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CELLDÖMÖLK

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

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

Fa-Gyula
Fatelep

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

TÛZIFA FA-GYULA
FATELEPRÕL!
Széldeszka, deszkavég: 2000 Ft/q

Akác kugli:

4490 Ft/q

KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
RENDELÉSÉT TELEFONON IS
LEADHATJA.

FOLYAMATOSAN KAPHATÓ:

DESZKA, GERENDA, LÉC
RÉTEGELT LEMEZEK
FAROSTLEMEZEK
LAMINÁLT LAPOK
BÚTORLAP SZABÁS, ÉLFÓLIÁZÁS
RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBE IS BEHOZHATJA.
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KÖZÉLET

Továbbépítve Szent István örökségét
Megemlékezés az Államalapítás és az új kenyér ünnepérõl
2020. augusztus 20-án rendezte meg
városunk önkormányzata és a Kemenesalja Mûvelõdési Központ és Könyvtár
az Államalapítás és az új kenyér ünnepét
a Városháza elõtti téren. Kettõs ünnep
volt ez, hiszen ezen a napon ünnepelhettük azt is, hogy tíz éve annak, hogy
új városházája van Celldömölknek.
A Himnusz elhangzása után Nagy
Gábor, a Soltis Lajos Színház igazgatója
olvasta 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 tanács (döntéshozás) súlyáról, az értékek
megõrzésérõl, az imádság megtartásáról, a kegyességrõl, az irgalmasságról
valamint a többi erényrõl.
Fehér László, Celldömölk polgármestere
köszöntõjében megemlékezett a tavalyi
évrõl, amikor is Celldömölk várossá avatásának 40. esztendejét ünnepeltük. Az
ünnepet azonban beárnyékolta a 2020.
év tavasza, amelynek meghatározó eleme volt a világjárvány. Szent Istvánról
szólva a következõket mondta:
– Elfogadott vélemény, hogy õ a legnagyobb magyar király történelmünkben.
Egy olyan államférfire emlékezünk, aki
a nyugati kultúrkörhöz csatolta hazánkat. Szent István hatalmas elszántsággal, ugyanakkor végtelen alázattal szolgálta nemzetét. Rendíthetetlen hite vezette munkájában, mely nyomán alakja
példaként állhat elõttünk is. István király
tetteinek ereje abban rejlett, hogy nélkülözött mindenfajta öncélúságot, sõt,
ellenkezõleg: biztonságot, jövõképet
adott az országnak. Az õ példája nyomán kell nekünk is dolgozni, mert csak
így tehetjük jobbá az országot és
Celldömölköt egyaránt – hangsúlyozta a
városvezetõ, majd folytatta: – István
többek között befejezte a pannonhalmi
bencés apátság építését, ami számunkra különösen fontos, hiszen a
Pannonhalmáról érkezett szerzetesek
hoztak magukkal az újonnan épült
templom és kolostor számára egy
Szûzanya-szobrot. Zarándokhellyé lett
templomunk mellett a bencés kolostor
is fontos szerepet töltött és tölt be városunk életében. Az ünnepi helyszínhez itt
van a kapcsolódási pont, hiszen 10 éve,

2010-ben költözött ki az önkormányzat
az egykori rendház épületébõl, és vette
birtokba az új Városházát.
A Városháza építését 2006-ban határozták el, amikor a Pannonhalmi Bencés Fõapátság úgy döntött, hogy az addig a polgármesteri hivatalnak helyet
adó egykori rendház épületét visszaigénylik. Kiss Péter miniszter úr, Celldömölk Város Díszpolgára közbenjárására Celldömölk a kártalanítási összeget 2006 januárjában megkaphatta,
ennek köszönhetõen vállalkozhatott az
önkormányzat arra, hogy új városházát
épít. Kiss Péter miniszter úr iránti
tiszteletbõl és kegyeletbõl alakították
ki a Városháza melletti parkot és csobogót, melyet róla neveztek el.
– Amint a magyarság történelmében
meghatározó volt az egy évezreddel
ezelõtti államalapítás, úgy városunk
életében is meghatározó minden
egyes lépés, mely a fejlõdést szolgálja.
Szent István korában is az egymás
iránti bizalom, az összefogás volt az
egyik záloga az erõs, fejlõdésre képes
Magyarország megteremtésének. Városunkban is így van ez, az üzenet ma
is aktuális… Augusztus 20-a a termények betakarításának idõszaka is. Ez
így volt ezer éve és így van ma is. A
megérlelt gabona bekerül a helyére,
kenyér lesz belõle. Ma ünnepeljük az új
kenyeret is. Sajnos mindig voltak és bizonyára lesznek is, akiknek kevesebb
jut, más mellett kenyérbõl is. István királyunk gondoskodott azokról is, akik-

nek kevesebb jutott, akik szegényebbek voltak. Nekünk is gondoskodnunk
kell azokról, akik jobban rászorulnak a
segítésre. S ennek nem csak az ünnepek kapcsán kell eszünkbe jutni. És
nem is kell, hogy hangot adjunk neki.
Tegyük csendben, jusson mindig egy
kis hely a szívünkben arra, hogy másoknak segítsünk – zárta köszöntõjét a
városvezetõ.
Ezt követõen Majthényi László, a Vas
Megyei Közgyûlés elnöke mondott ünnepi beszédet. Szent Istvánról szólva elmondta: nem véletlen, hogy Vajkból
István lett, hogy a keresztségben éppen
István vértanú nevét vette fel. Ezután rátért a koronázási ékszerekre, ezek jelképi értelmezésére. Majd, mivel ekkor ünnepeljük az új kenyeret is, megemlékezett azokról is, akik ezt létrehozták.
Elnök úr beszédét követõen ökumenikus igehirdetés következett, majd
Németh Zoltán plébános és Rácz Dénes
evangélikus lelkész megszentelték és
megáldották az új kenyeret. Majd a kitüntetések átadása következett. A kitüntetéseket Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármesteraszszony, Hencz Kornél alpolgármester
és Farkas Gábor jegyzõ adták. Az eseményen jelen volt dr. Petykó Csilla,
Kiss Péter felesége is, aki Fehér Lászlóval a Kiss Péter-díjakat adta át.
Az ünnepi mûsorban közremûködtek
Kovács Kinga, Varga Friderika és Fülöp
Soma.
»LOSONCZ ANDREA
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Celldömölk város kitüntetettjei I.
Celldömölk Város Érdemérem kitüntetésben valamint Celldömölk Városért
Emléklap elismerésben részesülnek
azok személyek, akik a közéletben, hivatásukban, szakmájukban, oktatásinevelési, egészségügyi-szociális területen végzett kiemelkedõ tevékenységükkel hozzájárultak a város értékeinek növeléséhez.

Pedagógusnap alkalmából, a város
közoktatási feladatellátásában végzett
kiemelkedõ tevékenységéért, magas
színvonalú és lelkiismeretes munkája
elismeréseként Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
„Celldömölk Városért Érdemérem” kitüntetést adományozott.
Pedagógusnap alkalmából kitüntetésben részesült Horváth Lászlóné.
Horváth Lászlóné Nagy
Zsuzsanna már gyermekkorától tanár szeretett volna lenni. Ezt a
gondolatot a tanárként
dolgozó édesapja példásan jó kapcsolata
a tanítványaival erõsítette meg még
jobban benne. Tanulmányait a Pécsi
Tanárképzõ Fõiskolán végezte. 1980.
szeptember 1-én kezdett az akkor 1.
számú aztán késõbbi Gáyer Gyula
Általános Iskolában. 40 évet dolgozott
egyetlen munkahelyen. A személyes
példamutatás, a szakmai tudás, a gyermekek tisztelete és az emberség a „ jó”
tanár ismertetõjegyei – vallja.
Pályája elsõ éveiben 3.–4. évfolyamon
volt napközis csoportvezetõ. 1984-ben
a felsõ tagozatban kezdetben biológiát,
majd rajzot, természetismeretet, késõbb mozgóképkultúrát és médiaismeretet tanítani.
Számos tanfolyamon és tréningen vett
részt, amely képzéseken szerzett ismereteket és módszereket beépítette az
oktató-nevelõ munkába. A mûalkotások elemzéséhez szükséges elméleti
és képi anyagot állított össze 1994-ben
a Pauz Kiadó felkérésére. Az összefoglaló kiadvány „Barangolás a képzõmûvészeben” címmel jelent meg és
segítséget nyújt az felsõbb évfolyamok
számára a mûelemzéshez. Pályafutása
csúcsát a gimnáziumban tartott órák
jelentették, ahol 5 évig óraadóként tanított. Örömmel töltötte el, hogy ezen
idõszak alatt számtalan tanuló választotta érettségi tantárgyként a rajz és
vizuális kultúrát és tett belõle jeles
vizsgát. Szakmai munkája keretében
fõiskolásokat mentorált. Tanítványai
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számos versenyen az elsõk között szerepeltek. Aktív részese volt 17 éven át
a táboroknak. 2 évig töltötte be az
igazgatóhelyettes pozíciót.
Szerencsés embernek tartja magát,
mert egész életében azt csinálhatta,
amit szeretett – tanított.
Pedagógusnap alkalmából kitüntetésben részesült Horváth Sándorné
Sali Mária.
Horváth Sándorné Sali
Mária Celldömölkön született és az általános iskolát is itt végezte. Keresztény családban nevelkedett, mely nevelés erkölcsi normáit követi munkássága során is. Már gyermekkorában is
szívesen vigyázott a kisebb szomszéd
gyermekekre, anyáskodott felettük. Ennek okán már elsõ osztályos diákként
tudta, hogy gyerekekkel szeretne foglalkozni. Szakközépiskoláját Szombathelyen végezte óvónõ szakképzésen.
1982 õszén Alsóságon kezdte óvónõi
pályafutását, ahol azóta is gyakorolja
hivatását. 1987-ben Sopronban az Apáczai Csere János Tanítóképzõben szerezte meg felsõfokú végzettségét. Még ez
évben házasságot kötött, melybõl két
lánya született. Nagyobbik lánya szintén gyermekeket segítõ pályát választott. Munkáját a következetesség, pontosság és az igényesség jellemzi. Eddigi
pályája alatt minden gyermek számára
biztosította a feltétel nélküli elfogadást,
az esélyegyenlõséget. Nevelése határozott, következetes, de emellett érzelmi biztonságot és támaszt nyújtó.
Munkatársaival mindig harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik.
Életét és munkásságát a következõ
Brunszvik Teréz idézet jellemzi: „Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal
a leghálásabb munka, ami a földünkön
osztályrészünkrõl jutott, de saját tökéletességünket is ez mozdítja elõre.
Pedagógus nap alkalmából kitüntetésben részesült Kériné Németh
Kalatin
Kériné Németh Katalin
számára mindig egyértelmû volt, hogy gyermekekkel szeretne foglalkozni. Elõször óvónéni szeretett volna
lenni, ezért az általános iskola után
óvónõi szakközépiskolába jelentkezett,
ahova helyhiány miatt nem vették fel.
A gimnáziumi évek alatt fordult a figyelme a tanítói szak felé. Tanítói diplomáját 1994-ben szerezte meg a

szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán. Késõbb elvégezte a
matematika mûveltségi területet. A
diplomája megszerzése után rögtön felvették a Berzsenyi Lénárd Általános
Iskolába elsõs osztályfõnöknek és tanítónak. Immáron 24 éve tanít az alsósági iskolában töretlen lelkesedéssel, korrepetál, szakköröket vezet, iskola elõkészítõ foglalkozást tart és mentorként
fõiskolai hallgatók gyakorlatát is segíti.
Folyamatosan képezi magát. Számos
szakmai kiadványban olvasott elméletet és gyakorlatot gyûjtött össze és épített be a munkájába. Több pályázat
megvalósításában is közremûködött.
Munkája iránt elkötelezett, mindig
megújulásra törekszik. Az elkövetkezõ
éveket sem tudná más pályán elképzelni, hiszen ahogy mondani szokták,
ez a szakma a vérében van. A pedagógusi hitvallása legjobban egy Németh
László idézettel jellemezhetõ: „Azért
vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal,
csendben csiszoljam kristályba!”
Pedagógusnap alkalmából kitüntetésben részesült Lõkkösné Varga Alíz.
Lõkkösné Varga Alíz már
kisgyermek korában óvó
néni vagy tanító néni
szeretett volna lenni. A
falujában tanító alsós tanító házaspár személyisége és szaktudása
mély nyomot hagyott benne, melynek
hatására választotta a pedagógusi pályát. A Sárvári Tinódi Gimnáziumban
érettségizett, majd ezt követõen a
Szombathelyi Tanárképzõ Fõiskola tanító szakán végezte tanulmányait. 1980.
júniusában szerezte meg diplomáját és
augusztusban megkezdte pályáját az
elsõ és egyelten munkahelyén a
Celldömölki Városi Általános Iskolában.
Magyar nyelv és irodalmat, ének-zenét
és rajz tantárgyat tanított, de emellett
osztályfõnöki feladatokat is ellátott.
Pályafutása alatt mentorált fõiskolásokat, volt munkaközösség vezetõ, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi
felelõs. Aktív szerepet vállalt az iskolai
tankönyvellátás biztosításában. Számos
fejlesztés, pályázat megvalósításában
vett részt. 2009–2010 tanév kezdetén
került bevezetésre a kompetencia alapú
nevelés és oktatást segítõ pályázat
Celldömölkön. A pályázat szakmai vezetõjének kérték fel, mely megtisztelõ és
egyben kihívásokkal teli feladat is volt
számára. Diákjait sok éven keresztül készítette fel magyar nyelv és irodalom
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versenyekre, szép eredményekkel.
2009. évben az Apáczai kiadó pedagógiai bírálati munkával bízta meg, mely
során általános iskolai tankönyveket és
hozzájuk tartozó munkafüzeteket bírált
és kézikönyvet készített hozzájuk.
Tanítói hitvallását legjobban az alábbi
Oberlin idézett tükrözi: „A gyermekkor
évei azok az esztendõk, amikor a szív a
legérzékenyebb, a leghajlékonyabb és
legformálhatóbb. Amit oda elültetnek,
azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.”
Pedagógus nap alkalmából kitüntetésben részesült Vargáné Kovács
Marietta.
Vargáné Kovács Marietta Celldömölkön született. 1984-ben végzett a
Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképzõ Karán
orosz–testnevelés szakon. Ezt követõen
a celldömölki Berzsenyi Dániel gimnáziumban helyezkedett el, itt tanít a mai
napig. 1991-ben szerezte meg egyetemi diplomáját a Testnevelési Egyetem
tanári kiegészítõ szakán. Kezdetben torna, kézilabda, labdarúgás, atlétika
sportágakban készített fel diákokat versenyekre. Napjainkban az egyéni sportolók versenyeztetése a feladata. Rendszeresen szervez túrákat, nyári táborokat, úszótanfolyamokat. Aktív szervezõje és résztvevõje az évenkénti Nemzetközi Diáksportnap iskolai rendezvényeinek. Tanári munkája mellett az iskola ifjúségvédelmi felelõse és az iskolai közösségi szolgálat koordinátora.
Nagy lelkesedéssel vezeti évek óta a
Mobilitás héten a kerékpáros és nordic
walking túrákat. A celldömölki Kéktúra
csoport tagja 3 éve. Közvetlen, barátságos személyisége lévén igazi közösségi
ember. Mindenkihez van egy-két kedves szava, akár az utcán sétálva találkoznak, akár az iskolában. Mind kollégáival, mind tanítványaival jó kapcsolatot ápol, segítségére mindig lehet számítani. Személyes példamutatással
igyekszik motiválni a diákokat a rendszeres mozgásra. Az eltelt 36 évben fiatalok generációit igyekezett az egészséges életmódra nevelni és megszerettetni velük a sportot.
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete Semmelweis-nap
alkalmából „Celldömölk Városért Érdemérem” kitüntetést adományoz a
város egészségügyi-szociális ellátásában végzett kiemelkedõ tevékenységért, magas színvonalú és lelkiismeretes munka elismeréseként.
Semmelweis-nap alkalmából kitüntetésben részesült Csótár Anikó.
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Csótár Anikó belgyógyászati asszisztens, Celldömölkön született és az
általános iskolát is itt végezte. Az Entzbruder Dezsõ Egészségügyi Szakközépiskolában
tanult,
majd fogászati szakasszisztensként és a
szülészeten is dolgozott. Az emeltszintû
felnõtt szakápoló képzést Gyõrben
felnõttképzés keretében folytatta. A diabetológai szakosodást a Gyógyszerészeti
és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet keretein belül végezte Budapesten 2014-ben. 1986. augusztus 1-tõl kezdte meg munkáját.
Jelenleg a Kemenesaljai Egyesített
Kórház belgyógyászati szakrendelésén
dolgozik immár 14 éve. A diabetológia
területén folyamatosan tovább képezi
magát és rendszeresen vesz részt konferenciákon. Segítséget nyújt a cukorbetegeknek és a terhességi diabéteszes kismamáknak. Lelkiismeretesen oktatja
õket a cukorbetegséggel kapcsolatos napi és az életminõségük javítását szolgáló
teendõkre. Két gyermeke született, lánya urológusként dolgozik, fia közgazdasági pályára készül. Munkája során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kollégáival és a betegekkel is empatikus,
õszinte kapcsolatot alakítson ki.
Semmelweis-nap alkalmából kitüntetésben részesült Simon Ferenc Gézáné.
Simon Ferenc Gézáné,
Zsédenyi Ildikó Celldömölkön született, gyermekkorát Mesteriben töltötte. Celldömölkön a 410. sz. Ipari Szakmunkásképzõ és Szakközépiskolában
szerzett nõi szabó végzettséget. Ezután
a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban leérettségizett Majd szakmájában helyezkedett el. Késõbb a Tüdõgondozó Intézetben dolgozott 15 évig, az átszervezést megelõzõen. 2008-tól a Népjóléti
Szolgálat Idõsek Otthona Nemesdömölki
úti telephelyén végzi munkáját. Feladatának minél teljesebb körû ellátása érdekében 2011-ben megszerezte a szociális gondozó végzettséget. Az idõsek
gondozása iránt elkötelezett, lelkes és
tisztelettudó, feladatellátásában pontos,
türelmes és lelkiismeretes. Kiváló állóképességgel és szociális intelligenciával
rendelkezik. A gondozottak bizalommal
fordulnak hozzá. Munkatársakkal jó kapcsolatot ápol. 42 dolgos év és a járvány
ideje alatt is munkájához való hozzáállása példaértékû volt. Elkötelezettségét
tükrözi az is, hogy az idõsekkel való foglalkozást nyugdíjba vonulása után is szívesen folytatná.

Semmelweis-nap alkalmából kitüntetésben részesült Somogyi Viktória.
Somogyi Viktória Pápán
született, de gyermek- és
ifjúkorát már Celldömölkön töltötte. Középfokú tanulmányait a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban végezte. Neveltetésének köszönhetõen a szociális-egészségügyi
szféra már ifjú korában közel állt hozzá.
1999-ben végzett Pécsen az Egészségügyi Szakképzõ Iskolában ápoló szakon. Majd ott is helyezkedett el gyermekápolóként. 2004. februárjától dolgozik a Markusovszky Egyetemi Oktatókorház celldömölki telephelyén, ahol
több területen is megmutathatta szakértelmét. Munkáját a belgyógyászati-krónikus osztályon kezdte, de a szülészeten
is dolgozott. Szakmai fejlõdése érdekében 2009-ben a Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális
Intézetében szerzett fõiskolai végzettséget. 2011-tõl kezdte meg munkáját a
Rendelõintézetben, mint vezetõ asszisztens. Két leánya született, akik közül a
nagyobbik szintén az egészségügy,
egészségnevelés területén tanult tovább. Hivatását nagy határozottsággal
és magabiztosággal végzi. Munkatársaival, az ápolókkal, asszisztensekkel és
orvosokkal egyaránt jó kapcsolatot alakított ki. Nagyon fontos számára, hogy a
betegek felé empátiával, emberséggel
és türelemmel forduljon.
Semmelweis-nap alkalmából kitüntetésben
részesült Szabó-Ipsics
Annamária.
Szabó-Ipsics Annamária Celldömölkön született. A Katolikus Általános Iskolába, majd a Berzsenyi Dániel Gimnáziumba járt. Már fiatal korában megfogalmazódott benne, hogy szeretne embereken segíteni,
akik bizonytalanok, elesettek, tanácstalanok. Elsõ diplomáját az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen szerezte társadalmi tanulmányok szakon, majd a
mesterszakot is elvégezte egészségpolitika szakterületen. 2014. augusztusában kezdte meg munkáját a Népjóléti
Szolgálatnál. 2015-ben kezdett el a
szenvedélybetegek ellátásának koordinálásával foglalkozni. Pályája kezdetén
az alapszolgáltatási feladatokat végezte, majd foglalkozott a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés feladataival, belekóstolt a személyügyi feladatokba, a szabályzatok
írásába és még számtalan részterületbe. 2017. novemberében megbízott
igazgatóhelyettes lett, majd 2018. au-
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gusztusától öt hónapig megbízott igazgató. Jelenleg igazgatóhelyettes pozíciót tölt be. Annamária a Népjóléti
Szolgálat fõ feladatának tartja, hogy az
elesetteket, rászorulókat felkarolja,
szükségleteiknek megfelelõ ellátáshoz
juttassa, továbbá azt, hogy a rendszerbe való bekerülésük után is megfelelõ
figyelmet fordítsanak rájuk. Munkája
során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
azt a lehetõ legpontosabban, legalaposabban végezze és az intézmény minden területét minél mélyrehatóbban
megismerje. Ennek érdekében 2018ban jogi tanulmányokat kezdett a
Széchenyi István Egyetemen.
Semmeweis-nap alkalmából kitüntetésben részesült Dr. Tõzsér Mária.
Dr. Tõzsér Mária, gyermek háziorvos, Székelyudvarhelyen született.
Az általános és középiskolát is szülõvárosában végezte.Mindig is vonzotta a gyermekgyógyászat, így az érettségi megszerzése után jelentkezett a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészti Felsõoktatási Intézetébe, ahol 1981-ben,
6 éves képzés után, szerezte meg orvosi diplomáját. Ezután telepedett át
Magyarországra. Pályafutását a móri
kórház gyermekosztályán kezdte, ahol
négy évet töltött el. Ez idõ alatt tette le
a gyermekgyógyászati szakvizsgát.
1994-ben került Jánosházára gyermek
háziorvosként, ahol 14 évet praktizált.
Ez követõen irányította a sors Celldömölkre, ahol szintén a csecsemõket és
gyermekeket láthatta el. A háziorvosi
praxis mellett a Kemenesaljai Egyesített Kórház újszülött osztályán segít
be mai napig, ott csecsemõgondozást
végez. Az idei évben vonul nyugdíjba.
1980-ban ment férjhez, férje építész.
Egy fiúk született, aki logisztikusként
dolgozik. Szívesen utazik a szomszédos
országokba és a hazai tájak szépségeit
is elõszeretettel fedezi fel kirándulásai
alkalmával. Örömmel tölti el, hogy hivatástudata több unokatestvérét is inspirálta a pályaválasztásban. Az elmúlt
12 év alatt számos gyermek gyógyulása tükrözi magas szintû szakértelmét.
Nem akar teljes mértékben elszakadni
a gyermekektõl, gyógyításuktól, mivel
nyugdíjazását követõen is besegít az
újszülött osztályon a kórházban.
Semmelweis-nap alkalmából kitüntetésben részesült Dr. Záborszky Zita.
Dr. Záborszky Zita született 1960-ban Tatán.
Gyermek és ifjú korát
szülõvárosában töltötte,
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iskoláit is ott végzete. A Szegedi
Egyetem Orvostudományi Karán végzett, majd volt tanára révén került a
Markusovszky Kórházba 1988-ban.
1993-ban szakvizsgázott belgyógyászatból, 2000-ben a reumatológiai
szakvizsgát is megszerezte, majd
2004-ben tett egészségügyi szakmenedzser vizsgát. 1999-tõl foglalkozik
mozgásszervi rehabilitációval. Jelenleg
a központi rehabilitációs osztályon dolgozik, ahol osztályvezetõ. Osztályán a
betegcentrikus környezet kialakításához nagyban hozzájárult empatikus
munkája és személyes varázsa. Orvosi
hivatása mellett világ életében tanított. Szegeden az ottani egészségügyi
szakközépiskolában is és az egyetemen is oktatott, többek között anatómiát. Szombathelyre kerülve, szinte
azonnal elkezdett órákat adni a szakközépiskolában, majd a Nyugat Magyarországi Egyetemen. Rendszeresen
szerepel elõadóként szakmai kongreszszusokon, ahol legjobb elõadónak járó
díjjal is jutalmazták már elõadását.
Jelenleg rehabilitációs megyei fõorvos,
valamint tagja a Rehabilitációs Tagozatnak. Két fiú gyermeke van, mindketten egyetemet végeztek. A fürdõ
megnyitása óta dolgozik a gyógyászati
részlegen, kezdetben két kollégájával
együtt. Számos páciens gyógyulását
segítette az évek alatt. Munkájával
hozzájárul a fürdõ egészségügyi részlegének jó hírnevéhez.
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete az állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából „Celldömölk Városért Érdemérem” kitüntetéseket adományozott.
Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából
kitüntetésben részesült
Benkõné Remport Lilla
nyugalmazott bölcsõdevezetõ.
1958-ban Celldömölkön
született. Az általános iskola elvégzése után Budapesten folytatta
tanulmányait. A Balassa János Egészségügyi Szakközépiskolában szerzett
ápolói szakképesítést 1976-ban. Ezt
követõen a celldömölki Kórházban kezdett el dolgozni nõvérként. Két leánya
született 1977-ben és 1979-ben. A
GYES után az 1. számú Bölcsõdében
dolgozott 1986-ig. Munka mellett elvégezte a csecsemõ és kisgyermekgondozó szakot Szombathelyen az Entzburder
Dezsõ Egészségügyi Szakközépiskolában. A bölcsõdék összevonása után
1987-tõl a Területi Gondozási Központ
munkatársa lett. Ennek jogutódánál, a
Népjóléti Szolgálatnál dolgozott 2015-

ig, nyugdíjba vonulásáig. Az intézményen belül számos területen bizonyította rátermettségét és a szakma szeretetét: eleinte az idõsek nappali ellátását
végezte, ahol az I. sz. Idõsek klubjának
vezetõjeként dolgozott, majd ennek áthelyezése után a családsegítésben helyezkedett el. Munkássága hatására
alakult meg az elsõ kisebbségi önkormányzat, egy autentikus cigányzenét
játszó és cigánytáncokat bemutató
gyermek- és ifjúsági együttes, a Fekete
Szemek. Többször szervezett táborokat
roma gyermekek számára. Segítette a
roma holokausztot elszenvedett idõseket a kárpótlások intézésében. Közben folyamatosan képezte magát:
1991-ben a Református Fõiskolán szerzett szociális asszisztensi szakképesítést, 1997-ben diplomázott szociális
munkásként a Pécsi Orvostudományi
Egyetem Szombathelyi Egészségügyi
Fõiskolai Karán, 2002-ben szerzett
kiegészítõ oklevelet az ELTE-n, majd letette a szociális szakvizsgát idõskorúak
ellátása szakosodással. 2003-tól 2015ig vezette a városi bölcsõdét. Ebben az
idõszakban teljesen megújult az intézmény. Kidolgozta a korai fejlesztés
megindítását célzó bölcsõdei pályázat
szakmai programját. 2002 és 2019 között három ciklusban volt a képviselõtestület tagja. Önkormányzati képviselõként nagyfokú határozottsággal és
magabiztossággal képviselte a lakosság
és Celldömölk érdekeit. A testületben
eltöltött évek alatt kiállt többek között
az Óvoda köz útkialakítása, a védõnõi
szolgálat jó környezetbe helyezése, a
Gáyer tér fejlesztése, a lakókörnyezet
nyugalma, biztonsága, tisztasága és a
Soltis Színház Celldömölkre letelepedése mellett is. Nyugdíjas éveit a családjának és a pihenésnek szenteli.
Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából
kitüntetésben részesült
Danka Imre.
Danka Imre tõsgyökeres
celldömölki családból
származik. Celldömölkön
született 1956-ban. Általános iskoláját és a gimnáziumot is itt végezte. 1978-ban a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen végzett növénytermesztõ üzemmérnök szakon. A diploma megszerzése után a Sághegyalja
Mezõgazdasági Termelõ Szövetkezetnél
helyezkedett el növénytermesztési agronómusként. 42 évet dolgozott a Szövetkezetnél és jogutódjainál. Idén, mint
mûszaki vezetõ ment nyugdíjba. Mindig
fogékonyan fordult a közösségi élet felé.
A hegyközség elnökeként a Ság hegy turisztikai és borászati fejlesztésében ját-
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szott kulcsszerepet többek között a villamoshálózat és szilárd burkolatú utak kialakítása során. Tervei szerint a további
fejlesztések hozzájárulnak majd a Ság
hegyi minõségi bor régi hírnevének viszszaállításához. Ebben látja Kemenesalja
kitörési pontját. Maga is termeszt szõlõt
és készít borokat. Családi pincéjében
kóstolható olaszrizling, chardonnay és
savignon blanc. Felesége nyugdíjas pedagógus. 2 fiúgyermekük született Ákos
gyógyszerész, Imre közgazdász. Öt unokájával sokat foglalkozik. Szabadidejében horgászik, vadászik és szívesen
fõz.
Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából
kitüntetésben részesült
Geiger Ernõ.
Geiger Ernõ 1956-ban
született Celldömölkön.
Gyermekkorát Kenyeriben töltötte, az általános
iskolát is ott végezte. 1974-ben Celldömölkön végzett az ipari iskolában,
késõbb 1984-ben Sárváron tett érettségi vizsgát. 1991-ben középfokú munkavédelmi szakképesítést szerzett Budapesten. 1977. 03. 07-én a Közlekedési Tanintézetnél megszerezte a hivatásos jogosítványt. Pályafutását autószerelõként kezdte az Autójavító Szombathelynél 1974-ben, majd a Szombathelyi Pamutiparban gépmesterként
dolgozott. Késõbb Kenyeriben és
Kemenesmagasiban a termelõ szövetkezetek kötelékében folytatta pályáját.
A TSZ megszûnését követõen 1992. január 14-én adódott a lehetõsége a
Polgármesteri hivatalban gépkocsivezetõi álláshelyre. Az önkormányzatnál
töltött 28 év alatt, több mint 1 millió
kilométert vezetett le balesetmentesen. Mindig kitartott célkitûzései mel-
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lett, szakmáját igazi hivatásnak tekintette. Kollégáival korrekt kapcsolatot
ápolt, ahol tudta, segítette õket. A közösségi alkalmak során fõzõtudományával is megismerkedhettek a hivatal dolgozói. 42 évi munkaviszony
után az idei évben nyugállományba
vonult, így több szabadideje marad az
unokájával való játékra.
Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából
kitüntetésben részesült
Koszogovits Norbert.
Koszogovits Norbert a
Rocky Dilly ARRC vezetõje 1977. április 18-án
született Szombathelyen.
Az általános iskolát a Dózsa György Körzeti Általános Iskola sporttagozatos osztályában végezte. Budapesten a Testnevelési Egyetem edzõi szakán végzett
akrobatikus rock and roll sport szakirányban. Számos sportágat ûzött versenyszerûen: vívott, birkózott, úszott, kosárlabdázott és a labdarúgásban is kipróbálta
magát. Testvére unszolására ellátogatott
egy akrobatikus rock and roll táncversenyre, aminek miliõje magával ragadta.
Ezt követõen kezdett versenyszerûen
táncolni és több országos és nemzetközi
versenyen lett aranyérmes. 20 évesen
került Celldömölkre és kezdte meg a
táncosok oktatását. Eleinte a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ csoportjaként
mûködtek, majd 1999. májusától önálló
Egyesületként folytatták a munkát. Az
évek alatt számos területi, országos és
Magyar Bajnoki címet szereztek tanítványai. 9-szeres Világkupa gyõzelem mellett, több dobogós és döntõs helyezéssel
is büszkélkedhetnek világversenyeken.
A vidéki klubok közül az egyik legtöbb
táncost delegálták a Magyar Válogatott
keretnek. Formációs csapatai is rengeteg

sikert értek el. Az egészséges életmódra
való nevelés mellett a fõ célja, hogy a fiataloknak rendszeres fellépési és versenyzési lehetõség biztosíthasson.
Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából
kitüntetésben részesült
Sebestyén Attila
Sebestyén Attila 1963.
július 3-án született Celldömölkön. Általános iskoláját Kemenesmagasiban
végezte, majd gépipari szakra járt a
szombathelyi Latinka Sándor Szakközépiskolába.
A középiskolát követõen Szombathelyen kezdte pályafutását. Késõbb dolgozott a CellTex Kft.-nél, majd a CELLÉP
Kft.-nél, 1998 óta pedig egyéni vállalkozóként tevékenykedik. Jelenleg az S.A.P
Autópatika Kft. tulajdonosa.
A sport iránti érdeklõdése már Kemenesmagasiban kezdõdött, ahol a labdarúgást is kezdte. Késõbb Szombathelyre
a Haladás utánpótlásához, majd a Savaria SE-hez igazolt. A celldömölki labdarúgással 1982 óta fonódott szorosabbra a kapcsolta. 14 évig aktív játékos
volt, mely évek alatt többször nyert a
csapat megyei bajnokságot és aratott
kupa gyõzelmet. Az edzõi pályafutását
az ifi csapattal kezdte meg, majd 1998tól a felnõtt csapat pálya- és vezetõ
edzõje volt. Késõbb az utánpótlás szakági vezetõje, 2012-tõl a csapat szakmai
vezetõje lett. 2015-tõl az élcsapat igazgatója volt az idei év tavaszáig. Két lánya született, akiknek szintén fontos
volt a sport.
Szereti a várost és jól érzi magát
Celldömölkön. Sportvezetõi tevékenységét ugyan befejezte, de a sport iránti
szeretete továbbra is megmaradt, lelkes
szurkoló és aktívan kerékpározik.

Hirdetmény

Alfások, harmadszor

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár (9500 Celldömölk, Dr.
Géfin tér 1.) nem lakáscélú használatra meghirdeti a KMKK Art Mozihoz tartozó 10 m2 büfé helyiséget
(9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.)
bérbe adás céljából.
Részletes feltételekrõl az intézmény
nyitva tartási idejében személyesen
Pálné Horváth Mária igazgató (tel.:
95/779-301) ad tájékoztatást.
Az írásbeli pályázatok benyújtási
határideje: 2020. szeptember 15. ,
beadás helyszíne a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár titkársága.

Harmadik alkalommal szerveztek Alfa
Romeo találkozót a celldömölki alfások. A 2018-ban útjára indult kezdeményezés idén még nagyobb létszámmal folytatódott.
A helyi kezdeményezéshez azonban
nemcsak helyiek csatlakoztak, a felhívásra más városok autósai is, megmozdultak. Az idei rendezvénynek a
Kemenes Vulkán Park melletti füves terület adott otthont. A 10 órai kapunyitást követõen Veiczer Dániel és Tulok
Gabriella a köszöntötte a márka szerelmeseit. Az „alfások” találkozója családias légkörû versenyekkel, programokkal,

bemutatókkal folytatódott. A délutáni
eredményhirdetésen és tombolasorsoláson részt vett Hencz Kornél alpolgármester is, aki bízik abban, hogy jövõre
is legalább ilyen szép számban találkoznak Celldömölkön újra.
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Augusztus 20-án a díjazottak átvették a Kiss Péter-díjat
A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület 2015-ben alapította a
Celldömölk Tehetégeiért Kiss Péter-díjat, olyan fiatalok támogatására, akiknek kimagasló a tanulmányi eredményük és közösségi tevékenységük is
kiemelkedõ. Ezt az elismerést minden
évben az augusztus 20-i városi ünnepségen vehetik át a kitüntetettek.

NAGY ESZTER NOÉMI KISS PÉTER-DÍJBAN RÉSZESÜLT

Kiss Péter-díjban részesült Nagy Eszter
Noémi.
Nagy Eszter Noémi a Celldömölki Városi
Általános Iskola Alsósági Tagiskolájának
végzõs diákja volt. Általános iskolai tanulmányai alatt kiválóan tanult, szerteágazó érdeklõdése tanulmányi eredményeiben is megmutatkozik. Magyar
nyelv és irodalom, biológia tantárgyi,
képzõmûvészeti és szavalóversenyeken
vesz részt már alsó tagozatos kora óta, a
helyi és megyei kiváló eredményeken

kívül országos helyezéseket és nemzetközti eredményt is magáénak tudhat.
Szakkörök tagjaként, pályázatokon való
részvétellel mélyítette el tudását. Érdeklõdése az elõadómûvészet iránt inspirálta arra, hogy a Soltis Lajos Színházzal
együttmûködõ mûvészeti alapiskola diákja lett. A zeneiskola növendékeként, a
mûvelõdési központ mazsorettcsoportjának tagjaként számos iskolai és városi
rendezvényen szerepelt. ktívan részt
vett az általános iskolai diákéletben,
mûsorokon. Csendes, kedves személyisége révén közkedvelt a közösségekben.
Érdekli az utazás, a fotózás, választott
hobbija újabb területet nyitott meg
elõtte. Tanulmányait a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban folytatja,
ahol emelt angol és német nyelvet tanul
a következõ években.
Kiss Péter-díjban részesült Solazzo
Marléne.
Solazzo Marléne a Celldömölki Városi
Általános Iskola után a Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium hat évfolyamos osztályában folytatta tanulmányait. Mind az általános, mind a középiskolai években a biológia és a kémia
tantárgyak érdekelték leginkább, számos tanulmányi versenyen vett részt a
biológia és kémia mellett helyesírásból
is. Az idegen nyelvek iránti érdeklõdésének eredménye, hogy angol
nyelvbõl sikeresen tette le a felsõfokú
komplex nyelvvizsgát, emellett kiváló-

A fürdõ születésnapi rendezvényének
kezdetén Fehér László polgármester
mondott köszöntõt, visszatekintve a
fürdõ megnyitása óta eltelt másfél évtizedre, melynek során számos fejlesztés is megvalósult a létesítmény életében. A városvezetõ után Ágh Péter
országgyûlési képviselõ is szólt a megjelentekhez, kiemelve, hogy Celldömölk az utóbbi években kinõtte magát,
köszönhetõen a fürdõnek is, melynek
születésnapja egybeesik Magyarország
születésnapjával. Az országgyûlési képviselõ emléklapot adott át Fehér László
polgármesternek, elismerésül a város
lakosságának a járványhelyzet idején
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an beszél olaszul. Gimnáziumi évei
alatt aktívan részt vett a Határtalanul
pályázatokon. Az Erasmus csereprogramok idején kutatási területeken is kipróbálta magát. A gimnáziumban szervezte az iskolai programokat, a diákönkormányzatban elnökhelyettesként is
dolgozott. Tagja volt az énekkarnak, a
zeneiskolában furulyázni és magánéneket tanult. Hangszeres együttessel
szerepelt egyházi szertartásokon, a
Mária Rádió önkénteseként technikusként dolgozott. Az önkormányzati hivatalban esküvõkön mûködött közre.
Aktív közéleti érdeklõdését felnõtt korában is szeretné fenntartani.
Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kara általános orvos szakán folytatja.

tanúsított fegyelmezettségért, összefogásért, és az egymás iránt érzett felelõsségért. Lóránt Gábor, a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ igazgatója is
köszöntötte az egybegyûlteket, majd
kezdetét vette az egész délután tartó
születésnapi programsorozat. Elsõként

fürdõzõket. A programok sorában agility bemutató képezte a folytatást, látványos kutyás ügyességi bemutatónak
lehettek részesei a fürdõvendégek. Öt
órakor a zeneiskola két pedagógusa,
Bejcziné Németh Tünde és Varga Diána
zenés mûsora nyújtott kellemes szórakozást jól ismert dallamokkal, majd a
nap végére a koronát a közkedvelt
habparty tette fel. A kísérõprogramok

Sallai Flórián és cigányzenekara foglalta el a színpadot, majd a városvezetés
tagjai születésnapi tortázásra várták a

között tûzoltó bemutató, ugrálóvár,
valamint kirakodóvásár is szerepelt.
»REINER ANITA

Másfél évtizedes lett a fürdõ
A Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ 2005
augusztusában nyitotta meg ajtaját a
nagyközönség elõtt. A létesítmény 15
éves jubileumát idén is születésnapi
rendezvénnyel ünnepelték, augusztus
20-án.

SOLAZZO MARLÉNE ÁTVESZI A KISS PÉTER-DÍJAT
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Folytatódik a NÕI ERÕ–Stabil alap nõknek
Vas megye déli és keleti részén címû projekt
A szülõ-gyermek kapcsolat hatásairól
szóló elõadással vette kezdetét a „NÕI
ERÕ–Stabil alap nõknek Vas megye déli
és keleti részén” címû projekt elõadássorozata. Az érdeklõdõket Szabó Dorottya elõadására várták kedden, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár épületében.
A tavalyi anyák napjához kötõdõ egész
napos rendezvényhez hasonlóan idén is
útjára indult egy, a családokat segítõ, illetve tanácsadó elõadás-sorozat. A
programok a „NÕI ERÕ”-Stabil alap nõknek Vas megye déli és keleti részén
címû pályázat keretén belül, valamint
annak forrásaiból valósulhatnak meg,
így az azokon való részvétel ingyenes. A
projekt négy szervezetnek a közös munkája révén megy végbe, melynek irányítását a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara látja el. Ennek részét alkotja
továbbá a Celldömölkön mûködõ Család
és Karrier Pont is, ahol személyes konzultációra, illetve tanácsadásra is

lehetõség van bárki számára. A szervezõk fontosnak tartják azt, hogy olyan
hasznos információkkal láthassák el az
érdeklõdõket, amely elõsegítheti a családok mindennapi életét, mûködését.
Az elõadások sorát Szabó Dorottya pedagógus, mozgásfejlesztõ nyitotta
meg, aki a szülõ és gyermek kapcsolatot több szempontból is meg tudta világítani. A délután folyamán anyai és
apai oldalról is feltárta a gyermekek és
szüleik között kialakult kapcsolatot,
melyet tudományos példákkal, valamint gyermekrajzok elemzésével támasztott alá. Elõadása nagy érdeklõdés
mellett, igazán interaktív módon valósult meg. További kérdések, illetve tanácsadás céljából bátran felkereshetik
az elõadót, hiszen szakmai felkészültségével hasznos tanácsokkal tud szolgálni családok számára.
A projekt egészen jövõ év áprilisáig
tart, így az érdeklõdõk további változatos programok között szemezgethetnek. Ennek keretén belül számítani le-

het egy egész napos kitelepülésre a
szüreti napok alkalmával, szeptember
18-án, ahol gyerekeknek és felnõtteknek is színes programokkal készülnek a szervezõk, szeptember 22-én pedig egy kerekasztal beszélgetésre invitálják az érdeklõdõket Szombathelyen.
Továbbá október 9-én Kádár Annamária, november 11-én pedig Vida Ágnes elõadása kerül megrendezésre,
melyeknek szintén a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár ad otthont. December 5-én pedig, a tervek
szerint egy meglepetés program fogja
várni a résztvevõket. E mellett természetesen a celldömölki Városháza épületében található Család és Karrier Pont
irodában, illetve online is folyamatosan
elérhetõk a következõ szolgáltatások:
egyéni tanácsadás nyújtás, segítõ szolgáltatások, dietetikai, karrier, munka,
egészség valamint grafológiai tanácsadás, illetve német nyelvû gyakorló
program.
»NOVÁK FANNI

ZöldÜlés a KMKK-ban
A celldömölki Család és KarrierPONT egy
háromalkalmas elõadássorozatot indított
el, melyen találkozhatnak az ökotudatosságot fontosnak tartók, a haladó gyakorlók és a kíváncsi érdeklõdõk.

Sarlós Éva Virág elõadásában minden
alkalommal új és gyakorlati információkat kaphatnak a résztvevõk. Egy lépésben történõ világmegváltás helyett
hasznos és egyszerûen kivitelezhetõ
megoldásokkal gazdagodhatnak azt
illetõen, hogy hogyan tehetünk egy
teljesen átlagos háztartásban szinte
mindennap használt anyagokkal, apró
változtatásokkal is nagyon sokat környezetünk védelme érdekében.
Az elsõ elõadás keretében tájékoztatást
kaptunk arról, hogy hogyan készíthetünk
otthon könnyen környezetbarát mosószert, öblítõt, fehérítõt és általános tisztítószert, vízkõoldót. A helyben elkészített
szereket pedig mindenki hazavihette.
augusztus 24-én került sor a második
elõadásra, melynek témája az otthon
elkészíthetõ kozmetikumok voltak. Az
elméleti ismeretekkel párhuzamosan itt
is lehetõség volt helyben varázsolni és
másfél óra elteltével minden résztvevõ

egy saját készítésû bõrradírral, egy ajakbalzsammal és egy általa kiválasztott illatú dezodorral lett gazdagabb.
Az elõadássorozat 3. alkalmának dátuma már most feljegyezhetõ. 09. 21-én
lesz és az élelmiszerek kerülnek a fókuszba. Ha a kozmetikumokról szóló
elõadás egyik fõ gondolata az volt, hogy
„azt kend a bõrödre, amit meg is ennél”, akkor automatikusan adódik a kérdés, hogy hogyan is táplálkozzunk. Mire
fontos odafigyelni, mik az idénygyümöl-

csök, zöldségek? Az érdeklõdõk ötleteket, útmutatást kaphatnak meglepõen
könnyen kivitelezhetõ, egészséges és
nagyon zöld (bár méltatlanul még nem
eléggé ismert) élelmiszerek készítéséhez és még kóstoló is lesz belõlük.
Aki folyamatosan szeretne értesülni
programjainkról, keresse fel és kövesse
facebook oldalunkat: Vasi Nõk – Család
és Karrierpont – Celldömölk, illetve a
Változó Világért Alapítvány holnapját:
www.valtozovilagert.hu
Fontos! A Család és KarrierPONT által
szervezett minden program és szolgáltatás INGYENES!
Állandó szolgáltatásaink:
– online grafológiai tanácsadás
– online dietetikai tanácsadás
– német nyelvi gyakorló program
– önéletrajzírás segítése online
– online karriertanácsadás
– hétköznapi spórolásaink – online tanácsadás
»BOJTOR ILDIKÓ
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kumot. Az idei évi Kemencés Fesztivál a
Four Side együttes fellépésével zárult,
repertoárjuk régi világslágereket tartalmazott egyedi hangzású feldolgozás-

kóstolására, és hogy legyen mivel leöblíteni a finomságokat, Fehér László polgármester és Hencz Kornél alpolgármester felajánlásában kétszáz adag csapolt sört is kimértek.
Míg a mûvelõdési központ elõtt zajlottak a programok, a Szentháromság té-

ban. A kulturális programokkal párhuzamosan a gasztronómiai vonal is jelen
volt, hiszen az elmúlt évhez hasonlóan
idén is lehetõség nyílt kemencés ételek

ren a Magyar Hagyományõrzõ Famûvesek Játszóháza és ugrálóvár várta az
érdeklõdõket.
»REINER ANITA

Kemencés Fesztivál másodszor
A tavalyi évben életre hívott Kemencés
Fesztivál viszonylag fiatalkorú rendezvény Celldömölk kulturális életében. Az
idén második alkalommal megrendezett
eseményre augusztus 21-én került sor.
A nyári rendezvények sorában elõkelõ
helyet elfoglaló gasztro-kulturális fesztivál idén is színes programot kínált a
hosszú hétvégét itthon töltõk számára.
Három órától Sallai Flórián és cigányzenekara alapozta meg a késõ estig tartó
jó hangulatot, a délután további részében még többek között tehetséges ifjú
helyi énekesek és zenészek léptek színpadra, így Geiger Nikolett, Kovács Kinga,
Szabó Áron és Mester Krisztina dalai
után a Fintor zenekart hallhatták a térre
kilátogatók.
Fehér László polgármester köszöntõjét
követõen a Brassdance nevû rézfúvós
kvintett tagjai fújták a nótákat. Az esti
órákban színre lépett még a Pápai Musical Stúdió csapata, akik retro slágerekbõl kevert zenés koktélt kínáltak
közönségüknek. A „Girls”, azaz Csak csajok triója szintén népszerû dallamokkal
szórakoztatta az egyre népesebb publi-
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Egy úton zarándoklat ezüstmisével
Augusztus 15-e Nagyboldogasszony
ünnepe, amikor a Szûzanya mennybevitelét ünnepli a katolikus egyház.
Celldömölkön ez a nap egybeesik a
templombúcsú ünnepével, idén pedig
ezüstmise is gazdagította az esemény
fényét.
Az idei évben Nagyboldogasszony ünnepe egybeesett az Egy Úton Nemzetközi Zarándoknappal, mely ezúttal
az „Indulj el a test és a lélek közös útján a világ testi-lelki egészségéért!”
felhívás mentén zajlott. A határokon
átívelõ zarándoklat során hívek ezrei
indulnak el a Mária Úton. Városunk is
minden évben állomása ezen búcsújárásnak, idén a Káld–Vásárosmiske–Mes-

teri–Celldömölk, Mihályháza–Celldömölk, illetve a Csénye–Sárvár–Celldömölk útvonalakat megtéve érkeztek
meg a zarándokok a templomba, ahol
aztán részesei lehettek az esti ünnepi
szentmisének, melyet a hat évig Celldömölkön szolgált Kirner Antal Zoltán
celebrált. A papi hivatását jelenleg
Kazincbarcikán teljesítõ plébános hálaadó szentmisére tért vissza egykori
szolgálati helyére, pappá szentelésének huszonöt éves évfordulója alkalmából. Ezüstmiséjében Zoltán atya arról az útról beszélt, mely a papi hivatás
felé vezette, kiemelve azt, hogy milyen korán megfogalmazódott benne a
gondolat, miszerint akkor lesz élete
boldog, ha mások életét teheti és teszi

Olasz barokk muzsika a Capella Savariától
Kellemes nyárbúcsúztató koncertnek
adott helyet az evangélikus templom,
augusztus 29-én este. A program az
olasz barokk zenei világába kalauzolta
el a közönséget a Capella Savaria
közremûködésével.
A Capella Savaria a legrégebbi, korhû
hangszereken játszó kamarazenekar
Magyarországon, mely csaknem negy-

ven éve, 1981-ben alakult Szombathelyen. Céljául a barokk és a klasszikus zene korhû elõadását tûzte ki, ennek
megfelelõen repertoárjukban kamara és
zenekari darabok, operák, oratórikus
mûvek hallhatók. Az olasz barokk zenei
est elején Kalló Zsolt, az együttes koncertmestere és mûvészeti vezetõje köszöntötte a közönség soraiban ülõket, és
mutatta be a hangverseny keretében

boldoggá. Az ünnepi szentmise végén
a plébános ezüstmisés áldásban részesítette a celli és vidéki híveket, valamint a jelenlevõ zarándokokat, akiket
ezt követõen Celldömölk Város Önkormányzata, és két civil szervezõdés: a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület, valamint az Együtt Celldömölk Városért Egyesület megvendégelt.
»REINER ANITA
felcsendülõ darabok szerzõit, az olasz
barokk muzsika három jeles képviselõjét: Vivaldit, Corellit és Geminianit.
Az est folyamán öt zenemû csendült fel
a Capella Savaria elõadásában, az elsõ
és utolsó egy-egy concerto grosso volt
Corelli, illetve Geminiani komponálásában; a közbeesõ darabok pedig Vivaldi
különbözõ hangszerekre: fagottra, fuvolára, valamint hegedûre írott versenymûveit tárták a muzsikakedvelõ hallgatóság elé.
»REINER ANITA

II. Pethõ Petra Emléktorna Alsóságon

Idén augusztus végén második alkalommal rendezték meg Pethõ Petra
emlékére a 10 csapatos tornát.
A csapatok két csoportban versenyeztek, a két meccs szünetében tombolasorsolást tartottak a csapatok részvéte-

lével. A rendezvény szervezõi minden,
a tornán befolyt összeget – a nevezéstõl a tomboláig az Alpokalja Daganatos Gyermekekért Alapítvány számára ajánlották fel. Az Alapítvány azért
jött létre, hogy a családokat segítsék,
szociális támogatással is hozzájárulnak

mindennapi életükhöz. A szervezõk külön köszönetet mondtak Fehér László
polgármesternek, valamint Hencz Kornél alpolgármesternek a támogatásukért valamint a részvételért. Az Emléktorna fõszervezõje Zsömlye Viktória
volt.
»LA
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KISMÁRIACELLI FÕBÚCSÚ
Celldömölk, 2020. szeptember 5–6.
2020. szeptember 5. (szombat)
16.00 Diák és ifjúsági tanévnyító szentmise
17.45 A zarándokok fogadása
18.00

ÜNNEPI SZENTMISE, KÖRMENET

Császár István püspöki helynök ezüstmiséje
20.30 A sárvári vonósok koncertje
22.00 Szentségimádás – ifjúság és családok szentórája
Celldömölki ifjúsági énekkar

23.00 Szentóra
24.00 Éjféli szentmise

2020. szeptember 6. (vasárnap)
01.00 Rózsafüzér imádság (Rózsafüzér Társulat)
02.00 Lehetõség egyéni és közösség imára
07.00 Keresztút
08.00 Szentmise
10.00

BÚCSÚI NAGYMISE, KÖRMENET
A szentmisét bemutatja: Dr. Korzenszky Richárd
nyugalmazott tihanyi perjel

14.00 Zarándokok búcsúztatása, litánia

Premier Rozmánék
– Ékszer készítés, javítás, kõ pótlás
– Ródiumozás
– Arany és ezüst beszámítás
– Ingyenes állapotfelmérés
ARANY és EZÜST ADÁS-VÉTEL
azonnali készpénz fizetéssel!
Celldömölk, Kossuth L. u. 18. (körforgalomnál)

Tel.: 06 95 420 187
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Sportnap
Városunkban került megrendezésre a Mozgássérültek Vas
Megyei Egyesületének sportnapja. A rendezvénynek az
OPAL Asztalitenisz Csarnok adott otthont augusztus 21-én.
Augusztus 21-én, pénteken a Mozgássérültek Vas Megyei
Egyesületének helyi, illetve szombathelyi tagjai töltötték
meg az OPAL Asztalitenisz Csarnokot, akik hosszú idõ után
elõször találkozhattak újra egy rendezvény keretein belül.
A sportnap kezdetén Fehér László, polgármester, Holpert
Jenõné az egyesület celldömölki titkára, valamint Oláh
Jánosné, az egyesület megyei elnöke köszöntötte a
résztvevõket. A Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének
elnöke kiemelte azt, hogy az ’Abylimpia’ néven meghirdetett esemény megrendezésének lehetõségét pályázat útján nyerték el, de a Celldömölki Önkormányzati Hivatal is
nagyban támogatta és elõsegítette a létrejöttét. A délelõtt
folyamán mindenki kiválaszthatta a hozzá leginkább illõ
sportot, melyben el szeretett volna mélyedni. Ennek keretében belül lehetõség volt sakkozásra, dartsozásra, asztaliteniszezésre, valamint különbözõ ügyességi, illetve társasjátékok között is válogathattak a jelenlévõk. Ezen kívül
bepillantást nyerhettek Klampár Tibor kétszeres asztalitenisz világbajnok és tanítványának játékába is, így a pingpong rejtelmeit igazi profiktól leshették el a rendezvény
résztvevõi. A sportnap kellemesen és játékosan eltöltött
délelõttjét kvízjátékkal, majd ezt követõen pedig ebéddel
zárták az egyesület tagjai.
»NOVÁK FANNI
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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!
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A Sárvár nyerte a CVSE elleni rangadót
Celldömölki VSE – Sárvár FC 1–2 (0–1), megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés,
Celldömölk, vezette: Papp Ádám, asszisztensek: Nagy B., Szombat Sz.
Celldömölk: Osvald – Galovich, Enyingi,
Göntér, Szuh (Szabó K. 81.), Gorácz, Keszei
Tamás, Lõrincz (Gábor 45.), Döbrente
(Keszei Tibor 83.), Keszei R. (Pázsi 66.),
Horváth (Schimmer 45.). Edzõ: Kelemen
Kornél.
Sárvár: Velladics – Szabó R. (Kovács Bálint.
78.), Horváth K. (Czöndör G. 68.), Nagy D.,
Potyi, Tóth M., Csákvári, Horváth A., Kovács
Bence (Fider 62.), Lempeg (Szalai K.), Marsai.
Edzõ: Kovács Balázs.
Gólszerzõk: Horváth K. 14. (0-1), Gorácz 56.
(1-1), Szabó R. 63. (1-2)
Mindkét csapat jelentõs átalakuláson ment
keresztül a szezon elõtt, de az elsõ két forduló eredményei alapján a vendégek tûntek a találkozó esélyeseinek. A Celldömölk
hazai pályán kezdte meg a bajnoki szereplést, és a tavalyi bronzérmes Rum ellen
szenvedett 1–2 arányú vereséget. A máso-

dik fordulóban Szarvaskenden egy simán
nyerhetõ meccset sikerült 2–2-re menteni a
92. percben, így volt mit javítania Kelemen
Kornél fiainak. Az NB III-tól pénzügyi okok
miatt visszalépõ sárváriak a Vasvárnak hármat, míg az Egyházasrádócnak hatot gurítottak az elsõ két meccsükön, miközben
egyet sem kaptak. Ilyen elõjelek után aligha
volt meglepõ, hogy a zöld mezes vendégek
kezdték jobban a találkozót, viszonylag
gyorsan saját térfelükre szorították be a cellieket. A mezõnyfölény ellenére, igazán komoly helyzetet nem dolgozott ki a Sárvár, a
14. percben egy bal oldalon vezetett támadást követõen azonban megszerezte a vezetést. A szélrõl belõtt labdát Horváth Kevin
fejelte Osvald kapujába, nehéz helyzetbe
hozva a lelkesen védekezõ hazai gárdát. A
bekapott gól nem roppantotta össze a házigazdát, de jelentõs változás nem állt be a
játék képében. Továbbra is a széleken erõltette támadásait a vendég együttes, a celliek pedig egy-két kontrából igyekeztek zavart kelteni Velladics kapuja elõtt. A szüne-

A CVSE-Vulkán Fürdõ labdarúgócsapatának õszi sorsolása
09. 05.
09. 12.
09. 19.
09. 26.
10. 03.
10. 10.
10. 18.
10. 24.
11. 08.
11. 14.
11. 21.
11. 28.
12. 05.

16:30
18:00
16:00
18:00
15:00
17:00
15:00
16:30
13:30
15:00
13:00
15:00
13:00

Répcelaki SE – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – Schott Lukácsháza SE
Király SZE – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – Rábapatyi KSK
Büki TK – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – Körmendi FC
Vasvár – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – Egyházasrádóci SE
Vép VSE – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – Kõszegi Lóránt FC
Szentgotthárdi VSE – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – Csepregi SE
Jánosháza VSE –Celldömölki VSE

tig több gól nem esett, bõven maradt
lehetõsége a javításra a házigazdának.
Fordulás után egy jóval harcosabb, elszántabb Celldömölköt láthatott a szép számú
publikum, és a nagy akarásnak ezúttal nem
nyögés, hanem celli gól lett a vége. Az 56.
percben Gorácz Máté jól eltalált lövésével
egyenlített a CVSE, és a folytatásban is derekasan küzdött egy újabb találat eléréséért. Nyílt, õszinte foci zajlott a pályán, mindkét csapat küzdött az újabb találatért. A 63.
percben egy gyors kontra végén Szabó
Roland mattolta a celli védelmet, megszerezve csapata második, s mint késõbb kiderült, gyõztes gólját.
A lefújásig volt még lehetõségük a házigazdáknak is a gólszerzésre, azonban a
helyzetek kimaradtak, így pont nélkül kellett az öltözõbe vonulniuk a hármas sípszót
követõen. Noha a találkozó nagy részében
fölényben játszott a Sárvár, a végig lelkesen, elszántan játszó celliek közel voltak a
pontszerzéshez.
»CSUKA LÁSZLÓ

A Celldömölki VSE nõi kézilabdázóinak
NB II-es sorsolása
09. 12.
09. 19.
09. 27.
10. 10.
10. 17.
10. 25.
11. 07.
11. 14.
11. 21.
11. 28.
12. 05.

18:00
16:00
13:00
16:00
16:00
18:00
17:30
16:00
14:00
16:00

KK Ajka – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – Mosonmagyaróvári KC U22
SZESE Gyõr – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – Gyõri Audi ETO KC U22
Büki TK – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – Pénzügyõr SE U22
Sárvári Kinizsi SE – Celldömölki VSE
VKL SE Gyõr – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – Student Comfort SKFT
Körmendi DMTE – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – Komárom VSE

A CVSE-Swietelsky Future FM asztalitenisz-csapatának extraliga sorsolása
szeptember 05.
szeptember 12.
szeptember 18.
október 02.
október 09.
október 23.
október 24.
november 13.
november 20.
december 05.
december 06.
Új

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

11:00
15:00
17:00
17:00
17:00
14:00
11:00
17:00
17:00
15:00
11:00

AQVITAL Csákvár – CVSE-Swietelsky Future FM
Honvéd Szondi SE – CVSE-Swietelsky Future FM
CVSE-Swietelsky Future FM – MTE 1904
Komlói Bányász – CVSE-Swietelsky Future FM
CVSE-Swietelsky Future FM – Floratom Szeged AC
SZERVA ASE Szécsény – CVSE-Swietelsky Future FM
Félegyházi ASI – CVSE-Swietelsky Future FM
PTE PEAC Kalo Méh – CVSE-Swietelsky Future FM
CVSE-Swietelsky Future FM – DVTK Sport Kft
CVSE-Swietelsky Future FM – HED Land SE Mezõberény
CVSE-Swietelsky Future FM – MOATSZ UP válogatott
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