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Celldömölkön 
az Átrium Társasházban 
(Vasvári  Pál utcában) 
36 nm-es üzlethelyiség 

kiadó vagy eladó.
Érd.: 

06 20/912-0796

Családi ház  eladó. 
Szocpol is igényelhető.

Üzletté vagy vendéglátó 
egységgé is alakítható.

Tel.: 06 30/263-7550

SZIVATTYÚT, 
LOCSOLÁSTECHNIKÁT

FA-GYULÁTÓL!

Búvárszivattyúk, kerti 
szivattyúk,
mélykúti szivattyúk, 
szennyvíz szivattyúk.
Tucatnyi típus raktáron!
Locsolócsövek, 
csatlakozók, 
öntözőfejek nagy 
választékban kaphatók.

Bitumenzsindely 
hódfarkú:

1590 Ft/m2

Fa-Gyula Barkács 
Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47., Tel.: 95/423-177

Tucatnyi típus raktáron!
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Az Államalapítás és az új kenyér ün-
nepe tiszteletére rendezett műsorra 
a Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár színháztermében került 
sor augusztus 20-án. Az ünnepségen 
beszédet mondott Fehér László pol-
gármester és Ágh Péter országgyűlési 
képviselő. A műsort követően pedagó-
gusoknak, egészségügyi és a szociális 
szférában, valamint a közigazgatásban 
dolgozóknak, a közéletben tevékeny-
kedőknek adtak át kitüntetéseket.

„Alapkő lett, de 
kőnél súlyosab-
ban / vetette el 
az épülő falakban 
/ toronyszökken-
tő, férfias hitét” 
– hangzott el a 
Himnusz után au-
gusztus 20-án az 
államalapító és 
építő Szent Ist-
vánról szóló vers.  

A város-, közösség-, ország-, sőt nem-
zetépítést hangsúlyozták elöljáróink is 
ünnepi beszédeikben. Fehér László pol-
gármester köszöntőjében augusztus 20-át 
a magyarság legsokoldalúbb ünnepének 
nevezte. Olyan ünnep ez, amely évről 
évre tudatosítja bennünk, hogy az elvetett 
mag nyomán termést szüretelhetünk, és 
közösen örülhetünk az eredményeknek. 
A Szent István által megkezdett építésnek 
a mai politikusok is méltó utódai, hiszen 
városi szintre levetítve ez azt jelenti, hogy 
őrizzük, gondozzuk az elődeink által ránk 
hagyományozott értékeket, illetve új érté-
keket teremtünk. Ezért fejlődött az utóbbi 
időben városunk, hiszen milliárdos nagy-
ságrendű – részben európai uniós – pénz-
ügyi forrásoknak köszönhető a Vulkán 
fürdő megépítése, amely idén a 10. jubi-

leumi évét ünnepli, a városközpont meg-
újítása, az iskolák, óvodák rendbe tétele, 
a Városháza megépítése, de folytatódik 
a sor az idei, sőt a jövő évben is: hama-
rosan átadásra kerül az új rendelőintézet 
épülete a kórház területén, de megújul 
a bencés kolostor és a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium épülete is. Hagyományőrzés, 
hagyományteremtés. E két fogalom jel-
lemzi az ünnepet is: hagyományos, hogy 
hosszú évek óta az egészségügyi dolgo-
zók, pedagógusok, szociális szférában 
dolgozók megbecsültségét egy-egy városi 
kitüntetéssel teszik nyilvánvalóvá, de ha-
gyományteremtésről is beszélnünk kell, 
hiszen a városban működő egyik jelentős 
civil szervezet, a Cselekvő Összefogással 
Celldömölkért Egyesület az ünnep alkal-
mából alapított díjat a fiatal tehetsége-
kért, amelyet a város egyik díszpolgára, 
Kiss Péter neve fémjelez. 

Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő 
ünnepi beszéde 
megkezdése előtt 
b e j e l e n t e t t e : 
augusztus 20-a 
alkalmából Dr. 
Kovács Antal, a 
K e m e n e s a l j a i 
Egyesített Kórház 
Szülészet-nőgyó-
gyászati Osztá-

lyának részlegvezető főorvosa a Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat 
kitüntetésben részesült. A képviselő úr 
beszédét Bánffy Miklós szavaival folytat-
ta: „Mert nem az a példaadó és köve-
tendő, aki valami maradandót a nemzet 
számára kivívott, hanem az, aki vállalko-
zásának mártírja lett.” Tanuljuk meg ér-
tékelni hát vívmányainkat! Szent István 
életműve 1000 év magyar történelme, 

amely nemcsak a megmaradásról, de az 
ország-, sőt nemzetépítésről is szól. Ist-
ván király lerakta a magyarok hazájának 
alapjait, de azzal az építmény még nem 
készült el. Azóta, 1000 éve számtalan ma-
gyar ember járult hozzá az építkezéshez 
egy-egy téglával. Éppen ezért mi is, a 21. 
században hozzájárulhatunk szent kirá-
lyunk munkájához, hogy ennek a mun-
kának legyen értéke és értelme. Szent 
Istvánt többen követték. Ilyen pl. Koptik 
Odó bencés szerzetes, aki kápolnát, temp-
lomot, majd kolostort építtetett Kis-Cell-
ben. Ennek a kolostornak az épülete újul 
most meg összefogással: míg korábban 
Fehér László és Kiss Péter közbenjárására 
a 640 millió forint kártalanítási összegnek 
köszönhetően meg tudott épülni az új vá-
rosháza, a városközpont egyik ékessége, 
a bencés kolostor épülete kívülről egy 
kormányzati támogatásnak köszönhe-
tően 300 millió forintból újul meg. Ágh 
Péter az ünnepségen jelentette be: sze-
retnék helyreállítani a kolostor épületé-
nek nagytermében található freskókat is. 
Közbenjárásának köszönhetően további 
200 millió forintot hagyott jóvá az EMMI 
a felújításhoz. Beszédében ő is az össze-
fogásra hívta fel a figyelmet: felépült az új 
rendelőintézet, megújult a vasútállomás, 
közös erővel alakul újjá a gimnázium, a 
megépült fürdő mellé tavaly megépült a 
szálloda is. Így építi mindenki Celldömöl-
köt. A legfontosabb azonban, hogy min-
denki mindezt a város, az itt élő közösség 
iránti szeretetből teszi. 
Az ünnepi beszédek elhangzása után a 
műsorban fellépett a bolgár Zvezditza 
Táncegyüttes, majd Kirner Antal Zoltán 
plébános és Rác Dénes evangélikus lel-
kész megszentelték és megáldották az új 
kenyeret.
A kenyér megáldása után a kitüntetések 
átadása következett: Celldömölk Városért 
Érdemérem kitüntetésben részesül Czupor 
Attila, Gulyásné Vass Veronika, Mészáros 
Sándorné, Szilvágyiné Laczi Éva, Tóthné 
Bali Krisztina, Németh Ildikó, dr. Schrott 
Olga, Szabó Sándorné, Szakos Béláné, Sza-
lai Imréné, Bruckner Roland, Kovács Fe-
renc, Poór Miklós, Szemenyei László, Vida 
Zsuzsanna, valamint a CVSE–Swietelsky–
Wewalka extra ligás asztalitenisz-csapat 
sportolói és sportvezetői: Fazekas Péter, 
Kosiba Dániel, Ecseki Nándor, Balázs Béla, 
Klampár Tibor, Obráz István és Iván Csaba. 
A díjakat Fehér László polgármester, Söp-
tei Józsefné alpolgármester-asszony és 
Farkas Gábor jegyző adta át.
Celldömölk Tehetségeiért Kiss Péter-díj-
ban részesült Németh Zsanett és Ipsics 
Áron. A díjakat dr. Petykó Csilla, Kiss Pé-
ter özvegye és Fehér László polgármester 
adta át.   »LOSONCZ ANDREA

Összefogással tovább fejlődhet városunk

uk_15_08_28.indd   3 2015.08.26.   6:34:16



4

Új Kemenesalja »   2015. 08. 28.  T A N É V K E Z D É S «

A közoktatásban a tanévkezdés nagyon 
szerteágazó munkát igényel. A szakel-
látottságról, tárgyi feltételrendszerről, 
oktatásszervezési kérdésekről kérdeztük 
Rozmán Lászlót, a Celldömölki Tankerü-
let igazgatóját.

– Mindig minden az emberi tényezőn mú-
lik, hiszen az a legfontosabb. Nagy öröm 
számomra, hogy 100%-os szakos ellátott-
sággal vágunk neki az új tanévnek, mely-
hez természetesen továbbra is működtetjük 
az áttanítások rendszerét. Az órarendek az 
utolsó simításra várnak (aug. 19-én beszél-
getünk), a tantárgyfelosztásokat feltöltötték 
a központi felületre az iskolák, szakmai jó-
váhagyásukat elvégeztük. Vannak távozók 
és érkezők a kollégák között. Öröm, hogy 
sikerül szépreményű fiatalokat munkához 
juttatni, s mellettük olyan tapasztalt, ruti-
nos kollégákat is visszahozni a pályára, akik 
a 2005-ben kezdődött esztelen iskolabe-
zárások miatt vesztették el munkájukat. A 
mindennapos testnevelés bevezetése már 
minden évfolyamon megtörténik, öröm, 
hogy ehhez is megtaláltuk a megfelelő 
személyeket. Annak is örülök, hogy hölgy 
testnevelő kollégákat sikerült felvenni, így 
a lányokkal ők tudnak foglalkozni.
»Tanévkezdéskor a másik legfontosabb 
téma a tankönyvek helyzete…
– A tankönyvek már az első 3 évfolyamon 
ingyenesek minden tanuló számára, a fel-
sőbb évfolyamokon pedig a korábbról meg-
szokott kedvezmények – nagycsaládosok, 

rászorulók részére – vannak érvényben. A 
tankönyveket részben már kiszállították, s 
tanévkezdésre mindenhova ki fognak érni 
a könyvek. A KELLO munkájáról csak elis-
merően nyilatkoztak a kollégák, mely azért 
is öröm, hisz ebben celldömölki emberek 
munkája van benne. Lehet, nem sokan tud-
ják, de a KELLO egyik logisztikai központja 
itt működik az Apáczai Kiadó egykori raktá-
rában, így különösen jó dolog a köszönet-
nek ez a félig-meddig személyes kifejezése.

»Milyenek a tárgyi feltételek?
– A tárgyi feltételeink adottak a nyugodt és 
szakszerű tanévkezdéshez. Megtörténtek 
kisebb karbantartások, tisztasági meszelé-
sek, köszönet érte nem csak a működtetési 
kötelezettséget vállalt önkormányzatnak, 
de a többieknek is, mert mindenki a maga 
módján segítette nyáron is az iskolát. A si-
keres pályázatoknak köszönhetően számos 
oktatási és sport eszköz került az iskolákba, 
illetve még fog kerülni, hisz a nyár elején 
említett pályázatok még zajlanak.

»A pedagógusokra milyen tanév vár?
– A megyei tanévnyitó értekezlet szep-
tember 7-én lesz, illetve várható, hogy a 
szokásos rend szerint a szaktárgyi tovább-
képzésekre is sor kerül. Szintén a KLIK köz-
ponti pályázatának köszönhetően érkeznek 
az ingyenes továbbképzési ajánlatok, erre is 
minden kollégát ösztönözni fogunk. A ko-
rábbi években jól működő tankerületi szak-
mai munkaközösségek ebben a tanévben is 
működni fognak. A középiskolákkal már a 
tavalyi tanév második felében – közös szán-
déktól vezérelve – új alapokra helyeztük az 
együttműködést, így már az ottani kollégá-
kat is várjuk a munkaközösségekbe. Ősszel 
és tavasszal szintén megszervezzük a tanke-
rületi pedagógiai szakmai napot. Az első fó-
rumon az intézményi önértékelés rendszere 
lesz a központi téma, és természetesen vár-
juk a pedagógus kollégák ötleteit, felvetése-
it. S ha már az emberi tényezővel kezdtük, 
zárjuk is azzal. Zajlik a pedagógusminősítés.  
Az eddig minősített kollégák kiválóan sze-
repeltek, melyhez ezúton gratulálok nekik, 
s a többieknek hasonlóan sikeres ered-
ményt kívánok. És ne feledjük a számukra 
legfontosabbat! Szeptember 1-től ismét pe-
dagógus-béremelés lesz, s úgy gondolom, 
nyugodt lelkiismerettel kijelenthető, hogy a 
nemzet korábbi napszámosából a tanárok, 
tanítók már valóban a középosztály elismert 
tagjaivá váltak.
»Milyen mottóval indítaná a 2015/16-os 
tanévet?
– Nem szoktam tanévi mottót választani, 
most mégis kínálkozik József Attila örök-
becsű sora: „…jó szóval oktasd, játszani is 
engedd / szép, komoly fiadat!” »LA

Minden feltétel adott a tanévkezdésre

Danka Adél:
A 2015/16-os összesen 30 osztállyal, 
667 fővel kezdi meg a Celldömölki Vá-
rosi Általános Iskola. Idén három első 
osztály indul, összesen 69 fővel. A ne-
velőtestületben is történtek változások: 
nyugdíjba vonuló kollégáink helyett új, 
fiatal pedagógusok töltenek be tanítói, 
informatika oktatói, testnevelés sza-
kos pedagógusi, valamint utazó gyó-
gypedagógusi munkakört. Az általános 
iskolások tanrendjében az idei tanév 

nem hoz változásokat, az intézmény-
ben folytatódik a 2013-ban kötelezővé 
tett erkölcstan, illetve hit- és erkölcstan 
oktatása, immár az 1., 2., 3., valamint 
az 5., 6. és 7. osztályokban, emellett 
folytatódik a mindennapos testnevelés 
felmenő rendszerben való bevezetése 
az osztályokban, a 2015/16-os tanévtől 
már minden osztály számára kötelező 
a heti ötnapos tornaóra. Az általános 
iskola szakos ellátottsága százszázalé-
kos. A nyár folyamán az intézményben 

lezajlottak a szokásos karbantartások, 
a fenntartó által megtörténtek a szük-
séges tanterem-felújítások. A KLIK a 
szakmai feltételek megteremtésével 
szintén hozzájárult a zökkenőmentes 
tanévkezdéshez. A tankönyvek problé-
mamentesen, időben megérkeztek az 
iskolába, augusztus 27-28-án pedig már 
kiosztásra is kerültek. A Városi Általános 
Iskola tanévnyitó ünnepségére szep-
tember 1-én, reggel 8 órakor kerül sor 
az intézmény udvarán, majd az első óra 
után hivatalosan is kezdetét veszi az új 
tanév. 

Tanévkezdés Celldömölkön
Celldömölki Városi Általános Iskola

Szabóné Kiss Ildikó:
A 2015/16-os tanévet 173 tanulóval, 
közülük 18 elsőssel kezdjük. Két új kol-
légánk érkezett, egy tanító és egy test-
nevelés szakos tanár. Futó projektjeink 

közül megemlíteném az Innovatív iskola 
projektet, amelynek a Éljünk egészsége-
sebben, tudatosabban Alsóságon címet 
viselő programja nagyrészt megvalósult, 
de ugyanennek a pályázatnak a kereté-
ben szeretnénk megvalósítani további 
sportdélutánokat, egészségnapot, illetve 

erdei tábort. A Köznevelés az iskolában – 
Partnerség és hálózatosodás modul kere-
tében közösségi tér kialakítása történik. 
Terveink között szerepel, hogy a pályázat 
keretében szervezett szenvedélypreven-
ciós napot tankerületi szinten szeretnénk 
meghonosítani.

Alsósági Tagiskola
• • •
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2015 júliusában szervezeti változások 
történtek a Celldömölki Berzsenyi Dáni-
el Gimnázium életében. Mit jelent ez az 
intézményre vonatkozóan? – kérdeztük 
Sipos Tibort, az intézmény igazgatóját.

– Július 1-jétől a két intézményrész (gim-
názium és szakképző) különvált egymás-
tól, mert a szakképzés a Nemzetgazdasági 
Minisztérium irányítása alá került. Intéz-

ményünk Celldömölki Berzsenyi Dániel 
Gimnáziumként működik tovább a szom-
bathelyi tankerület irányítása alatt. 
»Nemcsak szervezeti változás történt: 
nagyban zajlanak a tetőfelújítási munká-
latok is…
– Örülünk annak, hogy Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő úrnak, illetve a celldö-
mölki önkormányzatnak köszönhetően az 
intézmény megújul. Augusztus 10-én volt 
a munkaterület átadása a tetőszerkezet 
cseréjét illetően. Ténylegesen megkez-
dődtek a munkálatok a tornaterem felől, 
a kivitelezők azt ígérték, hogy augusztus 
végéig végeznek a tornateremtől a Szom-
raky utcai épületszakasszal. Szerencsére az 
elmúlt időszak nagy esőzései semmilyen 
károkat nem okoztak, nem ázott be az 
épület. A tanulóink figyelmét kiemelten 
felhívjuk arra, hogy a sérülések elkerülése 

végett a lekordonozott részeken belül ne 
közlekedjenek. Ígéretet kaptunk, hogy a 
Nagy Sándor tér, illetve azzal szemben az 
udvar irányában lévő főbejáratok fölé épí-
teni fognak egy védőszerkezetet, hogy a 
lehulló cserepektől megvédjék az ott köz-
lekedőket. Fel kell készülnünk arra, hogy 
az ősz úgy múlik el, hogy az épületen 
munkálatok fognak folyni. Azt gondolom, 
megéri ebben a pár hónapban türelmesen 
átvészelni ezt az időszakot, hiszen az épü-
let szebbé és biztonságosabbá válik.
»A pedagógiai munkát tekintve milyen 
tanév elé néznek?
– Örülünk neki, hogy az elmúlt évet úgy 
zártuk, hogy bukás nem történt, ez azt je-
lenti, hogy a nyár végén nem kellett pót-
vizsgára készülnünk. A tankönyvek időben 
megérkeztek, augusztus 26-án és 27-én 
kiosztottuk őket. Tanévnyitó ünnepélyünk 
2015. szeptember 1-jén, reggel 8-kor az 
aulában illetve a lépcsőházban lesz.

Soós Andrea tagintézmény-vezető:
A 2015/2016. tanévet várhatóan 210 fő di-
ákkal, 27 fő pedagógussal kezdjük meg 12 
osztályban. (4 szakközépiskolai, 7 szakisko-
lai és egy másodszakmát adó szakiskolai 
osztály) Egy szakközépiskolai (vendéglá-
tásszervező-vendéglős, informatikai rend-
szergazda ágazati képzés) két szakiskolai 
(cukrász; ipari gépész - asztalos) osztály 
indul a 9. évfolyamon. Az osztálylétszámok 
átlagosan 22 fősek. Másodszakmás képzést 
hirdettünk a nyár folyamán, kihasználva 
a szakképzési törvény módosítása által 
nyújtott lehetőséget, így szeptembertől 
asztalos képzésben szerezhetnek újabb 
szakmát a jelentkezők. A város 2011-ben 
összevont középiskolájának szakképző ré-
sze a 120/2015. (V.21.) Kormányrendelet 
értelmében 2015. július 1-től a Nemzet-
gazdasági Minisztériumhoz került. A fenn-
tartóváltást követően Vas megyében két 
szakképzési centrumot hoztak létre. Isko-
lánk a Szombathelyi Műszaki Szakképzési 
Centrumhoz került további hét szakképző 

iskolával együtt. A centrum főigazgatója: 
Szentgyörgyvári Róbert. A létrehozott cent-
rum egy OM azonosítóval rendelkezik, a 
hozzá tartozó szakképző iskolák tagintéz-
ményként működnek. Intézményünk új 
neve: Szombathelyi Műszaki Szakképzési 
Centrum Eötvös Loránd Szakképző Iskolá-
ja. Az intézmény vezetése három főből áll: 
tagintézmény-vezető, helyettes és 2015. 
szeptember 1-től ismét lesz gyakorlati ok-
tatásvezető. A nevelőtestületben történtek 
személyi változások: egy régi-új matemati-
ka-fizika tanár és német nyelv szakos tanár 
kezdi meg a munkát szeptembertől. A szak-
képzési törvény változásának köszönhetően 
nagyobb szerepet kívánunk vállalni Celldö-
mölk és környéke felnőttoktatásában. Az 
ezzel kapcsolatos felhívásaink a nyár folya-
mán több helyen megjelentek, továbbra is 
várjuk a jelentkezéséket másodszakmás, 
valamint esti tagozaton meghirdetett kép-
zéseinkre. 
A tanév végén zajló szakmai vizsgákon fes-
tő tanulóink két tantermet újítottak fel, a 

nyári szünet alatt pedagógus kollégák és 
diákok közreműködésével további két tan-
terem kapott új külsőt. A nyár folyamán az 
iskola udvarán is történtek változások, ahol 
egy nagyobb kavicsburkolatú tér kialakítása 
történt meg. A szegély elkészítéséhez a Lei-
er Hungária Kft. biztosított számunkra sze-
gélykövet. A támogatásért ezúton fejezem 
ki köszönetemet az iskola diákjai és nevelő-
testülete nevében. Az iskola udvarán kiala-
kított tér egyben emlékhelyül szolgál majd 
azzal a diákok és oktatóik által kifaragott 
kopjafával, mellyel tisztelegni kívánunk 
Kemenesalja szakképzésében kiemelkedő 
szerepet vállaló pedagógusok előtt. A mun-
ka még nem fejeződött be teljesen, a tanév 
során hulladékgyűjtőket, valamint padokat 
készítenek majd tanulóink szakoktatóik se-
gítségével. Bízom benne, hogy a megújuló 
iskolaudvar kedvenc pihenőhelyül szolgál 
majd diáknak és tanárnak egyaránt.
A tanévnyitó időpontja: 2015. szeptember 
1. 8.00 óra, jó idő esetén az iskola udvara, 
rossz idő esetén a városi sportcsarnok.

Szombathelyi Mûszaki Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakképzô Iskolája

A CBDG ÚJ CÍMERE

Berzsenyi Dániel Gimnázium

Czupor Attila igazgató:
Az idei tanévet 285 diákkal kezdjük, 30 
fős létszámmal egy első osztályt indí-
tottunk. Ők lesznek az elsők, akik meg-
ismerkedhetnek a Polgár Judit által 
kidolgozott Sakkpalota-programmal. Az 
új tantervünknek már szerves része ez a 
képességfejlesztő program. A nyár folya-
mán különösebb eszközfejlesztést nem 
valósítottunk meg, viszont zajlanak az 
új iskolaépítés előkészületei. A bontási 
munkák befejeződtek, az új épület első 

ütemének kivitelezéséhez pályázati for-
rás is rendelkezésre áll. Ősszel még foly-
tatódik az elmúlt tanévben megkezdett 
mozgásprogramos pályázatunk, amely 
október végén fejeződik be. Sajnos a tan-
könyvek elég későn jutnak el iskolánkba, 
így a tanulónként történő szortírozás után 
kiosztásra kerülnek még az első tanítási 
nap előtt. Ebben az évben is tervezünk 
szülői esteket, családi programokat és 
bizakodva várjuk a „Határtalanul” pályá-
zat eredményét, amely által a hetedik 

osztályos tanulóink egy erdélyi utazást 
tehetnek az ősz folyamán. A következő 
tanév központi egyházi eseménysorozata 
a Szent Márton-év lesz. Egyházmegyénk 
védőszentjének 1700 éves jubileuma 
kapcsán számos kulturális, sport és egy-
házi program várható, amely színesíti 
diákjaink életét. Mi is aktívan bekapcso-
lódunk a jubileumi év eseményeibe saját 
rendezvényeinkkel, amelyek Szent Már-
ton megismerését, az egyházmegyéhez 
való tartozásunk kifejezését szolgálják. 
Tanévnyitó ünnepségünkre augusztus 30-
án, vasárnap délután öt órakor kerül sor. 

Szent Benedek Katolikus Általános Iskola

• • •

• • •
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Augusztus 11-étől folynak a felújítási 
munkálatok a Celldömölki Berzsenyi 
Dániel Gimnázium tetőszerkezetén. 
Amint arról már hírt adtunk, erre a 
munkavégzésre Celldömölk Város 
Önkormányzata különített el forrást, 
hogy a felújítás minél teljesebb körű 
lehessen. Az operatív munkáról Bakó 
Istvánt, a Városgondnokság igazgató-
ját kérdeztük.

– Az önkormányzat a Városgondnokságot 
jelölte ki a gimnázium tetőszerkezet cse-
réjének kivitelezésére, lehetőséget adott 
arra is, hogy a munkákba alvállalkozókat 
vonjunk be. Három alvállalkozóval dolgo-

zunk, az egyik a gércei székhelyű Corret-
to Bt., ők a kőműves munkákat végzik, a 
másik a nagysimonyi székhelyű LOKI-Bau 
Kft., akik az ács- és a cserepezési munká-
kat végzik, a harmadik pedig Szabó Ist-
ván egyéni vállalkozó Jánosházáról, őt a 
villámvédelem kiépítésével bíztuk meg. 
Az önkormányzat a Dolomit Kft.-t jelöl-
te ki műszaki ellenőrnek, Sebesiné Fider 
Rozália pedig a Városgondnokság felelős 
műszaki vezetőjeként vesz részt a mun-
kákban. A Városgondnokság a szállításo-
kat végzi, az anyagbeszerzést, valamint 
egyéb olyan segédmunkákat, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a munka gör-
dülékenyen folyjon.

»Az épület melyik részén folynak je-
lenleg a munkák?
– A munkát a tornaterem feletti résszel 
kezdtük augusztus 11-én. Először a 
tornaterem és a főépület közötti ösz-
szekötő épületrész feletti tető lebon-
tására került sor, a továbbiakban a 
főépület-rész tetőszerkezetének meg-
bontását végezzük. A munka több fá-
zisban történik, igyekszünk elkerülni, 
hogy beázzon a tető, ezért a cserép 
leszedését, salak lelapá tolását végez-
zük egy bizonyos szakaszon, majd az 
új tetőszerkezet felépítése, illetve fóli-
ázása következik. Csak ezután kezdünk 
a következő épületrész tetőszerkezeté-
nek bontásához. A befejezés határide-
je várhatóan október utolsó harmada.
 »LA

Sao Paulo, 2015. augusztus 17. – Bú-
torasztalos kategóriában aranyérmet 
szerzett László Attila a Sao Paulóban 
megrendezett szakmák olimpiáján.

László Attila – aki jelenleg Pécsen él és 
dolgozik – elmondta, nem okozott szá-
mára nehézséget a pályaválasztás, hiszen 
Vönöckön élő családjukban az asztalosság 
apáról fiúra száll, édesapja és testvére is 
ebben a szakmában dolgozik. Két éven 
át készült a világversenyre, a komódot, 
amellyel végül aranyérmet nyert, már 
nyolcszor készítette el. Tavaly Lille-ben 
részt vett az EuroSkills versenyen, az ott 
szerzett tapasztalatok birtokában vágha-
tott neki a szakmák olimpiájának. A ver-
seny szabályai nagyon szigorúak voltak, 
mindenkinek pontosan annyi nyersanyag 
állt a rendelkezésére, amennyi a mun-

kadarab elkészítéséhez kellett, így javí-
tásra egyáltalán nem volt lehetőség. A 
komódszerű fiókos bútor elkészítésére 22 
óra állt rendelkezésére, a szakmai zsűri 
naponta értékelte az egyes munkafázi-
sokat, főként a felület megmunkálásá-
nak minőségét és a pontosságot nézték. 
A kiíráshoz képest az utolsó pillanatban 
is változtattak a feladaton, amelyhez a 
versenyzőknek alkalmazkodniuk kellett. 
László Attila elmondta: a két év felkészü-
lés alatt nagyon sok újat tanult a szakmá-
járól, amelyhez az alapokat a Celldömölki 
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakkép-
ző Iskolában és természetesen az otthoni 
műhelyükben sajátította el. A szakképző 
iskolában gyakorlati oktatója Horváth Já-
nos, elméleti oktatója Jónás Róbert, kül-
ső gyakorlati helyén Busznyák Norbert 
asztalosmester volt. Attila továbbra is a 

bútorasztalos szakmában szeretné meg-
találni a boldogulását, a jövőben tudását 
a műbútor-asztalosság felé szeretné fej-
leszteni.
László Attila 2012/2013. tanévben a cell-
dömölki szakképző iskola diákjaként a 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 4. he-
lyezést ért el bútorasztalos szakmában, 
eredménye alapján mentesült a szakmai 
vizsga letétele alól. A Skillshungary nem-
zeti döntőn László Attilát 12 szakma 300 
jelentkezője közül választották ki abba 
a 49-be, akik az országos döntőn 2014. 
március 6-án, Budapesten részt vehet-
tek. A sikeres döntő és közel kéthónapos 
felkészülés után Attila hazáját képviselve 
2014. október 2–5. között a franciaor-
szági Lille-ben megrendezett EuroSkills 
döntőjében bútorasztalos szakmában 
végül bronzérmet, valamint faipari tech-
nológiák csapatversenyben ezüstérmet 
szerzett. Gratulálunk iskolánk diákjai és 
nevelőtestülete nevében! 

Megkezdődött a gimnázium tetőfelújítása

Világbajnok lett szakmájában László Attila

Bejczi Károly igazgató:
Az Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola 
túlnyomórészt visszairatkozó diákjaival 
kezdi meg a 2015/2016-os tanévet. Az 
intézményben a hivatalos beiratkozás a 
tanévzáró utáni két napban zajlott, vi-
szont szeptember első hetében még lesz 
lehetőség pótbeiratkozásra azok számá-
ra is, akik ezt esetleg korábban elmu-
lasztották. A tavalyi létszám 172 fő volt 
az iskolában, idén eddig 140-en jelent-
keztek, viszont a hivatalos tanévnyitóra 
csak szeptember 7-én kerül majd sor. Az 
Ádám Jenő Zeneiskola tanrendjével min-
dig igyekszik alkalmazkodni a diákok 
iskolai órarendjéhez és egyéb elfoglalt-
ságaihoz, épp ezért a tanszakjain egyéni 
óraszámokban zajlik az oktatás. Tanszak-

kínálatunk évek óta változatlan: van réz-
fúvós (trombita, kürt), fafúvós (klarinét, 
furulya, fuvola), vonós (hegedű, cselló), 
akkordikus (gitár, ütősök), billentyűs 
(zongora), magánének és szolfézs sza-
kunk. Az intézményben jelenleg tizen-
három pedagógus oktat, a legtöbben 
közülük óraadók, vagy részfoglalkozta-
tásban tanítanak. Iskolánkban sajnos 
évek óta nem került sor eszközfejlesz-
tésre vagy akár új hangszerek beszerzé-
sére, a kapott támogatás a fenntartást 
és a hangszerjavításokat fedezi. Régóta 
ugyanaz az épület ad otthont a zeneis-
kolának, ahol szerencsére el is férünk, 
viszont sajnos megérett már a felújítás-
ra. Gyakoriak a tetőbeázások és szükség 
lenne a nyílászárók cseréjére is. Mi is 
folyamatosan keressük a pályázati lehe-
tőségeket a probléma megoldására, és 

bízunk a működtető önkormányzat se-
gítségében, amennyiben lát lehetősé-
get egy esetleges épület karbantartásra. 
Ennek ellenére az intézmény pedagó-
gusai és diákjai mindig igyekeztek jó 
gazdái lenni az épületnek és a hangsze-
reiknek. A zeneoktatásnak kettős fela-
data van. Egyrészt felkészíti a diákokat 
a továbbtanulásra, amennyiben a zenét 
hivatásként szeretnék űzni, vagy olyan 
pályára készülnek, ahol követelmény a 
zenei előképzettség, illetve utánpótlást 
biztosít a különböző művészeti csopor-
tok számára is. A zeneismeret emellett 
az általános műveltség szerves része. 
Segít más tantárgyak elsajátításában, 
fejleszti az érzelmi intelligenciát, a zene 
beépül a jellembe, és később nagy sze-
repet játszhat a felnőttkori döntéshely-
zetekben.

Ádám Jenô Zeneiskola

  T A N É V K E Z D É S «
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Dancs Miklós. Valószínűleg nincs 
olyan ember Celldömölkön, aki ezt 
a nevet legalább egyszer ne hallotta 
volna, sőt… Neve összeforrt a cell-
dömölki vendéglátással, hiszen 24 
évig a vasútállomáson működő Resti 
Étterem vezetőjeként szívvel-lélek-
kel szolgálta ki a lakosság és a vá-
rosunkba érkező utasok tömkelegét.

»Beszéljünk egy ki-
csit a kezdetekről…
– Szergényben szü-
lettem 1947-ben. 
Már nagyon korán 
megérett bennem 
a döntés, miszerint 
nem akarok faluban 
élni, mert egyszerű-

en nem szerettem a mezőgazdaságot. 
Nagybátyáimmal rendszeresen bejár-
tam a környező városokba, így gyakran 
megfordultam Pápa és természetesen 
Celldömölk régi vendéglőiben. Már ek-
kor árgus szemekkel figyeltem a jól öl-
tözött, fehérkabátos, csokornyakkendős 
pincérek sürgését-forgását. Édesanyám 
és Böröcz Ferencné Jutka néni, volt osz-
tályfőnököm azt szerették volna, hogy 
hivatásos katonatiszt legyek, így együtt 
beírattak a celldömölki gimnáziumba. 
Felborítva azonban édesanyám terve-
it, egymagam utaztam Szombathelyre, 
ahol pincérnek jelentkeztem. A felvételi 
teszt sikeres megírása után egy nagyon 
jó, ámbár szigorú helyre kerültem ta-
nulóéveim alatt, amit egyáltalán nem 
bánok. 
»Hogy alakultak az első munkában töl-
tött évek?
– 1966-ban fejeztem be az iskolát, ven-
déglátóipari felszolgáló és eladó vég-
zettséget szereztem. Első munkahelyem 
a celldömölki Rezgőnyárfa Vendéglő 
volt. Itt négy csodálatos évet töltöttem, 
majd a szombathelyi Vidám Étterem-
be kerültem. Ekkor már házas voltam, 
feleségemmel és gyermekemmel al-
bérletben laktunk, majd sikerült lakást 
kapnom Celldömölkön, így kérelmeztem 
áthelyezésemet a folyamatos ingázás 
elkerülése miatt. Sárvárra helyeztek a 
Tinódi, majd később a Matróz Étterembe 
egy csodálatos brigádba. Nagyon sze-
rettem itt dolgozni, a hangulat mindig 
családias volt, az élet azonban ismét új 
lehetőséget kínált, méghozzá azt, hogy 
visszajuthassak Celldömölkre. Egyből 
elfogadtam az ajánlatot, így kerültem a 
Sághegy Étterembe, ahol aztán 11 évig 
dolgoztam. Az első években felszolgáló, 

a későbbiekben üzletvezető-helyettes 
lettem. Ez a korszak leginkább a válto-
zatos munka miatt nőtt a szívemhez. 
Hétköznapokon ebéd- és vacsoraosztás 
volt, hétvégéken pedig diszkó. Szin-
te minden második héten lakodalmat 
tartottunk, rengeteg ember vett körül 
minket. 11 év és egy kiváló dolgozónak 
járó elismerés után azonban felkeltette 
figyelmemet egy hirdetés, mely szerint 
a sárvári utasellátóba vezetőt keresnek. 
Azonnal jelentkeztem Németh Zoltánnal 
és Dancsecs Károllyal karöltve, jelent-
kezésünk pedig sikerrel zárult. Lányom 
szintén velünk tartott, pultos volt. Ez idő 
alatt kaptam meg második kiváló dolgo-
zónak járó elismerésemet, majd a kiváló 
üzletvezető cím is hozzám került. Nem 
sokkal később jött a telefon, miszerint 
haza kellene mennem és a celldömölki 
Restit kellene vezetnem.
»És egy új korszak keződött…
– Mikor hazaértem, egy lerobbant üz-
let fogadott, rendkívül rosszak voltak 
a körülmények. Ennek ellenére olyan 
ambícióval, kitartással és szorgalommal 
vetettem bele magam a munkába, hogy 
szinte már megszállottá váltam, ennek 
azonban hamar meg is lett az eredmé-
nye. Összesen 24 évet töltöttem itt és el 
kell, hogy mondjam, ezt a korszakot tar-
tom pályafutásom csúcsának. Ez a 24 év 
siker volt minden részről. Részemről és 
a vendégek részéről is. Alkalmazottaim 
végig kitartottak mellettem. Már a kez-
detekben, egy év leforgása után nagyon 
szép vendégkört sikerült kiépítenünk. 
Nem csak a helyi lakosok jártak hozzánk, 
vidékről is rengetegen érkeztek. Volt 
olyan vevőnk, aki csak a mi rétesünkért 
járt le vonattal Cellbe. Ahogy telt az idő, 
az üzlet egyre jobban ment, ez pedig 
egyre nagyobb boldogsággal töltött el.
»Mit gondol, mi lehetett ennek a kulcsa?
– Talán az az elhivatottság, amivel a 
munkámat végeztem. A vendéggel nem 
úgy kell bánni, mint egy tárggyal, igenis 
hús-vér embereket szolgálunk ki. A mai 
vendéglátósok ezt már nagyon ritkán 
veszik észre. Pályafutásom alatt mindig 
fokozott figyelmet fordítottam arra, ven-
dégeim elégedettek-e szolgálataimmal. 
A felőlük áradó szeretet és elismerés 
hajtott mindig előre.
»Hogy alakult pályafutása a továbbiak-
ban?
– A rendszerváltás után folyamatosan 
emelkedett az üzlet bérleti díja, s ez-
zel egyre nehezebben birkóztam meg. 
Rengeteg feladatot vállaltam egyszerre. 
A Resti mellett 1993 októberében meg-

nyitottam a Miki Miki Fogadót, szabad-
időmben pedig folyamatosan a szőlőmet 
gondoztam. 2008-ban eljöttem a Resti-
ből, a Miki Miki pedig nem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket. Egyszerűen 
nem jött létre egy olyan színvonalas 
vendégkör, mint amilyen a Resti idején, 
így most már nem üzemel a fogadó. 
Aztán sajnos egy hirtelen jött betegség 
megálljt parancsolt számomra.
»Fontos azonban Önnek, hogy továbbra 
is új dolgokat tanuljon…
– Életemet tulajdonképpen végigkíséri a 
tanulás. Az iskola befejezése után mun-
ka mellett is folyamatosan képeztem 
magam, így szereztem szakács, majd üz-
letvezetői végzettséget. Most sem hagy-
tam abba. Jelenleg az egészséges ételek 
készítése kelti fel a legjobban a figyel-
memet, jelenleg is egy ezzel kapcsolatos 
könyvet tanulmányozok, az ebben fog-
laltakat pedig azonnal meg is valósítom. 
»Honnan jön ez az erő, mellyel folyama-
tosan halad előre?
– Ambícióm eredetét nem tudom meg-
magyarázni. Talán egészen gyermek-
koromra vezethető vissza, többen is 
megjegyezték, hogy belőlem egyszer 
pincér lesz. Mindig is szerettem volna 
megfelelni a vezetőim elvárásainak, ez 
pedig folyamatosan hajtott előre. Már 
nagyon korán rájöttem arra, hogy ha va-
lamit szeretnék az élettől, azt végig kell 
vinnem mindenáron, különben elbukom. 
Szakmámat mindig szívből csináltam, a 
vendég teljes körű kiszolgálása volt szá-
momra az első. Őszintén remélem, hogy 
sikerült átadnom ezt az érzést egykori 
vevőköröm számára.
  »NÉMETH ALÍZ

„Életemet végigkísérte a tanulás”

Nyereményjáték

Az Új Kemenesalja előző számában 
megjelent kérdésének megfejté-
se: Zsuzsanna kedvenc ásványa a 
rózsakvarc. Szerencsés nyertesünk: 
Somogyiné Kiss Mária, 9500 Cell-
dömölk, Sági u.18/C. Nyertesünk-
nek gratulálunk! Nyereményét, egy 
nyakláncot és egy karkötőt a Ke-
menesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár recepcióján veheti át.

Apróhirdetés

Celldömölk-Alsóságon, a fürdőhöz 
közel, főútvonalon családi ház eladó. 
Irányár 5 millió Ft.
Érdeklődni: 06 70/3315-713.
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Mersevát idén augusztus 15-re tűzte ki ha-
gyományos falunapi rendezvényét. Ahogy 
azt Csillag Albert, a község polgármestere 
köszöntőjében is megjegyezte, a 2015-ös 
sorozatban már a huszonötödik év, mikor 
a jeles esemény megrendezésre kerül. Az 
idei falunapot azonban nem csak a jubile-
um tette különlegessé. Délután négy órakor 
ugyanis kezdetét vette az ünnepség, mely-

nek keretében a falu futballpályája felvette 
a Tóth II. József nevet. A legendás aranycsa-
pat jobbszélsőjéről ugyanis köztudomású, 
hogy merseváti származású, így mikor a 
település vezetősége felkereste az ajánlat-
tal, boldogan egyezett bele a megtisztelő 
pályanévadóba, habár egészségi állapota 
miatt az ünnepségen személyesen nem tu-
dott részt venni. Az avató ünnepséget Csil-
lag Albert polgármester köszöntője nyitotta 
meg, aki elsősorban a falu híres szülöttjét 
méltatta beszédében. Habár Tóth II. József 

Mersevátról származik, egész pályafutá-
sa alatt a Csepel labdarúgója volt, 1940 és 
1961 között. Összesen 296 bajnoki mérkő-
zésen lépett pályára és 78 gólt szerzett. Az 
1958–59-es idényben bajnokságot nyert 
csapat tagja volt. 1953 és 1957 között 12 
alkalommal szerepelt a magyar válogatott-
ban és 5 gólt szerzett. Tagja volt az 1954-es 
svájci világbajnokságon részt vevő ezüstér-
mes csapatnak.1961-ben fejezte be az aktív 
labdarúgást. A polgármester beszéde után 
dr. Gadányi Károly, a Vas Megyei Labdarúgó 
Szövetség elnöke mondott ünnepi beszédet, 
méltatva a futball jelentőségét, és a legen-
dás futballisták szerepét a fiatalok életében. 
A köszöntők után ünnepélyes szalagátvá-
gás következett, melynek keretében Csillag 
Albert polgármester, dr. Gadányi Károly, a 
megyei labdarúgó szövetség elnöke és Ma-
rinkó Réka, Tóth II. József unokája közösen 
avatták fel a merseváti futballpályát. Végül 
a köszönetnyilvánítások következtek, ahol 
Celldömölk képviseletében Söptei József-
né alpolgármester és Farkas Gábor jegyző 
ajándékozták meg a névadó szervezőit és a 
meghívott vendégeket. Az ünnepség után 
meccsel is felavatták a Tóth II. József labda-
rúgópályát, a merseváti és a pápai öregfi-
úk léptek pályára egy barátságos mérkőzés 
erejéig.  »NN

Sohasem tanult borászatot, mégis szá-
mos elismerésben részesültek már 
borai. Emelt szinten űzött hobbija vé-
gigkísérte életét aktív, munkával töltött 
évei során és most, nyugdíjas korában 
is. Laczi Ferenccel beszélgettem.

–  Kemenespá l fán 
születtem, iskolái-
mat Pálfán és János-
házán végeztem. 
Később több képzés-
ben is részt vettem, 
de ezeket már esti 
tagozaton levelező 
munkarendben vagy 

nappali tagozaton, de bejáróként teljesí-
tettem. Így az idők során megtanultam a 
géplakatos szakma minden csínját-bínját, 
majd hegesztő lettem, később pedig gáz- 
és központi fűtésszerelő. A továbbiakban 
letettem a géplakatos és gázszerelő mes-
tervizsgát is. A vasúton, mint karbantartó 
tevékenykedtem, majd nyugdíjazásom 
után másodállásúként dolgoztam ezekben 
a szakmákban. Bár rengeteg elfoglaltság-

nak tűnik, családommal mindig tudtunk 
egy kis időt szakítani az otthoni teendőkre, 
a Ság hegyi szőlőnkre. A sors és a szak-
könyvek együttesen tanítottak bennünket 
e gyümölcs titkainak megfejtésére. 2000-
ben megvásároltuk mostani szőlőterü-
letünket, mely a hegy Mesteri felé néző 
oldalán van.
»Milyen fajta bor készül az itt termett sző-
lőkből?
– Telepítettünk Rozáliát, Pátriát, Irsai Oli-
vértt és egy kis csemegeszőlőt is. Igyekez-
tünk mindig a természethez, az állandóan 
változó időjárási körülményekhez alkal-
mazkodni. Ha a terület nagyobb gondozást 
igényelt, nagyobb energiabefektetéssel 
vetettük bele magunkat a munkába, pró-
báltuk földünket szépen rendben tartani. 
A természeti erők ezidáig nagyon kegye-
sek voltak hozzánk, de a tavalyi év kivé-
telnek számított. A gazdák az előző évben 
különböző szőlőbetegségekkel küzdöttek, 
ezek megelőzése pedig nagyon nehéz fel-
adat. Ilyen kritikus években egy-egy nap 
is nagyon sokat számít a teendők elvég-
zésének tükrében. Nekünk az előkészületi 
munkánkon túl szerencsénk is volt, a nagy 
odafigyelés árát a tavalyi év vissza is adta 
számunkra. 

»Hogyan jellemezné borait?
– Az általunk termelt Pátria keményebb, 
szárazabb borfajta, míg a Rozália inkább 
édeskésebb és nőiesebb, kis léptékben 
azonban a keménység felé tart.  
»Mely bora kapott elismerést az utóbbi 
időben?
– Legutóbb a Somlói Borvidék Borverse-
nyén ezüstérmes minősítést kapott Pát-
riánk, Rozáliánk pedig okleveles bor lett. 
Hatalmas megtiszteltetésnek érzem, hogy 
borszakértők is ízletesnek, jó minőségűnek 
tartják boraimat. 
»Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
– Már most az idei termésre koncentrálunk, 
de a feladatok komoly része nyilván még 
hátra van. Termőföldünk gépesített, na-
gyon modern felszerelésekkel ellátott, így 
rengeteg időt meg tudunk spórolni. Hosz-
szasan tartó gondolkodás és sok éves gyűj-
tögetés után úgy láttam a legjobbnak, ha 
olyan eszközöket veszek, melyek ténylege-
sen segítenek munkámban. Szőlőnket je-
lenleg eladásra szánjuk, de mindenképpen 
csak igényes, borászkodni kívánó személy-
nek szeretnénk eladni majd végül, nem 
szeretnénk, ha hosszú évekig tartó mun-
kánk hamar tönkremenne, kárba veszne. 
 »NÉMETH ALÍZ

Pályaavató Merseváton

Hobbija a szőlészet…

Kedves Olvasóink! Sorozatot indítunk lapunk hasábjain azzal a szándékkal, hogy bemutassunk néhány, a térség egyik jel-
legzetes természeti képződménye, a Ság hegy művelésével, szőlészettel, borászattal foglalkozó gazdát, akik rendszeresen 
mérettetik meg magukat neves borversenyeken is.
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MOLNÁR-C. PÁL ÖNARCKÉPE

csillag péter, a festő unokája beszélt az alkotásokról

» K Ö Z É L E T

Idén augusztus 20-a nem csak az állam-
alapítás ünnepe miatt volt jelentős 
dátum a város életében, de a Vulkán 
fürdő is átlépett egy mérföldkövet, a 
piros betűs napon ünnepelte ugyanis 
fennállásának 10 éves évfordulóját. 

Mostanra hagyománnyá vált, hogy a fürdő 
augusztus közepén színes programokkal és 
különböző kedvezményekkel ünnepli szü-

letésnapját, idén, a jubileum alkalmából 
sem volt ez másképp. Habár az időjárás 
ezúttal sem kedvezett a rendezvénynek, a 
hűvös idő ugyanis ismét beltérbe szorította 
műsorokat, de így is voltak szép számmal 
érdeklődői az egész napos programso-
rozatnak. A délelőtt főként a gyermekek 
számára nyújtott szórakozási lehetőséget, 
kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, 
csillámtetoválással várták a szervezők a 

legkisebbeket. Kora délutántól pedig már 
a helyi tehetségeké volt a terep, fellé-
pett a Free kid aerobik csoport, a Sziporka 
mazsorett csoport, majd a Soltis Színház 
tagjai szórakoztatták nyári dallamokkal a 
fürdőzőket. Őket aztán a bolgár Zvezditza 
néptáncegyüttes műsora követte, akiknek 
széles repertoárjában több mint ötven 
tánc szerepel országuk minden tájegysé-
géről, melyből a születésnapi rendezvé-
nyen az egyesület sokrétű ízelítőt is adott 
a fürdő közönségének. A néptáncegyüttes 
előadását zumba-bemutató követte, majd 
kezdetét vette a születésnapi rendezvény 
hivatalos része. Az ünnepi köszöntők so-
rát Majthényi László, a megyei közgyűlés 
elnöke nyitotta, majd beszédet mondott 
Fehér László polgármester és Ágh Péter, a 
térség országgyűlési képviselője is. Mind-
hárman kitértek a Vulkán fürdő látványos 
fejlődésére, és bizakodásukat fejezték ki 
a létesítmény jövőbeli látogatottságával 
és további innovációival kapcsolatban. 
Időközben aztán megérkezett a négy óri-
ástorta is, mellyel a fürdő immár szintén 
hagyományosan közös falatozásra invitálta 
a meghívott vendégeket és a látogatókat. 
Miután a sütemény minden szelete elfo-
gyott, a nap sztárvendége, Csobot Adél is 
megérkezett, aki aztán közel egyórás előa-
dással szórakoztatta a szépszámú közön-
séget. A fürdő 10. születésnapját a Syrius 
Shadows Band koncertje zárta. »NN 

Augusztus 13-án, csütörtökön új kiállí-
tás nyílt a Móritz Galérián. A neves XX. 
századi magyar festőművész, Molnár-C. 
Pál tárlatát ünnepélyes keretek között 
unokája, Csillag Péter nyitotta meg.

Ismét neves magyar festő képeiből nyílt 
kiállítás a KMKK galériáján. Molnár-C. 
Pál a római iskola egyik legjelentősebb 
festője, grafikusa, a XX. század magyar 
képzőművészetének egyik legnépsze-
rűbb alakja. Aba-Novák, Pátzay és Szőnyi 
mellett első lakója volt a Római Magyar 
Akadémiának. Ekkor kezdett szürrealis-

ta stílusban festeni, ez volt az egyetlen 
stílus, amely végigkísérte életét, és a 
magáénak is érezte: „Voltaképp minden 
művészet többé-kevésbé szürreális. Más 
a köznapi élet realitása és más a művé-
szet valóság feletti valósága” – vallotta a 
művész. A Rómában eltöltött évek után 
sorozatosan kapott nagy egyházi meg-
rendeléseket. Kőszegtől, Budapesten át 
Battonyáig országszerte sok templom-
ban láthatók szárnyas oltárképei. Szokat-
lanul merész és közvetlen stílusban nyúlt 
a szentek ábrázolásához. Műtermi ma-
gányba vonult, kísérletezett, alkotott és 
fogadta a rajongókat, akik meglátogat-
ták. Műveiben a mediterrán hangulat a 

neoklasszicista nyugalommal párosul, így 
oldódik fel nála a nyugtalanság, a moz-
galmasság az elmélyülésben, így vált az 
alkotó kiváló egyházi és díszítő festővé. 
Az augusztus 13-i ünnepélyes kiállítás 
megnyitón Fehér László polgármester és 
Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket. Mindket-
ten örömüket fejezték ki, amiért annyi 
népszerű, tehetséges művész után, most 
Molnár-C. Pál alkotásainak adhat otthont 
a Móritz Galéria. A hivatalos megnyitó-
beszédet a festő unokája, Csillag Péter 
tartotta. Halála után 1984-ben megala-
pította a család és a Molnár-C. Pál Baráti 
Kör a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeumot, 
melynek gyűjteménye Molnár-C. Pál fest-
ményeit, rajzait, fametszeteit és szobrait 
mutatja be abban a budapesti lakásban, 
ahol 1931–81 között a festő műterme 
volt. A galérián megnyílt kiállítás ízelítőt 
ad a művész különböző alkotói szaka-
szaiból, az egyházi tematikájú festmé-
nyektől a városi életképeken át egészen 
a szürrealista stílusban készült képekig. 
A tárlat méltán tükrözi a művész egyik 
hitvallását: „Boldog ember vagyok, mert 
egész életemben azt csinálhattam, amit 
legjobban szeretek, végigjátszottam az 
életemet.” »NÉMETH N.

Jubileumot ünnepelt a Vulkán fürdő

„Végigjátszottam az életemet”
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Kedves Lajos bácsi, 
tisztelt volt Osztály-
főnökünk, az utóbbi 
évtizedekben foga-
dott jó Atyánk!
Megkaptuk a lesúj-
tó hírt, amely után 
keserves napok kö-
vetkeztek a Téged 

mindig tisztelő tanítványaid számára. 
Bekövetkezett, amitől féltünk: a Tanár 
Úr, szeretett Lajos bácsink nincs többé.  
Ezért is nehéz most megszólalni. A toll 
nem akar engedelmeskedni, a szó el-
csukló, a gondolataim kuszák. Mégis 
megpróbálom a lehetetlent, hogy volt 
tanítványaid nevében elköszönjek Tőled.
„Aludtam és azt álmodtam, hogy az 
élet  öröm.
Felébredtem és láttam, hogy az élet 
szolgálat.
Szolgálni akartam, és láttam, hogy az 
élet öröm”.
Tanári pályád hitvallása ez. Számunkra 
pedig életünk nagy ajándéka. Így lett a 
humanista gondolkodó nagyszerű em-
ber, kitűnő pedagógus. Távozásoddal 
tátongó ürességet hagytál magad után.
„Nem élt belőle több, s most sem él,
S mint fán se nő egyforma – két levél,
A nagy időn se lesz hozzá hasonló.”
Az örökkévalóság szomorú, szorító ér-
zésével  és melankóliájával vesszük 
tudomásul halálod. Hiányozni fog ba-
rátságod, mosolyod, az életet bölcsen 
tisztelő szemléleted. Tanácsaid, őszinte 
érdeklődésed, vigasztaló szavaid. Ösz-
szegyűltünk minden év szeptembe-
rének első vasárnapján otthonodban, 
beszélgetni. A tanár, a tanítványok és 
Katalin, a mindig szívélyes,  osztály-
társunkká fogadott leányod. Hiányozni 

fognak ezek a meghitt órák is, kicsit tá-
vol a világ zajától. 
Azon a langyos májusi estén, 52 évvel 
ezelőtt, 18 évesen nem értettük: Gyere-
keim! Az életet nem írják nagybetűvel! 
– mondtad. Akkor nem tudtuk, miért 
pakoltad tele a tarisznyánkat annyira, 
hogy máig húzza a vállunkat. A só és 
pogácsa mellé ilyen muníciók kerültek: 
bízni saját magunkban, hinni az erőnk-
ben és képességeinkben, soha nem 
meghátrálni, tisztességgel, méltósággal 
élni, türelem és mások tisztelete, egye-
nes gerinc, becsület. Ezen intelmeid egy 
életre szólnak amellett, hogy napi pen-
zumok. Melengetve adnak erőt nehéz 
helyzetekben. „Mióta éltem, forgószél-
ben próbáltam állni helyemen” – vallot-
tad, és csak reméljük, hogy életed szép 
példájának követői lettünk. A közösség 
szigorú ítész. Csak makulátlan emberek 
lehettek valaha kiválasztottjai. Olyanok, 
akire felnézhet, aki példaképpé válhat, 
mert az ő emberi teljesítményük a mi 
emberré válásunkat szolgálja. Sokszor 
éreztem milyen múló, milyen sajnálato-
san meg nem örökíthető alkotás a tanár 
életműve. És sokszor éreztem, milyen 
soha el nem múló alkotás ez az életmű, 
hiszen a mag nem sziklára hullott, hogy 
a tanítványok százai, ezrei magukkal 
visznek a világba egy-egy töredéket 
életművedből. Így lett a Te szolgálatod 
az életed öröme, és a Te örömöd a mi 
gazdagodásunk. 
„Aztán ismét bíztat, hitre serkent,
 szinte megnő lángja, ahogy rohamosan
csökken, fogy, sőt csonkig ég,
nem is bánja. Küldetését befejezte.
Ő eltűnt, s csak azért égett, hogy
a kereső szívébe fényt vigyen és me-
legséget.”

Drága Lajos bácsi! Nem fogsz eltűnni elő-
lünk nyomtalanul, úgy, ahogy a nyári ég 
csillagával történik, amikor lezuhan. Hi-
szen mi most csak búcsúzunk. 
A végén egy személyes élményemet 
szeretném megosztani önökkel. Negye-
dikes gimnazisták voltunk, egy diákcsíny 
alkalmával, amelyben a barátnőm volt a 
partnerem. Lajos bácsi észrevette – meg-
büntetett bennünket. A büntetés, mondta: 
mindketten írtok hozzám egy verset. A 
könnyítés: nem németül, magyarul. Barát-
nőm megírta, én nem. Nem voltam képes 
rá, ostobaságot pedig méltatlan dolog lett 
volna írni. Tanár Úr! Én most törlesztettem. 
Isten áldja! »SZEMENYEI MARGIT ANNA

Németh Lajos (1916–2015)

Németh Lajos tanár úr 
halálára

Kicsengettek! Végleg véget ért órája
Megható a tanterem kongó némasága.
Tanár volt! Példaadó hosszú életével
Nem harcolt soha ártó szenvedéllyel
Pályáját a tanító-nevelésnek szentelte
Óráinak hangulata fennmarad örökre:
Azok szemében, akiket valaha tanított,
A városunkban, ahol a haláláig lakott
Az iskola, ahol folytatta tevékenységét
Ahová személyesen jegyezte névjegyét.

Szívünkben óriási veszteség a halála
Tanításai nem merülhetnek némaságba
Ismételgetjük az óráin megtanultakat,
Hogy szellemében neveljünk utódokat
Bemutatjuk derűs emlékét és alakját
Méltatjuk erős tanári elhivatottságát
Hálánk kifejezése kevés a szavakban
Nyíljon virág sírján minden évszakban
Tanár úr! Aludjon a sírban békességben
Alakját megőrizzük emlékezetünkben.

 szemenyei lászló

Anyakönyvi hírek

Celldömölk
Születés: Kozma Bálint Zoltán és Márkus 
Rita fia: Soma, Nagy Miklós és Kovács 
Ágnes fia: Boldizsár, Horváth Gyula és 
Németh Eliza Cecília leánya: Emma, Ko-
vács László János és Vánkos Dominika 
fia: Zoárd, Antal István és Talabér Judit 
leánya: Roxána.

Házasság: Teklits Zoltán és Romhányi 
Mónika, Karádi András és Nagy Adrienn, 
Malina András és Papp Adél, Haraszto-
vics Róbert és Dénes Lívia Éva, Dömötör 

Tamás és Bozzay Piroska, Kocsis Tamás 
és Kiss Georgina.

Halálozás: Finta Sándor László, Karádi 
István Elemérné sz. Varga Erzsébet Ilo-
na, Németh Lajos, Pál Zoltánné sz. Szabó 
Anna, Somogyi Ferenc, Kovács Ferencné 
sz. Horváth Piroska, Fonyó István, Papp 
Rozália, Kutasi Sándor, Csótár Csaba 
László, Horváth Sándorné sz. Németh 
Jolán, Egri Józsefné sz. Angyal Ilona.

Boba
Halálozás: Bödecs Kálmánné sz. Gyö-
mörey Ida.

Jánosháza
Születés: Kisfalusi Sándor József és Ele-
kes Beatrix fia: Sándor Mihály, Fertig 
József és Horváth Annamária Zsuzsanna 
fia: Ármin Dániel, Aranyos Péter és Né-
meth Rita fia: Kristóf.

Köcsk
Halálozás: Papp Gyuláné sz. Horváth 
Mária, Kocsis Gyuláné sz. Maráczi Mag-
dolna.

Mersevát
Halálozás: Fodor Béláné sz. Nagy Anna.
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Augusztus 15-én huszadik évfordulójukat ünnepelték a me-
gye polgárőrei Csepregen, a Vas megyei polgárőrnapon. 
Az immár két évtizedes hagyománnyal bíró rendezvényen 
idén sem csak a közösségépítő sportversenyek álltak közép-
pontban, az esemény helyet adott fontos szakmai beszélge-
téseknek és az aktualitásokkal kapcsolatos fórumoknak is. 
A rendezvényen az Országos Polgárőr Szövetséget Kolozsi 
József elnökhelyettes képviselte, aki köszöntőbeszédében 
külön kiemelte a különböző határon túli szervezetekkel 
ápolt partnerkapcsolat jelentőségét. A megyei polgárőrna-
pon tiszteletét tette még többek között Marton Ferenc, a 
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, Erdélyi Krisztián tűzoltó al-
ezredes, a VMKI igazgatója, valamint dr. Tánczi Tibor rendőr 
ezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi kapi-
tányhelyettese. Celldömölkről a Celldömölki Polgárőrség és 
a Celldömölki Vasúti Polgárőrség tagjai képviseltették ma-
gukat a jeles eseményen. A hagyományosan megrendezés-
re kerülő évi, polgárőr szakmai munkáért járó elismerések 
és OPSZ kitüntetések átadási ceremóniáján elismerésben 
részesült Ferenczi Zoltán és Szűcs Attila. A hosszú távú elkö-
telezettségéért, és sok éven át tartó helyi, járási és megyei 
munkásságáért az Országos Polgárőr Szövetség a legmaga-
sabb kitüntetését adományozta a Celldömölki Polgárőrség 
elnökének, Lacza Péternek. »NN

Országos kitüntetésben részesült 
a Celldömölki Polgárőrség elnöke

KISMÁRIACELLI FŐBÚCSÚ
CELLDÖMÖLK, 2015. SZEPTEMBER 12-13.

2015. SZEPTEMBER 12. (SZOMBAT)

16.00 - DIÁKOK SZENTMISÉJE, KÖRMENET

17.45 - ZARÁNDOKOK FOGADÁSA

18.00 - ÜNNEPI SZENTMISE, KÖRMENET
A SZENTMISÉT BEMUTATJA: DR. VÁRSZEGI ASZTRIK PANNONHALMI FŐAPÁT

21.00 - „EGYMÁSRA HANGOLVA” VÁRNAGY ANDREA ÉS FARKAS ZSOLT 

ZONGORAMŰVÉSZ HÁZASPÁR KONCERTJE

22.00 - SZENTSÉGIMÁDÁS  -  IFJÚSÁG ÉS CSALÁDOK SZENTÓRÁJA
CELLDÖMÖLKI IFJÚSÁGI ÉNEKKAR

23.00 - SZENTÓRA

24.00 - ÉJFÉLI SZENTMISE

2015. SZEPTEMBER 13. (VASÁRNAP)

01.00 - ÖRVENDETES RÓZSAFÜZÉR (RÓZSAFŰZÉR TÁRSULAT)

02.00 - FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR (ANYÁK, LEÁNYOK)

03.00 - DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR (APÁK, FIÚK)

04.00  - HAJNALI KERESZTÚT

05.00 - A PLÉBÁNIA KÖZÖSÉGEINEK SZENTÓRÁJA

06.00 - SZENTMISE

07.00 - SZENTMISE

08.00 - IFJÚSÁGI SZENTMISE

10.00 - BÚCSÚI NAGYMISE, KÖRMENET
A SZENTMISÉT BEMUTATJA: DR. TEMPFLI IMRE - A STUTTGARTI MAGYAROK PLÉBÁNOSA

14.00 - ZARÁNDOKOK BÚCSÚZTATÁSA, LITÁNIA
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Ahogy arról már előző lapszámunkban ír-
tunk, női kézilabdázóinknál már javában 
tart a szezonra való felkészülés. Rozmán 
Gergő, a csapat edzője elmondta, hogy az 
előző évben elért 4. hellyel maradékta-
lanul elégedett volt, hisz egy roppant ki-
egyensúlyozott, erős mezőnyben sikerült 
a dobogó közelébe kerülni. A szerencse 
is sokszor elpártolt a lányoktól a szezon 
során, hisz több alkalommal is megle-
hetősen rövid kispaddal kellett kiállniuk 
a sérülések miatt. Ezek ellenére a csa-
pategység és küzdőszellem végig segítet-
te a csapatot, és sikerült egy jó helyezést 
elérni a bajnokság végén. Az idei pontva-
dászatra a játékoskeretet sikerült együtt 
tartani, annyi változással, hogy Horváth 
Zita és Czető Kata sérülések miatt befe-
jezi a játékot, más klubtól érkező játékos 

egyelőre nincs. Rozmán Gergő az ifi csa-
patból szeretne 3-4 játékost fokozatosan 
beépíteni a felnőttek közé, egyéb igazo-
lást nem terveznek. Az edző szerint az 
idei bajnokság is kiegyenlített és megle-
hetősen erős lesz, 5-6 csapat is jó eséllyel 
pályázik a dobogós helyek valamelyikére. 
A mezőny létszáma még nem végleges, 
9 vagy 10 résztvevővel fog elrajtolni az 
új évad. A CVSE számára a középmezőny 
tűnik reális célkitűzésnek, de ha sikerül 
egy nagyon jó szezont futni, akkor ismét 
a dobogó közelébe is odaérhetnek a lá-
nyok. A csapat heti két edzéssel készül a 
bajnokságra, ami a szeptember 19-20-i 
hétvégén rajtol, rögtön egy rangadóval, 
a Celldömölk ugyanis a Mosonszolnok 
együttesét fogadja a Városi Sportcsarnok-
ban. A mérkőzések pontos időpontjai még 

egyeztetés alatt vannak, ezért a részletes 
sorsolást csak következő lapszámunkban 
találják, kedves olvasóink. Addig még 
szeptember 5-6-án Bükön vár egy négy-
csapatos torna a celliekre, és hazai pályán 
is lesznek felkészülési mérkőzések.
Fiúcsapatunk játékosai tovább élvezhet-
ték a nyári pihenést, ugyanis a Szabó Ló-
ránt vezette együttes csak ezen a héten 
kezdte meg a bajnokság előtti tréningek 
sorát, amely 3 hét alapozást követően 
labdás edzésekkel folytatódik. A Győr–
Moson–Sopron megyei bajnokság szep-
tember végén rajtol, addig a játékoskeret 
még formálódhat. Utánpótlás bajnoksá-
gokban 3 csapattal vesz részt a CVSE, a 
fiúknál U12 és U14 korosztályban, míg a 
lányoknál U10-ben vesznek részt a pont-
vadászatban. A gyerekbajnokság szep-
tember közepén indul, itt az edzések az 
iskolakezdéssel párhuzamosan indulnak.
 »csuka l.

Hagyomány, hogy évről évre megrende-
zésre kerül a Mészáros Ferenc Emléktorna. 
Idén június végén került erre sor, és nagy 
népszerűségnek örvendett. A hat utánpót-
lás korosztálynak kiírt rendezvényen 73 
csapat vett részt, köztük ausztriai és szlo-
vák csapatok is. Díjak átadásában Stieber 
József és Stieber András segítkezett, emel-
ve a torna színvonalát. Ezúton szeretnék 
a szervezők megköszönni a szponzorok 
támogatását és a torna lebonyolításában 
résztvevő személyek segítségét.  
U-7 végeredmény:
1. hely: Zalaszentgrót; 2. hely: Pápa  „A”; 
3. hely: Pápa „B”; 4. hely: Bük
Legjobb mezőnyjátékos: Hernádi Ben-
jamin (Pápa)
Legjobban cselező: Nagy Ákos (Zalaszent-
grót)
Gólkirály: Becze Viktor (Lenti)
Legjobb hazai játékos: Simon Kristóf 
(2000 Celldömölk UFCKE)
U-9 végeredmény:
1. hely: Bük; 2. hely: Szentgotthárd; 3. 
hely: 2000 Celldömölk UFCKE
Legjobb mezőnyjátékos: KOÓSZ RAUL 
(Bük)
Legjobb kapus: Klujbert Zoárd (Szentgott-
hárd)
Gólkirály: Enyingi Zétény (Sümeg)
Legjobb hazai játékos: Kontra Máté (2000 
Celldömölk UFCKE)
U-11 végeredmény:
1. hely: Szentgotthárd; 2. hely: Lenti; 3. 
hely: 2000 Celldömölk UFCKE
Legjobb kapus: Simos Bálint (Lenti)
Legjobb mezőnyjátékos: Borbács Ádám 
(2000 Celldömölk UFCKE)

Gólkirály: Gáspár Gergő (Szentgotthárd)
Legjobb hazai játékos: Tóth Milán (2000 
Celldömölk UFCKE)
U-13 végeredmény:
1. hely: Szentgotthárd; 2. hely: Zalaszent-
grót; 3. hely: Kőszeg
Legjobb kapus: Lang Zalán (Zalaszentgrót)
Legjobb mezőnyjátékos: Heiter Bence   
(Szentgotthárd)
Gólkirály: Tóth Martin (Szentgotthárd)
Legjobb hazai játékos:  Czöndör Gergő 
(Celldömölk VVSE)
U-15 végeredmény:
1. hely: Szentgotthárd; 2. hely: Lenti; 3. 

hely: Zalaszentgrót
Legjobb kapus: Farkas Tamás (Zalaszent-
grót)
Legjobb mezőnyjátékos: Németh Bálint 
(Szentgotthárd)
Gólkirály: Biharvári Roland (Lenti)
Legjobb hazai játékos: Zseli Bálint (Cell-
dömölk VVSE)
U-18 végeredmény:
1. hely: Sárvár; 2. hely: Lenti; 3. hely: LE-
GEA TEAM (Celldömölk)
Legjobb kapus: Király Tamás (Sárvár)
Legjobb mezőnyjátékos: Nagy Bence  
(Lenti)
Gólkirály: Szép Dániel (Celldömölk VVSE)
Legjobb hazai játékos: Benkő Bence (Cell-
dömölk VVSE)

Kézilabdásaink már készülnek

Mészáros Ferenc Emléktorna

A Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka extraligás csapatának 
bajnoki sorsolása:

1. forduló: szeptember 06. 17:00 CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – Egri ÁFÉSZ SC I.

2. forduló: szeptember 19. 16:00 Floratom Szeged AC Probart I. –  
CVSE-Swietelsky-Wewalka I.

3. forduló: szeptember 20. 17:00 CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – TURRIS SE Sopron

4. forduló: október 10. 11:00 Békési TE I. – CVSE-Swietelsky-Wewalka I.

5. forduló: október 11. 17:00 CVSE-Swietelsky-Wewalka I. –  
SZERVA ASE Szécsény I.

6. forduló: október 17. 18:00 Pénzügyőr SE I. – CVSE-Swietelsky-Wewalka I.

7. forduló: november 15. 17:00 CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – Komló Sport Kft. I.

8. forduló: november 22. 17:00 CVSE-Swietelsky-Wewalka I. –  
BVSC-Zugló Sportiskola I.

9. forduló: december 05. 15:00 PTE PEAC Kalo Méh I. –  
CVSE-Swietelsky-Wewalka I.

uk_15_08_28.indd   12 2015.08.26.   6:34:26



Új Kemenesalja »   2015. 08. 28.

13

       CELLDÖMÖLK VÁROS
       ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

                                         MEGJELENIK KÉTHETENTE

       I  M P R E  S  S  Z  U M
KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • felelÔs kiaDó: Városi Televízió 
Celldömölk Nonprofit Kft. • felelÔs szerkesztÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • szerkesztÔség: Dummel Ottó, Farkas 
Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos 
(örökös tag) • HirDetésszerVezÔ: Nagy Antal (06 70/338 9880) • kapcsolat: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Telefon: 06 70/450 5749. E mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu • nyomDa: Logomotív Kreatív Mûhely 
Kft. Szombathely • ISSN 0685   1175 • lapzárta: minden páratlan hét péntek • elÔfizetés ViDékre: egy évre 
1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll 
módunkban elfogadni.

» S P O R T

Celldömölk – Iváncsa 2-1 (1-0)
Celldömölk, 150 néző Magyar Kupa or-
szágos kör 1. forduló 2015. augusztus 12. 
Vezette: Ákos Dávid (Mihók Patrik, 
Gáspár András).
Celldömölk: Heiner– Vajda, Bodor, Var-
ga, Györkös – Enyingi Márk (Virág 58. 
p.), Szuh - Manganelli, Győrvári, Enyin-
gi Marcell (Gorácz 76. p.) – Sinka (Boda 
65. p.). Edző: Koman Vladimir. 
Iváncsa: Boldog – Sinka, Aradi, Nédó, 
Márki (Serfőző 78. p.) – Jankovics, Facs-
kó (Fodor 73. p.), Nagy, Berényi – Mon-
dovics (Péczeli 67. p.), Balogh. Edző: 
Miskovicz Bálint.
Kiállítva: Nédó (12. p.).
Góllövők: Győrvári Gábor (13. p. 11-es-
ből), Enyingi Marcell (59. p.), illetve 
Nagy Attila (48. p.).

Celldömölk – Vép 3-0 (1-0)
Celldömölk, 150 néző Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság 1. forduló 2015. au-
gusztus 15. 
Vezette: Kovács Balázs (Kondor Péter, 
Bejczi Antal).
Celldömölk: Heiner– Vajda, Bodor, Var-
ga, Györkös – Enyingi Márk, Szuh (Né-
meth 31. p.) – Manganelli (Horváth 84. 
p.), Győrvári (Virág 55. p.), Enyingi Mar-
cell (Gorácz 80. p.) – Sinka (Szép 73. p.). 
Edző: Koman Vladimir. 
Vép: Bezdi – Mester, Balikó, Joó, Ver-
mes – Dancs, Takács (Jordán 71. p.), Hó-
bor, Illés (Vajda 55. p.) – Török, Versegi. 
Edző: Garics György.
Góllövők: Manganelli Zsolt (9. p.), Né-
meth József (81. p.) és Szép Dániel (90. p.).
Előmérkőzés: CVSE U19 – Vép U19 4-0 
(2-0) G.: Zseli Bálint, Heim Martin 2, 
Fehér Milán. Jól mutatkozott be a hazai 
közönségnek a Velencei Tibor edzette 
jelentősen átalakult ifi csapat.

Rum – Celldömölk 2-4 (2-1)
Rum, 100 néző Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság 2. forduló 2015. augusz-
tus 23. 
Vezette: Szabó III. Zoltán (Horváth Zol-
tán, Csukly Dániel).
Rum: Busi – Leitgeb (Horváth 68. p.), 

Kontics, Koronczai, Papp (Pásti 86. p.), 
Rosta – Fehér, Molnár, Iker, Szalay – So-
mogyi (Varga 81. p.). Edző: Pup András.
Celldömölk: Heiner– Vajda, Bodor, Var-
ga (Horváth 60. p.), Györkös – Enyingi 
Márk, Manganelli, Győrvári (Szép 24. 
p.) – Enyingi Marcell, Sinka (Németh 
53. p.), Piri (Gorácz 60. p.). Edző: Ko-
man Vladimir. 
Góllövők: Molnár Richárd (3. p.) és So-
mogyi Gábor (36. p.), illetve Győrvári 
Gábor (11. p.), Enyingi Marcell 2 (49. p. 
és 79. p.), Németh József (69. p.).
Előmérkőzés: Rum U19 – CVSE U 19 0-8 
(0-5) G.: Heim Martin 6, Büki Martin, 
Huszár Tamás. Továbbra is kapott gól 
nélkül az élmezőnyben a fiatalok.

Úgy kezdte az új szezont a csapat, 
ahogy egy regnáló bajnoknak kezdenie 
kell, ha beleszámítjuk a Magyar Kupa 
mérkőzést is – és miért ne tennénk –, 
akkor háromból három győzelemmel. 
Időrendi sorrendben haladva a Ma-
gyar Kupa országos főtáblájának első 
fordulójában a Fejér megyei bajnok 
jutott ellenfélül. Az ellenfél hasonló 
eredményességgel büszkélkedhetett, 
mint a Cell, azaz megnyerte bajnoksá-
gát (jelentős fölénnyel) és megnyerte 
megyéje kupasorozatát is. A hason-
ló eredményekhez hasonló játékerő 
társult, a kánikula ellenére jó ritmu-
sú élvezhető mérkőzést játszott a két 
csapat. Győzelmünket segítette, hogy 
korán emberelőnybe kerültünk és bün-
tetőt rúghattunk egy utolsó emberként 
elkövetett kezezést követően. A követ-
kező fordulóra, melyben országosan 
58 csapat érintett, még szeptember 
23-án kerül sor – érdemes feljegyezni 
a dátumot, mert akár NB I-es csapat is 
érkezhet a Kolozsvár utcába. Ebben a 
bizonyos 58 csapatos csoportban még 
az első bajnoki fordulóra kisorsolt Vép is 
tag (a megyéből még a Swietelsky-Ha-
ladás is), így ebből a szempontból is 
érdekesnek ígérkezett a nyitó bajnoki 
mérkőzés. Eléggé demoralizálóak le-
hetnek az amúgy jól szereplő vépiek 
számára a Celldömölkkel való találko-

zások, tavaly novemberben bajnokin 
Cellben öt gólt kaptak, aztán májusban 
Vépen a bajnokin kettőt, a kupadön-
tőn júniusban ismét Cellben hármat 
és most megint hármat. Mindezt úgy, 
hogy a négy meccsen ők egy gólt sem 
értek el. Most sem forgott veszélyben 
a csapat győzelme, de a jelentősnek 
nevezhető gólkülönbség csak az utol-
só tíz percben állt be, igaz, azok is a 
kilencven perc részei, meg talán azt is 
jelzi, hogy jó a csapat erőállapota és 
mentálisan is bírják a meccs végéig. 
Nem várt módon ezekre a tulajdon-
ságokra a Rum elleni első idegenbeli 
mérkőzésen is szükség volt. Az újonc 
ellenfél egy védelmi hibát követően 
hamar előnybe került, amit egy szép 
fejesgóllal hamar kiegyenlítettünk. Azt 
követően is lendületben maradtunk, 
de az utolsó passzok nem sikerültek, a 
jobbnál is jobb helyzetig akartuk a játé-
kot vinni, no meg a kapufáról is kifelé 
pattant a labda. Erre az ellenfél a félidő 
hajrájában szabadrúgáshoz jutott úgy 
18 méterről, és el kell ismerni, annak 
rendje és módja szerint értékesítették 
is a lehetőséget. Félő volt, hogy a fel-
tüzelt hazai csapat védekező harcmo-
dora esetleg pontvesztésünkhöz vezet, 
de szép lassan felőröltük az ellenfelet 
fizikailag és a végére megtörtük őket 
mentálisan is, így a győzelem abszo-
lút megérdemelt, miként a dicséret 
is a Rum irányába. Az előzetes esély-
latolgatásoknak megfelelően három 
csapat: a Körmend, a Répcelak és a 
Celldömölk maradt 100%-os az első 
két fordulót követően. Ez a szám a kö-
vetkező fordulóban minimum eggyel 
csökkeni fog, ugyanis a folytatásban a 
Celldömölk–Körmend rangadóra kerül 
sor a Kolozsvár utcában augusztus 29-
én. A Négy Városok Tornáján Lentiben 
a felkészülés során legyőztük a leendő 
vendégeket, a várhatóan jó meccsre 
mindenképpen érdemes lesz kiláto-
gatni. Miként az azt követő fordulóra 
is, hiszen a sorsolás szerint ismét hazai 
pályán játszhatunk, akkor a szomszéd-
vár Kemenesalját látjuk vendégül. És 
tudják, egy Cell-Kemenes meccs min-
denkor és mindenképp!
  »DOTTO

Tökéletes szezonkezdés
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Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL, 

TANKOLJON NÁLUNK, A CELL-TANKKAL! 

A mindenkori üzemanyagárnál 
olcsóbban, OMV minőségben. 

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny 
kiszolgálás! 

ÚJDONSÁG!  
Kenyér, tejtermékek, csomagolt élelmisze-

rek, cornetto soft fagylalt-különlegességek!

Vállalkozóknak, őstermelőknek és mező-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért 
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:

TELEFON: +36/ 70 / 341- 2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu

Vállaljuk – külföldre, belföldre 
egyaránt – iskolai kirándulások, 

baráti társaságok, színházlátogatók, 
esküvőkre és egyéb csoportos 

rendezvényekre személyek szállítását 
53 illetve 19 fős autóbuszokkal.

(Egyéni kívánságok fi gyelembe vételével.)

Tel.: 06 20 257 8234
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33 éves receptúra alapján készülő főzött fagylaltjaink 
mellett, továbbra is megtalálják házias jellegű és új 

trendeket követő süteményeinket is. 
 Az idei nyár megannyi meglepetést és újdonságot tartogat 

kedves vendégeink számára.
 Többek között számtalan éjszakába nyúló fagylaltos napot, 
rétes napot, illetve minden hétre egy-egy akciót hirdetünk 

facebook-os elérhetőségünkön.
Mostantól cukrászdánk is Erzsébet utalvány elfogadóhely, 

illetve újdonság még, hogy a várakozás ideje alatt 
használatba vehetik ingyenes wifi szolgáltatásunkat. 

Ételbárunk folyamatosan bővülő kínálattal áll 
rendelkezésükre. 

Jöjjenek és kóstolják meg ismert, illetve új ízeinket.
Várjuk Önöket szeretettel!Várjuk Önöket szeretettel!Várjuk Önöket szeretettel!
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