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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, előzé-

keny 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
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2021. augusztus 20-án rendezte meg
városunk önkormányzata és a Keme -
nesalja Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár az Államalapítás és az új kenyér ün-
nepét a Kemenesaljai Mûvelõdés Köz -
pont és Könyvtár színháztermében. 

A Himnusz elhangzása után Fehér Lász -
ló, Celldömölk polgármestere köszön-
tötte a kitüntetetteket, az összes jelen -
lévõt, valamint a televízió nézõit. Kö -
szöntõjében a Szent Istváni eszmék kö-
zül az elfogadást emelte ki. Ezáltal si-
került hazánkat a nyugati kultúrkörhöz
csatolnia. Szent István hatalmas el-
szántsággal, ugyanakkor végtelen alá-
zattal szolgálta nemzetét. Rendít he -
tetlen hite vezette munkájában, mely
nyomán alakja példaként állhat elõt -
tünk is. István király tetteinek ereje ab-
ban rejlett, hogy nélkülözött minden-
fajta öncélúságot, sõt, ellenkezõleg:
biztonságot, jövõképet adott az ország-
nak. Az õ példája nyomán kell nekünk
is dolgozni, mert csak így tehetjük job-
bá az országot és Celldömölköt egya-
ránt – hangsúlyozta a városvezetõ.
Amint a magyarság történelmében
meg határozó 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. Vá -
ro sunkban is így van ez, az üzenet ma
is aktuális, hiszen minden fejlesztés az
itt élõ közösséget, közösségeket szol-
gálja.  Ilyen a városunk életében 150
éves múltra visszatekintõ vasút, Eötvös
Loránd 130 éves végzett mérései a Ság
hegyen, de a 70 éves jubileumát ün -
neplõ zeneiskola, illetve a közelmúlt
fejlesztései is. Augusztus 20-a a termé-
nyek betakarításának idõszaka is. Ez
így volt ezer éve és így van ma is. 
Beszélt a városunkban is pusztító világ-
járványról, mely megnehezíti mind-
annyiunk életét.
A megérlelt gabona bekerül a helyére,
kenyér lesz belõle. Ma ünnepeljük az új
kenyeret is. Sajnos mindig voltak és bi-
zonyára lesznek is, akiknek kevesebb
jut, más mellett kenyérbõl is. István ki-
rályunk gondoskodott azokról is, akik-
nek kevesebb jutott, akik szegényebbek
voltak. Nekünk is gondoskodnunk kell
azokról, akik jobban rászorulnak a segí-

tésre. 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 segít-
sünk – zárta köszöntõjét a városvezetõ,
majd gratulált a kitüntetetteknek, és
megemlített egy új kezdeményezést, a
Kiss Péter Emléktúrát, melynek kezde -
ményezõje és aktív részt vevõje, Õry

Kinga Budapestrõl kerékpárral érkezett
Celldömölkre, hogy személyesen vehes-
sen részt az ünnepségen.
Ezt követõen Ágh Péter országgyûlési
képviselõ mondott ünnepi beszédet,
melyben kiemelte, hogy büszkén te-
kinthetünk vissza múltunkra, hiszen a

küzdelmek során nemzetünk megállta
a helyét. Beszédében hangsúlyozta,
hogy nemcsak a fegyveres küzdelmek
játszottak szerepet a magyarság élet-
ében, nem szabad megfeledkeznünk a
járványokról sem. És visszautalt a vá -

rosvezetõ gondolatára, miszerint jó
együtt lenni, érték az együttlét. Érték,
hiszen sokan a világjárvány áldozatául
estek, és a pandémia még nem múlt
el, itt kísért közöttünk. Köszönetet
mon dott mindazoknak, akik helytálltak
a nehéz idõkben: önkéntesként, vagy a
napi munkájukat teljesítve, hiszen min-
denkinek megvan a maga küldetése,
feladata. Hangsúlyozta az összefogás
erejét: a magyarságunk összeköt ben-
nünket – ezt szem elõtt tartva alkotha-
tunk maradandót, teremthetünk érté-
ket – hangsúlyozta a képviselõ. 
Az ünnepi beszéd után igehirdetés kö-
vetkezett, majd Németh Zoltán plébános
és Rác Dénes evangélikus lelkész meg-
szentelték és megáldották az új kenye-
ret. Majd a kitüntetések átadása követ-
kezett. A kitüntetéseket Fehér László
polgármester, Söptei Józsefné alpolgár-
mester-asszony, Hencz Kornél alpolgár-
mester és Farkas Gábor jegyzõ adták át.

Az eseményen jelen volt dr. Petykó
Csilla, Kiss Péter felesége is, aki Fehér
Lászlóval a Kiss Péter-díjakat adta át.
Az ünnepi mûsorban közremûködtek
Szilágyi-Varga Diána valamint a Keme -
nesalja Néptánccsoport.

Továbbépítve Szent István örökségét
Megemlékezés az Államalapítás és az új kenyér ünnepérõl
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A kegytemplom szomszédságában le -
võ felújított bencés kolostor, és a ben-
ne található Szent Benedek Zarándok -
ház ünnepélyes avatására gyûltek ösz-
sze a celli katolikus hívõk, augusztus
17-én. A rendezvény hálaadó szentmi-
sével vette kezdetét, majd a kolostor-
udvarban folytatódott.

Az este hat órai hálaadó szentmise dr.
Székely János megyéspüspök fõce leb rá -
lásával zajlott, szentbeszédet mondott
Hortobágyi Cirill pannonhalmi fõ apát.
Az ünneplõk ezután átvonultak a teljes
körûen megszépült kolostor udvarára,
ahol elsõként a templom fel nõtt és ifjú-
sági énekkara által énekelt háladal
csendült fel, majd dr. Várszegi Asztrik
nyugalmazott pannonhalmi fõ apát ün-
nepi gondolatai hangzottak el. Az egy-
házi elöljáró felidézte a bencés apátsági
épület több évszázados történetét,
hangsúlyozva, hogy már a 18. század-
ban európai nívójú zarándokélet folyt
itt. 1989-tõl az egyház és a bencés
szer zetesek kölcsönös megegyezésre
törekedtek a várossal az épület sorsát
illetõen, mely a városi tanácsnak, majd

az önkormányzatnak adott helyet. „Ma
ünnepelünk, hálát adunk, és új re -
ményrõl akarunk tanúbizonyságot ten-
ni. Kívánom, hogy a felújított épület az
EMBER-t, a hívõ keresztényeket szolgál-
ja a Mária út méltó állomásaként.”
A nyugalmazott fõapát beszédét Fehér
László polgármester köszöntõje követ-
te, aki visszatekintett Celldömölk kiala-
kulásának történetére, és felidézte a
2005-ben zajlott kártalanítási folyama-
tot, amikor a bencések visszaigényel-
ték az egyházi ingatlant, és az önkor-
mányzat 640 millió forint összegû „kár-
térítésben” részesült. „Az eredeti ter-
vek szerint a város 2011-ben kapta
volna meg a kártalanítást, azonban a
celldömölki származású Kiss Péter mi-
niszter úr és dr. Várszegi Asztrik pan-
nonhalmi fõapát közbenjárására ez
2005-ben megtörtént. Az összeg két-
harmadából felépülhetett a jelenlegi
korszerû városháza, a maradék össze-
get pedig intézmények fejlesztésére,
pályázatok önrészének kifizetésére for-
dítottuk.” – mondta el a városvezetõ,
aki ezt követõen Söptei Józsefné alpol-
gármesterrel és Farkas Gábor jegyzõvel

egy, a kolostor épületét ábrázoló fest-
ményt adott át a jelenlegi plébános
Németh Zoltán részére.
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért
felelõs államtitkára ünnepi gondolatai
közt egyebek mellett elhangzott:
„Mikor a bencések idejöttek, egy ér -
telmû volt az az ideológia, melynek
mentén haladtak. A kereszténység
most is fontos Európában, és nemcsak
a hívõk számára, hiszen kitörölhetetle-
nek azok a keresztény tanítások, me-
lyek átszövik mindennapjainkat.” – je-
lentette ki az államtitkár, majd a zarán-
dokház létrejöttéhez nyújtott állami tá-
mogatásról beszélt, mely félmilliárd fo-
rint összeget tesz ki. Zárszóként azt kí-
vánta, hogy minél elõbb teljen meg
élettel és lélekkel a ház akár lelkigya-
korlatozó fiatalok, akár zarándok kö-
zösségek által. 
Ágh Péter országgyûlési képviselõ egy
régi álom megvalósulásaként illette az
avatás napját. „Ez a kolostor egyrészt
vallási épület, másrészt szimbólum,
mely jó szándékkal, jó célra épült, és
az elõdök maradandót alkottak általa.
Nemcsak lelki értelemben tesz gazdag-
gá bennünket, hiszen a település épü-
lését, szépülését is szolgálja, mutatva
az összefogást, mely a városért érzett
szeretet és tenni akarás tanúságtétele.
Most új fejezet nyílik életében. Nagy
múltja után álljon elõtte nagy jövõ.”-
fejezte be ünnepi gondolatait a kép -
viselõ, majd dr. Székely János megyés-
püspök Isten áldását kérte az épületre,
és abbéli reményét fejezte ki, hogy az
a szellemi, lelki, kulturális értékekben
való erõsödést szolgálja majd.
Az avatóünnepség után a résztvevõk
bejárhatták a megújult kolostorépüle-
tet, és megtekinthették a Szent Be ne -
dek Zarándokházat, mely a jövõben a
következõ rendezvényeknek és progra-
moknak adhat helyet: egyéni és cso-
portos zarándokoknak szálláslehetõ -
ség, ifjúsági és felnõtt lelkigyakorlatok,
hittantáborok, egyházi jellegû tovább-
képzések, konferenciák, egyéb össze-
jövetelek. Az épületben található: ti-
zenkét 3-7 ágyas szoba, díszterem száz
fõ részére, kápolna kb. hatvan fõ részé-
re, elõadóterem projektorral felszerel-
ve kb. ötven fõ részére, társalgó az
ebédlõ mellett kb. 15 fõ részére, já ték -
lehetõség a pincében (biliárd, csocsó). 

»REINER ANITA

Megszépült kolostor és zarándokház avatás

Martoniczné Németh Éva védõnõ a
védõnõk napja alkalmából Elismerõ
Oklevélben részesült kiemelkedõ
szakmai tevékenysége elismerése-
ként, melyet augusztus 2-án vehe-
tett át a Duna Palotában, Rétvári
Bence államtitkártól. Martoniczné
Németh Éva 35 éve tevékenykedik
védõnõként, hozzájárulva ezzel a

cell dömölki védõnõi szolgálat sike-
rességéhez. Két középiskolában és
egy általános iskolában iskolavédõ -
nõ ként tevékenykedik. Ebbõl az alka-
lomból köszöntötte Fehér László pol-
gármester, Hencz Kornél alpolgár-
mester, Farkas Gábor jegyzõ és Nagy
Zoltán, a Népjóléti Szolgálat igazga-
tója, és köszönték meg munkáját. 

35 év munkájának elismerése
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Celldömölk város kitüntetettjei I. rész
Celldömölk Város Érdemérem kitünte-
tésben valamint Celldömölk Városért
Emléklap elismerésben részesülnek
azok a személyek, akik a közéletben,
hivatásukban, szakmájukban, oktatási-
nevelési, egészségügyi, szociális terü-
leten végzett kiemelkedõ tevékenysé-
gükkel hozzájárultak a város értékei-
nek növeléséhez. 

Pedagógusnap alkalmából a város köz-
oktatási feladatellátásban végzett
kiemelkedõ tevékenységéért, magas
színvonalú és lelkiismeretes munkája
elismeréseként Celldömölk Város Ön -
kor mányzatának Képviselõ-testülete
„Celldömölk Városért Érdemérem” ki-
tüntetést adományozott.

Pedagógusnap alkalmá-
ból a város köznevelési
feladatellátásában vég-
zett kiemelkedõ mun-
kájáért Celldömölk Vá -
ro sért Érdemérem kitün-
tetésben részesült Stári

Lászlóné Kál dos Marietta
óvónõ, aki Celldömölkön született, ál-
talános iskolába és gimnáziumba is ide
járt. Már gyermekkorában szívesen se-
gített má soknak, szeretett a körülötte
lévõ gyerekekkel foglalkozni. A gimná-
zium során döntötte el, hogy vagy ta-
nár lesz, vagy óvónõ. Dolgozott a Vá -
rosi könyvtárban az érettségi után,
majd Nagysimonyiban az óvodában.
1983-ban szerezte meg óvónõi vég-
zettségét Sopronban. 38 éve a Vörös -
marty úti óvodában dolgozik. Igazi kö-
zösségi ember, szakmája iránt elhiva-
tott. Pályafutása során részt vett az
óvodai innovációk, a minõségbizto sí -
tási rendszer és a pedagógiai program
kidolgozásában. Az önértékelési cso-
port munkáját és kollégáit is folyama-
tosan segítette. Pályája egyik sikeré-
nek tartja, hogy a hátrányos helyzetû
gyermekek elfogadták tõle a segítõ
szándékot és hálásak voltak a szerete-
tért és törõdésért, amit nekik adott.
Rendszeresen továbbképzéseken vett
részt, leginkább népzene és népi játé-
kok témájában. Megszerezte a fõiskolai
végzettséget és a Vörösmarty óvodá-
ban elsõként a Pedagógia II-es minõ -
sítést. Elkötelezett volt az iránt, hogy a
helyi népdalokat megtanítsa az óvodá-
sainak. Helytörténeti könyvének össze-
állításában aktívan támogatta édesap-
ját, a kiváló celldömölki helytörténész
Káldos Gyulát. Szabadidejében a Ság
hegyi birtok mûvelésében is sokat se-
gít.

Pedagógusnap alkalmá-
ból kitüntetésben része-
sült Molnár Istvánné ta-
nító, aki mindig is taní-
tónéni szeretett volna
lenni, gyermek korában

már szívesen foglalkozott
a kisebbekkel. Ezen elhatározását csak
tovább erõsítették benne az õt tanító
pedagógusok. 1995-ben szerezte meg
tanítói végzettségét Szombathelyen a
tanárképzõ fõiskolán. Pályáját a bobai
iskolában kezdte, majd 1996-tól a Szent
Benedek Katolikus Általános Is kola taná-
ra. Huszonöt éve töretlen lelkesedéssel
van jelen az intézményben. 9 éve lát el
osztályfõnöki feladatokat is. Folya ma -
tosan képezi magát. Elvé gezte Szom -
bat helyen rajz szakirányon a mester-
képzést is, és két éve megszerezte a
pedagógusi minõsítést. Komoly odafi-
gyeléssel végzi a rajztanítást. Diákjai
évrõl évre szép eredménnyel szerepel-
nek a különféle pályázatokon. Nem csak
a tanagyag továbbadását érzi feladatá-
nak, hanem a gyermekek személyisé-
gének formálását is. Kisis kolás korától
kezdve közösségi ember volt. Ez a mun-
kája során sincs másképp, hiszen a
szentek életét bemutató ünnepségek és
az SZM bálok szervezésében és lebo-
nyolításában is mindig aktívan részt
vesz. 12 éve szervez és vezet táborokat
a Bakonyba, az Õrségbe és Kõszegre.
Tehetségének, szaktudásának gyümöl-
cseit nemcsak diákjai, de az egész iskola
közössége élvezheti. 

*
Pedagógusnap alkalmá-
ból kitüntetésben része-
sült Hart man né Fekete
Ildikó magyar tanár, is-
kolai könyvtáros.  Cell -
dö mölkön született.
Gyer mek és ifjú korát is

itt töltötte. Szü lei a banki,
pénzügyi pálya iránt voltak elkötele-
zettek. A celldömölki gimnáziumban
szerzett érettségi után a Városi Könyv -
tárban helyezkedett el, majd a szom-
bathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzõ
Fõiskola magyar-könyvtár szakos hall-
gatója lett. A diploma megszerzése
után a celldömölki Gáyer Gyula Álta -
lános Iskola könyvtárosa lett. 35 éven
át dolgozott az intézmény és jogutód-
jának falain belül. Könyvtárosi munkája
során folyamatosan törekedett az állo-
mány szinten tartására, megújítására,
figyelemmel kísérte a kollégák és a di-
ákok olvasási szokásainak változását.
20 éven át csak ennek a hivatásnak

élt. A könyvtárat igazi közösségi hellyé
varázsolta, ahol a diákok és tanárok
egyaránt kikapcsolódhattak, mûvelõd -
hettek, játszhattak és kutathattak. Di -
ák jaival könyvtári versenyeken vettek
részt szép eredményekkel. Médiafele -
lõsi feladatokat is ellátott. 2008-ban
érte a megtisztelõ, ám még szokatlan
feladat. Megbízták osztályfõnöki és
magyartanári feladatkörökkel is. Osztá -
lyát elbûvölte személyisége, humora,
lendülete. Tanítványait képes volt ösz-
szefogni, empátiára és tiszteletre ne-
velni. Hivatástudata példás, áldozatvál-
lalása kimagasló. 2021-es évben vo-
nult nyugdíjba és a diákok helyét az
unokák veszik át mindennapjai során. 

*
Pedagógusnap alkalmá-
ból Celldömölk Városért
Érdemérem kitüntetés-
ben részesült Nagyné
Horváth Mária igazgató-
helyettes, matematika-
kémia szakos tanár.

Általános iskolai tanulmá-
nyait az 1. számú Általános Is ko lában
végzet, ahol már alsó tagozat során
felmerült benne a gondolat, hogy õ
gyermekekkel szeretne foglalkozni. Az
elhatározás 5. osztályos korában vált
vég legessé a matematika tanára hatá-
sára. Mindig is szerette a matematikát,
szerette a rejtvényeket, számos verse-
nyen vett részt tanulmányai alatt. A
kémiát 7. osztályban szerettette meg
vele Hajas tanár úr, akihez kémia szak-
körre is járt. Ösztöndíjasként Pécsen a
Tanárképzõ Fõiskolán szerezte meg
diplomáját 1981-ben matematika-ké-
mia szakos tanárként. 1981 õszén már
meg is kezdte a tanítást és osztály -
fõnöki feladatokat is kapott a Eötvös
Loránd Általános Iskolában. Nyitott volt
az újdonságok iránt, folyamatosan ké-
pezte magát. 1991-ben Debrecenben
szerzett számítástechnika szakon diplo-
mát kitûnõ minõsítéssel. Nevelõ-oktató
munkája során az a cél vezette, hogy
minél inkább motiválja tanítványait, és
minél érdekesebbé tegye számukra a
matematikát, kémiát és az informati-
kát. A „mindennapok kémiáját”, a kí-
sérletek élményét, valamint a mate-
matika tapasztalati használatát szem
elõtt tartva oktatta diákjait. Osztályfõ -
nökként a közösségfejlesztés, az egyé-
ni képességek kibontakoztatásának
szán déka jellemezte. Számtalan remek
hangulatú program, kirándulás, bala-
tonrendesi, balatonberényi és zánkai
tábor megszervezése és lebonyolítása
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fûzõdik nevéhez. Pályafutása során
igazgatói hamar felismerték kiváló
szervezõkészségét, vezetõi tehetségét,
precizitását. Negyedik igazgatója mel -
lõl az idei évben ment nyugdíjba.

*
Pedagógusnap alkalmá-
ból kitüntetésben része-
sült Pálné Hor váth
Katalin matematika-fizi-
ka tanár. Már az általá-
nos iskolában is szíve-
sen segített diáktársai-

nak. Szerette, tudta, értet-
te a matematikát. A Tinódi Gimnázium -
ban Sárváron tanára felkérte, hogy az
órák alatt legyen segítségére. A kollé-
giumban osztálytársainak magyarázta
a tantárgy rejtelmeit. Ezek indították el
a tanári pálya felé. Népköztársasági
ösztöndíjasként, jeles diplomával vé-
gezte el a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolát
1981-ben, ahol matematika-fizika ta-
nári végzettséget szerzett. 2002-ben
szakvizsgázott és tehetségfejlesztõ
szak értõi végzettségre tett szert. Pá -
lyáját az egyházashetyei általános is-
kolában kezdte, majd Celldömölkön az
1. számú Általános Iskolában és jogu-
tódjaiban folytatta, ahol 15 éven át
volt a Gáyer Iskola igazgatóhelyettese,
munkaközösség-vezetõ, osztályfõnök.
1991-ben munkája elismeréseként mi-
niszteri dicsérõ oklevelet kapott. Az el-
ismerés nagy lendületet adott neki a
folytatáshoz. 2003-ban új értelmet
nyert élete, megszületett kislánya. Ta -
nári hitvallásai: „Ha igényes vagyok
önmagamhoz, diákjaim is követik majd
példámat!” „Követelek, mert tisztel-
lek!” Harminchat éven keresztül készí-
tett fel és menedzselt tanulókat me-
gyei és országos versenyekre matema-
tikából és fizikából, melyeken kima-
gasló eredményeket értek. Folyama -
tosan részt vett tanfolyamokon, képzé-
seken, ankétokon, melyekkel erõsí tet -
te, fejlesztette tudását. A '80-as évek -
tõl kezdve írt, véleményezett és szer-
kesztett tanulást segítõ könyveket, ki-
adványokat a Módszertani, a Pauz és
az Apácai Kiadó megbízásából. A 40 év
pályán eltöltött idõ, a szülõk és diákok
tisztelete, elismerése megerõsítette
abban, hogy helyesen döntött a hiva-
tás választáskor. A tanítás nemcsak
munka volt számára, hanem hobbi is
egyben. Szakmai pályafutása minden
percét élvezte ám az idei évben eljött
a nyugdíjba vonulás pillanata."

*
Pedagógusnap alkalmából Celldömölk
Városért Érdemérem kitüntetésben ré-
szesült Szakácsné Bindics Tünde okle-
veles angol tanár. Tünde tõsgyökeres

celldömölki, itt szüle-
tett, jelenleg is itt él,
munkájával is szülõvá -
ro sa szellemi életét
gaz dagítja. 1994-ben
tett érettségi vizsgát a

Kanizsai Dorottya Gim -
náziumban. A tanári pályára az õt okta-
tó tanárok személyisége, szakértelme,
elhivatottsága inspirálta. 1998-ban né-
met nyelv és irodalom szakos tanári
diplomát szerzett a Berzsenyi Dániel
Tanárképzõ Fõiskolán. Angol szakon
2004-ben megszerezte a tanári diplo-
mát, amelybõl késõbb mesterképzést
is végzett, így okleveles angol tanár
lett. Folyamatosan képezi magát. Pe -
dagógus II. fokozatot és közoktatási ve -
zetõi szakvizsgát is szerzett. 2003-ban
a Gayer Gyula Általános Iskolában,
majd a Szent Benedek Katolikus Ál -
talános Iskolában tanított. 2012-tõl a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gim ná -
ziumban is vállalt órákat, majd 2018-
tól fõállású pedagógusa lett. Szorgal -
mát édesanyjától örökölte. Kötelesség -
tudata, pontossága és munkafegyelme
példás. Ezt követeli meg diákjaitól is.
Ezzel a hozzáállással készíti fel tanítvá-
nyait a versenyekre, érettségi- és
nyelv vizsgákra. Eddig több mint 100
diákja tett sikeres nyelvvizsgát közép-
és felsõfokon. Állandó szervezõje és
résztvevõje az Erasmus utaknak, akár
olasz, német, spanyol vagy holland
nyelvterületre utaznak a diákokkal.
Véleménye szerint ezekkel a lehe tõ -
ségekkel szerzett élmények a leghasz-
nosabbak a nyelvtanulás során a diá-
koknak, ez tud a leginkább motiválóan
hatni rájuk. Nagyon szereti tanítani
mind az általános, mint a középiskolai
korosztályt. Úgy érzi, a tanításban
meg találta a hivatását. Szabad idejét
családjával tölti. 

*
Pedagógusnap alkalmá-
ból kitüntetésben része-
sült Enyingi Gyõ zõ Áron
igazga tóhe lye t tes ,
szak mai tanár. Ajkán
született, de három
éves kora óta Alsó ságon

él, így ságinak vall ja ma-
gát. Á ltalános iskoláját Celldömölkön
vé gzete, gimnáziumba Pápára járt.
Gyõr ben a Széchenyi István Fõiskolán
tanult és szerzett 2004-ben mérnök ta-
nár végzettséget. Késõbb munka mel-
lett a Pannon Egyetem Mûszaki Infor -
matikai Karán okleveles informatika ta-
nár végzettséget szerzett Veszp rém -
ben. Dol gozott a celldömölki tévénél,
ahol a képújságot és a honlapot szer-
kesztette, majd az Apáczai Kiadónál és

Gyõrben is egy informatikai cégnél. A
szakközépiskolába Varga László igazga-
tósága alatt került, ahol a szakmai inf-
rastruktúra kiépítésének vezéralakja
volt. A legfontosabbnak a szakképzés
változásaihoz való alkalmazkodást, fej-
lesztést tartja. 2012-ben nevezték ki
igazgatóhelyettesnek, gyakorlati okta-
tás veze tõ nek. Feladatkörébe az óra-
rend készítés és tantárgyfelosztáson túl
a szakmai vizsgák szervezése és lebo-
nyolítása is beletartozik. Diákjai rend-
szeresen vesznek részt a számítástech-
nikai, prog ramozó országos versenye-
ken, ahol szép eredményekkel szere-
pelnek. Emellett rendszeresen szervez
felnõtt oktatás keretében továbbképzé-
seket. Nevéhez kötõdik a Kicsi Szakik
program, a Szakmák Éjszakája, a
Digitális Témahét és a kihelyezett tech-
nika órák elindítása általános iskolások
részére, valamint a tanmûhely építésé-
nek koordinálása. Szakmai feladatait a
kollégákkal együttmûködve,
felelõsség tel jesen végzi. 

*
Pedagógusnap alkalmából kitüntetés-
ben részesült Katona János pedagógus.
1978-ban érettségizett a celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. Elsõ
munkahelye a sárvári Sylvester János
Városi Könyvtár volt. Tanítói diplomáját
a Szombathelyi Tanárképzõ Fõiskolán
szerezte. 1985-ben helyezkedett el a
Celldömölki Városi Általános Iskola
Tagiskolájának jogelõdjében, a Ber zse -
nyi Lénárd Általános Iskolában. Nap -
közis nevelõ lett. Az eltelt évtizedek-
ben több generáción keresztül szervez-
te az alsós gyerekek délutánjait, segí-
tett megbirkózni a mindennapos tanu-
lási feladatokkal. Nagyon sok tanít-
vánnyal, szülõvel, nagyszülõvel alakult
ki jó emberi kapcsolata. Saját elmondá-
sa szerint élete összeforrt Alsósággal,
szinte tiszteletbeli ságinak érezte ma-
gát. Sakktudása és a sportág szeretete
mindig példaértékû volt a tanulók szá-
mára. Ma is aktív versenyzõ. Számos
tehetséges gyerek logikai gondolkodá-
sát fejlesztette játékosan, többüknek
életre szóló élményt adva azzal, hogy
ott lehettek a Sághegy Kupa Nem zet -
közi Sakkverseny és a megyei Markó
Miklós emlékverseny díjazottjai között.
Másik szenvedélye a természet- és ál-
latszeretet. Arra nevelte tanítványait is,
hogy óvják környezetüket, szeressék
és gondozzák az ott élõ állatokat. 42
év munka után ebben a tanévben fe-
jezte be pedagógiai pályáját az alsósá-
gi iskolában. 

*
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete Semmelweis-nap
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alkalmából „Celldömölk Városért Ér -
dem érem” kitüntetést adományozott a
város egészségügyi-szociális ellátásá-
ban végzett kiemelkedõ tevékenysé-
gért, magas színvonalú és lelkiismere-
tes munka elismeréseként. 

*
Semmelweis-nap alkalmából kitünte-
tésben részesült Kovácsné Borsodi
Anikó gyógytornász. Sárváron született,
az általános iskolát is itt végezte.
Szombathelyen az Entzbruder Dezsõ
Egész ségügyi Szakközépiskolában
érett  ségizett. Ekkor, egy szakmai gya-
korlat alkalmával döntötte el véglege-
sen, hogy a gyógyításra teszi fel az
életét. Budapesten az Egészségügyi
Fõiskolán tanult. 1980-ban végzett
gyógy tornászként. Ezt követõen kez-
dett el Szombathelyen dolgozni a járó-
beteg ellátásban, késõbb az intenzív
ellátásban és a mellkas sebészeten is
teljesített szolgálatot. 1981-ben ment
férjhez. Ekkor helyezték át Celldö möl -
kre, ahol 24 évig egyedül dolgozott,
mint gyógytornász a járóbeteg ellátás-
ban és az osztályokon is. Munkáját na-
gyon szereti. Elmondható róla, hogy
azon szerencsések közé tartozik, akik-
nek a munkájuk a hobbijuk. A kezelé-
sek alatt mindig a beteg érdekeit tartja
szem elõtt, hogy legjobb tudása szerint
segítse a gyógyulás felé. Mindig
egyénre szabott kezelést ad, sohasem
sablonszerûek a foglalkozások. 2017-ig
nõi gerinctorna foglalkozásokat is tar-
tott az érdeklõdõknek. Folyamatosan
képezte magát, elsajátította a McKen -
zie féle gyógytorna, az inkontinencia
torna elemeit és kineziológiai tanfolya-
mot is végzett. 40 évvel nyugdíjba vo-
nult, ám továbbra is maradt a rendelõ -
i ntézetben a járóbeteg ellátásban.
Szak mai hírnevének köszönhetõen van
beteg, aki Székesfehérvárról utazik
Cell dömölkre a gyógytorna kezelésre.

*
Semmelweis-nap alkal-
mából a város egész-
ségügyi feladatellátásá-
ban végzett kiemelkedõ
munkájáért Celldö mölk
Város Érdemérem kitün-
tetésben részesült Dr.

Kálmán Éva belgyógyász
szakorvos. Sárváron született, általános
iskoláját és gimnáziumát is ott végze-
te. Édesanyja gyógyszerész és több
egészségügyi végzettségû is van a csa-
ládjában. Ezért is ébredt fel benne az
embereken, az elesetteken való segí-
teni vágyás érzése. 2001-ben szerzett
általános orvosi végzettséget a pécsi
Egyetem Orvostudományi Karán. Pá -
lyáját a Sárvári Önkormányzati Kór -

házban kezdte meg. 2007-ben letette
a belgyógyászati szakvizsgát. 2011-ben
és 2014-ben születtek meg fiai. 2016-
tól dolgozik a celldömölki kórház bel-
gyógyászati szakrendelésen és a króni-
kus osztályon. 2019-ben letette a dia-
betológiai licence vizsgát. Fontosnak
tartja, hogy nagy hangsúlyt fektesse-
nek a megelõzésre. Az idõben észlelés-
sel, életmódváltással megelõzhetõ a
komolyabb szövõdmények kialakulása
és az életminõség javulása. Házior -
vosok részére diabetológiai, a gyere-
keknek egészségnevelési elõadásokat
tart, hogy minél korábban felismerhetõ
legyen a probléma. A celldömölki kór-
ház csapatába sikerült teljesen beillesz-
kednie. Az orvoskollégákkal és az ápo-
lókkal is kiváló a kapcsolata, minden-
ben segítik egymást. A betegekkel tü-
relmes és empatikus, hozzátartozókkal
udvarias és segítõkész. 

*
Semmelweis-nap alkal-
mából kitüntetésben
részesült Hor váth
Tiborné gondozó.
Celldömölkön született.
Az általános iskola el-
végzése után a Celldö -

mölki Szakmun kások Szak -
középis kolá já ban tanult. Janikovszky
Éva Arany esõ címû mûvének olvasása
és egy családi tragédia után fogalma-
zódott meg benne a gondolat, hogy
segíteni szeretné embertársait és
ápolónõ szeretne lenne. 1981-ben
szerzett általános ápoló és általános
asszisztens végzettséget az Entzbruder
Dezsõ Egészségügyi Szakiskolában
Szombat he lyen. Ezen év július 1-vél
megkezdte munkáját a bölcsõdében
Celldömölkön. 1982-ben munka mel-
lett végezte el a csecsemõ és gyer-
mekgondozói képzést. 1984 és 1996
között a celldömölki kórházban dolgo-
zott, mint ápolónõ. ’96-tól visszatért a
bölcsõdébe és ott dolgozott 2017. dec-
ember 21-ig. Ezt követõen a fogyaté-
kosok nappali ellátásában tevékenyke-
dett 2021-es nyugdíjba vonulásáig.
Mindegyik munkaterültén megtalálta
az örömöt, a kiteljesedést és minden
feladatát szívvel-lélekkel végezte le-
gyen szó a kisgyermekek életének el-
indításáról vagy a fogyatékosok klubjá-
ba járó csodás kis emberekrõl való
gondoskodásról. Mun káját lelkiismere-
tesen, odaadóan végezte, megbízható
munkatársként. Kol lé gái bátran fordul-
hattak hozzá szakmai kérdésekkel,
amit mindig örömmel megválaszolt.

*
Semmelweis-nap alkalmából az egész-
ségügyi feladatellátásában végzett

kiemelkedõ munkájáért
kitüntetésben részesült
Szeifridné Kis Olga
fõnõvér, szülésznõ.
Hód mezõ vá sár helyen
született. Is ko lá it is itt

végezte. Ál ta lános iskolai
osztály fõ nöke látta meg benne az elhi-
vatottságot a gyó gyítani és embereken
segíteni akarás felé. Szegeden a Nõi
Klinikán dolgozott 1983 és 1986 kö-
zött. ’86-ban a szerelem hozta Celldö -
mölkre. Egy évet dolgozott a Ker -
iparnál, majd ’87 augusztus 1-jén kez-
dett a celldömölki Kemenesaljai Egye -
sített Kórházban. 2014. májusától ve -
zetõ szülésznõ helyettes, 2017. júniu-
sától vezetõ szülésznõ pozícióban vé-
gezte az orvosokkal és védõnõkkel
együttmûködésben a munkát. 2021.
januárjától az ajkai kórházban folytatta
pályáját. 2004-ben szerzett OKJ-s szü -
lésznõ végzettséget, 2009-ben elvé-
gezte a fõiskolát. 2014-ben epidemio-
lógiai szakápoló képzettséget szerzett.
2010-tõl rendszeresen tart szülésfel -
készítõ foglalkozásokat. Fontosnak tart-
ja a korrekt és naprakész tájékoztatást
a fogantatástól az újszülött hazavitelé-
ig. Az emberekkel, a betegekkel szív-
vel-lélekkel foglalkozik, egy pillantás,
egy odafordulás, egy érintés felbecsül-
hetetlen fontosságú a hivatásában.
Tiszteli a pácienseket és ezt vissza is
kapja tõlük.

*
Semmelweis-nap alkal-
mából kitüntetésben ré-
szesült Döbrösi Géza
mûtõs. Celldömöl kön
született. Dr. Gyi me si
Gábor hívására vál tott
erre a szakmára. 1993.

április 5-tõl 2010. július
31-ig a Ke menes aljai Egyesített Kór ház
Mûtõ részlegének volt dolgo zója
mûtõs segéd munkakörben. 2010. au-
gusztus 1-tõl 2021. március 31-ig sze-
mélyes közremûködõi szerzõ déssel állt
jogviszonyban, 2021. április 1-tõl jelen-
leg is a Markusovszky Egye temi Okta -
tókórház Celldömölk Mûtõ dolgozója.
1990-ben érettségi vizsgát tett, 2002-
ben mûtõssegéd végzettséget szerzett.
Fontosnak tartja az egészségnevelést
ezért is alapította meg 2003-ban
edzõtermét, ahol nemcsak fizikai edzé-
seknek biztosít helyszínt, de az egész-
séges életmódot szolgáló tanácsokkal
is ellátja a terembe járókat. Az Erõs
Ember Versenyek helyi szer vezõje.
Kitartó, erõs szakmai tudással végzi
szerteágazó feladatait, nagy hangsúlyt
helyez a központi mûtõ blokkban, az in-
tézmény ambulanciáin és a sürgõsségi
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betegfogadó helyen elvégzett mûtõs -
segéd munka magas minõséggel tör -
ténõ megvalósítására. Konzekvens és
igényes a betegek ellátásával kapcso-
latban. A betegekkel türelmes és em-
patikus. 2020. október 16-tól a COVID
osztályon rendkívüli helytállásával bi-
zonyította szakmai rátermettségét. 

*
Semmelweis-nap alkalmából kitünte-
tésben részesült Sebestyén Tünde ápo -
lónõ. 1989-ban végzett az Entz burder
Dezsõ Egészségügyi Szakisko lában álta-
lános ápoló, általános asszisztens sza-
kon. 2006-ban megszerezte az érettsé-
git, 2010-ben pedig felsõ fokú OKJ-s
szakápolói képzést végzett. A szombat-
helyi kórház belgyógyászati részlegén
kezdte meg pályafutását. 2001. áprili-
sától 2016. decemberéig a Kemenes -
aljai Egyesített dolgozója volt ápoló
munkakörben, 2017. január 01-tõl je-
lenleg is a Markusovszky Egye temi
Oktatókórház Celldömölki telephelyén
a Krónikus Belgyógyászati Osz tály dol-
gozója. 2010 februárja és 2012. júliusa
között osztályvezetõ ápoló feladatokat
látott el. Dr. Kemmer Éva fõorvosnõvel
és Tarczi Lívia fõnõvérrel kezdte meg a
gyógyítást Celldömölkön. Az osztályon
munkálkodó csapatban mindenki segí-
tette egymást, könnyen beilleszkedhe-
tett az újonnan érkezõ tag is. Áldozatos
munkájának elismeréseként, a kórhá-
zon belül, Semmelweis nap alkalmából
kapott elismerést pár évvel ezelõtt. A
COVID 19 vírus miatt kialakult vész-
helyzetben szorgalmasan látta el ápo-
lási feladatait, kiválóan helyt állt az új
helyzethez alkalmazkodva. Önzetlenül
segített mindenkinek. Mély empátiá-
val, kedvességgel, szakmai alázattal
végezte a munkáját. Személyisége se-
gítette a hozzátartozókat a nehéz
idõszak átvészelésében. 

*
Állami ünnepünk, au-
gusztus 20-a alkalmából
kitüntetésben részesült
Bren nerné Gorza Mária.
Zala egerszegen szüle-
tett. Az általános- és kö-
zépiskolát Székes fehér -

váron vé gezte. 1981-ben
szer zett gépíró és gyorsíró végzettséget.
Ebben az évben ismerkedett meg férjé-
vel és került Celldömölkre. 1982-ben a
Városi Tanácsnál kezdett el dolgozni,
mint szociális ügyintézõ, majd késõbb,
mint leíró, gépíró. Munka mellett szerez-
te meg az érettségit 1985-ben Celldö -
mölkön. 1986 óta kíséri aktív szakmai fi-
gyelemmel és közre mû ködéssel a vá-
lasztások lebonyolítását. Az anyakönyv -
vezetõi szakvizsgát 1992-ben tette le. A

2021-es évben már túl van az 1000. há-
zassági szertartáson. A nála esküt tevõ
párok szeretetteljes szívvel emlegetik
szavait évek múltán is. Folyamatosan
képezte magát szakmai feladatai legpre-
cízebb ellátása érdekében. 2009-ben a
Corvinus Egyetemen igazgatásszervezõ
diplomát szerzett. Szakmája iránti lojali-
tását az is megmutatja, hogy 39 évet
egy munkahelyen töltött el. Az egyik
legszebb hivatásnak tartja az anya -
könyv vezetõi munkát, hiszen a szü le -
téstõl a házasságkötésen át az élet utol-
só pillanatáig végig kísérheti és segítheti
az emberek életét. Legna gyobb szakmai
elismerés, hogy az anya könyvvezetõi
munkakörben szerzett évtizedes tapasz-
talatokat kamatoztatva 2012 óta a Vas
Megyei Kormányhivatal felkérésére az
anyakönyvi szakvizsga tanfolyam lebo-
nyolításában gyakorlati oktatóként és
vizsgáztatóként is részt vesz. 2022-ben
lesz 30 éve, hogy anya könyv vezetõként
dolgozik és ez az év lesz az, mikor el
kell, hogy köszönjük tõle nyugdíjba vo-
nulása alkalmából. Celldö mölkért elköte-
lezettséggel végzett kimagasló szakmai,
áldozatos és kiemel kedõ tevékenysége
elismeréseként Celldömölk Városért
Érdemérem kitüntetésben részesült.

*
Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkal-
mából kitüntetésben részesült Németh
Tamás református lelkész. Pápán szüle-
tett 1970-ben. Lelkész családban nõtt
fel. Gyermekkorát Magyaralmáson és
Balatonkenesén töltötte. Középiskolába
Debrecenben a Református Gimná zi -
umba járt. Személyes elhívást kapott,
Isten erre a szolgálatra hívta középisko-
lásként. Elvégezte a Károli Gáspár Re for -
mátus Egyetemet Budapesten. Ösztön -
díjjal tanult Svájcban a Berni Egye te -
men, majd késõbb etika, ember és tár-
sadalomtudomány szakon végzett a
Pannon Egyetemen. Lelkészi szolgálatát
1996-ban kezdte meg Adorjánháza-
Egeralja egyházközösségben. 1999-tõl a
Somogy megyei Ka dar kútra került. 2005
óta pedig Cell dö mölkön teljesítette a
szolgálatát. 2021. augusztus 1-tõl Fo -
nyódon foly tatja lelkipásztori tevékeny-
ségét. A hitoktatás és a gyülekezet lelki
üdvének gondozása mindig is a szív-
ügye volt. Rend szeresen szervezett hit-
tan versenyeket és táborokat. A közös-
ségért végzett áldozatos tevékenységé-
ért a református templom épület építé-
sének 75. évfordulója alkalmából tarott
nagyszabású ünnepségen az egyház-
megyei köz gyû lés elismerésben része-
sítette. Négy gyermeke született. Sza -
badidejében a túrázás és kerékpározás
mellett szívesen olvas. A celldömölki
gyülekezettõl az alábbi Zsoltárok köny -

vébõl való idézettel búcsúzott: „Szol -
gáljatok az Úrnak örömmel.” 

*
Állami ünnepünk, au-
gusztus 20-a alkalmából
kitüntetésben részesült
Treiber László gondnok.
1976-ban Celldö möl kön
a szak munkásképzõben

végzett szerkezetlakatos-
ként. Dolgozott a Me zõgépnél, majd az
Élgép és jogutódainál. 1993-ban került
a Polgár mesteri Hivatal alkalmazásában
a Vá ros gondnokságra. Farkas Zol tán
kép vi selõ és részönkormányzat vezetõ
kérte fel, hogy lássa el az izsákfai vá-
rosrész karbantartói és gondnoki fel-
adatait. Nem telik el úgy nap, hogy az
izsákfai városrészen áthaladva ne talál-
koznánk vele, amint az utak mentét, a
faluház környezetét rendezi, a fákat
nyesi, a temetõben és a sportpályán fü-
vet nyír. A rendezvényeken segítségére
mindig számíthatott, mind a részönkor-
mányzat, mind pedig az izsákfai lakos-
ság. Két gyermeke született egy fiú és
egy leány. A mûszaki és gépek iránti
ér deklõdését sikerült fiának átadni, aki
gépészmérnökként vég zett az egyete-
men. Munkavégzése alapos, pontos,
feladatait lelkesen és lelkiismeretesen
látja el. Munkatár saival a kapcsolata ki-
váló, kölcsönösen segítik egymás a fel-
adatok megoldásában. 

*
Állami ünnepünk, au-
gusztus 20-a alkalmából
kitüntetésben részesült
Kele men Kornél sport -
edzõ. Gyõrben szüle-
tett, iskoláit is ott vé-

gezte. 9 éves kora óta
futballozik. Gimná zium ban test ne velési
tagozaton tanult és a Rába ETO csapa-
tában játszott. Gimná zium után a Sop -
roni NB II-es csapatban rúg ta a bõrt.
1994-ben végzett testnevelés szakon a
Berzsenyi Dániel Ta nárképzõ Fõiskolán
Szom bathelyen, majd egyetemi vég-
zettséget szerzett Pécsen a Janus
Pannonius Egyetemen. Késõbb síoktató
képesítést is szerzett. 1998-ban kezdte
meg a tanítást a Szent Benedek Ka -
tolikus Ál talános Is kolában Czupor
Attila megkeresésére. A tanulókkal
megismertette a futball, az úszás, a
korcsolyázás a lovaglás és az extrém
sportok szépségét. Telente sítáborokat
szervezett és bonyolított le az iskolá-
ban. Életében a sport a legfontosabb
dolog. Játszott Szombathelyen a Sa -
varia NB II-es, valamint Bük és Rép -
celak NB III-as csapataiban is. Bü kön és
Bõben tanította is a testnevelést. ’96-
ban került az Antók Zoltán által me-
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nedzselt NB I B csoportban játszó cell-
dömölki csapatban. Súlyos sport -
sérüléséig aktívan futballozott. Ezután
az utánpótlást és a felnõtt csapatot is
edzette évekig, nemcsak Celldömöl -
kön, hanem Vönöckön és Jánosházán
is. Mikor mindenki nemet mondott õ
volt az, aki magára vállalta az embert
próbáló feladatot. Veze tésével a cell-
dömölki csapat megerõ södött, bajnok-
ságot is és több ízben 4 város tornát is
nyert. 2020 júliusától a jánosházi csa-
patot erõsíti. 

*
Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkal-
mából kitüntetésben részesült Bertalan
Róbert. Celldömölkön szü letett és itt is
végezte iskoláit. Erede tileg va  súti gép -

jármû sze reléssel szere-
tett vol na foglalkozni, vi-
szont az élet másfelé te-
relte. Édes apja testvére
festõ szakoktatóként ta-
nított az ipari iskolában,

így a család kérésére ezt a
szakmát választotta. 
1992-ben végzett szobafestõ mázoló,
tapétázóként. Ezt követõen dolgozott a
Népjóléti Szol gálatnál Celldömölkön és a
Pepsi Cola vállalatnál Sárváron. 1995-
ben Ausz t riában kezdett dolgozni, ahol a
szakma csínját-bínját elsajátította. 2000-
ben alapította meg a Fullcolor 2000 Kft.,
amellyel generál kivitelezéseket vállal-
nak megye szerte. A cég professzionális
ipari gépparkkal, céges gépjármû vekkel

végez homlokzati szigetelést, festést tár-
sas és családi házaknál, valamint közé-
pületeknél alkalmazkodva az építõipar
fejlõdéséhez. Bertalan Ró bertet 2020-
ban az év megyei vállalkozója kategóri-
ában Príma díjra jelölték. Celldömölki
munkái közé tartozik a Katolikus temp-
lom, a Gim názium, a Népjóléti Szolgálat,
a Soltis Színház, a Városi Óvoda Koptik
Odó utcai épületének felújítása, valamint
a városközpont megszépítése is a nevé-
hez köthetõ. Szlovéniában, Ljubljaná ban
tejesített vizsgát a JUB termékek pro-
fesszionális használatából, így Ma gyar -
országon õ az egyik kizárólagos JUB
kivitelezõ. Munkájára a cég magas szintû
garanciát vállal.

Hetedik alkalommal augusztus 20-án
kerül kiosztásra a Cselekvõ Össze fo -
gással Celldömölkért Egyesület 2015-
ben alapította Celldömölk Tehetségei -
ért Kiss Péter-díj, melyben minden al-
kalommal két celldömölki tehetséges
diák részesül.

Idén is Fehér László polgármester és dr.
Petykó Csilla, Kiss Péter felesége adta
át a díjakat:
Kiss Péter-díjban részesül Gulyás Bog -
lárka, aki a Celldö mölki Városi Általá -
nos Iskola végzõs diákja volt. Általános
iskolai tanulmányai alatt kiválóan ta-
nult, mind a nyolc tanévet kitûnõ bizo-
nyítvánnyal zárta. Elsõ osztályos kora
óta vesz részt különbözõ tanulmányi
versenyeken, szerteágazó érdeklõdése
versenyeredményeiben is megmutat-
kozik. Alsó tagozatos korában TITOK
anyanyelvi versenyen ért el országos
helyezést, felsõ tagozatban a humán
mellett reál területeken is ered -
ményesen szerepelt. Országos második
helyezett lett magyar nyelvtanból,
szintén országos sikert ért el ter -
mészetismeretbõl, matematikából pe-
dig megyei versenyen szerepelt kiváló-
an. Érdeklõdéssel nyitott a biológia irá-
nyába, a tantárgy szeretete továbbta-
nulási szándékát is megalapozta. Bogi
szeptemberben, a következõ tanévben
kezdi meg középiskolai tanulmányait a
Kõszegi Jurisich Miklós Gimnázium bio-
lógia-kémia tagozatán. A középiskolai
évek után állatorvosi tanulmányokat
szeretne folytatni, hogy felnõtt élet-
ében hivatásként az állatorvoslást gya-
korolhassa. Az állatokat kisgyermekko-
ra óta kedveli, ha tehetné, minden rá-
szoruló állatot befogadna. Rendkívül

élmény számára minden eset, amikor
állatorvos mellett segíthet, szerencsé-
nek könyveli el, hogy mûtétet is végig
nézhetett már. Sok minden érdekli
ezen kívül is, zeneiskolába járt, tagja
volt az iskolai énekkarnak. Korábban
sportolt, kosárlabdázott és úszott, de
sérülés miatt egyelõre a sportot nem
folytathatja. Kortársaiért is sokat tevé-
kenykedett, a diákönkormányzatban
osztályát képviselte és aktívan részt
vett az általános iskolai diákéletben.

*
Kiss Péter-díjban részesült Kapitány Va -
nessza, aki a Celldö mölki Városi
Általános Iskola után a Vas Me gyei
Szakképzési Cent rum Eötvös Loránd
Szak képzõ Iskolája tanulója lett.
Informatika ága zati képzésben tanult,
az idei tanévben érettségizett. Középis -
kolai tanulmányai alatt folyamatosan
kiegyensúlyozott, jó teljesítményt
nyúj tott, számos levelezõversenyen,
valamint egyéb tanulmányi versenyen
vett részt. Történelembõl országos má-
sodik helyezett lett, magyar irodalom-
ból csapatversenyben harmadik helye-

zést szerzett, társaival. versenyeken
vett részt angol nyelvbõl csapatverse-
nyeken, valamint a fenntarthatóságot
célzó e-Figyelõ országos levelezõ
vetélkedõn. Szívesen végzett kutató-
munkát, bõvítette ismereteit külön -
bözõ tantárgyakból, kiváltképp magyar
nyelv és irodalomból, történelembõl,
idegen nyelvbõl. Vanessza szeptem-
berben a következõ tanévet a celldö-
mölki középiskolában kezdi meg, infor-
matikai rendszerüzemeltetõ végzettsé-
get szeretne szerezni. További tervei
között szerepel, hogy magyar nyelv és

irodalomból emelt szinten érettségit
tesz, majd a tanári pályát választva a
felsõoktatásban tanul tovább. A to-
vábbtanuláshoz kapcsolódóan nyelv-
vizsgát szeretne tenni. Szabadidejében
szívesen rajzol, tanulmányai alatt több
alkalommal eredményesen vett részt
képzõmûvészeti pályázatokon. Rend -
sze  res szereplõje volt az iskolai szer -
vezésû szavalóversenyeknek, ünnepé-
lyeken, rendezvényeken is aktív szere-
pet vállalt.

Celldömölk Tehetségei ért Kiss Péter-díj díjazottjai

GULYÁS BOG LÁRKA ÁTVESZI A DÍJAT

KAPITÁNY VA NESSZA ÁTVESZI A DÍJAT
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75 esztendõvel ezelõtt, 1946. szep-
tember 11-én hunyt el tragikusan fia-
talon, 40. életévét sem betöltve Györ -
ke József nyelvész, egyetemi magánta-
nár, a Magyar Tudományos Akadémia
levelezõ tagja, az Országos Széchényi
Könyvtár fõigazgatója. 1906. december
21-én született Celldömölkön, ahol
édesapja (Georgovits József) a vasútál-
lomáson távírda felügyelõként dolgo-
zott. Szülõházának a vasútállomás épü-
lete tekinthetõ, mert szolgálati lakásuk
az emeleti részen volt. A nemzeti
könyv tár világháború viharai utáni
megmentése és reorganizációja olyan
heroikus tett volt a részérõl 1945/46-
ban, amely megérdemli az utókor tisz-
teletét. Györke József sírját felszámol-
ták, ezért – Németh Tibor celldömölki

könyvtárvezetõ kezdeményezésére – a
KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtára és
az Országos Széchényi Könyvtár a vas-
útállomás várócsarnokában emléktáb-
lával szeretne tisztelegni alakja elõtt.
Azon a helyen, ahol Németh Andoré is
található, aki szintén itt látta meg a
napvilágot és „József Attila barátja,

szellemi társa és életének krónikása”
volt. Györke József táblája Németh
Andoréval megegyezõ méretben kerül
elkészítésre és mintegy ellenpontként
annak világos alapon sötét betûkkel
történt megjelenítése után ezúttal sö-
tét alapon világos betûk fognak szere-
pelni a várócsarnok azonos oldalának
másik sarkán. Az eseményre a halálo-
zási évfordulón, 2021. szeptember 11-
én (szombaton) kerül sor 10 órakor
egy rövid ünnepség keretében, ahol
emlékbeszédet mond Rózsa Dávid, az
Országos Széchényi Könyvtár fõigazga -
tója. Az emléktábla avatása egyúttal
mintegy felvezetõ rendezvénye a celli
vasút 2021. október 1-jén esedékes
150 éves évfordulójának.

»UK

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár nyári szezonjának legna-
gyobb rendezvénye a még csak pár
éves múltra visszatekintõ Kemencés
Fesztivál. Idén augusztus 21-én zajlott
a kemencés ételek kóstolójával fû sze -
rezett gasztro-kulturális esemény. 

A délután négy órakor kezdõdött prog-
ram elsõ fellépõje a városunkban
vendégeskedõ mosonmagyaróvári Seni -
or Örömtánccsoport volt, õket követte a
Gombolyag Zenekar „Hangbu borékok”
címû, gyerekeknek szóló koncertjével,
majd a Savaria Szim fo nikus Zenekar
Rézfúvós Együttesének tagjai zenéltek

népszerû dallamokat elõcsalogatva fú-
vós hangszereikbõl. 
A Pápai Musical Stúdió „Dívák estéje”
címû mûsorával érkezett, melyben a 70-
es, 80-as évektõl egészen napjainkig
csendültek fel könnyûzenei slágerek a
háromtagú formációnak köszön hetõen. 
Fehér László polgármester és Hencz

Kor nél alpolgármester köszöntötték a
Géfin tér egyre népesebb közönségét,
majd az egyik sörsátornál ingyen sört
csapolva jártak a celliek kedvében. Az
Országos Musical és Operett Kurzus ifjú
növendékei (köztük a celldömölki Ra -
dányi Gréta) fergeteges operett és mu-
sical válogatással örvendeztették meg

lelkes közönségüket, majd egy egé-
szen más mûfaj elevenedett meg a
színpadon. Kecskeméti Zsuzsi, a Can -
nes-ban legjobb színésznõi díjjal kitün-
tetett színész-énekesnõ és a kemenes-
magasi származású Hajba András, aki
jelenleg a Kecskeméti Katona József
Nemzeti Színház Énekkarának tagja,
„Hungaria Retro Party” címmel eleve-
nítette fel a 80-as évek házibulijainak
hangulatát, rock&roll slágerekkel meg -
tûzdelve. Mivel az idei évben az Ataru
Taiko japán dobszínház immár hagyo-
mányos Kráter koncertje elmaradt, hi-
ánypótló jelleggel a Kemencés Fesz -
tivál keretén belül kapott fellépési
lehetõséget a látványos és változatos
koreográfiai elemekkel tarkított, lendü-
letes elõadásmódjáról és dinamizmu-
sáról híres dobszínház.
Az idei évi Kemencés Fesztivál látvá-
nyos tûzijátékkal zárult, a rendezvény
ideje alatt pedig kézmûves bemutatók,
szabadtéri játékok várták az érdeklõ -
dõket. Természetesen a kemencés és
egyéb finomságok kóstolója sem ma-
radhatott el, választék volt bõven, hi-
szen öt falatozó kínálta portékáit.

»REINER ANITA

Kemencés Fesztivál harmadszor

Emléktábla Györke József tiszteletére
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Tizenhat évvel ezelõtt nyitotta meg aj-
taját a nagyközönség elõtt a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ. Azóta a létesít-
mény minden évben nagyszabású ren-
dezvénnyel ünnepli augusztusi szüle-
tésnapját. 

Az idei évi születésnapi rendezvény
egy gyerekeknek szóló programmal
vette kezdetét, a Szamóca Színház tag-
jai érkeztek a kicsik szórakoztatására
zenés mesejátékukkal. A gyerekprog-
ram után Szombathely Város Fúvós ze -
nekara foglalta el a placcot, hogy
népszerû slágereket elfújva megala-
pozzák a születésnapi ünneplés továb-
bi jó hangulatát. A fúvósok szereplését
követõen Ágh Péter országgyûlési kép -
viselõ köszöntötte a fürdõzõ vendége-
ket, és a születésnapját ünneplõ Vul -
kán fürdõt. A délután folyamán a Mega -
sztárból ismert Torres Dani fellépésével
folytatódott a rendezvény, akinek mû -
sora után az ünnepi köszöntõk és a kö-
zös tortázás következett. Miután Maj -
thényi László, a Vas Megyei Közgyûlés

elnöke, valamint Fehér László polgár-
mester is köszöntötte a megjelenteket,
a városvezetõ emlékplakett elismeré-
seket átadva köszönte meg a fürdõ
dolgozóinak a pandémiás idõszak alatti
munkavégzésüket, azon munkatársak
pedig, akik a kezdetektõl ott dolgoz-
nak, hûségdíjban részesültek. 
Születésnaphoz illõen természetesen a
hagyományos tortázás sem maradha-
tott ki a programokból, a köszöntõket

követõen felszeletelésre került a négy
óriástorta, melybõl mindenki kedvére
kóstolhatott. A szórakoztató mûsorok
folytatásaként a két nagy nevettetõ,

Aradi Tibor és Varga Ferenc József hu-
moristák sziporkáztak a színpadon, ál-
taluk átköltött slágerekkel, és a tõlük
megszokott szóviccekkel. Az este hét
órai sztárvendég a Bestiák nevû lány-
együttes volt, akik népszerû és közis-
mert dalaikkal örvendeztették meg kö-
zönségüket. Az idei fürdõ szülinap az
elmaradhatatlan habpartyval zárult, a
nap folyamán kísérõprogramként vízi-
dodzsem, ugrálóvár, kézmûvessarok,
csillámtetoválás is várta az érdeklõ -
dõket.

»REINER ANITA

Budapesttõl Celldömölkig tartó kerék-
pározással csatlakozott a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
jótékonysági kezdeményezéséhez Õry
Kinga országúti kerékpáros. Az egyesü-
let augusztus 19-én fogadta õt.

Március közepén helyezett ki a Cse -
lekvõ Összefogással Celldömölkért
Egye sület kupakgyûjtõ szívet a város-
központban. 
A kupakok leadásából szár mazó bevé-
tellel a celldömölki beteg gyermekek
gyógyításához szeretnének hozzájárul-
ni – tudtuk meg Fehér László polgár -
mestertõl, az egyesület vezetõ jétõl. A
városvezetõ felelevenítette, hogy évek
óta segítik adományokkal, élelmiszer-
csomagokkal a nehezebb körülmények
között élõket, családokat, nyugdíjaso-
kat. Tavasz óta több zsáknyi kupak
összegyûlt már, az elsõ adagot hama-
rosan elszállítják az átvevõ helyre. Kéri,
hogy továbbra is segítsék az egyesüle-
ten keresztül a beteg gyermekeket a
kupakok gyûj tésével. Szólt arról is,
hogy augusztus végén Alsóság köz-
pontjába is kikerül egy kupakgyûjtõ
szív az egyesület jóvoltából, az alsósá-
giak kérésére.
Tulok Gabriella, az egyesület elnöke
hangsúlyozta, hogy az akció kapcsán

sokan megkeresték õket, hogy egyéb
módokon, jótékony akciókkal, támoga-
tással szeretnék segíteni a kitûzött célt.
Többen az egyesület bankszámlájára
utaltak át kisebb-nagyobb összegeket,
ezzel segítve a jótékony célt. Örömmel
fogadják ezeket a kezdeményezéseket
is, és az õszi hónapokban az adomá-
nyok eljuttatásáról is gondoskodnak.
Felkereste az egyesületet Õry Kinga,
aki baráti kapcsolatot ápol dr. Petykó
Csillával, egyetemi docenssel, elhunyt
díszpolgárunk, Kiss Péter feleségével.
Együtt gondolták ki a jótékonysági ak-
ciót, amit a celldömölki beteg, rászoru-
ló gyerekekért ajánlottak fel. 
Kinga augusztus 19-én Budapesttõl
Celldömöl kig tartó jótékonysági teke-

réssel hívta fel a figyelmet az egyesü-
let kezdeményezésére. Az I. Kiss Péter
Emléktúrán 204 kilométert teljesítetett
országúti kerékpárján. Bár egyedül ér-
kezett, sok biciklis társa szurkolt neki,
segítették a távolból, és két segítõje
autós kísé rõként is volt. A távot 7 óra
15 perc alatt teljesítette, 28 kilomé-
ter/óra átlagsebességgel tekert. Négy
megyét érintve érkezett meg Cell -
dömölkre, ahol az egyesület tagjai vár-
ták, majd néhányukkal egy tisztelet-
kört is kerékpározott a városban. Kinga
emellett gyûjtést is szervezett, az álta-
la össze gyûjtött adományokat is a rá-
szorulók részére juttatja majd el az
egyesület.

»ÚK

Két keréken Budapesttõl Celldömölkig

Születésnapot ünnepelt a Vulkánfürdõ
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„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon
át is vezet út. De mi (...) azt akarjuk,
hogy az ember ne úgy járja végig élete
útját, mintha sivatagon menne át, ha-
nem virágos réteken.”

Kodály Zoltán 

Szeptember hónapban is folytatódik
koncertsorozatunk a Tér-Zene program
keretében. A „Kemenesaljai Szimfónia
30 tételben” címû programunk kereté-
ben szeretettel várjuk Önöket, család-
jukat, baráti társaságukat klasszikus ze-
nei koncertekre.

Hat alkalommal csendülnek fel a klasz-
szikus dallamok szeptember folyamán.
Figyelmükbe szeretnénk ajánlani a
prog ramsorozat következõ koncertjeit:
2021. szeptember 3. (péntek) 10:30 
Alsósági Általános Iskola udvara
Gombolyag Zenekar Hangbuborékok
2021. szeptember 4. (szombat) 18:00
Szentháromság tér
Mirage Salon Quartett Filmzenei klasszi-
kusok (PikNik mozi filmvetítése elõtt)
2021. szeptember 17. (péntek) 10:30
Liget/Koptik óvoda
Gombolyag Hangbuborékok
2021. szeptember 19. (vasárnap) 17:00 
Bencés kolostor udvar (esõhelyszín
Katolikus Templom)
Savaria Kürtkvartett Egyházi dalok
2021. szeptember 24. (péntek) 12:30
József Attila utca
Savaria Rézfúvós Együttes Slagból is ze-
ne szól
2021. szeptember 26. (vasárnap) 17:00
Kiss Péter Park (esõhelyszín Városháza
nagyterme)
Eszterházy Kvintett Táncok a zenében

Éljenek a lehetõséggel, éljenek zené-
vel és látogassanak ki a „Kemenesaljai
Szimfónia 30 tételben” címû program-
sorozatunk szeptemberi koncertjeire.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

»SZ. Z. D.

„Kemenesaljai Szimfónia 30 tételben”

Szeptemberi koncertajánló

„SLAGBÓL IS ZENE SZÓL” – SAVARIA RÉZFÚVÓS EGYÜTTESESZTERHÁZY QUINTETT

Négy alkalmas komolyzenei koncertso-
rozat valósult meg a Kemenesaljai Mû -
velõdési Központ és Könyvtár szervezé-
sében augusztus 13. és 15. között. A
négy különbözõ helyszínen zajlott
hang verseny fellépõje a Trió Grazioso
kamaraegyüttes volt.

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár sikerrel pályázott a Nemzeti
Kulturális Alap Zenei Kollégiumánál,
melynek köszönhetõen a pályázati tá-
mogatás révén létrejöhetett egy ko-
molyzenei hangversenysorozat. 
A négy alkalomból kettõ a Népjóléti
Szolgálat Idõsek Otthonainak két telep-
helyén valósult meg, ahol a Trió Grazioso
kamaraegyüttes „Utazások Európában”

címû kamarazenei rendezvényének le-
hettek fültanúi a két otthon lakói.
Augusztus 14-én délután teraszkoncert-
tel folytatódott a programsorozat, ezút-
tal a KMKK teraszán elevenedett meg
Euró pa több országának muzsikája, Mo -
zar tot, Bachot, Chopint és Handel-t meg-
idézve.
A fel lépõ Trió Grazioso együttes 2016-
ban alakult zeneakadémiát végzett
zené szek bõl, két fuvola és zongora fel-
állásban: Belovári Beatrix és Szeitl Alíz
fuvo la mûvészek, valamint Németh Vi -
ola zongoramûvész triójából. Hitvallá -
suk, hogy a zene olyan erõvel rendelke-
zik, ami megérinti a szívet és a lelket,
maradandó élményt nyújtva a hal l ga -
tóság számára. 

A fent említett három hangversenyen
Belovári Beatrix és Né meth Viola zenél-
tek, az augusztus 15-i sorozatzáró nagy
koncerten pedig a duó kiegészült Ber -
talan Andrea fu vola mû vésszel, aki
Beatrixnek fuvola fõtárgy tanára, Vio -
lának pedig kamaratanára volt, így a
produkció igazi mester és tanítványai
együttzenélést jelentett.
Az evangélikus templomban felcsendü -
lõ koncert során a külföldi szonátákon,
fuvolaversenyen kívül hazai zeneszer zõk
mûvei is elhangzottak, így például Liszt
Ferenc „XI. Magyar rapszódiája”, vala-
mint a Doppler Ferenc – Doppler Károly
testvérpáros „Magyar rapszódia két fu-
volára és zongorára” címû mûve is.

»REINER ANITA

„Utazások Európában” – koncertek a zene szárnyán
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Celldömölk – Répcelak 4-1 (3-1)
Celldömölk, 300 nézõ Vas megyei labda-
rúgó bajnokság 1. forduló 2021. augusz-
tus 14.
Vezette: Horváth Péter (Ódor Ádám, Lu -
kács Lívia).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh (Gön -
tér 64. p.), Kovács Z., Keszei R. (Horváth
90. p.) – Enyingi (Szabó K. 92. p.) - Gorácz
(Kocsis 86. p.), Marsai Máté – Szabó R.,
Kovács A., Keszei T. (Tóth 57. p.). Edzõ:
Kovács Balázs.
Répcelak: Tóth J. – Havasi, Prystupa, Tóth
D., Rácz – Markó (Németh 73. p.), Antal
(Palkó 55. p.), Sipos, Horváth – Verasztó,
De Paula. Edzõ: Balassa Péter. 
Kiállítva: Rácz Milán (85. p.).
Góllövõk: Marsai Máté (39. p.), Szabó
Roland (41. p.), Kovács Adrián (46. p.),
Horváth Erik (93. p), illetve De Paula Alex
(4. p. 11-esbõl).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Répcelak
U19 2-0 (1-0) G.: Bárdossy Bence 2.
Lukácsháza - Celldömölk 1-5 (0-2)
Lukácsháza, Vas megyei labdarúgó baj-
nokság 2. forduló 2021. augusztus 21.
Vezette: Talabér Norbert (Fülöp Zoltán,
Imre Benjámin).
Lukácsháza: Bán – Szentkúti, Gombás,
Gug csó Á. (Pungor (62. p.), Németh Cs.
(Kovács 55. p.) – Osztrosits, Gugcsó P.,
Németh R. (Lengyel 46. p.), Dan (Hor -
váth 55. p.) – László, Bõsze (Bolfán 74.
p.) Edzõ: Sántha Szilárd.
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh, Ko -
vács Z., Keszei R. (Horváth 46. p.) –

Enyingi - Gorácz (Tóth 71. p.), Marsai
Máté – Szabó R., Kovács A., Keszei T. (Ko -
csis 78. p.). Edzõ: Kovács Balázs. 
Góllövõk: Osztrosits Kristóf (61. p.), illetve
Kovács Adrián 2 (9. és 13. p.), Szabó
Roland (48. p.), Keszei Tamás (77. p.),
Enyingi Márk (89. p.). 
Elõmérkõzés: Lukácsháza U19 – Celldö -
mölk U19 2-1 (1-1). G.: Döbröntei Bálint.
Kezdjük az örvendetes szezonkezdés di-
cséretével, aztán folytassuk az MLSZ csú-
nya öngóljával. Két, minden bizonnyal a
középmezõny elsõ felében végzõ (bár
sok van még hátra, megelõlegezem szá-
mukra) csapaton lépett át magabiztosan
a celli gárda az elsõ két fordulóban. Ha
nem véd ilyen parádésan a répcelaki ka-
pus Tóth Jenõ (igen, az idõsebbek jól em-
lékeznek, 2009-11 között Cellben védett,
még az NB III-ban), akkor kiütéses vere-
ség lett volna osztályrésze a vendégcsa-
patnak, így, „csak” négyet számoltak rá-
juk. A Lukácsháza sem járt jobban, nem
tudták feltartóztatni a celli hengert, vagy
legyünk vasutasabbak, a gõzmozdonyt.
Szépen futottak a támadások, és a befe-
jezések hatékonyságával sem volt gond.
Egy a baj, a remek gyõzelmeket csak
azok láthatták, akik kilátogattak a mér -
kõzésekre. Jöjjön tehát az öngól, az MLSZ
(Magyar Labdarúgó Szövetség) és az
MTVA (Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelõ Alap) közötti megállapo-
dás alapján, az MTVA birtokolja a megyei
másodosztállyal bezárólag a mérkõzések
közvetítési jogát. Az MTVA nem kis ösz-
szeget (állami pénzt) fizetett mindezért,
milliárdos nagyságrendben kell számolni.
Cserébe minden NB I-es mérkõzés
képernyõre kerül, az NB II-bõl is egy-egy
érdekesebb összecsapás, na, de valaki
komolyan gondolja, hogy a megyei ösz-
szecsapások is valaha, a köztévé sport -
mûsorába kerülnek. Ha nem, akkor ko-
molyan gondolja valaki (sajnos jelen ál-
lás szerint igen), hogy az az országosan
sok-sok kis helyi televízió, akik ezeket a
mérkõzéseket nem kis tehervállalással
eddig felvették, mûsorra tûzték, ezentúl
még jogdíjat is fizetnek majd az MTVA-
nak. Pedig igen, a mérkõzések heti en-
gedélyeztetésének adminisztrációs terhe
mellett, szezon szinten ez a fizetendõ
jogdíj, mintegy fél millió forintot is elér-
het, ha a helyi tv csatorna és híradó mel-

lett, a Facebookon, vagy/és a YouTube
csatornán is megjelenik a híradás. Hogy
ki lesz ennek a kontaktusnak a nyertese
nem látszik, mert az MTVA az MLSZ-nek
kifizetett közvetítési jogdíjának 1% alatti
összegét fogja tudni így „visszaszerezni”,
a vesztesek viszont jól látszanak. A helyi,
zömében önkormányzati finanszírozással
mûködõ tévék, illetve azok, akik valami
okból rendszeresen, vagy idõnként e
médián keresztül tájékozódtak a helyi fo-
ciról, mert mondjuk idõsek és nehezen
mozdulnak ki, fiatalok és dolgoznak, gye-
reket nevelnek a meccs idõpontjában,
vagy éppen a köztévén nézik az élõ köz-
vetítést az NB I-rõl, vagy más sportág
fontos mérkõzésérõl és majd késõbb
néznék meg a helyi csatornát, hogy csak
a környezetemben elõforduló néhány
esetet említsek, de ne legyenek illúziói
az MLSZ-nek, az igazi vesztes a labdarú-
gás. Így aztán, (remélhetõleg azért ren -
dezõdnek a dolgok rövidesen), kétszere-
sen is arra buzdítok mindenkit, hogy au-
gusztus 28-án látogasson ki a Kolozsvár
utcai tovább szépült CVSE stadionba,
mert a harmadik fordulóban rögtön a
szezon egyik kiemelkedõ mérkõzésére
kerül sor, a szintén két gyõzelemmel és
hasonló gólaránnyal startoló Sárvár lesz
az ellenfél.

»DOTTO

Remek gólok és egy csúnya öngól

Felhívás
Celldömölkön 150 éves a vasút,
1871. október 1-jén haladt át elõ -
ször a „vasparipa” a településen. A
jubileum alkalmából vasúttörténeti
kiállítás készül.
Tisztelettel kérjük, hogy akik a cell-
dömölki vasúthoz kapcsoló régi fo-
tók, dokumentumok, tárgyak köl-
csönadásával segíteni tudnának a
kiállítás megszervezésében, 2021.
augusztus 31-ig szíveskedjenek je-
lentkezni a KMKK elérhetõségein:
Tel.: 06 95/779-301
info.kmkk@gmail.com
A felajánlásokat elõre is köszönjük!
Tárlatbontás után mindent mara-
déktalanul visszaszolgáltatunk a tu-
lajdonosoknak.

»KEMENESALJAI MÛVELÕDÉSI

KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Értesítés
Celldömölk Város Önkor mány -
zata értékesíteni kívánja a
Cell dömölk, Mikes Kelemen
utca 18. 3. emelet 9. szám
alatti 60 m2-es 2 szobás, gáz-
konvektoros társasházi lakás-
át 13.950.000 Ft-os áron. 
Benyújtási határidõ: augusz-
tus 31.
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megren-
dezésre került az 1Úton Nem zetközi Za rán -
doknap. A hagyományoknak megfelelõen ezút-
tal is érkeztek zarándokok a celli kegytemplom-
ba, augusztus 14-én. 

Nyolcadik éve már, hogy minden évben Nagy -
boldog asszony ünnepekor zarándokok ezrei in-
dulnak el a Mária Úton. Teszik ezt évrõl-évre
egyre többen, hirdetve a zarándoklás régi-új
hagyományát itthon és külföldön egyaránt. Az
egész Mária utat átívelõ zarándoklat idei évi
mottója a következõ volt: „Indulj el a test és a
lélek közös útján a család felelõs férfi tagjaiért!”
Mária kegyhely és búcsújáró hely lévén Cell -
dömölkre is évente érkeznek zarándokok az 1
Úton Nem zet közi Za rán dok nap jegyében. Idén
három irányból, Mihályháza, Csénye és Sárvár
felõl érkeztek a búcsújárók, akik ezt követõen a
celli hívekkel együtt hálaadó szentmisén vettek
részt, melyet Molnár Szabolcs bírósági helynök,
kámoni plébános celebrált.

»REINER ANITA

Idén is érkeztek zarándokok
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