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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

Laminált padlót
Fa-Gyulától!

Raktárról kínáljuk, azonnal vihetõ.
Extra erõs 10 mm-es: Roseberg tölgy rusztikus: ÚJ 3290 Ft/m2

Extra erõs 10 mm-es: Naturál tölgy klasszikus: 2995 Ft/m2

A gazdaságos 7 mm-es Világos tölgy: 2290 Ft/m2

A vadító 7 mm-es Vadcseresznye: 2290 Ft/m2

Szuper áron a 8 mm-es Arany alma: 2490 Ft/m2

A különleges  8 mm-es Gyémánt tölgy: ÚJ 2690 Ft/m2

A rusztikus 8 mm-es Tigris tölgy: 2690 Ft/m2

Klasszikus 8 mm-es Nosztalgia tölgy: most olcsóbb 2590 Ft/m2

Az elegáns 8 mm-es Szil: 2890 Ft/m2

Exkluzív tölgy, sötét 7 mm-es: ÚJ 2790 Ft/ m2

A fehéres Oregon tölgy 8 mm-es: ÚJ 2990 Ft/m2

+ ajándék alátétfólia + ajándék szegõléc 
minden parkettánkhoz!

AZ AKCIÓ RÉSZLETEIRÕL ÉRDEKLÕDJÖN ÜZLETÜNKBEN!
Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!

Építõlap ajánlatunkból:
OSB 8-10-12-15-18 mm vastag folyamatosan kapható

Isover, Knauf hõszigetelõ anyagok reklám áron!
Gipszkarton norm. 12,5 mm vast.(2x1,2m): 1190 Ft/ tábla

Áraink a készlet erejéig érvényesek.



Új Kemenesalja  »  2018. 08. 24. »  A K T U Á L I S

3

Az államalapítás és az új kenyér ünnepe

Államalapító Szent István királyunkra
emlékezünk augusztus 20-án, de az új,
a mindennapi kenyerünk ünnepe is ez
hosszú évtizedek óta. A Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár szín-
háztermében tartották a rendezvényt
idén is e jeles napon. 

A Himnuszt követõen Tûz Tamás: Szent
István király címû verse hangzott el
Pesti Arnold tolmácsolásában, majd
Fehér László városvezetõ köszöntötte a
megjelenteket. Köszöntõjében hangsú-
lyozta: az államalapítás ünnepe nem -
csak a legrégebbi ünnep, de egyik leg-
kedvesebb is, hiszen az alkotásnak
örülhetünk. Párhuzamot vont a közép-
kori és a mai alkotótevékenység kö-
zött: míg a középkorban az államalapí-
tás, az értékrend kialakítása volt fon-
tos, ma az aktív közösségek, civil szer -
vezetek tevékenységébõl bárki részt
vállalhat. Így könyvelhetünk el sikeres
fejlesztéseket, rendezvényeket, ame -
lyek mind a fejlõdést szolgálják. Söptei
Józsefné alpolgármester-asszony ünne-
pi beszédében hangsúlyozta Szent Ist -
ván király uralkodói és emberi nagysá-
gát, akinek puritán alakja példaként
szolgálhat elõttünk. Augusztus 20.
azon ban nemcsak az államalapítás, ha-
nem a termények betakarításának
idõszaka is, ezen a napon ünnepeljük
az új kenyeret is. A kenyeret, amely
számunkra az életet, a megélhetést, az
otthont jelenti. Ünnepi beszédében
Söptei Józsefné ezután a nemzeti ün-
nep helyi vonatkozásait emelte ki:
megemlítette a celldömölki származá-

sú dr. Szekér Gyulát, aki miniszterel-
nök-helyettesként érdemi szerepet vál-
lalt a Szent Korona hazahozatalában.
Kitért a város fõterét díszítõ Mária-
szoborra, tudvalévõ, hogy Szent István
Szûz Mária oltalmába ajánlotta Ma -
gyar országot, és említést tett a méltán
híres celldömölki lisztrõl, melybõl idén
az ország kenyerébe is került, mintegy
a magyarság békés összetartozását jel-
képezve, hiszen ez az összetartozás
viszi elõre a fejlõdés útján a nemzetet. 
A Kemenesalja Néptánccsoport szerep-
lése után Németh Zoltán katolikus plé-
bános, Kerekes Csaba evangélikus és
Németh Tamás református lelkészek
megszentelték és megáldották az új
kenyeret, majd a Hol vagy, István
király? címû õsi himnusz hangzott el
Varga Zsófia elõadásában. 
Ezt követõen Fehér László polgármes-
ter, Söptei Józsefné alpolgármester-
asszony és Farkas Gábor jegyzõ kitün-
tetéseket és emléklapokat adott át az
arra érdemeseknek: „Celldömölk Váro -
sért Érdemérem” kitüntetést kapott pe-
dagógusnap alkalmából Bejcziné Né -
meth Tünde, Danka Adél, Nagyné Fe -
rencz Myrtill, Soósné Imre Gyöngyi és
Tamás Gábor. „Celldömölk Városért Ér-
demérem” kitüntetést kapott Semmel -
weis-nap alkalmából Fonyó József Fe -
rencné, Jáger Tibor Gyuláné, Dr. Kem -
mer Éva, Tarcziné Baranyai Tímea és
Zsirainé Sebestyén Erika. „Celldömölk
Városért Érdemérem” kitüntetésben ré-
szesült Golda Erzsébet kozmetikus, Kál -
di Zoltán, a Swietelsky Vasúttechnika
Kft. gazdasági igazgatója, Kosztolánczi

Attila, a MÁV Zrt. Szombathelyi Pálya -
vasúti Területi Igazgatóság Celldömölki
Forgalmi Csomóponti Fõnökségének
munkatársa, Nagy Zsuzsanna, a Soltis
Lajos Színház mûvészeti titkára és
Németh Attila Ferenc, a Platán Presszó
és a Belvárosi Apartman tulajdonosa.
„Celldömölk Városért Emléklap” kitün-
tetésben részesült Ádám Ildikó Er zsé -
bet gyógytestnevelõ, Csizmadia Tünde
óvodapedagógus, Tanai József gondnok
és Molnár Lajos címzetes rendõr õr -
nagy. Idén is kiosztották az arra legér-
demesebb tanulóknak a Kiss Péter-dí-
jat. Dr. Petykó Csilla, Kiss Péter néhai
kancelláriaminiszter özvegye és Fehér

László, a Cselekvõ Összefogással Cell -
dö mölkért Egyesület elnöke idén Hor -
váth Vivient, a Celldömölki Városi Álta-
lános Iskola, valamint Novák Fannit, a
gyõri Révai Miklós Gimnázium tanuló-
ját részesítette kitüntetésben.

»LOSONCZ ANDREA
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Emlékpark õrzi a város díszpolgárának nevét
Közel egy évvel ezelõtt, 2017. szep-
tember 13-i ülésén döntött arról a
város képviselõ-testülete, hogy a
Városháza mellett egy emlékparkot lé-
tesít a város díszpolgára, Kiss Péter
elõtt tisztelegve. A park alapjai ekkor
már megvoltak, a Városgondnokság
munkatársainak köszönhetõen padok
és pergolák övezték az épület mellett
fekvõ rózsatövekkel díszített területet. 

A Cselekvõ Összefogással Celldö möl kért
Egyesület kezdeményezte, hogy a park
a további átalakítások után viselje a vá-
ros fejlesztéséért sokat tevé keny kedõ
politikus nevét, tisztelegve ezzel Kiss
Péter emléke elõtt, aki miniszterként,
miniszterelnök-helyettesként is folya-
matosan munkálkodott azon, hogy szü -
lõ városa fejlõdhessen, hatékony köz -
remûködésének is kö szön hetõ, hogy
Celldömölk elnyerhette mai modern
arculatát. Az elõter jesztést a testület
egyhangúlag elfogadta és támogatta.
Az emlékpark átadására az elmúlt hé-
ten, az Államalapítás ünnepéhez kap-
csolódó rendezvénysorozat keretében
került sor. 
Augusztus 19-én politikusok, civil szer-
vezetek, városi intézmények képviselõi,
családtagok, barátok és ér deklõdõk
gyûltek össze a Városháza mellett, hogy
ünnepélyes keretek között avassák fel a
Kiss Péter emlék parkot. Az esemény
résztvevõi között felsorakoztak azok a
fiatal tehetségek is, akik az elmúlt évek
során a szintén a politikus neve által
fémjelzett díjban részesültek, de tiszte-
letét tette az ünnepségen Ujhelyi István,
az MSZP Európai Parlamenti képviselõje
és Varju László, a DK alelnöke is. A hiva-

talos esemény Fehér László polgár -
mester, a Cselekvõ Összefogással Cell -
dö mölkért Egyesület elnökének kö szön -
tõjével vette kezdetét. A polgármester
örömmel mutatta be a közönségnek a
város új ékességét, a padokkal övezett
rózsaligetet, a fris sen fel állított esküvõi
pavilont és az önálló mûvészeti
alkotásnak is beillõ csobogót. Fehér
László sorra vette azokat a fejlesztése-
ket, melyeket a város Kiss Péter mun -
kásságának, közremû ködé sének kö -
szönhet. A polgármester be szá molt a
munkahelyteremtésekrõl, a kegytemp-
lom felújításáról, a városmagrehabilitá-
cióról, közintézmények épü leteinek kor -
szerûsítésérõl, a Keme nes Vulkán Park
megvalósításáról és a Vul kán Gyógy- és
Élményfürdõ fejlesz té seirõl. Végül meg-
köszönte mindazok mun káját, akik
közremûködtek a park kialakításában,

így a Városgondnokság munkatársainak,
akik a START-program keretében végez-
ték el a parkosítást, a városi képvi -
selõknek, akik támogatták a kez de -
ményezést, és a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület tag jainak és tá-
mogatóinak, akiknek felajánlásaiból
meg valósulhatott a dísz csobogó. – Cell -
dö mölkön mindenki ismeri Koptik Odó
apát nevét, ugyanígy minden helyi la-
kos tudja, ki is volt Gáyer Gyula, a mo-
dernkori történelmet írva most ebbe a
sorba Kiss Péter neve is felkerül. Fehér
László beszéde után dr. Ipkovich György,
ügyvéd tartotta meg az esemény hiva-
talos emlékbeszédét: – Messze és ma-
gasra került szorgalmának és tehet -
ségének köszön he tõen, mégsem lett
távoli szülõföldje számára. Nem volt
olyan gond, probléma, melynek megol-
dása érdekében ne segített volna. E
támogatás látszik meg szü lõvárosán és
az egész térségünkön is. Az itt, Cell -
dömölkön élõk hosszan tud nák sorolni
az eredményeit az együtt mûködésnek,
a Vulkán fürdõtõl a városrekonstrukció-
ig. Ha távolabbra tekintünk, az észak-
déli közlekedés fej lesztés megyénket
érintõ szakasza, a Sop ron–Szentgotthárd
vasútfejlesztés, az M86-os gyorsforgal-
mi út megépítése, de akár a Weöres
Sándor Színház létrehozása sem való-
sulhatott volna meg segítsége nélkül –
sorolta a város díszpolgárának érdeme-
it a jogász. 
A beszédek után a Fehér László és dr.
Ipkovich György Kiss Péter özvegyével,
dr. Petykó Csillával, valamint lányukkal,
Kiss Di ánával közösen leplezte le a po li -
tikus tiszteletére felállított emlék táb lát.
Az eseményt ünnepélyes mûsor zár ta.

»NÉMETH NÓRA
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Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkal-
mából Celldömölk Város Önkor mány -
zatának Képviselõ-testülete min  den év-
ben kitüntetéseket adományoz pedagó-
gusoknak, az egészségügy ben, a szociá-
lis szférában dolgozóknak, vagy más, a
köz életben jelentõs szerepet betöltõ sze-
mélyek számára.

Pedagógusnap alkalmából a következõ
pedagógusok részesültek „Celldömölk
Városért Érdemérem” kitüntetésben a
város közoktatási feladatellátásában
vég zett kiemelkedõ tevékenységükért,
magas színvonalú és lelkiismeretes mun -
kájuk elismeréseként:
Bejcziné Németh Tünde Celldömölkön
született, de gyermekkora elsõ éveit Gö -
döllõn töltötte, ahol zenei általános isko-
lába járt, zongorázni tanult. Az általános
iskolát Celldömölkön fejezte be, majd si-
keresen felvételizett a szom bathelyi ze -
nemûvészeti szakközépiskola zongora
sza kára. Érettségi után egy évig tanított
a celldömölki zeneiskolában, majd tanul -
mányait a Gyõri Zenemûvé szeti Fõisko -
lán foly tatta, majd zongora kísérõ-korre -
pe titori egyetemi végzettséget szerzett.
A diploma kézhezvétele után és azóta is
Celldömölkön tanít. Ki emel kedõ szakmai
igényességgel végzi munkáját, városunk
mûvészetoktatá sá ban kie mel kedõ helyet
foglal el. Növen dékeit a zene szereteté-
re neveli, rend sze resen készíti fel õket a
szakmai versenyekre. Pedagógusi hozzá-
állása, személyiségének jellemvonásai
okán kedvelt növendékei és kollégái kö -
zött. Zongorakísérõként ismert és elis-
mert a városi, a megyei és az országos
zenei életben is. Ahogy vallja, a létele-
me a közös zenélés, így több zenei pro -
dukció részese volt, különbözõ formáci-
ókban, mint a Savaria Szimfo nikus Zene -
karban, a Mirage Salon Quar tettben vagy
éppen a zeneiskolai csen gettyû zene -
karban zenél.

*
Danka Adél a gimnáziumi érettségi után
a Szombathelyi Tanítóképzõben szerzett
diplomát levelezõ tagozaton. Elsõ mun-
kahelye az egyházashetyei általános is-
kola volt, ahol tanítóként dolgozott, s
közben igazgatóhelyettesi meg bízást ka -
pott. 2004-tõl dolgozik Celldömölkön, az
akkor még önállóan mûködõ Gáyer
Gyula Általános Iskola igazgatója volt. A
városi iskolák összevonása után a 14 te-
lepüléssel közösen fenntartott, azóta ál-
lami fenntartásba került, mintegy ezer -
fõs Celldömölki Városi Általános Iskola
igazgatójának választották meg. Pedagó -
gusként és igazgatóként a 2017/2018-
as nevelési évvel fejezte be pálya fu -
tását. Veze tõi munkája, irányítása körül -

te kintõ és sok rétû tevékenységet köve-
telt. Mun káját hivatásszeretetbõl végez-
te, élete a tanítás. Rendkívüli gyermek-
szeretete, nyu godt, határozott egyénisé-
ge az iskolások, szüleik és munkatársai
számára is nyugodt hátteret biztosított.
Példát mutatott gyermekszeretetével,
önzetlen áldozatvállaló személyiségével.
Is koláját a nyitottság, egymás mun ká -
jának megbecsülése, a tanulók ma gas
szintû okta tásán kívül a csa ládokat se gítõ
nevelõi munka jellemezte.

*
Nagyné Ferencz Myrtill a szom bat helyi
Óvónõi és Zenemûvé szeti Szak középis -
kolában érettségizett. Érett ségi után ké-
pesítés nélküli nap közis nevelõként vé-
gezte több éven keresztül a munkáját az
Eötvös Loránd Általános Isko lában. A ta-
nítói diplomát munka mellett, 1988-ban
szerezte meg. Az évek során a kis is ko -
lások, az elsõ és második osztályosok
neve lése mellett több pálya kezdõt is tá-
mogatott, mentorált, készített fel a pe-
dagógus hivatás szépségeire és nehéz-
ségeire. Könnyen alkalmazkodott a vál-
tozásokhoz, jól kezelte a kihívásokat.
Tanítói pályáján tanítványait nem csak a
tananyag tanu lására ösz tönzi, de a
felnõttek tisz teletére, egymás megbe-
csülésére, a kö zös ségben való együtt -
mûködésre is neveli. Könnyen teremt
kapcsolatot, kollégái nak is készségesen
segítõ tár sa. Aktív résztvevõje a szabad -
idõs programok szervezésének, nagy lel-
kesedéssel ké szí ti fel a gyermekeket az
iskolai és a városi rendezvényekre egy -
aránt. Vezeti a Kemenesaljai Mûve lõdési
Köz pont és Könyvtár mazsorett csoport-
ját. Fontosnak tartja a gyer mekek jö võ -
jét, az emberek közötti toleranciát, vala -
mint hagyo mányaink meg õrzését.

*
Soósné Imre Gyöngyi Celldömölkön vé-
gezte az általános iskolát és a gimnáziu-
mot, majd a szombathelyi Berzsenyi Dá -
niel Tanárképzõ Fõisko lán szerzett dip -
lomát történelem-népmûvelés sza kon.
Az elsõ munka helye a Külsõvati Általános
Iskola volt, ahol egy tanévet töltött. Az -
óta egykori általános iskolájában, a je-
lenleg a városi iskola tag intéz ményeként
mûködõ alsósági iskolában tanít. Oktató
nevelõ munkája mellett saját magát is
tovább ké pezte, történelem bõl szerzett
mesterszakon diplomát. Tanítványait a
na pi feladatok mellett szívesen és sike-
resen készíti fel tantárgyi versenyekre,
tehetséggondozással, szakkörök vezeté-
sével is foglalkozik. A tehetségekkel való
foglalkozás mellett kiemelt figyelmet
fordít a gyengébben teljesítõk felzárkóz -
ta tására. Két évtizede osztályfõ nökként is
foglalkozik a gyermekekkel, emellett

rendszeresen aktív szerepet vállal az
iskolai mûsorok rendezésében, részt vesz
az intézményt érintõ pá lyázatok lebo -
nyolításában. Nevelõi rátermettségének
és személyiségének köszön he tõen köny-
nyen megtalálja a hangot diákjaival, ko-
rábban az iskolai diákönkor mányzatot se -
gítõ tanárként formálta a diákközössé-
get, ifjúsági klubot szervezett.

*
Tamás Gábor Nyíregyházán, a Besse nyei
György Tanárképzõ Fõiskolán szer zett
dip lomát biológia és testnevelés szakon.
1979 óta tanít Celldömöl kön, korábban
általános iskolában, majd 1987 óta a
város szakképzõ iskolájában. A 2017/
2018. tanév végén vonult nyugdíjba. Pe -
da gógusi munkáját a gyer mek sze re tet, a
következetesség jellemezte, értékrend-
jében kiemelt fontossággal bírt a diákok
testi és lelki egészsége. Biológia-testne-
velés szakos tanárként, a készségtárgyak
munka közös ség-vezetõ jeként, osz tályfõ -
nök ként feladatait precízen, pontosan,
oda adó gondosko dással látta el. A két -
szintû érettségi vizs ga beveze tését kö -
vetõen a biológia tantárgy iránti szerete-
te, tanítványaival való megkedveltetése
több diákját arra sarkallta, hogy választ-
ható tantárgyként biológiából érett sé -
gizze nek. Testneve lés szakos peda gó gus -
ként felkészítõ munkájának eredménye-
ként számos sikert értek el iskolánk
csapatai különbözõ versenyeken. Munká -
ja során ösztönözte a diá kokat és a ne -
velõ testület tagjait az egészséges élet -
mód ra, sportolási lehe tõséget szervezett
számukra. Tapasz talatait, szakmai isme-
reteit szívesen adta át a fiatalabb peda-
gógus generációnak.

Semmelweis-nap alkalmából „Celldö -
mölk Városért Érdemérem” kitüntetés-
ben részesültek a város egészségügyi–
szociális ellátásában végzett kiemelkedõ
tevékenységükért: 
Fonyó József Ferencné Éva néni a celldö-
mölki gimnáziumi érettségi után Szom -
bathelyen csecsemõ- és gyermekápoló
végzettséget szerzett. Elsõ munkahelye a
pápai kórház csecsemõ- és gyermekosz-
tályán volt. 1977 óta dolgozik Celldö -
mölkön. Akkor szervezõdtek a gyermek-
orvosi körzetek, dr. Ádám Ilona mellett
dolgozott asszisztensként. 2004-tõl egé-
szen jelenlegi nyugdíjazásáig dr. Palatka
János gyermekorvosi körzetében látja el
a teendõket a gyermekek kezelésében.
Kilenc éve nyugdíjasként dolgozik. Pálya -
futása során magának és hivatásának is
elismerést szerzett. Munkáját mindig a
precizitás, a nagyfokú empátia jellemez-
ték, a gyermekek ápolását magas szintû
szakmai ismereteinek alkalmazásával

Kitüntetések Szent István ünnepén



6

K Ö Z É L E T   « Új Kemenesalja  »  2018. 08. 24.

végezte. Nemcsak szaktudásával, de jó-
kedvével és kedvességével is hozzájárult
a betegek gyógyulásához. Munkájában
vég telen türelemmel volt a betegek
iránt, rugalmasan alkalmazkodott a vál -
tozó körülményekhez, a növekvõ szak-
mai és adminisztrációs követelmények-
hez. Ez év szeptember 20-án véglegesen
befejezi a munkát. 1968. szeptember 1-
je óta dolgozik az egészségügyben. A
munkában eltöltött ötven év után köszö-
net illeti mind a betegek, mind a város
részérõl.

*
Jáger Tibor Gyuláné Judit a szombathelyi
egészségügyi szakközépiskolában általá-
nos ápolóként és asszisztensként érett-
ségizett. Gyermekkorától vonzotta az
egész ségügy, egész életében elhivatott-
ságot érez a munkája iránt. Érettségi
után a szombathelyi Markusovszky Kór -
házban, az idegsebészeti osztályon dol-
gozott egy évig, majd hazajött Celldö -
mölkre. 1984-ben a kórház aktív bel gyó -
gyá szati osztályán végzett ápolói mun -
kát, majd a szakrendelõ intézet átadása
után, 1986-tól a járóbeteg-ellátásban
dol gozik. A szakrendelõ intézetben kez -
detektõl a szemészeti osztályon látja el a
betegeket, a szakorvosok mellett fejlõ -
dött a szakmai tudása. Rendkívül jó fel -
készültségû munkatárs, akire mindig le-
het számítani. Kol légáival épp oly barát-
ságos és tiszteletet tanúsító, mint a be-
tegekkel. A szorgalmas, lelkiismeretes
munkában eltelt évek alatt hihetetlen
szeretettel és türelemmel foglalkozik a
páciensekkel, akik hálásak. empatikus
magatartásáért, humánus tevékenységé-
ért. Az egészségügyben vég zett széles -
körû szakmai tevékenysége, egész pá-
lyafutása elismerésre méltó.

*
dr. Kemmer Éva Pécsett végezte az isko-
láit, ott diplomázott az orvostudományi
egyetemen, majd a belgyógyászat irá-
nyába szakosodott, szerzett szakvizsgát.
A diplomaszerzés után egy évig Zala -
egerszegen dolgozott, majd öt évet a
cell dömölki kórházban töltött el. Tata -
bányán a megyei üzemorvosi szakren -
delõ vezetõ fõorvosa volt, tíz éven át
végezte a felülvizsgálatokat. Késõbb Za -
la egerszegen orvosszakértõként dolgo-
zott, közben közigazgatási szakvizsgát
tett, majd Zalatárnokon háziorvosként
gyógyította a betegeket. 2010 óta ismét
a celldömölki kórházban dolgozik, a
krónikus belgyógyászat vezetõ orvosa.
Az orvosi hivatásra már gyermekkorá-
ban készült, egész életében az elhiva-
tottság jellemezte munkáját. Fizikailag
és lelkileg is meg terhelõ a kórházi mun-
ka, amit a nehéz körülmények ellenére
is lelkiismeretesen, nagy szakmai
tudással végez. Ve ze tõi felelõsségteljes
magatartása, a gyógyításhoz és a bete-

gekhez való vi szonya példaértékû az
osztályon dol gozók elõtt.

*
Tarcziné Baranyai Tímea a Népjóléti
Szolgálat házi segítségnyújtás csoport já -
nak vezetõ gondozója. Elõször a gyõri
fõiskola általános iskolai tanítói szakán
diplomázott, majd felsõfokú gyógypeda-
gógiai asszisztens szakképesítést, azt kö -
vetõen szociális gondozó, szervezõ szak -
képesítést szerzett, melyekkel fo lya  ma -
tosan a hatékonyabb és minõsé gibb
mun ka megvalósítását célozta meg.
2000 óta dolgozik a Népjóléti Szol -
gálatnál, korábban családgondozóként,
majd foglal ko zást szervezõ munka kör -
ben dolgozott az idõ sek nappali és szak-
ellátásában. 2003-tól a házi segítség-
nyújtás területén végzi feladatait a cso-
port szervezése, irányítása kapcsán.
Mun kájában határozott és következetes,
munkájának egészét az ellátottak és a
hozzátartozók érdekeinek figyelembevé-
telével szervezte és szervezi meg. Jó ész-
revételei, lényeglátása segíti a kollektí-
vát a feladatok végrehajtásában. Mun -
káját a lendületesség és a szakmaszere-
tet jellemzi. Nagy hangsúlyt fektet a
munkatársai támogatására, szakmai egy-
ségének magas színvonalú vezetésére.

*
Zsirainé Sebestyén Erika a szombathelyi
egészségügyi szakközépiskolában érett-
ségizett általános ápoló és asszisztens
szakon, majd elvégzett egy tíz hónapos
szülésznõi szakosító tanfolyamot. Vallja,
a legszebb dolog segíteni egy új életnek,
gyermeknek a világra jöttében. Szakmai
munkája során sokat tanult az osztályon
dolgozó orvosoktól, munkatársaktól, ta-
pasztaltabb kollégáitól. Harmincegy éve
dolgozik a celldömölki kórházban. Mun -
ká ját lelkiismeretesen, kiemelkedõ szín-
vonalon végzi lankadatlanul. Pályafutása
során tevékenységét az elhivatottság, a
szeretet, a szolidaritás jellemezi legin-
kább. A munka az élete, a nehéz pillana-
tokon is átsegítette, hogy folyamatos
munkát végezhessen az osztályon. Csen -
des, szerény természete okán szeretik a
kollégái. Közvetlen, szeretetteljes sze-
mélyisége jó közösségi emberré teszi. 

Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete állami ünnepünk, au-
gusztus 20-a alkalmából „Celldömölk Vá -
rosért Érdemérem” kitüntetést adomá-
nyoz Celldömölkért elkötelezettséggel
végzett kimagasló szakmai, áldozatos és
kiemelkedõ közéleti tevékenység elis-
meréseként:
Golda Erzsébet ötven éve dolgozik a
szakmájában, kozmetikusként. A celldö-
mölki gimnáziumban szerzett érettségi
után fél esztendõt fodrásztanulóként töl-
tött, majd a számára kedvesebb kozme-
tikus szakmát tanulhatta. Kisipari terme -

lõszövet kezetekben tanulta ki oktatói
mellett a szakmát, majd kezdett önálló-
an dolgozni. Szakmája a kezdetekkor ku-
riózumnak számított, akkoriban a me-
gyében összesen nyolc kozmetikus dol-
gozott. Pályafu tá sa során tanulókat okta-
tott, többen mellette lesték el a szakma
fortélyait, a stafétát leányának is átadta.
1985-ig kis ipari termelõszövetkezet tag-
jaként dolgozott, majd mestervizsgát tett
és vállalkozóként folytatta a munkáját. A
szak máján belül a bõrápolás irányában
képezte magát folyamatosan, a kozmeti-
ka alapjának tartja a megfelelõ bõrápo -
lást. Igényesen végzi a szakmai munkát,
precíz munkavégzéssel. Kollégáival szí-
vesen megosztja szakmai tapasztalatait.
Közvet len, barátságos személyiség, ven-
dégeivel lelkiismeretes és humánus a
kapcsolata.

*
Káldi Zoltán idegenforgalmi szakon tett
érettségit, majd a gyõri fõiskolán szerzett
közgazdasági diplomát. Késõbb egye -
temi kiegészítõt szakon, majd vállalko-
zásmenedzsment szakon diplomázott.
2001-tõl dolgozott a Mávépcell Kft.-ben,
elõször pályázatelõkészítõ munkakörben.
Két évig Gyõrben vállalt munkát egy
vasút építõ kft.-nél, majd visszatért
Celldö mölkre, az akkori Mávépcell Kft.-
be, majd a jelenlegi Swietelsky Vasút -
technika Kft.-be. A korábban magasépí-
téssel, útépítéssel és vasútépítéssel fog-
lalkozó cég tevékenységét a piac átala-
kulása miatt jelenleg inkább a vasútépí-
tés jellemzi. A cég gazdasági igazgatója-
ként magas színvo nalú munkát végez,
vezetõként kiváló szervezõkészsége biz-
tosítja a pontos és gördülékeny mûkö -
dést. Szakmai hozzáér tés, magas szintû
cégvezetés jellemzi tevékenységét. A
város egyik kiemelkedõ árbevételû cége -
ként adójukkal a város mûködéséhez is
jelentõsen hozzájárulnak. Számos létesít-
ményt építettek Cell dö mölkön, átépítet -
ték a mûvelõdési központot, megépítet-
ték a két éve átadott, a nevüket viselõ
CVSE-Swietelsky Arénát, valamint a Vá -
ros házát. Nem csak cégve zetõként vesz
részt a közéletben, több civil szervezet-
nek is tagja: a Lokomotív Horgászegye -
sület felügyelõbizottságának elnöke, a
Kemenesalja Kórházáért Alapít vány kura-
tóriumi tagja.

*
Kosztolánczi Attila a MÁV Zrt. Szombat -
helyi Pályavasúti Területi Igazgatóság
Cell dömölki Forgalmi Csomóponti Fõnök -
ségének munkatársa. Gyõrben érettségi-
zett, majd a szombathelyi egyetemen
szer zett közgazdasági szakon diplomát,
és mérlegképes könyvelõi végzettséget
is szerzett. 1983 óta dolgozik a vasúton,
dolgozott váltókezelõként, forgalmi szol -
gálat tevõ munkakörben, majd iskolai
végzettségeinek megszerzése után gaz-
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dálkodási koordinátorként végzi a felada -
tait. Felelõs a forgalmi csomópont szer-
vezeti egységeinek gazdálkodásának el -
len õrzéséért, szakmai irányításáért. Mun -
ka köre részeként hozzá tartozik a köz-
foglalkoztatottak munkájának szervezé-
se, aminek során aktív kapcsolata van a
Ro ma Nemzetiségi Önkormányzattal,
akik elismerik vezetõi munkáját, és tá-
mogatták kitüntetését. Munkájának vég-
zéséhez nem csak a szakmai tudásra és
tapasztalatra van szüksége, de a csoport-
jába tartozó dolgozókkal való foglalkozás
is nagymértékû empátiát, türelmet és
megértést követel.

*
Nagy Zsuzsanna a Soltis Lajos Színház
mûvészeti titkára. Gimnazistaként került
a színházhoz, abban a legendás színistú-
diós osztályban végzett, amelybõl több,
máig színész és rendezõ tevékenykedik
szerte az országban. Álomevõk címû
vizs gaelõadásukkal minden magyaror-
szági fesztivált megnyertek, de eljutottak
Spanyolországba és egy norvégiai világ -
fesztiválra is. Fõiskolai tanulmányai alatt
önkéntesként dolgozott a színháznál, szí-
nészként és adminisztratív dolgozóként.
Mára a színház fõállású mûvészeti tit -
kára, de õ a sok sikeres pályázat írója is.
Színész ként olyan nagy sikerû dara -
bokban játszik fõszerepet, mint a Szent -
ivánéji álom, a Legyen a férjem és A
cigány. Meseelõadás-rendezései is sike -
resek, õ a színjátszó táborok és a fesz -
tiválok fõszervezõje is. Drámapedagógiai
képzését követõen osztályvezetõ tanár a
színház gyermekstúdiójában, aktuális
osztályával több ízben eljutott a Weöres
Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesz -
tivál Országos Gálájára is. Szakmai hoz -
záértés, kiemelkedõ mûvészi érzékeny-
ség jellemzi, elévülhetetlen érdemei
van nak a városunk hírnevét is öregbítõ
színházi sikerekben.

*
Németh Attila Ferenc kereskedelmi vég-
zettségét Tokajban szerezte, majd Szom -
bathelyen végzett vendéglátóként. Pá -
lyá ja kezdetétõl Kemenesalján tevékeny-
kedik: Izsákfán italboltot, Mesteri ben
szezo nális büfét vezetett. 1985-tõl fele-
ségével együtt vezeti családi vállalkozá-
sukat Cell dömölkön. A Platán Pres z -
szóban közel harminc éve biztosítja a
minõségi szó rakozási lehetõséget. Szak -
mai tevékenysége során mindvégig vá ro -
sunk minõségi vendéglátásának folya-
matos fejlesztéséért dolgozott és dolgo-
zik, a Belvárosi Apartman létrehozásával
pedig a város turisztikai kínálatának ma -
gas szintû bõvítését érte el. Agilis, hatá-
rozott, ugyanakkor barátságos jellemû,
igazi ven déglátós. Munkáját mindig lelki-
ismeretesen, a legjobb tudása szerint
vég zi. Vendégközpontú, közösségépítõ
szemléletével tevékenykedik, a helyi vál-

lalkozásfejlesztés keretében több feltö -
rekvõ vállalkozást is segített. Elengedhe -
tet lennek tartja a tartalmas, kölcsönös
tiszteleten és elfogadáson alapuló embe-
ri kapcsolatokat, ennek szellemében él.

Celldömölk Város Polgármestere „Celldö -
mölk Városért Emléklap” kitüntetést ado-
mányoz hivatásában nyújtott kiemelkedõ
tevékenységért, magas színvonalú és lel-
kiismeretes munkája elismeréseként:
Ádám Ildikó Erzsébet 1978-ban Pécsett
végzett orosz–testnevelés tanári szakon.
Elsõ munkahelye az Eötvös Loránd Álta-
lános Iskola volt, ahol testnevelést ta -
nított. 1983-tól 2007-ig szülõfalujában, a
Vönöcki Általános Iskola pedagógusa
volt. Az itt töltött évek alatt tovább
képezte magát, elõször német nyelvbõl
szerzett tanári diplomát a Veszprémi
Egyetem Tanárképzõ Karán, majd gyógy -
testnevelõként diplomázott a Semmel -
weis Egyetem Testnevelési és Sporttudo -
mányi Karán. Dolgozott a Celldömölki
Kistérségi Társulás által szervezett szak-
szolgálatnál, a celldömölki és a környék-
beli általános iskolákban gyógytestneve -
lõi feladatokat látott el. 2012-tõl dolgozik
fõállású gyógytestnevelõként a többszö-
rös átalakuláson átment, mostani nevén
Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál.
Szakmailag felkészült, a pálya iránt nagy-
fokú hivatástudattal rendelkezõ pedagó-
gus. Megbízható, lelkiismeretes, kariz-
matikus egyéniség, a gyerekek érdekeit
szem elõtt tartó pedagógus, akinek 40
éves munkaviszonyát a töretlen kitartás
és szorgalom jellemezte. E tanév végén
vonult nyugdíjba.

*
Csizmadia Tünde szakmai életútjának
jelentõs részét a Vörösmarty utcai tagó-
vodában töltötte. Már fiatalon elhatároz -
ta, hogy az óvónõi pályát választja hiva-
tásának. Képességeinek, képzettségének,
kitartásának és szorgalmának kö szön he -
tõen kiváló óvodapedagógusként gon-
dolnak rá a rábízott gyermekek szü lei. A
szülõk tisztelik hiteles és megbízható sze-
mélyiségét, mert tudják, hogy legdrá-
gább kincsüket jó kezekbe hagyták. Ha
kell, felajánlja segítségét a hiányosságok
pótlására, a hibák elkerülésére, ha kell
tanácsokkal, megértõ, empatikus maga-
tartással vívja ki magának megbecsülé-
süket és tiszteletüket. Nagy teherbírással
rendelkezik, folyamatos meg újulásra tö-
rekszik, ötletgazdag, örökké kutakodó,
kreatív személyisége kihí vá sokra
ösztönzõ. Munkája alapelve, hogy az
óvodáskorú gyerekek számára a szerete-
ten és tiszteleten túl minden lehetséges
fejlesztési lehetõséget meg kell adni.
Munkafegyelme, emberi tartása, kollégá-
ihoz való viszonya példa értékû. A közös-
ség meghatározó tagja, kiváló szervezõ,
elõadó, ötletgazda, az óvoda és a benne

élõk sorsát szívügyének tekinti.
Céltudatosságával ösztönzõ leg hat kör-
nyezetére, példamutatásának fontos sze-
repe van a közös sikerek elérésében.

*
Tanai József a Celldömölki Városi Óvoda
Vörösmarty utcai tagóvodájában dolgo -
zik 2015 óta. Az elsõ munkanapjától
kezdve magáénak érezte az óvodát,
nem akadt számára megoldatlan fel-
adat, meglátta hol, miben, mikor van rá
szükség. Sokat köszönhetnek az óvoda
dolgozói neki az igényes, ízléses belsõ
és külsõ környezet alakításért, a szépen
gondozott udvarért, az általa ültetett nö-
vényekért, melyek ápolására különösen
nagy gondot fordít. Igazi gondnokként
vidám, gyermekbarát tereket alakít ki,
amivel nagymértékben hozzájárul a
gyermekek egészséges sze mélyiség -
fejlõ déséhez. Saját készítésû mozdonya,
traktorja csalogató a gyermekek számá-
ra. A fedett biciklitároló, a Kneipp ös-
vény kialakítása mellett több feladat ki-
vitelezésében vállalt kezdemé nyezõ
szerepet, példát mutatva ezzel gyer -
mek nek, felnõttnek egyaránt. Hamar
megtalálta a legrövidebb utat a gyer-
mekek szívéhez, megismerve személyi -
sé güket, helyzetnek megfelelõen szere-
tettel, humorral közelített feléjük. Hite -
les személyiségének, emberi tartásának
kö szönhetõ, hogy minden helyzetben
számíthatnak rá, biztos pont az óvoda
életében.

*
Molnár Lajos címzetes rendõr õrnagy
2002. június 1-jén kezdte munkavi -
szonyát a Sárvári Rendõrkapitányság ál-
lományában mint közalkalmazott. Hiva -
tá sos szolgálati jogviszonyát a Celldö -
mölki Rendõrkapitányság Bûnügyi Osz -
tály állományában mint nyomozó kezd -
te 2003 júliusában. 2008-tõl a rendõr -
kapitányság Rendészeti Osztályának
osz tályvezetõ-helyettese volt, majd
2009-ben ismét a Bûnügyi Osztály állo -
mányába került mint kiemelt fõnyo -
mozó. A bûnügyi munkájának elismeré -
seként 2014 júniusa óta a Bûnügyi Osz -
tályon mint osztályvezetõ-helyettes lát-
ta el a feladatokat. Kérésére, 2016
februárjától ismét kiemelt fõnyomo -
zóként tevékenykedik a Bûnügyi Osztály
állományában. Hivatástudata példaérté -
kû. Munkáját határidõre, pontosan, pre-
cízen látja el. Az állomány fiatal tagjai
bármikor bizalommal fordulhatnak hoz-
zá, lelkiismeretesen nyújt szakmai se-
gítséget. Szakmai tudását folyamatosan
fejlesztette, mindig nagyobb hivatástu-
datot érzett a munkája iránt. Pontos, ki-
tartó, precíz munkavégzése miatt az
állomány tagjai közt húzóerõt képez,
maximálisan lehet a munkájára számí-
tani. A szakmai felkészültsége jó színvo-
nalú, megbízható, stabil munkaerõ. 
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A felújított celldömölki Tesco 2018. au-
gusztus 16-tól kezdve még több friss,
helyi termékkel és még kényelmesebb,
barátságosabb bolti környezettel áll a
vásárlók rendelkezésére. A csaknem
egyhónapos átalakítási munká latok
során, a minõség-érték-kénye lem hár -
ma sát szem elõtt tartva, az áruház kí-
nálatába a korábbinál több friss, helyi
élelmiszer került, miközben a belsõ tér
is teljes átalakításon esett át és új di-
zájnt is kapott. Az áruházat Ágh Péter
Vas megyei országgyûlési képviselõ,
Fehér László, Celldömölk polgármeste-
re és Pártos Zsolt, a Tesco ügyvezetõ
igazgatója adta át a vásárlóknak.

A Tesco 20 éves hazai mûködése során
a magyar gazdaság meghatározó sze -
rep lõjévé vált. A 2015-ben létrejött Tes -
co Európa segítségével erõsebb lett a
vállalat és egyszerûsödött mûködése.
Ennek köszönhetõen az áruházlánc
hosszú távon tovább erõsíti megszerzett
pozícióját. Az egyik legnagyobb privát
munkaadó az országban: közel 18 ezer
munkatársának biztosít állást. 205 ma-
gyarországi áruházában hetente átlago-
san 3 millió vásárlót szolgál ki friss élel-
miszerrel. A Tesco Online Be vásárlás
Szol gáltatásával, kényelmi formátumú

üzleteivel és hipermarketeivel napról
napra közelebb viszi vásárlóihoz az el -
érhetõ árú és jó minõségû termékeket.
Szállítóinak csaknem 80 százaléka –
több mint 1100 vállalkozás – magyar.
Az áruházlánc aktívan támogatja az
egészséges táplálkozás elõtérbe kerülé-
sét, az élelmiszerpazarlás elleni küzdel-
met és a helyi közösségeket. A cell dö -
mölki Tesco belsõ terét tovább szeg-
mentálták, így alaprajz, bolti eligazodás

és fizetési folyamat tekintetében is le-
tisztultabb lett. Az átláthatóbb, barátsá-
gosabb és közvetlenebb vásárlói térben
a kisebb, mindennapos, és a hétvégi,
nagyobb bevásárlások is köny nyedén
elintézhetõk. Mindemellett a kínálat is
bõvült: még több friss étel, még több
lokális és magyar termék kapott helyet
a palettán, természetesen a Tescótól
megszokott szezonális ajánlatokkal ki-
egészülve. A megújult üzlet megnyitó-
ján Ágh Péter a hazai termé kek elér -
hetõségének fontosságát emel te ki,

hangsúlyozva a magyar és helyi ter -
melõk támogatásának szükségességét. 
– Pártos Zsolt az ünnepélyes megnyi-
tón elmondta: – A vásárlói szokások és
igények folyamatosan változnak, így a
Tesco üzleteinek is az új fogyasztói
attitûdök mentén, azokat támogatva,
azokhoz alkalmazkodva kell változniuk.
Nagy öröm és büszkeség számunkra,
hogy Celldömölk lakói a mai naptól
kezdve még gyorsabban, kényelme-

sebben, és barátságosabb környezet-
ben intézhetik bevásárlásaikat, miköz-
ben munkatársainknak is kellemesebb
munkahelyi környezetet teremtet-
tünk.” A Tesco a vásárlói élmény foko-
zása mellett a celldömölki alkalmazot-
taira is külön, kiemelt figyelmet fordí-
tott: az átalakítás és az emiatt szük -
ségszerûvé vált átmeneti zárva tartás
alatt senki sem esett ki a munkából, ez
idõ alatt másik Tesco üzletekben kap -
tak munkalehetõséget. A celldömölki
dolgozók mindeközben a vállalat által
biztosított, ingyenes továbbképzése-
ken is részt vehettek, hogy csiszolhas-
sák szakmai és személyes kompe -
tenciáikat. Az újranyitással egyidõben
a létszám is bõvült. Mostantól 8 új
dolgozóval erõsíti a Tesco a celldömöl-
ki csapatot. A Tesco számára kiemelten
fontosak a helyi közösségek, ahol vá-
sárlói és munkatársai élnek. Ennek
jegyében az üzletlánc a celldömölki üz-
let újranyitása alkalmából az összes,
augusztus 16-án és 17-én regisztrált,
4000 Ft fölötti vásárlás 10%-át (de mi-
nimum 800.000 Ft-ot) a helyi Népjóléti
Szolgálatnak adományozza. 
– Az üzletnyitás óta eltelt idõben bebi-
zonyosodott, hogy a Tesco Áruház lete-
lepedése városunkban fontos az itt
élõk számára. Egyrészt munkahelyeket
jelent a celldömölkieknek, másrészt a
lakosság ellátása szempontjából is
kedvezõ az áruházlánc jelenléte. Aki
ide betér, az kedvezõ árú és gazdag
választékú kínálatot talál, az áruház -
lánc saját márkás termékeibõl is válo -
gathat. Városvezetõként köszönöm,
hogy társadalmi szerepvállalásukat
Celldömölkön azzal teljesítik ki, hogy a
nyitási akciójukkal a celldömölki böl -
csõ dét támogatják – hangsúlyozta Fe -
hér László. (X)

Celldömölkön megújult Tesco várja a vásárlókat
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Celldömölkön immár több mint egy év-
tizede az augusztus 20-i ünnepségek ré-
szévé vált egy másik ünnepélyes ese-
mény is, a Vulkán Gyógy- és Él mény -
fürdõ születésnapja. 2005-ben ugyanis
ezen a napon nyitotta meg kapuit a
komplexum, mely azóta is évrõl évre
megújulva, korszerûsödve várja a für -
dõzni, kikapcsolódni vágyó látogatókat. 

Augusztus 19-én 13. születésnapját
ünnepelte a fürdõ, természetesen ez-
úttal is akciókat, kedvezményeket és
színes programokat kínálva a vendé -
geknek. Hosszú idõ után elõször végre
az idõjárás is kedvezett az esemény-
nek, vasárnap délután akár a teltház
táblát is kiaggathatta volna a komple-
xum, zsúfolásig teltek a medencék és a
vízpart is. A születésnapi programok
pedig már kora délelõtt elkezdõdtek.
Volt kerékpáros és motorkerékpáros
ügyességi verseny, íjászat, arcfestés és
csillámtetoválás. Délután lehetõség
nyílt búvárkodásra, valamint a Celldö -
mölki Önkormányzati Tûzoltóságnak
köszönhetõen egy vidám habpartyra.
Mindeközben fellépett Csepreg Város
Mazsorett Csoportja, majd a nap sztár-
vendégei, az Irigy Hónaljmirigy, akik-
nek koncertjére még a nagy kánikula
ellenére is hajlandók voltak elhagyni a
vendégek a hûsítõ medencéket. A kon-
cert után a születésnap hivatalos része
következett. Ünnepi köszöntõt mon-
dott Fehér László polgármester, fel -
idéz ve a fürdõ 13 éves múltját. Be -
számolt a létesítmény átadásáról, a
kültéri medencék kialakításáról, a

gyógy vízzé nyilvánításról, a hotel és a
kemping létesítésérõl, a szaunával és
csúszdákkal való bõvítésekrõl, valamint
a közeljövõben megvalósuló két külté-
ri termálmedence kialakításáról. Lóránt
Gábor, a fürdõ ügyvezetõ igazgatója
hangsúlyozta, elnézve a sok kisgyer-

mekes családot büszkén kijelenthetik,
hogy méltán érdemelte ki a Vulkán
fürdõ a családbarát címet. Ágh Péter
országgyûlési képviselõ megjegyezte,
érdemes a komplexumnak leküzdenie

a felmerülõ akadályokat, hiszen látha -
tó, hogy a fürdõ egyre ismertebbé és
egyre népszerûbbé válik. A rögtönzött
közvéleménykutatás is alátámasztotta,
hogy nagyon sokan érkeznek a me-
gyehatáron túlról, akik Celldömölköt
választották a hosszúhétvége úticéljá-

ul. A beszédek után természetesen az
ünnepi tortázás sem maradhatott el,
melyben a város és a fürdõ vezetõi
mellett Lávi, a Vulkán fürdõ kabala -
figurája mûködött közre. »NÉMETH NÓRA

Évek óta problémát jelent a városban a
közterületek állapota, rengeteg panasz
érkezett az önkormányzathoz a megron-
gált, szemetes területek miatt, a közte-
rületeken való alkoholfogyasztás és a
közösséget sértõ magatartás ügyé ben. 

A testület tavaly júniusban épp ezért a
helyi rendelet módosításáról döntött,
illetve az érvényben lévõ jogszabályok
szigorúbb betartatását szorgalmazta. A
szabályozások azonban nem érték el
céljukat, a képviselõ-testület ezért jú -
nius 27-i ülésén a polgárõrség és a
hatóságok együttmûködésével újabb
intézkedést hozott, közös éjszakai jár -
õrszolgálatot szervezett a polgárõr ség,
a rendõrség és a közterület-felügyelet

munkatársaival. A közös járõr szolgálat
immár közel két hónapja zajlik, és a ta-
pasztalatok alapján elmondható, hogy
van eredménye. A hatósági jelenlét
visszaszorítja a rendbontásokat, és
többnyire sikeresen tartatja be a kö -
zösségi együttélés alapvetõ szabá lyait.
Ahogy azt a városvezetõk és a jár -
õrözésben résztvevõ szervek is hang -
súlyozzák, az intézkedés célja nem a
pénzbírságok kiszabása (melyre azon -
ban a szabályszegõk a járõrszol gálatok
során fokozottan számíthatnak), mind-
össze a rendeletek betartatása, és ez-
zel egy tisztább, rendezettebb város-
kép elérése, a lakosság kom fort -
érzetének növelése. Fontos azon ban
megjegyezni, hogy nem a járõr szol -

gálatot teljesítõ szervek kizárólagos
feladata a közterületek rendben tar -
tása. A fiatalok szabály tisztelõ maga -
tartásának elérése elsõ sorban ne velési
feladat volna, fõként a szülõk részérõl,
a terek tisztántartásának kérdésében
pedig a vendéglátóhelyeknek, keres-
kedelmi egységeknek is vannak köte -
lezettségei. A közös jár õrözésekre a
hét több napján is sor kerül, elsõsorban
az esti és a késõ éjszakai órákban, ami-
kor a legtöbb rendbontás tapasztalha-
tó. A rendfenntartó szervek és az ön-
kormányzat bízik abban, hogy az
együttes fellépés eléri célját, és a
lakosság együttmû kö désével Celldö -
mölk egy rendezettebb, tisztább város-
sá válhat. »NÉMETH NÓRA

Születésnapot ünnepelt a Vulkán fürdõ

Éjszakai járõrszolgálat a városban
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A Kemenesaljai Nyugdíjas Vasutas Klub
12. alkalommal rendezett regionális
kulturális találkozót társklubjai részvé -
te lével a mûvelõdési központban, au-
gusztus 11-én. A programon hét vas-
utas nyugdíjas csapat képviseltette
ma gát, a házigazda cellieken kívül a
soproni, a szombathelyi, a nagykani-
zsai, a tapolcai, a székesfehérvári és a
szentesi klubok tagjai. 

A rendezvény kezdetén az idei év két
celli elhunytjára emlékeztek az egy -
begyûltek: Romhányi László és Horváth
Dezsõ tagtársakra, majd Borsi Sán -
dorné, a Vasutas Nyugdíjas Klubok
Országos Szövetségének elnökhelyet -
tese mondott köszöntõt. Beszédében a
kulturális találkozó jelentõségét taglal-
ta, amelynek fontos szerepe van mind

az értékek közvetítésében, mind a szó-
rakozásban, nem utolsósorban pedig
abban, hogy a nyugdíjas vasutas klu-
bok tagjai ismét találkozhatnak egy-
mással. 
Fehér László polgármester szintén kö -
szöntötte a találkozó résztvevõit, kie-
melve Celldömölk ízig-vérig vasutasvá-
ros voltát, mely már a városegyesítés
idején is Nyugat-Magyarország nagy
vasúti csomópontjaként funkcionált.
Marics Sándorné önkormányzati kép -
viselõ, az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület elnöke is szólt a résztve -
võkhöz, majd a városvezetõvel együtt
ötven alkalmas Vulkán fürdõbelépõt
adott át a celli klub vezetõségének.
Pálné Horváth Mária, a celli klubfoglal-
kozásoknak helyet adó Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár igaz-

gatójaként üdvözölte a megjelenteket,
hangsúlyozva a Kemenesaljai Nyug -
díjas Vasutas Klub tagjainak aktivitását,
akik jó példaként szolgálhatnak közös -
ség építésbõl, összetartásból. 
A köszöntõk utáni kultúrmûsor kere -
tében elsõként a székesfehérvári Becze
Margit tolmácsolásában hangzottak el
erdélyi dalok, majd három diák: Nemes
Attila (zongora), Szabó Anna (furulya),
és Nemes Adrián (szaxofon) adott elõ
hangszerén néhány kellemes dallamot.
Az Alsósági Idõsek Klubja hölgytagjai
“Börtönrock” címmel mutattak be vi -
dám mûsort, majd a celli klub férfi
tagjaiból tavaly szervezõdött kórus is
színre lépett, nótáikkal megalapozva a
jó hangulatú beszélgetõs, táncos, ze-
nés délutánt. 

»REINER ANITA

Nyugdíjas vasutasok, ha találkoznak…

Erdélyben jártunk
A Celldömölki Városi Általános Iskola
két osztálya kísérõikkel a Határtalanul!
program keretében egy hétig Erdély -
ben kirándult.

2018. május 2-án hajnali 4 órakor in-
dultunk. Az út közel 8 órás volt. A ha-
táron viszonylag gyorsan átjutottunk. A
délutánt Nagyváradon töltöttük. Lát -
tunk sok nevezetes épületet, például a
Kanonok sort, a Nagyboldogasszony
Székesegyházat, ahol a kincstárban is
körbe nézhettünk. A Holnap Társaság
szobraival fotót is készítettünk. A bel-
városi séta során megtekintettük Szent
László király szobrát, a Fekete Sas Pa -
lotát és érdekességképpen még egy
múmiát is az egyik templomban. A nap
végén pedig fáradtan foglaltuk el szál-
lásunkat, vacsoráztunk, megoldottuk
aznapi feladatainkat, majd lefekvésig
jó hangulatban beszélgettünk, nevet-
géltünk és zenét hallgattunk.
Második napunkon utunkat a Tordai-
hasadék felé vettük, de elõtte a Ki -
rályhágón megszemléltük a tájat. A
hasadék belseje gyönyörû, de veszé-
lyes volt. Csúszós köveken közle ked -
tünk, és a patak fölött függõhidakon
mentünk át. A nap további részében
meglátogattuk a nagyenyedi Bethlen
Gábor Református Kollégiumot, ahol
idegenvezetõnk elmesélte A nagy -
enye di két fûzfa történetét. Megko szo -
rúztuk az erdélyi fejedelem udvaron
található szobrát. A nap következõ ál-
lomása Gyulafehérvár volt. Itt az volt a
feladatunk, hogy minél több szobrot

fényképezzünk le. A Szent Mihály Szé -
kesegyházban leróttuk kegyeletünket a
Hunyadi család sírboltja elõtt. Ezután
Déva felé vettük az irányt. Itt vacsoráz-
tunk, és a szállásunk is itt volt.
Kirándulásunk következõ napját Maros -
illyén indítottuk a Veres bástyánál,
Beth len Gábor születési helyén. Rend -
hagyó történelemórában volt részünk.
Aki akart, beöltözhetett középkori ru-
hába. Innen Vajdahunyad várába veze-
tett utunk. Meghallgattuk a Hunyadi
családról szóló legendát, majd a mun-
kafüzetben megoldottuk a feladatokat.
Ezután visszautaztunk Dévára. Mivel a
sikló nem mûködött, így kénytelenek
voltunk felmászni. Úgy gondoljuk, a ki-
látásért megérte. Este beszélgettünk és
játszottunk a gyermekotthonban lakó
gyerekekkel.

Utolsó elõtti napunkon ellátogattunk
Máriaradnára. Aradon megemlékez-
tünk a 13 aradi vértanúról, megszem -
léltük a vesztõhelyet, a Szabadság
szobrot, Városházát. Nagyszalontán
megnéztük Arany János szülõházát,
majd elfoglaltuk a szállásunkat, ami
szintén egy gyermekotthonban volt.
Lehetõségünk nyílt arra, hogy megis-
merkedjünk az itteni gyerekekkel. Utol -
só napunkon ellátogattunk Arany Ju -
liska sírjához és a Csonka toronyhoz,
majd hazaindultunk. 
Felejthetetlen öt napban volt részünk!

»KOZMA PETRA 7. A
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Élénk érdeklõdés a balatonrendesi tábor iránt
Két hét alatt több mint száz diák tábo-
rozott Balatonrendesen, az önkor-
mányzat táborában. A strand, a külö n -
bözõ tábori programok jó idõtöltést kí-
náltak a gyerekeknek.

Celldömölk Város Önkormányzata ta-
valy döntött arról, hogy két turnusban
hirdet meg tábort a Celldömölkön élõ,
általános iskolás korú gyerekek számá-
ra, ezért pályázatot hirdetett a Balaton -
rendesi Üdülõtábori táborozásra. A
Kép viselõ-testület szerette volna a csa-
ládokat anyagilag segíteni, ezért a tá-
borozási költségek felét kifizette a csa-
ládok helyett. Így a 21 ezer forint he-
lyet 10 és fél ezer forintba került a tá-
borozás egy gyermeknek. A pályázat
kiírására több mint százan nyújtottak
be pályázatot. A kiírásban a tanórai,
tan órán kívüli tevékenységet, a maga-
tartást is figyelembe vették, a pályázók
többsége megfelelt a kiírásnak.
Július közepén két turnusban így egy-
egy hétig nyaralhattak a gyerekeke
Balatonrendesen, abban a táborban,
amely több évtizede van a város tulaj-
donában. A tábort az idei szezonra fel -

újította a mûködtetést végzõ Város -
gond nokság. A korszerûsítést tovább
folytatják, hogy még kényelmesebb le-
gyen az ott táborozóknak.
A táborban természetesen a strandolás
volt a fõ program. A táborban az isko-

lák pedagógusai táboroztattak, a stran -
dolás mellett számos szabadidõs prog-
ramot szerveztek a gyerekeknek, akik-
nek így igazán vidáman telhetett a ba-
latonrendesi hét.

»ÚK
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A CVSE labdarúgó-csapata megyei bajnokságban játszik
Kovács Balázzsal, a csapat edzõjével készült interjú a szezon kezdete elõtt
»Az elõzõ szezon közepén elkeltek a do-
bogós helyezések, így megkezdted a fia-
talítást. Hogy látod, ebben a szezonban
miként kamatozható?
– Tudjuk és remélem fogjuk is kamatoz-
tatni, hiszen gyakorlatilag elmondtam
már sokszor és sok helyen, hogy Cell -
dömölk két korosztályos csapat. Tehát
vannak a fiatalok és az idõsebb, maga-
sabb osztályokat megjárt játékosok, akik
még bõven felveszik a versenyt és na-
gyon jó hatással vannak a fiatalokra. Ezt
szerettük volna már tavaly is összegyúr-
ni, úgy gondolom, hogy mindenki kapott
lehetõséget, tudott bizonyítani. Nagyon
örülök, hogy ez a fiatal keret végül is
együtt maradt. Az itthon tartásuk fontos
volt, hisz nagy a kereslet irántuk. Köszö -
net a vezetõségnek és minden olyan sze-
mélynek akik segítettek abban, hogy
együtt maradjon ez a gárda. Én nagyon
remélem, hogy azt az utat amit meg-
kezdtünk, tudjuk folytatni, sokat várok
tõlük és bízom is bennük. Azt látni kell
hogy a támadó szekciónk nagyon megfi-
atalodott, a rutin és a higgadtság sok
esetben még hiányzik, de a lendület re-
mélem sok esetben átsegít majd.
A jelenlegi Megyei I-ben mindenki meg-
tanult úgy mond védekezni, kevés csapat
vállalja fel a nyílt, támadó futballt, mi
köztük vagyunk. Szeretnénk ezt tovább
vinni, tovább fejlõdni,úgy gondolom,
hogy a játékosok képességei, tudása ezt
lehetõvé teszi.
»A játékos keret miként alakul?
– Szép Tamás, Bíró Tibor, Osvald Márkó
kapusok, Gyõrvári Gábor, Varga Jenõ, Vi rág
Martin, Péter Dávid, Huszár Tamás, Lem -
peg Olivér, Enyingi Márk, Szuh Fe renc,
Gorácz Máté, Büki Martin, Orosz Norbert,
Molnár Tamás, Horváth Dávid, Kovács
Zalán, Klauzer Ádám, Szép Dániel, Piri
Balázs Czöndör Bálint mezõny játé kosok.
21-es keretünk van, én az összes fiatalra
számítok, mindegyik megkapja a lehetõ -
séget, azt az elegendõ játékpercet, hogy
bizonyítani tudjon. Szeretnék mindenki -
nek lehetõséget adni és fogok is, hiszen
mindenki kiérdemelte.
»Milyen esélyt látsz a bajnoki cím meg-
nyeréséhez?
– Könnyebb lenne a helyzetünk ha Né -
meth József, Bodor Tibor, Vajda László ru-
tinos játékosok itt lennének. Nagy érvá-
gás nekünk, gyakorlatilag úgy fogalmaz-
tam, hogy legalább 40-45 gól távozott.
Jocek 32 gólt rúgott ezzel megyei gólki-
rály volt, személye, kisugárzása, hatása a
fiatal játékosokra pótolhatatlan. Tibi sze-
mélyében olyan játékos távozott, aki
nagyon jól lépett elõre a támadásokkor,

olyan és annyi mélységi passzokat tudott
adni, amit nagyon kevesen, Ducka szélsõ
játékát nehezen pótoljuk, szóval Õk na-
gyon hiányoznak. Próbáljuk persze Õket
pótolni, bár nem nagyon lehet, ezért ki-
csit mást fogunk játszani. Megpróbáljuk
jobban széthúzni a mezõnyt, talán egy
kicsit ki is csalogatni az ellenfeleket, de
kérdésedre válaszolva, ott szeretnénk
len ni a dobogón, markánsan beleszólni
az elsõ helyezésért vívott harcban.
Fontos hogy azok a fiatal játékosok, akik
eddig úgymond, ha nem is epizód
szereplõ, de jó kiegészítõk voltak az
idõsebbek mellett, mennyire tudják majd
átvállalni a vezérszerepet, mert át kell.
Nagyon szeretném, ha úgy állnának hoz-
zá, hogy nem görcsölnek be, ezen va-
gyunk folyamatosan. Azt azért látni kell,
hogy nem lesz könnyû dolgunk, sok
csapat próbál erõsíteni, egymástó, más
megyékbõl, fiatalokat felhozni, tehát
nem lesz gyenge csapat, sok egyforma
képességût látok, ahogy ismerem a
mezõnyt. Azaz mindenki tud kellemetlen
lenni, nem várok sok nagy gólarányú
mérkõzést. Stabil csapatok vannak, jó és
felkészült edzõkkel, de szeretnénk meg -
elõzni mindenkit. 
»A feljutásról még nem érdemes beszélni.
– Én úgy látom, hogy a magyar bajnoksá-
gok közül a legnagyobb szakadék a Me -
gyei I. illetve az NB III. között van.
Gyakorlatilag az NB III-as csapatok 90 %-
a profi, óriási költségvetési különbség
van a két osztály között. A város vezeté-
se és a szakosztályvezetés is korrekt kö-
rülményeket biztosít a Megye I. osztály-
hoz, így minden feltétel adott ahhoz,
hogy jól szerepeljünk. 
»A Magyar Kupából kiestetek, Kõszegen
egy 2:2-es mérkõzés után tizenegyesek-

kel kikaptatok. Miként értékeld?
– Óriási kudarc, ne szépítsük, gyakorla tilag
uraltuk a mérkõzést, szinte át sem lépték
a félpályát, egy-két szórványos ellenakci-
ót vezettek, sajnos két óriási hi bánkból
visszahoztuk õket a meccsbe. Ezután nem
tudtuk a helyzeteinket berúgni, így
járunk, ha nem rendezzük le idõben a
meccset. Azzal vágtunk neki a Kupának,
hogy feljussunk az országos táblára,
Celldömölkhöz méltóan próbáljunk szere-
pelni. Sajnos ez nem sikerült, óriási ku-
darc volt számomra és remélem, hogy a
csapat a Vas megyei kupában javít.
»A 4 város kupát megnyertétek Barcson.
Jó csapatjáték jellemezte a mérkõzé -
seket. Úgy látod, hogy ezt a szellemet
kell átvinni a bajnoki mérkõzésekre is?
– Ez egy kétnapos kupa volt Barcson, jól is
muzsikáltak a srácok, a pályán és a pályán
kívül is. Ez egy presztízs torna.  Ural tuk a
két mérkõzést, annak ellenére, hogy a
Körmend ellen is megszenved tünk, de
megérdemeltük a döntõbe kerülést, s a
Barcs ellen is mi domináltunk.  Gólokkal
kellett volna megnyernünk a mérkõzést,
sokadjára mondom, idén a helyzetkihasz-
nálásunkon sok fog múlni. Azt el tudom
mondani, hogy nagyon tetszik a csapat
hozzáállása, az edzés látogatottság a ta-
valyihoz képest is javult, pedig a tavalyi is
jó volt. Még többet akarnak a játékosok,
még többen kapnak játék lehetõséget. Azt
látom, hogy érzik, hogy be tudnak kerülni
a csapatba, az én felelõségem az, hogy
mindenkit tûzben tartsak. Mindenképpen
bizakodóan vá rom a rajtot, nem lesz
könnyû egy jó képességû, új edzõvel fel-
álló, Egyházas rádóc ellen. Még egyszer
mondom, szeretnénk ott lenni a tabella
elején, ezért mindent megteszünk hétrõl-
hétre! »G. S.

AZ ELÕZÕ BAJNOKSÁGBAN EZÜSTÉRMET SZERZÕ CSAPAT, A CSAPAT MAGJA AZ IDEI BAJNOKSÁGBAN IS JÁTSZIK.
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I M P  R E S   S Z U M

Augusztus 15-e Nagyboldogasszony
ünnepe, amikor a Szûzanya mennybe-
vételére emlékezik a katolikus egyház.
A jeles nap parancsolt ünnep, ennek
megfelelõen délelõtt a kegytemplom-
ban, este pedig a romtemplomnál tar-
tottak szentmisét. 

A 10 órai szentmise Török Csaba atya
celebrálásával zajlott, hálából a Szûz -
anya tiszteletére. Az atya prédikációjá-
ban kiemelte, hogy Mária mennybe-
menetelének napja az egyházi év
egyik legnagyobb ünnepe, a nem
Jézust középpontba helyezõ ünnepek
közt pedig egyértelmûen a legna -

gyobb. A Szûzanya jelentõségét hang-
súlyozva elmondta: élete során min-
den rezdülésében Istent hordozta.
Török Csaba igehirdetését a következõ

gondolatokkal zárta: Máriához, ha fo -
hászkodunk, arra kérjük õt: „Taníts
meg hinni!” Az esti szertartásra a dö-
mölki romtemplomnál került sor, mely-
nek kriptájában nyugszik Lancsics Bo -
nifác bencés szerzetes, aki már 1725-
ben Nagyboldogasszony napjára zarán-
doklatra hívta Kemenes-vidék papjait
és híveit, és sokat dolgozott azon, hogy
a hely egykori Mária-kegyhely jellegét
felújítsa. A kultikus helyen bemutatott
szentmisének Sárai-Szabó Kelemen
bencés szerzetes, a gyõri bencés rend-
ház perjele vezetésével lehettek tanúi
a hívõk.

»REINER ANITA

Nagyboldogasszony búcsú két szentmisével
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Munkatársat keresünk
szergényi telephelyünkre 

állatgondozói munkakörben

Feladatok: állatok körüli teendõk ellátása (pl. takarítás,
gondozás, gyógyszerezés, egyéb fizikai munka).

Amit elvárunk: állatszeretet, büntetlen elõélet,, nagy
munkabírás, rugalmasság és csapatjátékos szemlélet.

Amit kínálunk: kellemes munkakörnyezet, energikus,
vidám csapat, szükség esetén szállás biztosítunk.

Munkakezdés azonnal.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, nettó fizetési
igény megjelölésével az info@noeallatothon.hu ema-
il címen lehet.




