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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!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 
kávé- és forró csoki különlegességek!

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõ-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

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

Cell-tank Fa-Gyula Fa-Gyula 
Barkács Faáru BoltBarkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

SZIVATTYÚT, 
LOCSOLÁSTECHNIKÁT

FA-GYULÁTÓL!
Búvárszivattyúk, kerti szivattyúk,

mélykúti szivattyúk,
szennyvíz szivattyúk, házi vízmûvek.

Locsolócsövek, csatlakozók, szórófejek.

Tucatnyi típus raktáron!
Bitumenes hullámlemez,

bitumenzsindely 
több színben és típusban kapható.

Gipszkarton lapok
profilok, csavarok,

kiegészítõ, hõszigetelõ anyagok.
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2017. augusztus 19-én rendezte meg
városunk önkormányzata és a Keme -
nes aljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár az Államalapítás és az új kenyér ün-
nepét. A Himnusz elhangzása után Pes -
ti Arnold, a Soltis Lajos Színház tagja ol-
vasta fel Szent István király Intelmeit
Imre herceghez, amely szól a katolikus
hit megõrzésérõl, az egyházi rend
becsben tartásáról, a fõpapoknak járó
tiszteletrõl, a fõemberek és vitézek
tiszteletérõl, az igaz ítélet és a türelem
gyakorlásáról, a vendégek (idegenek)
befogadásáról és gyámolításáról, a ta-
nács (döntéshozás) súlyáról, az értékek
megõrzésérõl, az imádság megtartá -
sáról, a kegyességrõl, az irgalmas -
ságról valamint a többi erényrõl. 

Fehér László, Celldömölk polgármes tere
az elõremutatást hangsúlyozva köszön -
tõjében az elmúlt év fejlesz téseirõl,
majd az új megvalósítási lehe tõsé -
gekrõl beszélt: a piac és környéke meg-
újításáról, Alsóság központjának tovább
fejlesztésérõl, a szociális közétkeztetést
szolgáló konyha felújításáról. Hangsú -
lyozta az együttmûködés jelen tõségét a
mindenkori országgyûlési kép viselõvel,
a Vas Megyei Köz gyûléssel, valamint a
város mindenkori képviselõ-testületé-

vel. Ágh Péter, térségünk országgyûlési
kép viselõje ünnepi beszédében kie-
melte: Szent István emlékezetét 925
éve õrizzük oly módon, hogy minden
elõdünkre tisztelettel tekintünk, akik
hozzáadtak valamit Magyarország érté -
keihez, a nemzet megõrzéséhez. Cell -
dömölk is ilyen: megalkotta a helyi ér-
tékek tárát, ezzel is jelezve, mi az,
amit szeretne mindenáron megõrizni,
és másoknak is megmutatni, ezek a
Celli Vulkán gyógyvíz, a Kemenesalja

Néptánccsoport, Kresznerics Ferenc
szel  le  mi öröksége, a Mária-zarándok-
hely a Mária-kút legendájával, Móritz
Sándor festészete, a Ság hegy a kráte-
rével és a Trianoni emlékkereszttel, va-

lamint a Soltis Lajos Színház. Akik a
fentieket megalkották, ugyancsak to-
vábbvitték Szent István alkotását. Akik
kitüntetést kapnak, õk is ezt az öröksé-
get gazdagították. Ezután az egyházak
képviselõi megáldották és meg szen -
telték az új kenyeret. A mûsorban el-
hangzott a Honfoglalás c. film zenéje
Kondor Tamás tolmácsolásában, vala-
mint részleteket hallhattunk az István,
a király c. rockoperából Kiss Noémi és
Tóth Dániel elõadásában. 
Az ünnep alkalmából kitüntetéseket
adott át Fehér László, Celldömölk város
pol gármestere, Söptei Józsefné, Celldö -
mölk város alpolgármestere és Farkas
Gábor, Celldömölk város jegyzõje. 

Továbbépítve Szent István örökségét
Megemlékezés az Államalapítás és az új kenyér ünnepérõl

Állami ünnepünk, augusztus 20-a al-
kalmából Celldömölk Város Önkor -
mányzatának Képviselõ-testülete min-
den évben kitüntetéseket adományoz
pedagógusoknak, egészségügyben, a
szociális szférában dolgozóknak, vagy
más, a közéletben jelentõs szerepet
betöltõ személyek számára. 

*
„Pro Urbe Celldömölk” díjat kapott dr.
Koltai Jenõ esperes-plébános.
Dr. Koltai Jenõ Szombathelyen szüle-
tett. Gyermekkora óta papnak készült
és a püspökvári kápolnában ministrált.
A Gyõri Bencés Gimnáziumban érettsé-
gizett, majd diplomázott a Hittudo -
mányi Akadémián, egy évvel késõbb
pedig doktori címet szerzett szentírás-
tudományból. 1967-ben szentelték
pap  pá. Két évig Dél-Zalában volt káp -
lán, majd 1970-tõl 1975-ig szülõ váro -

sában püspöki szertartó, levéltáros és
könyvtáros, e szakokból diplomát is
szerzett. 1975-ben került Kemenesal -
jára izsákfai, bobai és nemeskocsi plé-
bánosként, majd 1982 óta – Kreszne -
rics Ferenc hatodik utódaként – Alsóság
székhellyel mûködik. 1979-ben kezdte
kutatni Kresznerics Ferenc életét és

munkásságát. Kiemelkedõ jelentõségû
helytörténeti kutatómunkájával elévül-
hetetlen érdemeket szerzett Kreszne -
rics Ferenc akadémikus emlékének
ápolásával. A tudós-plébános nevével
fémjelzett anyanyelvi versenyek bíráló
bizottságának állandó tagja, kezdemé -
nyezõje volt a Kresznerics-emléktábla
felhelyezésének és szobra állításának.
Mindennapi hitéleti tevékenységét a
tudományos munka végzése során
megszokott magas színvonal és igé-
nyesség jellemzi.

*
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pedagógusnap al-
kalmából „Celldömölk Városért Érdem -
érem” kitüntetést adományozott a vá-
ros közoktatási feladatellátásában
végzett kiemelkedõ tevékenységért,
magas színvonalú és lelkiismeretes
munka elismeréseként Ambrusné So -
mo gyi Zitának, aki 1979-ben szerzett
diplomát a szombathelyi Berzsenyi

Kitüntetések Szent István ünnepén
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Dániel Tanárképzõ Fõiskolán magyar–
könyvtár szakos általános iskolai tanár-
ként. Celldömölkön dolgozott a járási
könyvtárban, a városi általános iskola
elõd intézményében, majd 1988-tól
középiskolai tanárként. Oktatott a több
nevet is viselõ szakképzõ iskolában és
a gimnáziumban is. Tanított magyar
nyelv és irodalmat, majd hosszú éve-
ken keresztül iskolai könyvtárosként
koordinálta a tankönyvrendelést, a
kétszintû érettségi vizsga bevezetése
óta pedig jegyzõi feladatokat látott el.
Számos iskolai rendezvény szervezésé-
ben, lebonyolításában vett részt, a sza-
lagavatói ünnepségre táncot tanított a
végzõs osztályokban. Könyvtárismereti
versenyre készítette fel a diákokat.
Munkáját alaposan, precízen látta el,
kiegyensúlyozott, barátságos, szelíd
jelleme diákok és kollégák számára
egyaránt példaértékû. Töretlen opti-
mizmusa, pedagógiai elkötelezettsége
a fiatal pedagógusgeneráció köve ten -
dõ példaképévé teszi. E tanév végén
fejezte be pedagógusi pályafutását az
Eötvös Loránd Szakgimnázium és Szak -
középiskolában.

Pedagógusnap alkalmából kitüntetés-
ben részesült Gerencsér Károlyné, aki a
Soproni Óvónõképzõ Intézet elvégzése
után, 1977-ben kezdte meg óvónõi pá-
lyafutását Jánosházán. 1979. augusztus
1-jétõl dolgozik Celldömölkön óvó -
nõként. Pedagógiai nevelõ munkája
példaértékû. Munkáját a következetes-

ség, pontosság és az igényesség jelle-
mezte mindvégig. Nyugodt, határozott
egyénisége rendkívüli gyermekszere-
tettel párosult, minden gyermek szá-
mára a feltétel nélküli elfogadást,
esélyegyenlõséget biztosította. A rábí-
zott feladatokat lelkiismeretesen és
pontosan elvégezte. A szülõkkel, mun-
katársaival kapcsolatos megnyilvánu -
lásai õszinték voltak, nyílt és határozott
pedagógus. Nevelése következetes, de
emellett érzelmi biztonságot és tá-
maszt nyújtó. Tudja, hogy a gyermek-
eknek nyújtott szeretet kihat egész
életükre, s ez visszahat a pedagógus
késõbbi éveire is. Bár a negyven év
munkaviszony után pedagógiai pályája
megszakadt, talán a Liszt Ferenc
Vegyeskar oszlopos tagjaként továbbra
is részt vesz a város közéletében

Ugyancsak pedagógusnap alkalmából
részesült kitüntetésben dr. Lennerné
dr. Patkó Ildikó, aki a Celldömölki Ber -

zsenyi Dániel Gimnázium történelem–
német szakos tanára, jelenleg a gim-
názium nyelvi munkaközösségének
vezetõje. Történelemtanári és német
nyelv szakos diplomáját a szom bat -
helyi Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõis -
kolán szerezte meg 1995-ben, majd az
évtõl kezdve tanít a celldömölki gim-
náziumban. Pedagógusi munkája mel-
lett tovább képezte magát: 1998-ban
történelem szakból középiskolai tanári
oklevelet szerzett, 2004-ben közok -
tatási vezetõ és pedagógus szakvizsgát
tett, 2015-ben PhD tudományos foko-
zatot ért el a Pécsi Tudomány egye te-
men, neveléstudományok szak te rü -
leten. Kiemelkedõ pályázati munkájá-
val sok sikert ért el, a gimnázium szá-
mára eredményesen pályázott az
Európai Unió által finanszírozott Eras -
mus projektekre, így az iskolának né-
met, holland, spanyol, olasz intézmé-
nyekkel sikerült szorosabb kapcsolatot
kialakítania, egyúttal számos diáknak
nyílt lehetõsége megismerni egy más

ország kultúráját, életét. Szaktanárként
a diákok tehetséggondozására és a
versenyekre való felkészítésre is nagy
hangsúlyt fektet.

Pedagógusnap alkalmából kitüntetés-
ben részesült Szele Zsolt. Szele Zsolt
1994 óta, a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola alapításától kezdve az

intézmény gazdasági vezetõje. Tevé -
kenységét több mint két évtizede lelki-
ismeretesen, precízen végzi. Átfo gó,
körültekintõ munkája nagy mértékben
hozzájárul, hogy az iskola gazdaságilag
mindig stabil lábakon állt. Jó gazda-
ként, igényesen végzi a rábízott fel-
adatokat, tájékozott a munkaköréhez
kapcsolódó törvényi szabályozások te-
rületén, a pályázatok elszámolási mun -
káit pontosan elvégzi. Az oktató-
nevelõi munka érdekeit figyelembe
véve összehangolja azt a gazdasági
lehetõségekkel. Saját területe mellett
szerteágazó az intézményen belüli te -
vé kenysége. 
Bár nem nevelõi feladatkörben dolgo-
zik, példamutatása, hiteles keresztény
élete az iskola szelle miségét erõsíti. A
tanulók és kollégák egyaránt felnéznek
rá, tisztelik és szeretik, mindenkivel
közvetlen kapcsolata van. Keresztény
életvitelének bizonyítéka, hogy 27 éve
lelki pásztori kise gí tõként fontos felada-
tot tölt be az egyházközség életében,
támogatva a mindenkori plébános
munkáját.

*
Pedagógusnap alkalmából kitüntetés-
ben részesült Vécsei Istvánné. Vécsei
Istvánné, Éva a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Tanárképzõ Fõiskolán szerzett
tanítói diplomát. Megszerzett tudását
Sótonyban, Jánosházán, Szombat he -
lyen kamatoztatta, végül Celldö möl -
kön, a Gáyer Gyula Általános Iskolában
helyezkedett el. Tanította az eltérõ ké -
pes ségû gyerekeket, dolgozott nap -
közis nevelõként, de a tanításban tel-
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jesedett ki. Részt vett pályázatok meg-
valósításában, folyamatosan képezte
magát. Tanítványaival kapcsolatban
mindig közvetlen hozzáállást tanú sí -
tott, ez jellemezte a szülõkkel kiala -
kított kapcsolatát is. Segítõkészen áll
hozzá a kollégák problémáihoz, az in-
tézmény életében is aktívan részt vesz,
pedagógiai tevékenységével öregbíti
az iskola hírnevét. Arra törekszik, hogy
a gyermekekkel megszerettesse a ta-
nulást, tanítványai az iskolai és városi
mûsorok résztvevõi, versenyekre ké -
szíti fel õket. Munkabírása, következe-
tessége, lelkiismeretes, a gyermekek
felkészülését szolgáló nevelõi tevé-
kenysége elismerésre méltó. Munka -
társi kapcsolataiban nyitott, másokat is
ösztönzõ személyiség.

*
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete Semmelweis-nap
alkalmából „Celldömölk Városért Érde-
mérem” kitüntetést adományozott a
város egészségügyi ellátásában vég -
zett kiemelkedõ tevékenységért, ma-
gas színvonalú és lelkiismeretes mun-
ka elismeréseként.

Semmelweis-nap alkalmából kitünte-
tésben részesült Kiss István Zsolt, aki
1999-ben okleveles agrármérnökként

végzett. Az egyetem után a magán -
szférában helyezkedett el egy autóipa-
ri beszállító cégnél. 2002-ben kezdett
el dolgozni a Kemenesaljai Egyesített
Kórház pszichiátriai rehabilitációs osz-

tályán, Intaházán mint kertészetvezetõ
mérnök. Célja volt, hogy a kertészeti
növénytermesztést úgy integrálja a
munkaterápiás foglalkoztatás keret-
rendszerébe, hogy a beteg számára
közösségi élmény is legyen a „kert”,
valamint egy tanulási, tapasztalási
folyamat egyik állomása. 2010-tõl
gazdaságivezetõ-helyettesként látta el
feladatát, 2012-ben rehabilitációs te-
vékenység terapeuta végzettséget is
szerzett, és a munkaterápiás foglalkoz-
tatásokat is szervezte. Jelenleg a Mar -
kusovszky Egyetemi Oktatókórház pszi-
chiátriai és addiktológiai rehabili tációs
osztálya részlegvezetõjeként dol gozik,
és viszi tovább ezeket a tevékenysége-
ket. Munkáját lelkiismeretesen, nagy
elhivatottsággal végzi, a betegek leg-
nagyobb megelégedésére. Türelmes,
közvetlen, kreatív, magas színvonalú
szakmai igényességgel látja el felada-
tait, hogy az „Aranyket recnek” ne csak
múltja, hanem jövõje is legyen.

Semmelweis-nap alkalmából kitünte-
tésben részesült dr. Márton Katalin.
Dr. Márton Katalin 1992-ben diplomá-
zott a Pécsi Orvostudományi Egyete -
men. Ezt követõen Celldömölkön, a

Kemenes aljai Egyesített Kórház belgyó -
gyászati osztályán kezdte meg szak mai
pályafutását. A gyermekvállalás után
körzeti háziorvosként helyezkedett el,
így 2001 óta gyógyítja az alsósági há-
ziorvosi körzet betegeit. Folyamatosan
képezve magát 1998-ban belgyógyá-
szatból szerzett szakvizsgát, majd
2004-ben háziorvostanból is szakvizs-
gázott. Pályafutása során magának és
hivatásának is elismerést szerzett,
munkáját kiemelkedõ színvonalon vég-
zi, mindent megtesz azért, hogy bete-
gei minél hamarabb visszanyerjék leg-
drágább kincsüket, az egészségüket.
Szakmai felkészültsége megalapozott,
munkáját mindig a korszerû irányelvek
szerint végzi. Jó kapcsolatot ápol mun-

katársaival és a betegekkel. Szakmája
iránti szeretete, munkakedve töretlen,
pályafutása elismerésre méltó.

Semmelweis-nap alkalmából kitünte-
tésben részesült Németh Józsefné

Gulyás Ildikó, aki gimnáziumi érettségi
után a celldömölki bölcsõdében dolgo -
zott gondozónõként, majd 1981-ben
helyezkedett el a kórházban, a belgyó-
gyászati osztályon. Munka mellett vé -
gezte el az ápolónõképzõt, majd szer-
zett szakápolói végzettséget. Gyerme -
ke születése után, 1991-ben mûtõs -
ként kezdett el dolgozni. Ezután a mû -
tõs nõi végzettséget is megszerezte.
Dolgozott a sürgõsségi ambulancián is,
járt a mentõtiszti fõiskolára, most pe -
dig sürgõsségi szakápolónak tanul.
Pályafutása során szakmaszeretete,
szak mai tapasztalata és embersége jel-
lemezi leginkább. Munkáját szorgalma-
san, lelkiismeretesen, a szakma szabá-
lyainak maximálisan eleget téve vége-
zi. Jó kapcsolatokat alakított ki munka-
társaival. Nem csak szakmai tudása, de
rátermettsége miatt is elismerik a
munkáját. Habitusából adódóan hatá-
rozottan kiáll az általa vallott értékek
mellett. 

Semmelweis-nap alkalmából kitünte-
tésben részesült dr. Palatka János. Dr.

Palatka János a kolozsvári egyetemen
diplomázott, 1985-ben települt át Ma -
gyar országra. Mosdóson, a gyermek-
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szanatóriumban, majd a kaposvári kór-
házban dolgozott. Vas megyében elsõ -
ként a szombathelyi Markusovszky kór-
házban gyógyított osztályvezetõ fõor -
vos ként. A csecsemõ- és gyermekgyó-
gyászat végzettséget nukleáris medici-
na szakképzettséggel egészítette ki.
2004 óta dolgozik celldömölki gyer-
mekorvosként. Elismert szaktekintély.
szemlélete orvosként tükrözi a magas
szintû szakmaiságot, a hozzá forduló
páciensek bizalommal lehetnek irányá-
ban. Munkatársaival jó kapcsolatot ala-
kított ki, segítségére mindig lehet szá-
mítani. Munkáját a jó felkészültségen
alapuló gondos, körültekintõ, fáradha-
tatlan munkavégzés jellemzi.

Semmelweis-nap alkalmából kitünte-
tésben részesült Somogyi Lászlóné.
Somogyi Lászlóné Judit 1973-ban Aj -
kán, a Videotonban, majd 1974-ben
Celldömölkön, a Keriparban dolgozott
adminisztrátorként, ezt követõen pedig
üzemorvos mellett asszisztensként.
1979-ben érettségizett a Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban, majd 1997-ben
kezdett el dolgozni a Népjóléti Szol -
gálatnál adminisztrátori munkakörben.

Feladatai közé tartozott a leltár, tûz -
védelem, munkavédelem, iktatás, me-
lyeket mindig pontosan, precízen vé-
gezte. A szombathelyi Regionális Kép -
zõ Központban 2011-ben szociális gon-
dozó és ápoló képzésen szerzett si ke -
res vizsgáját követõen az I. számú
Idõsek Klubjába került gondozónõnek.
Az idõsekkel könnyen teremt kapcsola-
tot, bizalommal fordulnak hozzá. Sze -
mé lyiségét a szociális területen elen-
gedhetetlen empatikus készség jel-
lemzi, munkáját a szakma iránti mély
elkötelezõdéssel végzi. A közvetlen és
az intézmény többi területén dolgozó
kollégákkal kiegyensúlyozott a munka-
kapcsolata. Hivatását az intézmény
szakmai hitvallásának megfelelõen a
humanitás, a személyközpontúság,
szak mai igényesség szellemében gya -
korolja. Októbertõl dolgozói aktív éveit
befejezve nyugdíjba vonul.

Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete állami ünnepünk,
augusztus 20-a alkalmából „Celldömölk
Városért Érdemérem” kitüntetést ado-
mányozott Celldömölkért elkötelezett-
séggel végzett kimagasló szakmai,
áldozatos és kiemelkedõ közéleti tevé-
kenység elismeréseként.

*
Állami ünnepünk, augusztus 20-a al-
kalmából kitüntetésben részesült Kará -
csony Péter, aki a Városgond nok ság
munkatársaként dolgozik. Celldö möl -
kön él szüleivel, az alapfokú iskoláit is
vá rosunkban végezte, az egykori Gáyer

Gula Általános Iskolában. 2004 óta dol-
gozik városunk intézményében. A Vá -
ros gondnokságon sokrétû tevékenysé-
get végeznek, a létesítmények üze-
meltetése, intézmények karbantartása
mellett a város köztereinek fenn tartása
is az õ feladatuk. Péter a közterületek
tisztántartásáért felel. Õ az, aki minden
reggel az utcákon és a tereken tesz
azért, hogy a közte rületekrõl eltûnjön a
hulladék. A maga csendes módján, fá-
radhatatlanul teszi a dolgát, tartja tisz-
tán a várost. Mun kahelyén is csendes,
ugyanakkor a közös ségi összejövetele-
ken szívesen részt vesz.

Állami ünnepünk, augusztus 20-a al-
kalmából kitüntetésben részesül Nagy
Gábor. Nagy Gábor a Soltis Lajos Szín -
ház igazgatójaként nem csak a város-
ban és a megyében, de országszerte
és a határokon túl is nevet szerzett
magának. Végzettsége alapján népmû -
velõ, diplomáját a Pécsi Tudomány -
egye temen szerezte. 1973 óta foglal-
kozik a színjátszással, több színkör,
színtársulat alapítója, színésze. 1980-
ban alapította a Sitkei Színkört, amely
a 2001 óta létezõ Soltis Lajos Színház
jogelõdje. Színházat szervez, színdara-
bot rendez, színészeket képez. Cell dö -
mölkre hozta az állandó színházat,
fesztiválokat, találkozókat, táborokat. A
színházszeretõ celldömölki közönség
mellett a gyerekeket is megszólítva

stúdióban tanítják õket a színpadra
állni. Õ az a színházi ember, aki nélkül
elképzelhetetlen a celldömölki és a Vas
megyei színjátszás. Tár sulatával a ma-
gyar kultúra követei határainkon túl is,
Erdélyben és Kárpát alján, vezetésével
nemzetközi fesztiválokon mutatkozhat-
tak be a soltisosok, s vitték hírét
Celldömölknek is.

Állami ünnepünk, augusztus 20-a al-
kalmából kitüntetésben részesült Szücs
Andrea. Szücs Andrea a Szombathelyi
Közgazdasági Szakközépiskolában é -
rett ségizett 1992-ben, majd Celldö -
mölk Város Polgármesteri Hivatalában
helyezkedett el. Bár a polgármesteri

hivatal a közigazgatás átszervezése mi-
att névváltozáson esett át, a Celldö -
mölki Közös Önkormányzati Hivatalban
dol goz va, 25 éve az elsõ és egyetlen
munkahelyén látott el különbözõ fel-
adatokat, s közben, 1997-ben az Ál -
lam igazgatási Fõiskolán igazgatásszer -
vezõ szakon szerzett diplomát. A több
környezõ település ügyeit intézõ hiva-
talban dolgozott merseváti szociális és
igazgatási ügyintézõként, az adócso-
portban foglalkozott vállalkozói ügyin-
tézéssel, kereskedelmi igazgatással.
Jelen leg aljegyzõként nem csak Cell -
dömölk, de a hivatalhoz tartozó tele-
pülések, Mersevát, Mesteri, Nemes -
kocs és Ostffy asszonyfa önkormányza-
tai feladatainak ellátását segíti magas
szintû szakmai hozzáértéssel, lelkiis -
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me retesen, idõt és fáradságot nem saj-
nálva. Pálya futása elismerésre méltó,
igényes munkavégzésével példát mu-
tat kollégáinak. Közvetlen, barátságos
és szeretetteljes személyisége nem
csak kiváló közösségi emberré teszik,
de mind a partnerönkormányzatokkal,
az ügyfelekkel, mind a munkatársakkal
kiváló kapcsolatot teremt.

Állami ünnepünk, augusztus 20-a al-
kalmából kitüntetésben részesült dr.
Zsiray Ferenc. Dr. Zsiray Ferenc nyugal -
ma zott nõgyógyász fõorvos, hivatása
Tapolcához köti, Celldömölkön viszont
a Kemenesaljai Baráti Kör elnökeként

közismert. A civil szervezet az 1980-as
években alakult meg Öreg Diákok
Baráti Köre néven a gimnázium egyko-
ri diákjaiból, 1986-ban vette fel a szer-
vezet a Kemenesaljai Baráti Kör elne-
vezést. Az egyesület elnökeként elé-
vülhetetlen érdemeket szerzett abban,
hogy ápolják a celldömölki gimnázium
múltját, a jelenben segítsék az ott ta-
nuló diákokat. A gimnáziumban vég-
zett egykori diákok mellett a Celldö -
mölkrõl elszármazott és a városhoz
kötõdõ személyeket is összetartják a
társasághoz való csatlakozással. Pályá -
za tokat írnak ki az ifjúság számára,
könyveket adtak ki a gimnázium múlt-
járól, ösztöndíjjal támogatják a tehet-
séges és rászoruló diákokat. Veze té -
sével mûködött hosszú éveken át a
Kemenesaljai Baráti Kör ez év májusá-
ig, amikor a tisztújításkor már nem vál-
lalt tisztséget. Fáradhatatlan és lelkiis-
meretesen irányította a baráti kört, s
vett részt aktívan a város közéletében.

Celldömölk Város Polgármestere „Cell -
dömölk Városért Emléklap” kitüntetést
adományozott hivatásában nyúj tott
kiemelkedõ tevékenységéért, magas
színvonalú és lelkiismeretes mun kája
elismeréseként az Év Rendõre Celldö -
mölkön cím birtokosának, Hajba Lász -
lónak. Hajba László címzetes ren dõr
törzszászlós 1998 óta teljesít hivatásos

szolgálatot, azóta van a Cell dö mölki
Rendõrkapitányság Rendé szeti Osztály
állományában. Kezdetben mint járõr,
majd munkája elisme ré seként 2000.
február 1-jétõl körzeti megbízottként
látja el feladatait. Szak mai tudását fo-
lyamatosan fejlesztette, ennek érde -
kében tanulmányait a Ren dõr tiszti
Fõiskolán folytatta. Elmé leti ismereteit
a napi tevékenysége során hatékonyan
alkalmazza. Bûnügyi munkája terén
évrõl évre kimagasló eredményeket ér
el. A vagyon elleni jogsértések elkö -
vetõinek kézre kerítésén túl számtalan
esetben sorozat jellegû és kiemelt
bûncselekmények eredményes felderí-
téséhez adott érdemi jelzéseket, infor-
mációkat kapcso latrendszere révén.
Bûnügyi érzékenységén túl közterületi
munkája is példa értékû, intézkedései
szakszerûek törvényesek és kulturáltak.
Szemlélet és gondolkodásmódja alap-
ján fogékony az újra, a kor teljesítmé-
nyorientált kihívásaira. Huzamosabb
ideje beosztásában kimagasló teljesí t -
ményt nyújt.

*
A Cselekvõ Összefogással Celldö möl kért
Egyesület által alapított Cell dö mölk
Tehetségeiért Kiss Péter-díjak idén har-
madszor kerültek kiosztásra. Ebben az
évben a díjat Radányi Gréta és Dummel
Damján Bence érdemelte ki.
Radányi Gréta a Celldömölki Városi Ál-
talános Iskola Alsósági Tagiskolája vég -
zõs diákja volt. Általános iskolai tanul -

má nyai alatt mind a nyolc tanévet kitû -
nõ bizonyítvánnyal zárta. Fõként a hu-

mán tantárgyterületek, a magyar nyelv
és irodalom, a német nyelv iránt érdek -
lõ dött, kreativitását rajzból kamatoztat-
ta, több versenyen is részt vett. Zenei
tanulmányokat a zeneiskolában is foly-
tatott, tehetsége nem csak zongora
hangszeren, de fõként az éneklés terü-
letén mutatkozik meg. Idejét és energi-
áját nem sajnálva képezi magát e
területen, felnõttkori jövõjét is a zenés
mûfajban, színészként képzeli el.
Közös ségi munkája is kiemelkedõ volt
az általános iskolában, rendszeresen
részt vett fellépõként az iskolai, város-
részi és városi rendezvényeken, és di-
áktársai az iskolai diákbizottság elnöké-
vé is megválasztották. Ének tanul má -
nyait Gyõrben szeretné folytatni, így a
gyõri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban
folytatja tovább tanulmányait.

Dummel Damján a városi általános is-
kola után a Celldömölki Berzsenyi Dá -
niel Gimnáziumban folytatta tanulmá-
nyait. Mind az általános, mind a közép-
iskolai évei alatt a félévi és az év végi

bizonyítványaiban is csak ötös szere-
pelt. Kiváló tanulmányi eredménye
mellett kiváltképp érdeklõdött a mate-
matika, az informatika és az idegen
nyelvek iránt. Angol nyelvbõl felsõ fokú,
németbõl középfokú nyelvvizsgával
rendelkezik, és olaszul is tanul. Szí -
vesen és eredményesen vett részt ta -
nulmányi versenyeken, emellett rend -
szeresen sportolt, tagja volt az iskolai
kosárlabdacsapatnak. A gimnáziumi di-
ákközösség meghatározó személyisége
volt, az iskolai diák önkor mányzat ve -
zetõ helyetteseként tett azért, hogy a
diákközösség problémái megoldódja-
nak, ötletei megvalósuljanak. Tanul -
mányait a Budapesti Mûszaki Egyetem
Gazdaságtudományi Kara mûszaki me-
nedzser szakán folytatja tovább.

»ÚK
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Tisztújító közgyûlést tartott a Celldö -
mölki Városi és Vasutas Sportegyesület,
amire az egyesület elnökének halála
miatt került sor. Balázs Béla után Ska -
lec Lajos irányítja a városi sportéletet.

A celldömölki városi sportegyesület öt
szakosztállyal mûködik, a labdarúgókat,
kézilabdázókat, kosárlabdázókat,
asztaliteniszezõket és sakkozókat elnök-
ség irányítja. A korábbi években volt,
hogy a társadalmi elnök és az
ügyvezetõ posztját két személy töltötte
be, az utóbbi idõszakban azonban ösz-
szevont feladatként Balázs Béla látta el
az elnöki és az ügyvezetõi feladatokat
is. Az elnökség most úgy döntött, hogy
a fenntartandó létesítmények számának
növekedésével és a tao-s pályázatok le-
bonyolítása miatt az elnök ezekkel a fel-
adatokkal foglalkozik, a sportolók szak-
mai irányítását pedig a fela da tában
megerõsített szakosztály-vezetés végzi.
Gasztonyi Csaba, a CVSE alelnöke vezet-
te le a nyár közepén lezajlott köz gyû -
lést, ahol a sportegyesületet kép vi selõk
megválasztották a sportvezetést. A CVSE
új elnöke Skalec Lajos lett, alelnökként
megerõsítették Gasztonyi Csabát.
A labdarúgó-szakosztály szakosztály-

igazgatója Sebestyén Attila, szak osz -
tály vezetõje Balhási István lett, a tech-
nikai vezetést továbbra is Gasztonyi
Csaba végzi.
A kézilabda-szakosztálynál – már egy
korábbi választásnál – Szomorkovics
Lilla let ta vezetõ, munkáját technikai
vezetõként Fûzfa Anett segíti. A kosár-
labda-szakosztályt Csói Gábor irányítja,
technikai vezetõ Németh Balázs, a sak -
kosok szakosztályvezetõje Czupor Attila.
Az asztaliteniszezõk a CVSE–Cellsport
kft. berkein belül mûködnek, a gaz da -
sági társaság ügyvezetõje Lórántfy
Tibor lett, a technikai vezetést Zsám -
boki Zoltán látja el.
A sportegyesület elnökségében az el-
nökön és alelnökök kívül a minden
sportágat és a több mint 320 sportolót
képviselnek a szakosztály-vezetõk
vagy a szakosztályok által megválasz-
tott személyek. Az új bajnoki szezon-
ban ugyan új vezetéssel, de bízunk
benne, hogy a korábbi sikereket meg-
ismételve vagy felülmúlva szerepelnek
sportolóink.

»Milyen feladatok várnak a CVSE új el-
nökére? – kérdeztük Skalec Lajost:
– A sportegyesület életében elég ko-

moly fejlesztések, beruházások zajla-
nak most már évek óta, és a jövõt
illetõen ez folytatódik. Részben a TAO-
s mûködési rendszernek köszönhetõen
tavaly sikerült a CVSE-nek megvalósíta-
nia egy több mint 500 millió forintos
beruházást, a Kosárlabda Sportaréna
építését. Most indul a CVSE sportléte-
sítményen belül az új labdarúgó öltözõ,
az asztalitenisz csarnok, illetve a régi
épület felújítása, ezt fogom felügyelni.
Feladatom lesz továbbá az önkormány-
zat és a támogatók által a sportegye-
sülethez került anyagi források idõará -
nyos elosztásának irányítása, de a
szak osztályok vezetését a szakosz tály -
vezetõk végzik majd. »ÚK

Augusztus 9-én a Szent László emlékév
jegyében nyílt kiállítás a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár Mó ritz
Galériáján. A tárlat a KMKK és a Ma gyar
Éremgyûjtõk Egyesületének he lyi cso -
portja együttmûködésével valósult
meg. 

Az emlékévet a Báthory–Bem Hagyo -
mányõrzõ Egyesület és az Emberi Mél -
tóság Tanácsa kezdeményezésére hir-
dette meg a Miniszterelnökség a lo-
vagkirály trónra lépésének 940. és
szentté avatásának 825. évfordulója al-
kalmából. Az emlékév célja felhívni a
figyelmet arra, hogy Szent László a ke-
resztény egység jegyében kapcsolta
össze a közép-európai nemzeteket. Az
élet mûvében a nemzet fogalma is
hangsúlyos volt, hiszen a Magyar Ki -
rály ság az õ uralkodása alatt tudta
megerõsíteni pozícióját és szerepét a
térségben. László király az elsõ olyan
Árpád-házi uralkodó, aki összekapcsol-
ja a közép-európai népeket, hiszen

Lengyel or szágban született, Erdély vé -
dõ szentje, a zágrábi püspökség alapí-
tója és Nyitrán halt meg. Szent László e
népek közösen tisztelt királya és az itt
élõ nemzetek összetartásának, együtt -
mûködésének szimbóluma. Az emlé-
kév épp ezért alkalmat ad arra, hogy a
térség államai a történelmi hagyomá-
nyokra alapozva hatékony együtt mû -

ködést alakítsanak ki. Ennek érdekében
a 2017-es év során számos program
került megrendezésre, országhatáro-
kon is átívelve: vándorkiállítások, ver-
senyek, pályázatok, tudományos kon-
ferenciák. A Szent László emlékévhez
most lehetõ sé geihez mérten Celldö -
mölk is csatlakozott, szerdán megnyílt
tárlatában olyan ereklyéket, bélyege-
ket, pénzérméket, képes la po kat és
korabeli öltözeteket gyûjtött össze,
melyek valamilyen módon kapcsolha-
tók a lovagkirályhoz és korához. A
megnyitón Pálné Horváth Mária, a
KMKK igazgatója elmondta, fontos,
hogy életben tartsuk a múlt jeles sze-
mélyeit, ehhez nyújtott most segítsé-
get gazdag kincsestárával az érem -
gyûjtõk helyi csoportja, hiszen az álta-
luk felajánlott emléktárgyak a kor élõ
emlékezeteként szolgálnak. A kiállítás
egyben elõfutára is a város következõ
jeles eseményének, a Ma gyar Állam-
alapítás alkalmából szervezett nagy-
rendezvénynek, ahol a magyar törté -
nelem másik kiemelkedõ alak ja, I.
Szent István király emléke elõtt tisztel-
günk. »NÉMETH NÓRA

Szent László emlékezete

Tisztújítás a CVSE-nél
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Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot
hirdet az önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi költségelven
megállapított lakbérû lakás bérbeadására:
Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 8/3.
A lakás jellemzõi: összkomfortos, egy+fél szobás, táv fûtéses.
Területe: 45 m2. Bérleti díja: 23.895 Ft/hó + liftdíj.
A bérleti díjat az önkormányzat a pia ci értékrendhez igazítva,
rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2017. au gusz tus 28-tól telefonon tör ténõ
elõ zetes egyeztetés alapján hétfõ-csütörtök 8-16, péntek 8-12
óráig.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 4. (hétfõ)
9 óráig.
A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani. Pályázati
adatlap átvehetõ a Közös Önkormányzati Hivatal va gyon ke ze lõ -
jénél. A borítékra rá kell írni, hogy „Lakás pá lyázat”, illetve a meg-
pályázott lakás pontos címét. A beérkezett pályázatok felbontásá-
ra 2017. szep tember 4-én (hétfõ) 10 órakor kerül sor a Közös Ön-
kormányzati Hivatal tanácskozó termében. 
A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj elõre történõ
megfizetését tudja vállalni. Több azonos összegû ajánlat esetén
az ajánlat tevõk között licitet tartunk a boríték bontást követõen.
Ezen felül a bérleti szerzõdés meg kötésekor a leendõ bérlõ kö-
teles két havi lakbérnek megfelelõ összeget óvadék címén befi-
zetni, valamint a bérleti szerzõdést közjegyzõi okiratba kell
foglalni, melynek költsége a bérlõt terheli.
A bérbeadás idõtartama: határozott idõre, legfeljebb 5 évre szóló
bérleti szerzõdés köthetõ a lakásra. Szerzõdéskötés és bérbeadás
várha tó idõpontja: 2017. október 2.
További információ a Közös Önkor mányzati Hivatal ügyinté zõ -
jénél, Cell dömölk, Városháza tér 1., 105-ös iroda, illetve a 95/
777-813-as vagy a 06/70-977-1318-as telefonon kapható.

Pályázati hirdetmény
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A Kemenesaljai Vasutas Nyugdíjas Klub
11. alkalommal hívta meg kulturális ta-
lálkozóra közelebbi és távolabbi társ-
klubjait. Az egykori MÁV dolgozók au -
gusz tus 12-én gyûltek össze a Keme -
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tárban, ahol a házigazdán kívül hét vi-
déki klub képviseltette magát: a szom-
bathelyi, a székesfehérvári, a soproni,
a tapolcai, a nagykanizsai, a szentesi és
a csöglei.

Az esemény néma fõhajtással kez -
dõdött, a közelmúltban két sajnálatos
haláleset is történt a Vasutas Nyugdíjas
Klubok életében. Májusban Czigány
Gyu lától, a celldömölki klub vezetõjétõl
kellett végsõ búcsút venni, júliusban pe -
dig Horváth László, a Nyugdíjas Vas u tas
Klubok Országos Szövet sé gének elnöke
hunyt el. A köszöntõk sorában elsõként
Maj thényi László, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke szólt, aki beszédében
kitért arra, hogy Celldömölk a vasútnak
köszönhette felemelkedését, hiszen ki-
emelt stratégiai fontossága lévén gaz-

dasági, kereskedelmi, ipari fellendülés
valósult meg általa. Emellett biztos
megélhetést jelentett sokak számára,
ugyanis a szakma megszerzése és az
élethivatás gyakorlása egyet jelentett
a vasúttal. Az elnököt Fehér László pol-
gármester követte, aki beszédében tá -
jé koztatást adott a készülõ „Vasparipa”
projektrõl, melynek keretében várha-
tóan 2020-ra egy látványos vasúti em-
lékpark létesül a Vulkánpark mellett. A
városvezetõ negyven fõ részére szóló
fürdõbelépõt adott át a helyi nyugdíjas
klubnak. Németh István, a Vasutas

Nyugdíjas Klubok Országos Szövet sé -
gének elnökségi tagja a szövetség
munkáját, sokrétû feladatkörét ismer-
tette, kiemelve a vidéki klubokkal való
gyümölcsözõ kapcsolatot az „Együtt,
egymásért” jelszó jegyében. 
Pálné Horváth Mária, a mûvelõdési
köz  pont igazgatója is szólt a meg -
jelentekhez, õ a város meghatározó
vasutas múltját, és hagyományát tag-
lalta, továbbá hangsúlyozta az intéz -
ményben mûködõ helyi vasutas nyug-
díjas klub aktivitását. A találkozó kul -
túr mûsora keretében elõször a székes-
fehérvári Becze Margit tolmácsolásá-
ban hangzottak el dalok, majd a jános-
házi zeneiskola két növendéke: Nemes
Adrián szaxofonon, Nemes Attila pedig
zongorán adott elõ néhány kellemes
dallamot. Mielõtt a jó hangulatú be -
szél getõs, táncos, zenés délután kez-
detét vette, a celli klub férfi tagjaiból
nemrég szervezõdött kórus is színre lé-
pett, és igazi vasutas nótákkal gondos-
kodott a jó hangulatról.

»REINER ANITA

„Megy a gõzös...” – nyugdíjasként is aktívan

11. éve rendezi meg nemzetiségi nap-
ját a Celldömölki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat. Idén a zenés mulatság-
gal és egyéb programokkal kísért ese-
ményre augusztus 12-én került sor.

Évtizedes hagyománya van már Cell -
dömölkön a helyi Roma Nemze tiségi
Önkormányzat által szervezett roma
napoknak. A rendezvény 2006 óta a
város egyik jelentõs eseményévé vált,
hiszen akárcsak a településrészek által
szervezett ünnepségek, a roma napok
is egy közösség összefogását, összetar-
tását és önkifejezését szolgálja. Idén
augusztus 12-re hirdették meg a nem-
zetiségi napot. 

A tradí ci ók hoz hûen vetélkedõvel in-
dult a mulatság, szépségverseny kere-
tében mérettettek meg egymással a
roma lányok és asszonyok. Több mint
húsz bátor je lentkezõje akadt a prog-
ramnak, a mindössze másfél éves
gyer mekektõl az érettebb korosztályig.
A hölgyek bemutatkozása után „Ki mit
tud?” vette kezdetét, melynek kereté-
ben fiatal tehetségek bizonyították
tánctudásukat a színpadon. A fiatalok
ékes bizonyítékát szolgáltatták annak,
hogy a mai napig ápolják a roma kul-
turális hagyo má nyokat. A vetélkedõk
helyezettjeinek Fehér László polgár-
mester és Bakonyi László, a nemzetisé-
gi önkormányzat elnöke adta át a díja-

kat. A polgármester köszöntötte a
megjelenteket, örömét fejezve ki,
amiért a felmerülõ nehézségek elle né -
re évrõl évre töretlen lelkesedéssel ke-
rül megrendezésre a roma találkozó.
Az este további részében a mulatozásé
volt a fõszerep, roma napok hangula-
táért az idei évben Kincso felelt.

»NN

Hagyományõrzés roma módra

A férfi asztalitenisz extraliga 2017/18. évi õszi szezonjának sorsolása
(az idõpontok még változhatnak!)

1. forduló szeptember 16. 11:00 SZERVA ASE Szécsény I. – CVSE Swietelsky Jufa Hotels I.

2. forduló szeptember 17. 11:00 DVTK I. – CVSE Swietelsky Jufa Hotels I.

3. forduló október 14. 11:00 CVSE Swietelsky Jufa Hotels I. – Gyõri Elektromos Vasas SK I.

4. forduló október 13. 17:00 CVSE Swietelsky Jufa Hotels I. – BVSC-Zugló SI I.

5. forduló november 25. 15:00 PTE PEAC Kalo Méh I. – CVSE Swietelsky Jufa Hotels I.

6. forduló november 26. 11:00 Komló Sport Kft – CVSE Swietelsky Jufa Hotels I.

7. forduló idõpont késõbb CVSE Swietelsky Jufa Hotels I. – Gödöllõi EAC I.

8. forduló idõpont késõbb CVSE Swietelsky Jufa Hotels I. – Floratom Szeged AC Probart I.
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Idén is nagyszabású születésnapi party -
ra invitált mindenkit a celldömölki
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ. Ahogy
az már hagyománnyá vált, a 2013-ban
teljes arculatváltáson és családbarát
fejlesztésen átesett komplexum min-
den év augusztusában színes progra-
mokkal és kihagyhatatlan kedvezmé-
nyekkel ünnepli megnyitásának évfor-
dulóját. Idén a születésnapra augusztus
19-én, szombaton került sor. 

Az idõjárás – az elõzõ évekhez hason-
lóan – ezúttal sem volt kegyes a ren -
dezvényhez, ám a hûvös, esõs hétvége
ellenére mégis sikerült szabadtéren le-
bonyolítani a programokat. Már kora
délután kezdetét vette a mûsor ka -
valkád, amikor is a Kenyeri Rába menti
Citerazenekar zenélt a vendégeknek,
akiket a Kemenesaljai Nép tánc csoport
követett a fellépõk sorá ban. Késõbb a
születésnap sztárvendége, Hevesi
Tamás adott koncertet a fürdõ szépszá-
mú közönségének. A 80-as, 90-es évek
megidézése után Csepreg Város Ma -
zso rett Csoportja tartott bemutatót,

majd Kriston Dániel magyar bajnok
asztaliteniszezõ Michael Jackson imitá-
ciója zárta a színes produkciók soro za -
tát, akirõl a bemutatója során az is
kiderült, õsztõl ismét a CVSE asztali -
tenisz szakosztályát erõsíti. A mûsorok
után ünnepi köszöntõk következtek. Az
önkormányzat nevében Fehér László
polgármester üdvözölte a látogatókat,
aki röviden felidézte az immár ismét
100%-os városi tulajdonban lévõ
komp lexum múltját, kiemelve az el-
múlt évek fejlesztéseit, melyekkel a
kor igényeinek megfelelõen próbál
megújulni és bõvülni. Majd Kiss Lilla
igazgató tartott ünnepi köszöntõt, aki
elsõsorban növekvõ látogatószámot kí-
vánt a komplexumnak megnyitásának
jubileuma alkalmából. A hagyo mány -
hoz hûen a közös tortázás következett,
összesen 107 ezer kalória várt kiosz-
tásra és elfogyasztásra az ünnepi ese-
mény alkalmából. A közönség itt is -
mer kedhetett meg elõször a születés-
nap másik nagy attrakciójával, a Vul -
kán fürdõ kabalafigurájával, Lávival. A
fürdõ ugyanis korábban pályázatot írt

ki a komplexum kabalafigurájának lát-
ványtervére és elnevezésére. A több
mint 70 pályamunka közül végül Lávi,
a kitörni készülõ vulkán terve nyerte el
legjobban a zsûri tetszését. A délutáni
mûsorok mellett természetesen egyéb
programok is kísérték a születésnapi
rendezvényt. Már délelõtt 10 órától bu-
borék party, ugrálóvár és csúszda, va-
lamint vízi csocsó várta a látogatókat.
Késõbb kinyitott a játszóház is, a dél-
után során pedig íjászaton, arcfestésen
és tûzoltós játékokon vehettek részt a
vendégek. A programkínálat a rossz idõ
ellenére idén is garantálta, hogy min -
den korosztály, fiatalok és idõsebbek,
kicsik és nagyok egyaránt megta lál -
hatták a nekik tetszõ szórakozást. 

»NNÓRA

12 éves a Vulkán fürdõ

2017. szeptember 02-án (szombat)
09.00 órától 

Vas megyei Vadásznapra 
hívják és várják az érdeklõdõket a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár épületében illetve az épület
elõtti téren. 

PROGRAM
09.30 Vadászkürtös térzene. Vas Me -
gyei Vadászok zászlójának fogadása.
Gím szarvas bika a terítéken. Köszöntõ:
Gagyi István, a Vas Megyei Vadász ka -
mara és a Vasi Vadgazdálkodók Véd -
egy letének elnöke. Üdvözlés: Fehér
László, Celldömölk város polgármeste-
re. Meg nyitó: Ágh Péter, a térség
országgyûlési képviselõje. Ünnepi be-
széd: Pap Gyula, az Országos Magyar
Vadászkamara sportvadász alelnöke.
11.30 Ökumenikus Hubertus mise. A
misét celebrálja: Németh Zoltán (ka-
tolikus plébános); szolgálnak Németh
Tamás (református lelkész), Rácz
Dénes (evangélikus lelkész), 
10.45 Ifjú vadászok fogadalomtétele,
kitüntetések, elismerések átadása 
11:30Trófea-, festmény-, gyermekrajz
kiállítás megnyitója 
Diana Vadászhölgy Klub Vas megyei
Szer vezete gyermekrajzpályázatának
ered ményhirdetése
12.00-13.00 Ebéd

Színpadi mûsorok 13.00 órától:

Vas Megyei Vadászkürt Egyesület,  Ke -
me nesmagasi Citerazenekar, Keme -
nes aljái Néptánccsoport, Kenyeri
Rába men ti Citerazenekar és Nép dal -
kör, Agár be mu tató Szeifer Diana ve-
zetésével, Soltis Lajos Színház, Energy
Dance Team, Rocky Dilly ARRC Egye -
sület táncosai 
17:00 A vadétel fõzõverseny, a bor-
verseny, a pálinkaverseny és a Re -
mete István lövészverseny eredmény-
hirdetése
17.30 European Operett – „Hajmási
Pé ter” operettelõadás

Délutáni programok:
• Vadászkutya bemutató • íjászbemu-
tató • Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság bemutatója

Idõponthoz nem kötött programok:
Vadászati trófeák, vadászfestõk, gyer-
mekrajzok kiállítása; Virtuális lövészet;
íjászpróbák; Terepjáró bemutató; Kéz -
mû  vesek vására; Fõzõverseny, Ugráló -
vár (A mûsorváltozás jogát fenn -
tartják)

Fõvédnök:
Ágh Péter, a térség ország gyûlési
képviselõje

Védnökök:
Dr. Jámbor László, az Országos Magyar
Vadászkamara elnöke; Pap Gyu la, az
Országos Magyar Vadászkamara sport-
vadász alelnöke; Bugán József, a
Szom bathelyi Erdészeti Zrt. vezérigaz-
gatója; Majthényi László, a Vas
Megyei Köz gyûlés elnöke; Fehér
László, Celldö mölk város polgár mes -
tere; Dr. Tiborcz János ren dõr dan -
dártábornok, Vas me gye rendõr fõka -
pitánya; Dr. Bog nár Ba l ázs tûz oltó ez-
redes, a Vas Megyei Katasztró fa vé -
delmi Igazga tó ság igazgatója.

A Vadásznap támogatói: 
OMVK Vas Megyei Területi Szervezete
• Vasi Vad gazdálkodók Védegylete;
Cell dö mölk Vá ros Önkormányzata •
Szom bathelyi Erdé szeti Zrt. • Vas Me -
gyei Ka taszt rófa vé delmi Igazga tó ság •
Vas Me gyei Rendõr-fõkapitányság •
Vas Me gyei Vadászatra Jogosultak Ma -
gyar Agrár kamara Vas Me gyei
Igazgatósága • He tyei Berzsenyi Kft. •
Répcevölgye 2001. Kft. • Saanti Fegy -
ver- és Vadász bolt • SADEX Kft. •
Babati és Társa Kft. • JUFA Vulkan
Thermen Resort • Ság hegy Térsége
Turisztikai Egyesület • Comet Szol gá-
ltató Vállal kozás • Szabó Géza EV. •
Cont-Eco Kerí tés technikai Kft. •
Decathlon Áruház Szom bathely •
Inicial Autóház Kft.

Vas megyei Vadásznap
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Az augusztus 19-20-ai hétvégén elraj-
tol a vas megyei labdarúgó-bajnokság
2017/18. évi szezonja. A Celldömölki
VSE a tavalyi pontvadászatot a második
helyen zárta, és idén is komoly célo-
kért küzdenek a fiúk. A labdarúgó-
szak osztály szakmai igazgatójával, Se -
bes tyén Attilával beszélgettünk az
elõttünk álló év terveirõl, elvárásairól.

Kezdjük talán azzal, hogy a nyár fo -
lyamán némileg átszervezõdött a CVSE
felépítése, vele együtt a labdarúgó-
szakosztály élén is történtek változások.
A változtatásra azért volt szükség, mert
az egyesület elnöke, Balázs Béla július
elején elhunyt, így helyére új vezetõt
kellett választani. A labdarúgóknál mi-
lyen változások történtek, hogy érintet-
te ez a szomorú eset a szak osztályt?
Sebestyén Attila: – Mindannyiunkat
mélyen megrázott Balázs Béla elnök úr
halála, nagyon sajnáljuk, hogy ilyen
szomorú esemény miatt volt szükség a
sportegyesület vezetõségének átalakí-
tására. A CVSE elnöki tisztségét Skalec
Lajos vette át, míg az egyes szakosz-
tályok szakmai munkáját a szakági
vezetõk irányítják majd . A labdarúgó-
szakosztály vezetõségében is történt
változás. A szakmai igazgatói feladato-
kat, a korábbi évekhez hasonlóan, én
látom el, a szakosztály gazdasági ügye-
it Balhási István intézi, míg a technikai
vezetõ tisztségét továbbra is Gasztonyi
Csaba tölti be. A csapat mindennapos
szakmai vezetése természetesen az
edzõ feladata marad. Utánpótlás csa-
pataink munkájának összehangolására
szeretnénk kijelölni egy vezetõt, az Õ
személyét egyelõre keressük. Az én
feladatköröm lényegében nem válto-
zott, továbbra is a keret kialakítása, az
edzõ személyének kiválasztása tartozik
a teendõim közé, lényegében az egész
csapatnak a felügyeletét én látom el.
Ami új feladatkör, az Balhási Istváné, Õ
intézi ugyanis a csapat gazdasági és
pénzügyeit, elszámolásokat, kocsifu-
tást, ki- és befizetetéseket. 
»Milyen a szakosztály gazdasági hely-
zete, mennyire adottak a feltételek a
sikeres munkavégzéshez?
S.A.: – Lényegében a szakosztály gaz-
dasági háttere stabil, ígéretet kaptunk
arra, hogy a továbbiakban is az eddig
megszokott költségvetéssel dolgozha -
tunk tovább, sõt, ha lesz rá lehetõség,
esetleg javulhat is a helyzet. A jelenle-
gi anyagi helyzetünk  arra elég, hogy a
megyei bajnokságban az élmezõnyben

végezzünk, nem szigorú elvárás hogy
az elsõ helyen zárjuk a bajnokságot.  
»A nyári szezonban nem csak a szak-
osztály, hanem a csapat élén is történt
változás. Távozott Celldömölkrõl Ko -
man Vladimir, helyére új szakvezetõt
szer zõdtettek. Ki õ, és mit tudhatunk
róla?
– Hosszas keresés után találtuk meg
Kovács Balázs személyét,akinek kine-
vezését rengeteg sikertelen tár gya lás
elõzte meg. Több olyan jelölt is volt,
aki már szinte kinevezésre került,
ilyen-olyan okokból kifolyólag azonban
még is meghiúsult a szerzõdéskötés. Új
edzõnkrõl annyit kell tudni, hogy egy
rendkívül felkészült szakember. Játé -
kos ként a Sárvári Vasas és Kinizsi meg-
határozó tagja volt, illetve profiskodott
Ausztriában is. Játékvezetõként is tisz-
telet és megbecsülés övezte, edzõi pá-
lyafutása során megfordult Sárváron,
mint pályaedzõ, irányította a Kemenes -
alja és az elõzõ szezonban bajnokságot
nyerõ Ikervár gárdáit is. 
»Mi a helyzet a játékoskerettel, milyen
változások történtek?
– A játékosállományban túl nagy válto-
zás nem történt. Sikerült nagyjából
együtt tartani a keretet. Heiner Péter,
Györkös Gábor és Enyingi Marcell ab-
bahagyta a labdarúgást, Potyi Gábor
pedig visszatért Sárvárra, valamint a
továbbiakban Dobson Dávid sem a csa-
patunk játékosa. Pótlásukra több fiatal
játékos érkezett, Molnár Tamás, Kovács
Zalán õk mindketten az Illés Aka dé -
mián edzõdtek, de profi szerzõdést vé-
gül nem sikerült kötniük. A sárvári
utánpótlás-csapattól Huszár Tamás iga-
zolt Cell dömölkre. Rutinosabb játéko-
sok is csatlakoztak a kerethez, Orosz
Norbert Jánosházáról, míg Szép Tamás
Ausz t ri á ból került hozzánk. 
»A megújult vezetõedzõvel, és játé -
koskerettel készülõ csapat számára
milyen célt tûzött ki a vezetõség, mi az
elvárás velük szemben?
– Célkitûzésünk az elsõ három hely va-
lamelyikének megszerzése. Szá munk -
ra nem csak az elsõ hely az elfogadha-
tó, de természetesen mindent elkö -
vetünk, hogy a dobogó leg felsõ fokára
állhassunk. Véleményem szerint, a
bajnokság erõsebb lesz, mint tavaly
volt, hisz az NB III-ból kiesõ Sárvár szin-
te teljes harmadosztályú keretével sze-
repel majd a megyei bajnokságban. A
tavalyi bajnok Körmend fiatalított
ugyan keretén, ám így is egységes,
erõs csapatot alkotnak. A Répcelak to-

vábbra is az élcsapatok között lesz, így
azt gondolom, hogy egy izgalmas, jó
bajnokság elé nézünk, melybõl kiemel-
kedik ugyan a Sárvár, de mi szeretnénk
az oroszlán bajszát meghúzkodni. A
bajnokságon kívül minden évben nagy
hangsúlyt fektetünk a kupaszereplésre
is, hisz szakmailag és anyagilag is fon-
tos, hogy minél messzebb jussunk. Az
elõzõ évekhez hasonlóan az idén is az
országos fõ táb lára szeretnénk kerülni,
ott pedig szerencsés sorsolással akármi
is lehet.
»Hamarosan itt a bajnoki rajt, követ -
kez nek az igazi erõmérõk. Mennyire si-
került jól a felkészülés, milyen elõ jel -
ek kel várhatjuk a pontvadászatot?
– Szerintem a nyári felkészülés mindig,
mindenkinél kissé döcögõs, mivel
amatõr csapatokról beszélünk, figye-
lembe kell venni, hogy a játékosok egy
része elmegy üdülni, szabadságon van,
illetve egyéb elfoglaltságok miatt nem
tud minden edzésen részt venni. Ennek
ellenére nálunk az idei nyár jobban si-
került, mint a tavalyi, legalább 70-80
százalékos edzéslátogatottság mel lett
igazán minõségi munkát tudtunk vé-
gezni. Azt, hogy igazán jól sikerült-e a
felkészülésünk, majd úgyis csak az elsõ
5 forduló után tudjuk megítélni. 
»Mi a helyzet a tavalyi évben is
remeklõ utánpótlás csapatainknál? Ott
milyen változások történtek?
– Utánpótlás csapatainknál az edz õk
személye nem változott, U19-eseinket
Bodor Tibor, U16-os csapatunkat Se -
bestyén Szabolcs irányítja, míg U14-es
gárdánk továbbra is Szép Tamás
vezetésével készül a következõ sze-
zonra. 
A Bozsik-programban szereplõ csapata-
ink munkájának koordinálására még
keressük a megfelelõ személyt, így itt
még nem tudok nevet mondani.
Szerencsére létszámgondjaink egyik
korosztályban sincsenek, talán az U19-
es együttesünk szorul némi feltöltésre,
de ez ügyben is jó úton haladunk. 

A szakmai igazgató elmondásából arra
következtethetünk, hogy ebben a sze-
zonban sem kell aggódni csapatain-
kért, a gazdasági háttér, és a szakmai
stáb összetétele garantálja, hogy min-
den korosztályban a dobogóért küzde-
nek fiaink. Reméljük, hogy a jó játékot
nem csak néhány nézõ élvezheti majd,
hanem egyre többen térnek vissza a
lelátóra, hisz a csapatok megérdemlik
a buzdítást. »CSUKA LÁSZLÓ

Bajnoki rajt, és változások a labdarúgóknál



Sárvár–Celldömölk 3-0 (1-0)
Sárvár, 150 nézõ Magyar Kupa 2. forduló
2017. augusztus 12. 
Vezette: Bedi Tamás (Kovács Balázs II.,
Talabér Norbert).
Sárvár: Horváth B. – Horváth A., Ma ráczi,
Takács M., Nyírõ – Kun (Pázsi 85. p.),
Potyi, Rajos, Petõ (Takács Á. 46. p.) –
Koronczai, Csákvári (Schimmer 80. p.).
Edzõ: Kovács László. 
Celldömölk: Szép – Vajda, Gyõrvári, Orosz,
Lempeg (Horváth D. 46. p.) – Kovács
(Németh 54. p.), Szuh (Péter 76. p.),
Gorácz, Molnár– Klauzer, Piri. Edzõ: Kovács
Balázs. 
Kiállítva: Koronczai Roland (36. p.), illet-
ve Németh József (83. p.). 
Góllövõk: Horváth András (14. p.), Ta kács
Márton (53. p.) és Rajos Gábor (74. p.).
Celldömölk–Vasvár 5-2 (2-0)
Celldömölk, 250 nézõ Vas megyei labda-
rúgó bajnokság 1. forduló 2017. augusz-
tus 19. 
Vezette: Kondor Tamás (Kondor Péter,
Bejczi Antal).
Celldömölk: Szép – Vajda (Lempeg 76. p.),
Gyõrvári (Bodor 74. p.), Varga, Virág (Hu -
szár 66. p.) – Orosz (Szuh 63. p.), Enyingi
(Németh 46. p.), Molnár - Klau zer, Piri,
Kovács. Edzõ: Kovács Ba lázs. 
Vasvár: Smolczer – Bakos Cs., Bíró, Scher -
mann (Hajas 49. p.), Robán – Pálla
(Berta 54. p.), Réfi, Szegleti (Dézsi 67.
p.), Bakos D.(Egeresi 54. p.) – Horváth,
Tausz. Edzõ: Konrád Péter. 
Góllövõk: Kovács Zalán 3 (4. p., 37. p. és
55. p.), Németh József (60. p.), Klauzer
Ádám (76. p.), illetve Tausz András (76.
p.), Egeresi István (85. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Vasvár
U19 5-2 (1-2). G.: Büki Martin 2, Keszei
Tamás, Berki Zsolt, (Dávid öngól). A ta-
valyi aranyérmes Celldömölk jó második
félidei játékával felõrölte a tavalyi bron-
zérmes Vasvár erejét. 
Az elmúlt két kupaidény országos ágá-
ban való jó szerepléshez (csak emlé kez -
tetõül: legutóbb a legjobb 32 együttes
közé jutottunk) képest ebben az idény-
ben egy meccsig tartott a sorozatunk. A
kiemelés nélküli megyei sorsolás ered -
mé nyeképpen rögtön a lehetõ leg -
erõsebb együttessel kerültünk össze,
ráadásul idegenben (az elsõ fordulóban

elõnyerõ volt a csapa tunk). Aki csak a
számszerû eredményt látja, azt gondol-
hatná, hogy az esélyesebb csapat simán
diadalmaskodott, aki a mérkõzést is lát-
ta, az tudja, ennél sokkal árnyaltabb a
kép. Némileg meglepetésre a meccs ele-
jén a celliek lép tek fel kezde mé nyezõen,
a hazaiak a saját térfelükre szo rultak,
mégis egy rövid hazaadást elcsípve õk
szereztek vezetést. Ez némileg megfog-
ta a Cellt, de azt nem gondolta senki,
hogy a sárvári játékos kiállítása nem se-
gíteni fogja a vendégek játékát, hanem
pont ellenkezõleg, a hazaiakat hozza
lendü letbe. Fõleg a szünetet követõen
egyre-másra gördültek a gyors labda fel-
hozatalos támadásaik, folyamatos ve-
szélyt jelentve a celliek kapujára (tavaly
az NB III-ban nem jó szántukból ugyan,
de gyakorolhatták eleget a kont ra -
játékot), ugyanakkor a második gól is
nyugodtan nevezhetõ igen pechesnek.
Egy szabadrúgást íveltek fel a hazaiak a
térfelünk közepérõl, amire vagy tizenöt
játékos mozdult egyszerre, egy részük
kifelé, egy részük a gólvonal felé akarta
tovább terelni a labdát, végül a Kör -
mendrõl igazolt bel sõ védõ tulajdonítot-
ta ki magának az utolsó érintést. A har-
madik gól volt igazából a sorsdöntõ,
szerzõje pedig a mezõny vitathatatlanul
legtöbbet futó és leghasznosabban ját-
szó játékosa volt a sárvári csapatkapi-
tány személyében. Így a Cell az idén a
Halmosi Zol tán nevével fém jelzett me-
gyei kupasorozatban folytathatja a küz-
delmet, jelen cikk megjelenésekor már
le is játszva következõ összecsapását
Ostffy asszonyfán. Ha minden a papírfor-
ma szerint folytatódik, a Sárvárnak jövõ
júniusban a megyei döntõben vághatunk
vissza e kupa vereségért. Persze a baj-
nokikon erre hamarabb is sort kerít -
hetünk, hiszen meg kez dõdött a bajnoki
sorozat is. Az elõ ze te sen a legerõsebb
három csapatnak tartott Sárvár, Kör -
mend, Celldömölk hármas mind egyike
otthon kezdett és mind  három csapat
nagy gólarányú gyõ ze lem mel nyitott (a
Sárvár a Lukács házát verte hat góllal, a
Körmend a Rá ba patyot 5-1-re). A Cellnek
az a Vasvár volt az ellenfele, akik a tava-
lyi szezont nagyon rosszul kezdték, akkor
a nyolcadik fordulóban szerezték az elsõ

pontjukat, onnan kezdve viszont egy jó
erõs középcsapatként gyûjtögették a
pontjaikat, így a kilencedik helyen zárták
a bajnokságot. Ezzel a megerõ södött ön-
bizalommal léptek fel most a Kolozsvár
utcában és elkövették azt a hibát, hogy
belementek egy nyílt játékba, abban pe-
dig alul maradtak a motivált celliekkel
szemben. A kék/ sár gák sokkal gyorsab-
bak voltak, szem re is tetszetõsen, né-
hány passzal értek fel az ellenfél kapujá-
hoz és annak ellenére, hogy a helyzet ki-
használásba éppen a gyorsaság miatt
többször is hiba csúszott, tekintélyes
elõny re tettek szert, amit a meccs végén
a figyelem és a fegyelem lan kadásának
köszönhetõen a vendégek némileg koz-
metikáztak. Biztató, a bajnokságot te -
kintve reménykeltõ volt a celliek játéka
már Sárváron is, de itt és most kijött az a
gyorsaságbeli, erõnléti kü lönb ség, ami -
nek vélhetõen nem sok megyei csapat
fog tudni ellenállni. Természetesen vol-
tak hibák, de magabiztos volt a védeke-
zés a teljes csapat tekintetében és élve-
zetes volt a támadójáték a teljes csapat
tekintetében. Mindenkit illene kiemelni,
mégis kivételezve az új, régi/új játéko-
sokkal teszem csak meg helyhiány mi-
att. Kez dem a sort a kapus Szép Ta -
mással, aki tíz évvel ezelõtt állt utoljára
a celli kapuban még az NB II-ben, most
is, mint akkor is jelenléte magabiztossá-
got ad a csapatnak és nagyokat tud vé-
deni még mindig. Orosz Norbert szinte
egész pályafutását Jánosházán töltötte,
sok csatát játszott már a celliek ellen
csapata legjobbjaként, most a celliek
egyik legjobbja volt és lehet a további-
akban is. Aztán itt van Molnár Tamás és
Kovács Zalán, akik kemenesmagasi és
celli gyökerekkel rendelkeznek és most
19 évesen tértek vissza a Haladás U19-
bõl. Elsõ felnõtt meccseiken jól debütál-
tak a középpályán, Zalán egy mester -
hármassal indítva felnõtt pályafutását,
alighanem maga sem gondolta, hogy a
megyei góllövõ listát vezetni fogja az
elsõ fordulót követõen. Érdeklõdéssel vá-
rom a folytatást, és ajánlom min -
denkinek jó szívvel a következõ mecs -
cseket, igazi értékmérõ lesz a Répcelak
elleni idegenbeli meccs augusztus 26-án,
majd egy héttel ké sõbb a Lukácsháza el-
len kellene foly tatni a hazai magabiztos
gyõzelmek sorát. 
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