásának határideje 2021. január 8. (péntek) 16.00.

Kiemelkedõ munkájukat ismerték el
2020. év Szociális Munka napja alkalmából a Népjóléti Szolgálat munkatársai Pappné Dobos Erika, Horváth Dóra,
Brucknerné Körmendi Katalin, Vajda
Károlyné, Varga Orsolya, Dr. Nagy János, Mészárics László Zoltánné, Molnárné Kovács Katalin igazgatói elismerésben részesültek.
Az igazgató elmondta, hogy hagyományt szeretne teremteni és intézményen belül is elismerni minden évben
a munkatársai munkáját. A Népjóléti
Szolgálat feladatellátás integrált intézmény lévén nagyon sokrétû és a járás
területére kiterjed. Az elismerésben
részesülõk, konyhán, gyermekjóléti el-

látásban, idõs ellátásban dolgoznak.
Munkatársaimra nagy teher hárul a jelenlegi helyzetben és ezúton szeretném megköszönni minden kollégának
kitartó és áldozatos munkáját. Jó
egészséget kívánok mindenkinek. A

járványügyi helyzetre való tekintettel
az elismerések különbözõ idõpontokban kerültek átadásra. Támogatóinknak köszönjük a felajánlásokat.
»NAGY ZOLTÁN
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Örökbefogadott egy fát a Alsósági Tagóvoda három csoportja
Folytatódott a Zöld város projekt Alsóságon. Ez alkalommal az Alsósági
Tagóvoda három csoportja által került
örökbefogadásra egy fa október 29-én
csütörtökön.
A Zöld város projekt pályázatát 2017ben nyerte meg Celldömölk Város
Önkormányzata, melynek keretében az
Alsósági városrész központját nagymértékben felújították, valamint az
azóta eltelt három év alatt folyamatos
fejlesztések keretében szépítették meg
a templom, valamint az Alsósági Tagiskola környékét. A projekt célja már
kezdetektõl fogva az, hogy a lakosság
igényeit teljes mértékben kiszolgálják
a fejlesztésekkel, azonban ez idõ alatt
a már meglévõ zöld területeket is
megõrizzék, illetve a növényállományt
megtartsák. Ehhez járult hozzá a
következõ állomásként megvalósuló

faörökbefogadási esemény is, melyet
október 29-én rendeztek meg a katolikus templom melletti téren. Ahogy
Fehér László polgármester köszöntõbeszédében is kiemelte, igazán fontos
szerepe van környezetünk megóvásában a fák oxigénteremtõ erejének.
Ezért is kiemelkedõen fontos az, hogy
a gyermekeket már kisgyermekkorban
a tudatosságra neveljék a környezet
megóvásának tárgykörében. Ez az alkalom is egy példaként szolgálhatott a
gyermekek számára, melyet magukkal
vihetnek jövõben is.
A különleges alkalmat az óvodások rövid mûsorral színesítették, majd elhelyezésre került a „Szent István hárs”
névtáblája is.
»NOVÁK FANNI

8

Új Kemenesalja » 2020. 11. 13.

» VEGYES

gyertyán, kocsányos tölgy, mezei juhar, és egy eperfa gazdagítja a Vulkánparkhoz bevezetõ utat.

mondta: hamarosan indítanak egy
olyan, kertmûveléssel kapcsolatos programot, melynek keretében várják a kertészkedés iránt érdeklõdõket, és mindazokat, akik szívesen mûvelnének kertet, de otthonukban nincs rá

Tulok Gabriella, a Vulkánpark igazgatója
köszönetét fejezte ki az Alfa Romeo
Klubnak a növényekért, továbbá elmondta: a létesítmény a vulkánosság
bemutatásán túl szívén viseli a természetvédelmet, a faültetés is ennek jegyében valósult meg. További tervként el-

lehetõségük. Az önkormányzat pályázati
forrásból felújíttatja a Szív-pincét, a Ság
hegy emblematikus régi épületét, a
Vulkánpark tervei közt szerepel ennek
birtokba vételét követõen egy közösségi
kert kialakítása.
»REINER ANITA

Facsemeték jótékony célból
Nyolc új ültetésû fával gazdagodott a
Kemenes Vulkánpark közvetlen környezete október végén. A facsemeték
a Celldömölki Alfa Romeo Klub támogatásával és közremûködésével kerültek helyükre.
A Celldömölki Alfa Romeo Klub az idén
nyáron harmadik alkalommal rendezte
meg az alfások találkozóját, mely ezúttal a Vulkánpark szomszédságában valósult meg, és az elsõ kettõnél jóval
több érdeklõdõt vonzott, hiszen csaknem százharminc Alfa Romeo részvételével, több, mint háromszáz érdeklõdõvel zajlott le a rendezvény. Az autósklubként mûködõ baráti társaságot az
alfák szeretetén túl a cselekvõ tenni
akarás és jótékonykodás is összetartja.
Mint azt Veiczer Dániel, a celli alfa klub
vezetõje elmondta, legutóbbi rendezvényükön 145.000 forintot sikerült öszszeadni, ebbõl vásároltak facsemetéket, olyan megfontolásból, hogy mivel
az autóstársadalom tagjaiként szenynyezik környezetüket, a faültetés által
egy kis oxigénpótlást végezzenek.
A faültetés során többféle növény került földbe az alfások közremûködésével, így az eddigieken kívül oszlopos

„A zene ajándék” – találkozás Mozarttal és Beethovennel
„A zene ajándék” szlogennel indított
útjára egy koncertsorozatot a Nemzeti
Filharmonikus Zenekar a komolyzenei
kultúra népszerûsítésére. A kezdeményezés keretében országszerte több
mint százötven településen adnak ingyenes koncertet a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar

mûvészei október 25. és december 13.
között. A százötven település egyik állomása volt városunk is, november 7én négy zenemûvész adott kamarakoncertet a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban. A négyfõs
együttes tagjai között egy valamikori
celldömölkit is felfedezhettek a közön-

Leckék táncból és érzelmekbõl
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár 2019-2020-as felnõtt színházi
évadának harmadik bérletes elõadására
október 24-én került sor. Az intézmény
ezúttal a Rózsavölgyi Szalon kétszereplõs darabját kínálta közönségének.
A „Táncórák” címû romantikus és szellemesen szórakoztató színmû azon túl,
hogy ajtót nyit az autisták világára, egyben el is gondolkodtat: mégiscsak közös
ez a világ, amelyet ki így lát, ki úgy, hiszen mindenki másképp egyforma.

A darab fõszereplõi egymás szomszédságában élve még soha nem találkoztak, hiszen mindketten bezárkóztak saját világukba. A nõ élete a tánc, de egy
balesetben súlyosan megsérült, az orvosok szerint soha többé nem táncolhat. A férfi autista, különös intellektusú, akinek nehézséget jelent kapcsolatba lépni másokkal. Aztán egy napon
mégiscsak becsönget az egykori
Broadway-klasszis táncosnõhöz, hogy
tanítsa meg táncolni. A táncleckék során lépegetnek egymás felé, elõször

ség soraiban ülõk, a csellót ifj. Deák
György szólaltatta meg. A vonóskoncerten két nagyobb lélegzetvételû
Mozart és Beethoven zenemû csendült
fel a kvartett elõadásában, mindkét
zeneszerzõ G-dúr vonósnégyes darabját szólaltatták meg hangszereiken.
»REINER ANITA
kicsit ügyetlenül, aztán kíváncsi figyelemmel, milyen is a másik világa.
Ahogy szép lassan megismerik egymást, önmagukkal is szembesülnek, és
érzelmekbõl szintén leckéket vesznek.
Külön-külön és közösen is megpróbálnak „kitáncolni” a maguk érzelmi és
gondolati komfortzónájából, amelyben
jó ideje éldegélnek. A darab végére
pedig elérkezik számukra a lehetõség,
hogy változtassanak az életükön. A különleges, humorral átszõtt, sok érzelmet kiváltó elõadást Ullmann Mónika
és Józan László alakításában láthatta a
celli közönség.
»R. ANITA
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Állampapír- és Babakötvény vásárlás Celldömölkön
Amennyiben gondoskodni szeretne gyermeke jövõjérõl, és
ezért Babakötvényt kíván vásáAnya,
rolni, úgy a Kincstári Start-érintézni kell
tékpapírszámla megnyitása
a Babakötvényt!!!
kitûnõ választás. A Babakötvény infláció felett 3 százalék kamatot fizet, a befizetések
után évente állami kiegészítés
jár, és induló tõkét biztosít a
felnõtt élet kezdetéhez. A
Babakötvénybe történõ befektetés tehát elõnyös, mert biztonságos, magas, akár elõre kiszámítható hozamot és likviditást biztosít.
Az idén lehetõvé vált az értékpapír számla megnyitásán túl a Babakötvény vásárláshoz szükséges
Start-számla megnyitása is interneten, az Ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu).
Celldömölkön lehetõvé tesszük mindazok számára a Start-és értékpapírszámla megnyitását és készpénzmentes tranzakciók intézését, akiknek nehézségbe ütközik a távolabbi települések elérése, az
internet használata vagy kérdést szeretnének feltenni a Babakötvény megtakarításról.
Várjuk minden hónap második csütörtökjén Celldömölkön a Közösségi Házban (9500 Celldömölk, Dr.
Géfin Lajos tér 10.)
»MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Családi Pergetõ Nap
Családi Pergetõ Napot szervezett a Lokomotív Horgász Egyesület. A horgászat
kedvelõit a Celldömölki Téglagyári tóhoz
invitálták meg szombaton délelõtt.
Az idei évben rendezte meg elõször a
Családi Pergetõ Napot a Lokomotív
Horgász Egyesület a celldömölki Téglagyári tó partján. Azonban, ahogy Csizmazia Károly, az egyesület vezetõje elmondta, reménykednek benne, hogy
hagyományt teremthetnek az eseménybõl és jövõre már a járvány elmúlta után tudják majd megszervezni a családi napot. Céljuk az, hogy minél több
emberrel ismertessék, és szerettessék
meg a pergetõ horgászatot, valamint a
már rutinosak számára hasznos, új információkat
tudjanak
szolgáltatni.
Gyerekek és felnõttek számára is egyaránt nyitott volt a lehetõség a részvételre, hiszen a horgászat öröme kortalan. A
délelõtt folyamán három elõadót hallgathattak meg a kilátogatók, akik mindmind a pergetés rejtelmeibe avatták be
az érdeklõdõket. Az elõadások sorát
Szabó Zoltán nyitotta, aki a hazai pergetõ társadalom egyik nagyjának is
tekinthetõ, hiszen Magyarországon egyike volt azoknak, akik elõször kezdtek el
multis felszerelést használni. Továbbá az
õ nevéhez fûzõdik a Multisuli megalapí-
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tása is. Saját videói számtalan horgásznak nyújtanak segítséget, melyekbõl
könnyen elsajátíthatják a technikákat.
Horváth András neve is ismerõsen
csenghet a horgászatban jártasoknak,
hiszen Tesztpeca nevû blogján keresztül
ad tanácsokat a különbözõ pergetõ botokat, illetve orsókat tekintve. Elõadásában Számfira Balázs, balatoni pergetõ horgász részét is átfogta, hiszen
eredetileg õ lett volna az, aki a nagyobb
mûcsalikkal való horgászat rejtelmeibe
vezeti be a hallgatóságot, azonban a járványhelyzet sajnos közbeszólt, így nem
tudott részt venni az eseményen.
Természetesen nem maradhatott ki az

elõadások sorából Dezsõ Péter sem, aki
helyiként ismeri a környék vizeit, hiszen
kisgyermekkora óta foglalkozik horgászattal. A pergetésben is tehetséges
horgász a domolykó horgászatának specialitásáról beszélt. Az Európa szerte
elõforduló hal ugyanis óvatosságáról, és
rafináltságáról ismert, így nem egyszerû
feladatba vág bele az, aki horogra szeretné csalni ezt a fajta halat.
A családi nap színesítéseként a szervezõk nyereményjátékkal is kedveskedtek az elõzetesen regisztrálóknak, akik
sorsolás útján részesedhettek pergetõ
felszerelésekben.

»NOVÁK FANNI
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Új vezetõ a celldömölki K&H ügyfélpont élén
Október elseje óta új vezetõvel, ügyfélpontként mûködik a celldömölki K&H
Bank fiókja. Ludvig József Tóthné Varga
Mártától veszi át a jól mûködõ ügyfélpontot. Márta közel 30 éven keresztül
látta el a vezetõi feladatkört, a celldömölkiek megelégedésére, a jövõben
jól megérdemelt pihenését tölti, nyugdíjba vonul. Ludvig József korábban értékesítés támogatóként illetve a kapuvári fiók vezetõjeként segítette a K&H
mûködését.
A celldömölki bankfiók ügyfélponttá
alakulásáról az új vezetõ elmondta:
„Bankfiókjaink ügyfélponttá alakulva
vesznek részt a napjainkban zajló digitalizációs folyamatban. Tanácsadóink
továbbra is támogatják ügyfeleinket a
nagy horderejû pénzügyi döntések
meghozatala során, azonban egy többéves transzformációs program keretében már közel hétszázezer ügyfelünk
elektronikusan írhatja alá dokumentumait, így a személyes ügyintézés 80
százaléka teljesen papírmentes. Emel-

lett az ügyfélponti találkozásokkor személyes oktatással, iránymutatással
tudjuk segíteni ügyfeleinket a digitális
szolgáltatások megismerésében, használatában.”

A K&H eddig is számos, könnyen használható, gyors és kényelmes digitális
banki, bankoláson túli és biztosítási újítást vezetett be, és a jövõben is ezt
tervezi.
X

Becsúszó szerelem – premier elõtt a moziban
Ötödik alkalommal került megrendezésre az Európai Art Mozi Nap, melyhez
idén is csatlakozott a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtárban
mûködõ KMKK Art Mozi. A mûvészmozik
és az európai film ünnepe 37 ország
több mint hatszáz mozijának részvételével zajlott, köztük huszonhat magyarországi art moziban is, november 8-án.
A nemzetközi esemény az európai
filmmûvészet sokszínûségét ünnepli,
azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet
a mûvészmozi mint kulturális és közös-
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ségi tér fontosságára. Ezen a napon a
programban résztvevõ filmszínházak
speciális filmkínálattal várják a közönséget. A változatos mûfajú hazai filmkínálatban a Berlinben, Velencében díjazott filmdrámáktól a romantikus vígjátékon és gondolatébresztõ dokumentumfilmen át a portréfilmig nyolc új
európai koprodukció és két új magyar
alkotás szerepel, melyeket hetekkelhónapokkal az országos premier elõtt
láthat a közönség.
A KMKK Art Mozi egy idei gyártású magyar film premier elõtti vetítésével

csatlakozott az art mozi naphoz, melynek keretében a „Becsúszó szerelem”
címû vígjátékot tekinthették meg a
mozirajongók. A vetítés kezdete elõtt
Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója köszöntötte a nézõtéren ülõket, és
ajánlotta figyelmükbe a filmet, melynek különlegességét adta, hogy a
szereplõgárdában feltûnt Piller Ádám,
a Soltis Lajos Színház sokoldalú színésze, aki a színházi színészet mellett immár filmszereplõként is letette névjegyét.
»REINER ANITA
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Oda a veretlenség
Szerva ASE Szécsény – CVSE-Swietelsky
Future FM 4-3. – Szécsény, férfi asztalitenisz Extraliga-mérkõzés.
Páros: Jakab, Molnár – Fazekas, Serdaroglu 3:0 (10, 4, 9) A celli páros nem
tudta felvenni a meccs fonalát. Az elsõ
szettben még volt némi esélyük Fazekaséknak, a folytatás azonban kínosan
simára sikerült. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Jakab – Serdaroglu 3:1
(8, -12, 9, 13) A hazaiak egykori olimpikonja remek formában játszott.
Serdaroglu döntõ pillanatokban rossz
megoldásokat választott. (2-0), Szita –
Kriston 1:3 (8, -7, -11, -7) Kriston élesen, magabiztosan játszott, végig nagyon koncentrált volt. (2-1), Molnár –
Fazekas 0:3 (-6, -4, -7) Nehezebb
meccsre számítottunk, de Fazekas bedarálta Molnárt. (2-2).
2. kör: Jakab – Kriston 3:0 (9, 6, 10) Az

elsõ meccsen mutatott remek formát
csak Jakab tudta átmenteni erre az öszszecsapásra, így õ nyert, viszonylag
könnyen. (3-2), Molnár – Serdaroglu
2:3 (8, -10, 4, -11, -8) Serdaroglu ezúttal sem a legjobbját hozta, de hatalmas akarással tudta kompenzálni a
gyengébb formáját. Nagy csatát vívott
a két játékos, kár, hogy ez a siker is kevés volt a végsõ diadalhoz. (3-3), Szita
– Fazekas 3:1 (-9, 3, 2, 7) Jól kezdett
Fazekas, de a második játszmától már
esélye sem volt, korábbi csapattársa simán verte. (4-3).
Gyõzött: Jakab 2, Szita 1, Jakab–Molnár
páros, illetve Kriston 1, Fazekas 1, Serdaroglu 1.
Az bajnokság elsõ felében a kötelezõnek
számító gyõzelmeket a várakozásoknak
megfelelõen szállította a Celldömölk, ám
ezen az estén aligha számíthattunk

könnyû összecsapásra. A találkozó eleji
páros egy szoros szett-tel indult, majd
egy simával folytatódott. A bosszantó
ebben csupán az volt, hogy mindkettõt a
hazaiak nyerték, és miután a harmadik
játszma is az övék lett, 3-0-lal behúzták
az elsõ párharcot. A Fazekas–Serdaroglu
kettõsnek ez volt az elsõ veresége az
extraliga idei szezonjában, az egyéni
meccseknek így hátrányból vághattak
neki a mieink. Az egyenlítés az elsõ kör
végére sikerült ugyan, de a második körben elment a meccs, miután csak Serdaroglu tudott nyerni. Az elsõ idei rangadón 4-3-ra kikapott a celli trió, elveszítve
ezzel hibátlan mérlegét, apró szépségtapasz, hogy a szécsényi találkozó másnapján Kiskunfélegyházán 7-0-ra nyert a
Klampár-legénység. A kéthetes szünet
után sem lesz könnyebb dolguk Fazekaséknak, akkor ugyanis Pécsett, a bajnoki címvédõ otthonában vár egy újabb
nagyon nehéz fellépés a mieinkre.
»CSUKA LÁSZLÓ

„Õszölõ” gyerekek a mûvelõdési központban
Õszölõ programokra várta az október végi szünidõt töltõ diákságot a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár. A
háromnapos programkínálatban mozimatinén, kézmûves foglalkozáson és
tökfaragáson vehettek részt a gyerekek.
A mûvelõdési központ minden évben
hirdet programot a gyerekek számára
az õszi szünet idejére is. Idén is háromnapos õszölõ várta õket, melynek elsõ
napján mozimatinén vehettek részt.
Csütörtökön kiscsoportos kézmûves
foglalkozások keretében ügyeskedhettek a résztvevõk különbözõ anyagok és
alkotótechnikák alkalmazásával. Így
például papírból készítettek Hallowen
figurával díszített cukorkatartót, gyûrt
papírból színes õszi faleveleket. A papíron túl egyéb alapanyagok is elõkerültek a kreatív tevékenység során,
például gipsz felhasználásával szebbnél szebb hûtõmágnesek készültek,
ezenkívül a befõttes üvegnek új funkciót adva, azt befestve érdekes mécsestartók is születtek az ügyeskedés
nyomán. Az õszi szünet utolsó napján
pedig a tradicionális Halloween szimbólum, a mécsessel világító töklámpás
elkészítésére gyûltek össze a gyerekek,
hogy a saját kezûleg kifaragott alkotás
díszíthesse otthonukat, a hiedelemnek
megfelelõen távol tartva a gonosz szellemeket.
»REINER ANITA
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Fa-Gyula
Fatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta
tel.: 95-420-543 mobil: 30-5291892

BÚTORLAP SZABÁS,
ÉLFÓLIÁZÁS!
AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

LAMINÁLT LAPOK
SZABÁSA, ÉLFÓLIÁZÁS!
RÉTEGELT LEMEZEK, FAROSTLEMEZEK
MÉRETRE SZABVA.

RENDELÉSÉT AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBE IS BEHOZHATJA.

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

FOLYAMATOSAN KAPHATÓ:
DESZKA, GERENDA, LÉC
GYALULÁST VÁLLALUNK!
TÛZIFA AJÁNLATUNK:
OLCSÓBB LETT!
AKÁC KUGLI, VÉKONY: 3900 Ft/q
CSER ÉS TÖLGY KUGLI: 3600 FT/q
Fakéreg:1000 Ft/q
Kiszállítást vállalunk!
Rendelését telefonon is leadhatja.

Állampapír- és Babakötvény vásárlás Celldömölkön
Minden hónap második csütörtökjén a Magyar Államkincstár
Celldömölkön a Közösségi Házban állampapír vásárlási és
számlanyitási akciót rendez.
Helyszín: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 10.
A celldömölki megjelenéssel lehetõvé tesszük mindazok számára
az értékpapír- és/vagy Start számla megnyitását és készpénzmentes állampapír
vásárlások lebonyolítását, akik helyben kívánnak élni a lehetõséggel, vagy
személyes tájékoztatást szeretnének kapni az elérhetõ állampapírokról.

Miért érdemes a Kincstárban állampapírt vásárolni?
 Díjmentes számlanyitás és vezetés,
 100%-os állami garancia összegtõl függetlenül,
 számlájának kényelmes kezelése érdekében Webkincstár, Mobilkincstár és
Telekincstár szolgáltatás,
 biztonságos, magas, akár elõre kiszámítható hozamot és likviditást biztosít
az állampapírba történõ befektetés.
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» LABDARÚGÁS

Favoritból szimpatikussá lenni
Vasvár – Celldömölk 3–1 (0–0)
Vasvár, 50 nézõ Vas megyei labdarúgó
bajnokság 10. forduló 2020. október 18.
Vezette: Horváth Péter (Kártyás Katalin,
Erõs Botond).
Vasvár: Tóth – Vincze K., Bíró, Horváth,
Berta (Tomanóczy 87. p.) – Sinkó, Réfi,
Schermann, Elekes (Kósa 76. p.) –
Kálin, Márton (Vincze B. 65. p.). Edzõ:
Sziffer István.
Celldömölk: Osvald – Galovich (Keszei
Tibor 85. p.), Göntér, Gábor, Horváth –
Pázsi, Enyingi, Gorácz (Kocsis 70. p.),
Szabó (Lõrincz 77. p.) – Döbrente, Keszei Tamás. Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõk: Réfi 2 (65. p. és 79. p.),
Galovich (öngól 67. p.), illetve Keszei
Tibor (11-esbõl 92. p.)
Elõmérkõzés: Vasvár U19 – Celldömölk
U19 1-2 (0-1). G.: Varga (öngól), Horváth Adrián.
Szikrázóan kemény összecsapáson nehéz gyõzelem.
Celldömölk – Egyházasrádóc 0–0 (0–0)
Celldömölk, 100 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 11. forduló 2020. október 24.
Vezette: Dombi Olivér (Horváth Richárd, Turi Miklós).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh,
Göntér, Keszei R. – Pázsi (Szabó 76. p.),
Enyingi, Gorácz, Horváth (Schimmer 76.
p.) – Kocsis, Döbrente. Edzõ: Kelemen
Kornél.
Egyházasrádóc: Bali – Péter, László, Vilics, Molnár L. – Molnár I.(Báger 86. p.),
Kardos (Paksi 71. p.), Mészáros (Bakos
Cs. 78. p.), Bakos D. – Máté (Horváth
66. p.), Krajczár. Edzõ: Lukács Ede.
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Egyházasrádóc U19 0–3 (0–1) Váratlan vereség a középmezõnyhöz tartozó vendégek ellen.
Király SE – Celldömölk 1-0 (1-0)
Szombathely, Vas megyei labdarúgó
bajnokság 6. fordulóból elmaradt mérkõzés 2020. november 4.
Vezette: Vass István (Papp János, Lukács Lívia).
Király SE: Tóth – Takács, Subicz, Kudron

(Hujber 91. p.), Kalmár – Reseterits
(Hertelendi 91. p.), Kiss, Fábián (Kondákor 87. p.), Devecseri – Kovács, Halmosi. Edzõ: Hegyi László.
Celldömölk: Osvald – Galovich (Szabó
78. p.), Göntér, Szuh, Keszei R. – Pázsi
(Horváth (60. p.), Enyingi, Gorácz,
Schimmer – Döbrente, Kocsis (Gábor
46. p.). Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõ: Kudron (28. p.)
Vép – Celldömölk 4–0 (3–0)
Vép, 150 nézõ Vas megyei labdarúgó
bajnokság 13. forduló 2020. november 8.
Vezette: Szabó III. Zoltán (Horváth Zoltán, Németh András).
Vép: Bezdi B. (Kocsis 83. p.) – Kovács,
Balikó M. (Beke 54. p.), Takács M.,
Varga B. – Szilvás, Bezdi Sz., Illés (Török
80. p.), Balikó D. – Szalai, Takács Á.
(Varga O. 71. p.). Játékos-edzõ: Török
Richárd.
Celldömölk: Osvald – Gábor, Göntér,
Szuh (Keszei Tibor 50. p.), Keszei R. –
Schimmer, Enyingi, Gorácz, Horváth
(Döbröntei 64. p.) – Döbrente (Komjáti
73. p.), Kocsis. Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõk: Takács Márton (23. p.), Balikó
Dániel (11-esbõl 41. p.), Balikó Martin
(44. p.) és Beke (60. p.).
Elõmérkõzés: Vép U19 – Celldömölk
U19 1-1 (1-0). G.: Horváth Bence.
Értékes pont az adott körülmények között.
Minden bajnoki idényben és bajnokságban elõbb-utóbb kialakulnak sztereotípiák, amiket a közönség ráaggat
egy-egy csapatra. Vannak a favoritok,
akikre úgy tekintünk: á, azokat nem lehet legyõzni, van a vigyázni kell velük
kategória, akik ellen nem lehet biztosra menni, akik bárkire veszélyesek tudnak lenni és bárki ellen betlizni is képesek. És van egy olyan kategória,
amire azt mondják: olyan kis szimpatikus csapat, jönnek és mennek, küzdenek (leginkább önmagukkal), nem rugdosódnak még a sokadik bekapott gól
után sem, az öltözõt nem verik szét
mérgükben. Ezt a hogyan váljunk favoritból szimpatikus csapattá folyamatot

éljük át az ismert okokból a celli labdarúgásban, igazságtalanok lennénk, ha
csak a rivaldafényben lévõ felnõtt kategóriára szorítkoznánk, vonatkozik ez
az utánpótlás csapatainkra is.
Négy mérkõzés egy sovány hazai döntetlennel, nem egy fáklyásmenet ebben a minden szempontból sötétedõ
világban.
Vasvárra úgy mentünk, hogy a hazai
csapat négybõl négy meccset vesztett
otthon, háromnál kevesebb góllal nem
úszta meg ezeket az eseteket, erre mi
kaptunk hármat, pedig olyan szimpatikusak voltunk. Kit, ha nem az
Egyházasrádócot verjük meg hazai pályán, a vendégek eddigi négy idegenbeli meccsükön átlag négy gólt kaptak
meccsenként, nekünk egy lesgólra futotta, azt is az utolsó percekben. Aztán
egy hétközi meccspótlás Szombathelyen, akik látták (nem sokan voltak
a szerda este hétkor kezdõdõ találkozón, de a megyei labdarúgás nem a
nézõkrõl szól), azok szerint igazságosabb lett volna a döntetlen, de nem
baj, szimpatikusak voltunk, hogy egy
vépi meccs elõtt bevállaltuk a fellépést. 2004. március 30-a azért érdekes
dátum, mert ekkor kapott ki utoljára
bajnoki mérkõzésen a Celldömölk a
Véptõl, nem, nem más bajnokságokban szerepelgettünk, végig ugyanabban a megyei elsõ osztályban, pont
12-szer vertük oda-vissza õket ez alatt,
az azóta eltelt évek alatt. Most is szimpatikusan küzdöttünk, összehoztunk
potyagólt, büntetõt, saját szögletünkbõl kontra gólt és középen elpasszolt
labdából egy rendezetlen védekezésbõl kapott gólt.
Hogyan legyen tovább, tehetjük fel a
kérdést, válasszuk az optimista változatot, ha Vépen megszakadt egy szép
sorozat, szakadjon meg egy rossz sorozat november 14-én a Kolozsvár utcában és hetedik hazai mérkõzésünkön
szerezzük meg az elsõ gyõzelmünket.
Hogy ki az ellenfél, a Kõszeg csapata,
ugyan most majd tíz hellyel elõttünk
vannak a tabellán, de olyan kis szimpatikus csapat voltak mindig.
»DOTTO

Lapzárta után érkezett: a rendkívüli intézkedések folytán az amatőr bajnokságok szünetelnek.
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