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Celldömölk Város Önkormányzata, va-
lamint a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár idén is szervezett ren-
dezvényt az államalapítás és az új ke-
nyér ünnepének tiszteletére, augusztus
20-án. A ceremónia keretében kitünte-
tések átadására is sor került.

Az ünnepi program egy verssel vette
kezdetét Tóth Ákos, a Soltis Lajos Szín -
ház mûvészének elõadásában, aki Tûz
Tamás: Szent István király címû versét
szavalta el, majd Fehér László polgár-
mester köszöntötte az egybegyûlteket.
Beszédében hangsúlyozta, hogy au-
gusztus 20-án Szent István király sze-
mélyében egy olyan államférfire emlé-
kezünk, aki a nyugati kultúrkörhöz csa-
tolta hazánkat, és hatalmas elszántság-
gal, ugyanakkor végtelen alázattal
szol gálta nemzetét. Tetteinek ereje ab-
ban rejlett, hogy nélkülözött minden-
fajta öncélúságot, biztonságot, hitet,
jövõképet adott az országnak. Ren -
díthetetlen hite vezette munkájában,
mely nyomán alakja példaként állhat
elõttünk most is. Gondoskodott azokról,
akik nehezebb körülmények között él-
tek itthon, határainkon belül, és segí-
tette azokat, akik Európát választották
úti célul, és áthaladtak országunkon.
Az ünnepi beszédet Ágh Péter ország -
gyûlési képviselõtõl hallhatták a prog-
ram résztvevõi. A politikus kiemelte,
hogy augusztus 20-a Szent Istvánon
keresztül ezer éve önbecsülésre, tartás-
ra és büszkeségre sarkallja a magyaro-
kat. Egykori királyunk örökségének
folytatásában közös vezércsillagunk a
hazaszeretet; az államalapítás ünnepe
pedig arra is rávilágít, hogy egy nem-
zet tagjai vagyunk, és egy közös kul-
túra továbbadói. 
A beszédek elhangzása után a Kekeri
Citeraegyüttes tolmácsolásában hang-
zottak el Szent István alakját megidézõ
énekek, majd Mikulyák László katolikus
plébános, Rác Dénes evangélikus és
Major Lehel református lelkész ökume-
nikus igehirdetés keretében szentelték
és áldották meg az új kenyeret. 
Celldömölk júniusban együttmûködési és
partnerségi megállapodást kötött a cseh-
országi Podebrady városával. A testvér-
település polgármestere is részt vett a
városi ünnepségen, és ünnepi gondola-
tokkal köszöntötte a cellieket.
A hagyományoknak megfelelõen kitün-
tetések átadásával folytatódott az au-
gusztus 20-i rendezvény. Az önkormány-
zat nevében Fehér László polgármester,
Söptei Józsefné és dr. Kovács Zoltán al-

polgármesterek, valamint Far kas Gábor
jegyzõ adott át elismeréseket.
Pedagógusnap alkalmából, a város köz-
oktatási feladatellátásában végzett
kiemelkedõ tevékenységéért, magas
színvonalú és lelkiismeretes munkája
elismeréseként „Celldömölk Városért
Érdemérem” kitüntetésben részesült
Bódisné Burján Ibolya matematikata-
nár, Farkasné Somogyi Veronika gyógy-
pedagógus, Horváth Sarolta magyar-
nyelv- és irodalomtanár, Némethné
Babos Mariann tagóvoda vezetõ, Oszkó
Attila gyakorlatioktatás-vezetõ. 
A város egészségügyi-szociális ellátásá-
ban végzett kiemelkedõ tevékenysé-
gért, magas színvonalú és lelkiismeretes
munka elismeréseként Semmel weis-
nap alkalmából „Celldömölk Vá rosért
Érdemérem” kitüntetésben részesült Dr.
Gájer Tatjana háziorvos, belgyógyász,
Gyõrffy Zsuzsanna asszisztens, Nagy
Lászlóné ápolónõ, Szabó Sándorné gon-
dozógyógypedagógus, Vadócz Jenõné
mûtõsnõ. „Celldömölk Városért Érdem -
érem” kitüntetést vehetett át az állami

ünnep alkalmából Borsos Péter
bõrszobrász, Csu ka Gábor nyugalmazott
gépész, Fin táné Nagy Judit kozmetikus
vállalkozó, Fódi Károly nyugalmazott
tûzoltó százados, Zámbó Ferenc civil
aktivista.
Hivatásban nyújtott kiemelkedõ tevé-
kenységért, magas színvonalú és lelkiis-
meretes munka elismeréseként „Cell -
dömölk Városért Emléklap” kitüntetést
kapott Dr. Dienesné Mesterházy Márta
pedagógus, Karáth Béla nyugalmazott
épí tési mûvezetõ, Kazári Józsefné nyugal-
mazott pedagógus, Kovács Zoltánné nõi
szabó, Mecséri Gyula portás, Rosta Zsolt
pedagógus, valamint az Év Ren dõre,
Hegyi Gábor rendõr fõtörzs õr mes ter.
A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület által alapított „Celldömölk Te -
hetségeiért Kiss Péter-díjak” is átadásra
kerültek. Az elismeréseket Kiss Péter öz-
vegye dr. Petykó Csilla, Tulok Gabriella
egyesületi elnök és Fehér László polgár-
mester adta át a két diáknak, Gõgös
Martinnak, valamint Lenner Andrásnak.

»REINER ANITA

Az államalapítás ünnepén
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Celldömölk Város Ér demérem kitünte-
tésben valamint Celldö mölk Vá rosért
Emléklap elismerésben részesülnek
azok a személyek, akik a közéletben,
hivatásukban, szak májukban, oktatási-
nevelési, egész ségügyi, szociális terü-
leten végzett kiemelkedõ tevékenysé-
gükkel hozzájárultak a város értékeinek
növeléséhez. 

Pedagógusnap alkalmából, a város köz-
oktatási feladatellátásában végzett ki -
emelkedõ tevékenységéért, magas szín -
vonalú és lelkiismeretes munkája elis-
meréseként Celldömölk Város Ön kor -
mányzatának Képviselõ-testülete „Cell -
 dömölk Városért Érdemérem” kitüntetést
adományozott a következőknek:

Bódisné Burján Ibo lya
matematikatanárnak.
Bódisné Burján Ibolya
már gyerekkorában sze -
rette a matematika tan-
tárgyat. Szüleivel köl -
tözött Celldömölkre.

1979-ben érettségizett a
Ber zsenyi Dániel Gimnáziumban, ezt
követõen pedig a Pécsi Tudomány -
egyetemre jelentkezett, ahol 1983-ban
végzett matematika-fizika szakon. 
1983 és 1985 között Nagysimonyiban
együtt taníthatott Balogh József költõ-
tanárral. 1985 és 1997 között munkája
Káldra szólította. 1997-ben kezdett dol-
gozni az akkori Gayer Gyula Általános
Iskolában pedagógusként. Az itt töltött
évek alatt segítette az eltérõ tantervû
tagozatra járó diákok felzárkóztatását,
motiválását. Ezek mellett a bobai isko-
lában óraadó tanár volt. 2006-tól került
a Celldömölki Városi Általános Iskola
Alsósági Tagiskolájába matematika-fizi-
ka szakos tanárként és nemsokára in-
nen is megy nyugdíjba.
Az iskolai kompetenciamérések lebo-
nyolítása és adminisztrációja nevéhez
köthetõ. Részt vesz a Szegedi Tudo -
mány egyetem longitudinális mérés
programjában, melyben kísérleti fel-
adatok tesztelését végzi. A mérések
eredményét értekezletek alkalmával
megosztja kollégáival.
Célja, hogy elfogadtassa, megszeret-
tesse a matematikát és fizikát a diá-
kokkal. Szereti a gyerekeket és büszke
arra, hogy pedagógusi munkájának ha-
tására nem csak fiú, de leány tanítvá-
nya is mûszaki pályát választott hivatá-
sának. Örömmel tanít a digitális eszkö-
zök segítségével és van úgy, hogy a
gye rekektõl tanul meg egy-két infor-
matikai, webes fogást.

*
Pedagógusnap alkalmá-
ból kitüntetésben része-
sült Farkasné Somogyi
Veronika gyógypedagó-
gus.
Farkasné Somogyi Vero -

nika végzõs gimnazista-
ként hospitálni járt a helyi

óvodába. Ekkor már biztos volt abban,
hogy gyerekekkel szeretne foglalkozni.
Egy látogatás alkalmával a logopédiai
szobába lépve a szakma szépsége el-
varázsolta. Gyógypedagógiai pályája 22
éve, a fõiskola megkezdésével indult
el. 2003-ban az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógy pedagógiai Fõiskolai Karán vég-
zett és szerzett logopédia szakos tanár
és hallássérültek pedagógiája szakos
terapeuta diplomát. A fõiskolán tanul-
mányai mellett kutató munkát is vég-
zett „A hallássérültek szövegértõ olva-
sása a nemzetközi PISA vizsgálat tükré-
ben” témában, amellyel Országos Tu -
dományos Diákköri Kon ferencián társá-
val elsõ helyezést értek el.
2004 szeptemberétõl két celldömölki
iskolában és egy óvodában, valamint
egy szomszédos falu óvodájában óraa-
dóként vállalt munkát. Ezt követõen
kezdett el jelenlegi munkahelyén, a
Szent Benedek Katolikus Általános
Iskolában foglalkozásokat tartani. 2006-
tól pedig már teljes állásban foglalko-
zott a logopédiával az intézményben. A
lelkiismeretes, igényes pedagógiai
mun kája révén a gyerekek maximálisan
megkapják az egyéni fejlõ dé sükhöz
szükséges segítséget, támogatást.
Részt vett számos akkreditált tovább-
képzésen, tanfolyamon, ahol gazdagí-
totta tudását, tágította látókörét. 2019
nyarán csapatépítõ tréner és önismere-
ti tanácsadó lett.
Nagy szerepe volt a kitûnõ együtt -
mûködés kialakításában az iskola és a
Pedagógiai Szakszolgálat között. Szak -
véleményei elnyerték a szakszolgálat
vezetõjének tetszését, 2016-tól a szolgá-
lat keretein belül diagnosztizált és kon-
zultált. Tanítványaival nagyon jó viszonyt
ápol, rendszeresen szerveznek közös
programokat, fejlesztõ játékokat készíte-
nek. A diákok és a szülõk bizalommal
fordulhatnak hozzá kérdéseikkel.

*
Pedagógusnap alkalmából kitüntetés-
ben részesült Horváth Sarolta magyar-
nyelv- és irodalomtanár.
Horváth Sarolta 1979-ben érettségizett
a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
Celldömölkön. Ezt követõen a

Szombathelyi Tanár kép -
zõ Fõiskola magyar-
köny tár szakán szerzett
diplomát. 1982-ben a
vá rosi könyvtárban töl-
tötte gyakorlatát, mikor

állásajánlatot kapott, így
az év augusztus 1-jével meg is kezdte
könyvtárosi munkáját. 7 évig olvasó-
szolgálatosként és a helyismereti gyûj -
temény rendszerezõjeként dolgozott.
1989-ben került közel az iskolai élet-
hez, mint iskolai könyvtáros. Április 1-
jével a 410. Számú Ipari Szakmun kás -
képzõ Intézet égisze alatt dolgozott. 3
év elteltével már csak a tanítással fog-
lalkozott, felzárkóztató és hátránykom-
penzáló foglalkozásokat is tartott. Bár
az ipari iskolában nem a tehetséggon-
dozás volt elõtérben, így is megyei,
szakmai és tanulmányi versenyekre ké-
szítette fel a diákokat szép eredmé-
nyekkel. 2005-ben kiváló minõsítéssel
szerzett diplomát a Pannon Egye -
temen. A 2011. évi összevonást kö -
vetõen kezdett el a gimnáziumban ta-
nítani. Sok tehetséges gyermekkel ta-
lálkozott pályája során. Céljaként tûzte
ki, hogy a kis, vidéki iskolából induló
tanulók is a legjobbak közé kerülhesse-
nek a megyei és az országos versenye-
ken. Számos gyermeket segített felké-
szülésében irodalom tantárgyterületen
és diákjai részt vettek a nemzetközi
szintû Nyelvi Olimpia versenyen is.
Tanítványai az OKTV pontszerzõ helyein
végeztek a döntõben. E kiváló eredmé-
nyek alapján a tehetséggondozó kollé-
giumok örömmel várják ajánlásait a
szakmai mûhelyekbe.
30 tanévig volt osztályfõnök, de az idei
év végén 40 éves munkaviszony után
nyugdíjba vonul. Tervezi, hogy ezt
követõen is aktív marad, akár óraadás,
akár lektorálás formájában. Celldömölk
városához a generációk kötik, akiket
tanított és akik az utcán mai napig sze-
retettel szólítják meg.

*
Pedagógusnap alkalmá-
ból kitüntetésben része-
sült Némethné Babos
Ma riann tagóvoda ve -
zetõ.
Némethné Babos Ma -
riann Csöngén nevelke-

dett. Szombathelyen a Ru -
das Lász ló Közgazdasági Szakközép is -
ko lában érettségizett. Azt, hogy óvónõ
szeretne lenni már óvodás korában el-
döntötte. Már akkor figyelte saját óvó -
nõinek napi munkáját.

Celldömölk város kitüntetettjei
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1986-ban Sopronban az Óvónõképzõ
Fõiskolán szerezte meg végzettségét.
Az év júliusától már az Ostffyasszonyfai
Petõfi Sándor ÁMK óvodájában dolgo-
zott, ahol belekóstolhatott a gyermek-
és ifjúságvédelmi felelõs és élelmezés -
vezetõ munkakörbe is. Szaktudása ki-
teljesítése érdekében folyamatosan fej-
lesztette magát. Részt vett számos kon-
ferencián, tanfolyamon, elõadáson. Ki -
tüntetéssel végezte el az ELTE pedagó-
gus szakvizsgával bõvített fejlesztõ óvo-
dapedagógia szakirányú továbbképzé-
sét. 2018-ban a Budapesti Mû szaki
Egye temen megszerezte a közoktatás -
vezetõi végzettséget. Elsõk között vett
részt – felettese biztatására – minõsítési
eljárásban, ahol 100 %-ot ért el.
Az Óvodai Nevelés folyóiratban megje-
lent szakmai cikkek közül két publiká-
ció is köthetõ nevéhez, egyiknek társ -
szerzõje, másiknak szerzõje volt, a -
mellyel országos pályázaton I. helye-
zést ért el. A Pauz–Westermann kiadó
több könyvében is az általa készített il-
lusztrációkat láthatjuk.
1997 szeptemberétől dolgozik Cell dö -
mölkön a Celldömölki Városi Óvo dá -
ban, 24 évig a Koptik úti Szék hely -
óvodában, 2021 júliusától pedig a
Vörösmarty úti Tagóvodában, ahol je-
lenleg óvónõ, tagóvoda-vezetõ és álta-
lános helyettes munkakörben tevé-
kenykedik. Szívügye a gyermekek fej-
lesztése, a rászoruló gyermekek segí-
tése. Munkáját az egyéni igényekhez
való igazodás, a minden gyermek
egyedi és megismételhetetlen, min-
den személyiség egy-egy csoda, ab-
szolút érték szemlélet jellemzi.

*
Pedagógusnap alkalmá-
ból kitüntetésben része-
sül Oszkó Attila gyakor-
latioktatás-vezetõ.
Oszkó Attila Celldömöl -
kön született, iskoláit itt
végezte. Már gyermek

ko rában nagyon gyakorla-
tias volt. Modellezõ szakkörbe járt. A
családban a pedagógusi hivatásból is
állt elõtte számos példa. A gépészet
mindig is vonzotta, így mezõgazdasági
gépsze relõ és karbantartó végzettséget
szerzett a Rázsó Imre Szakközépis ko -
lában, majd Pápán elvégzett egy 1
éves összetett gazdaképzést.1992-tõl
sorkatonai szolgálatot teljesített, ahol
országos lõbajnokságot nyert.
1994-ben kezdte a karbantartói, gond-
noki munkáját a 410. számú Szak -
munkásképzõ Iskolában, melyhez mai
napig hû maradt. A családi mintát kö-
vetve 2005-ben a Nyugat-Magyar -
országi Egyetemen számítástechnika-

technika szakos pedagógusi diplomát
szerzett. Farkas Éva tanárnõvel 2010-ig
vitte közösen a gépész képzés szakmai
feladatait. Közösségi munkában is részt
vett, volt a Közalkalmazotti Tanács El -
nöke és szakmai munkaközösség-ve -
zetõ is. A 2012-ben avatott tanmûhely
szakmai specifikációs paramétereinek
kialakításában vezéralak volt. Nevéhez
köthetõek a további fejlesztések, gép-
beszerzések. 2016 óta gyakorlatiokta-
tás-vezetõ. A 2010-es évek eleje óta
diákjai folyamatos résztvevõi a Szak ma
Kiváló Tanulója Versenynek, ahol min-
den esetben középdöntõbe jutnak,
vagy döntõs helyezéseket érnek el.
Számos bronz- és ezüstérmes tanít-
ványt készített fel. A 2022-es évben a
Szakma Kiváló Tanulója versenyen
aranyérmet szerzett diákja.
Pályája során rendkívül fontosnak tart-
ja a példaadást, az erõs munkamorált
és a szakmai alázatot. Diákjait is erre
tanítja.

*
Celldömölk Város Ön kormányzatának
Képviselõ-testülete Semmelweis-nap
alkalmából „Celldömölk Vá ro sért 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 ré szesült Dr. Gájer Tatjana házi-
orvos, belgyógyász.

Dr. Gájer Tatjána Lenin -
grádban született orvos-
családban, így már
gyermekkorától a bete-
geken, az elesetteken
való segítés foglalkoz-
tatta. Középis ko lai évei

alatt, 17 évesen döntötte
el véglegesen, hogy a gyógyításra teszi
fel az életét és orvos lesz.
1965-ben szerzett orvosi végzettséget
az Ungvári Állami Egyetemen. Tanul -
mányainak befejezése után belgyó-
gyászként az Ungvári Városi Klinikai
Kórházban helyezkedett el, ahol 8 évig
gyógyította a pácienseket. 
1974-tõl él Magyarországon, 1975-ben
költözött Celldömölkre. Elõször körzeti
orvosként, majd háziorvosként gondos-
kodott a betegek kezelésérõl. Több
szakvizsgával is rendelkezik. Ezen képe-
sítések által kapott ismereteket jelentõs
mértékben tudja alkalmazni a betegsé-
gek lelki háttérfolyamatainak megérté-
sében és az eredményes gyógyítás ér-
dekében. Konzekvens és igényes a pá-
ciensek ellátásával kapcsolatban. A be-
tegekkel türelmes és empatikus. A CO-
VID 19 vírus kezelésében rendkívüli

helytállását bizonyította. Munkáját, hi-
vatását a betegek teljes megelégedé-
sére végzi immár 47 éve Celldömölkön.
Szakmai tudásával biztos támpont kol-
légái számára. Mun kaszeretete, a szak-
ma és a rászorultak iránti elhivatottsága
követendõ a se gítõ szakmában dolgo-
zók számára.

*
Semmelweis-nap alkal-
mából kitüntetésben ré-
szesült Gyõrffy Zsu zsan -
na Krisztina asszisztens.
Gyõrffy Zsuzsanna Krisz -
tina Celldömölkön szüle-
tett és általános iskoláját

is itt végezte. Édesanyja a
kórházból ment nyugdíjba adminisztra-
tív munka körbõl. Unokanõvére példáját
követve jelentkezett Szombathelyre az
Entzb ruder Dezsõ Egészségügyi Szak -
közép iskolába. 1986-ban szerzett álta-
lános ápoló és asszisztens végzettsé-
get. Az egyészségügyi hivatás iránti
szeretethez nagyban hozzájárul volt
osztály fõnöke, Magyar Sándorné.
1986 júliusától kezdett el dolgozni a
Markusovszky Kórház fül-orr-gégészeti
osztályán ápolónõként. 1988 õszén
adódott lehetõség, hogy visszatérhes-
sen szülõvárosába. November elsején
helyezkedett el a Celldömölki Kórház
Belgyógyászati Osztályán, ahol unoka -
nõvérével együtt dolgozhatott. Munka
mellett végezte el a szakápolói szako-
sító iskolát, majd az érettségit.
Barátai biztatására tovább képezte ma-
gát az endoscopia területén. Kolléga -
nõi, tanítói és a gasztroenterológus or-
vos szerettette meg vele ezt a szép, de
nehéz szakterületet. 2005-ben kitûnõ
eredménnyel elvégezte az endoscopos
szakasszintens iskolát. Emellett az ápo-
lói munkát is szívesen viszi tovább az
osztályon, ha hívják. 2011-2017 között
a a véradó munka szakmai csapatát
erősítette. Tudását folyamatosan bõvíti
szakmai továbbképzéseken. Örömmel
vesz részt a vizsgált betegek gondozá-
sában, utógondozásában. Munkájával
próbál minél több segítséget adni a
betegeknek, ahol csak lehet. Ha még
egyszer pályaválasztás elõtt állna, is-
mét ezt a szép, de nehéz hivatást vá-
lasztaná, mert ehhez ért és ezt szívvel-
lélekkel tudja csinálni.

*
Semmelweis-nap alkal-
mából kitüntetésben ré-
szesült Nagy Lászlóné
ápolónõ.
Nagy Lászlóné tõsgyö -
ke res celldömölki csa-
ládban született. Mindig

is foglalkoztatta az em -
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berekkel való törõdés, az emberekrõl
való gondoskodás. Ezt erõsítette meg
benne a kedves és barátságos háziorvo-
sa is. Általános iskolai tanulmányai után
1979-tõl az Entzbruder Dezsõ Egész -
ségügyi Szakközépiskolába járt, ahol le-
érettségizett és általános ápoló és asz-
szisztens szakképesítést is szerzett.
1983-ban kezdett el dolgozni az akkori
Kemenesaljai Egyesített Kórház, ké -
sõbb Markusovszky Egyetemi Oktató -
kórház Celldömölki Telephely belgyó-
gyászati osztályán. Munkatársaival
szin te családi kapcsolatot alakított ki.
Az évek során folyamatosan képezte
tovább magát. 1987-ben felnõtt szaká-
polói vizsgát tett, majd 2010-ben mun-
ka és gyermeknevelés mellett megsze-
rezte a OKJ-s felsõfokú ápolói végzett-
séget is. Képzéseinek teljesítésében fe-
lettesei, Gregosits és Molnár doktor is
támogatói voltak.
39 évig Celldömölköt és a kórházba
érkezõ betegeket szolgálta. Munkáját a
pontosság, a betegek gyógyulása iránti
elkötelezettség jellemzi. Tevékenysé -
gének középpontjában a beteg ember
segítése, a betegjogok tiszteletben tar-
tása áll. Az ápolókra egyre nehezedõ
súly ellenére is empatikus, segítõ kész -
séggel, alázattal végzi választott hiva-
tását, hite, lelkesedése töretlen.
Az elmúlt 2 év Covid járványa során
teljes mellszélességgel vett részt a
Covid fertõzöttek ápolásában.

*
Semmelweis-nap alkal-
mából kitüntetésben ré-
szesült Szabó Sándorné
gondozó.
Szabó Sándorné Szom -
bathelyen született, ál-
talános iskolai tanulmá-

nyait Kemenesmihályfán
végezte. Már gyerekkorában vigyázott
a testvéreire és figyelte a falusi óvodá-
sok mindennapjait. Késõbb édesanyja
példáját követve az Entzbruder Dezsõ
Egészségügyi Szakközépiskolában vég-
zett óvónõként. Ezt követõen a Keme -
nes sömjéni Óvoda és Nevelõotthonban
kezdett el dolgozni. Szakmája kiteljesí-
téseként elvégezte a felsõfokú óvónõi
képzést is. 
A nevelõotthon megszûnése után nem
volt a környéken óvónõi állásle he tõség,
így az akkori Gáyer Gyula Ál talános
Iskolában helyezkedett el. Ezen idõ alatt
végezte el a Bárczi Gusztáv Gyógy peda -
gógiai Fõiskolát és oligofrén pedagógus
végzettséget szerzett. Az iskolában
mûködõ eltérõ tantervû tagozaton taní-
tott éneket, magyart, történelmet. Szá -
mos megyei és országos szintû verseny-
re készítette fel a diákokat. A cigány

gyerekekkel alapított tánc csoporttal
még ausztriai vendégszereplésen is
részt vettek. Volt diákjaival nagyon jó
kapcsolatot ápol mai napig.
Három év rehabilitációs kényszerpihe -
nõ után 2013. áprilisától kezdte meg
munkáját a Népjóléti Szolgálat Nappali
Támogató Központjában, ahol külön -
bözõ fogyatékkal élõ emberek nappali
ellátásában vett részt. Gyógypedagó giai
ellátást igénylõk valamennyi csoportját
megismerte. Számukra egyéni és cso-
portos foglalkozásokat vezetett, fõleg
érzelmi kultúrát közvetítõ játékokon
belül, az ön- és társismeret segítését, a
kommunikáció fejlesztést és az indulat-
kezelési technikákat helyezve az
elõtérbe. A foglalkozások során az ösz-
szehangolt szakmai munkát magas kol-
legiális támogatással végezhette. 2022.
júliusában innen ment nyugdíjba.
Mottója: „Életünk felezõpontján túl
sincs okunk feladni a boldogság és a
változás iránti igényünket. Szeretném,
ha jelenlétem biztonságot és örömet
jelentene a családom és a szeretteim
számára, és magamnak is.”

*
Semmelweis-nap alkal-
mából kitüntetésben ré-
szesült Vadócz Jenõné
mû tõsnõ.
Vadócz Jenõné Sulyok
Mária Celldö mölkön
szü letett. Limpár Jóska

bácsi mindig „Kemenes -
aljai lány”-nak becézte, hiszen a kör-
nyéken több helyen is éltek családjá-
val. Gyermekkori álma volt, hogy az
egészségügyben dolgozzon, amelyet
meg is valósított. 
1984-ben szerzett általános ápolói és
asszisztensi végzettséget az Enzbruder
Dezsõ Egészségügyi Szakközépisko lá -
ban. A szakrendelõben kezdett el dol-
gozni, majd a celldömölki Városi Kór -
ház belgyógyászati osztályán folytatta
munkáját ápolónõként. Az osztályos
munka során Szabó Jánosné akkori
fõnõvér igazi tyúkanyóként patronálta,
Dr. Gregosits Ferenc pedig szakmai ta-
nácsaival segítette. Példaképe Maros -
falvi Ferenc doktor volt igazi lokálpatri-
óta szemlétével. 
Mindig fontosnak tartotta a szakmai to-
vább fejlõdést és sokrétûséget. 1998 -
ban felnõtt szakápolói képesítést szer-
zett. 2001-ben megszerezte a mûtõs
szakasszisztensi képesítést és a celldö-
mölki mûtõben kezdett dolgozni mû -
tõsnõként. Munkájában Dr. Kovács An -
tal és Dr. Várnai Levente is támogatta.
4 évtizedes pályafutását a soha nem
szûnõ lelkesedés, elkötelezettség, a fo-
lyamatos tenni akarás jellemzi. 4 fiú-

gyermek felnevelése mellett is ponto-
san, hûséggel és alázattal végezte
munkáját. A Covid járvány idején
mûtõsnõként fáradhatatlanul ápolta,
segítette a Covid fertõzött betegeket. 

*
Állami ünnepünk, au-
gusztus 20-a alkalmából
kitüntetésben részesült
Borsos Péter bõrszob -
rász.
Borsos Péter 1950-ben
született Kõszegen. Már

kisgyermek korától rajzolt
és rajz szakkörbe járt. Szerette a mû -
vészeteket. Családja nagyon örült az
érdeklõdésének, mert mindenkirõl ké-
szített portrét. Rajzolás mellett torná-
szott, táncolt az Ungaresca Nép tánc -
együttesben és trombitán is játszott.
Bátyjával, aki zenész és zeneszerzõ
még „Ki mit tud?”-ot is nyertek hang-
szeres duettjükkel.
Budapesten szerzett tanári diplomát és
majd egy évtizedig pszichopedagógus-
ként dolgozott a kõszegi Dr. Nagy Lász -
ló Egységes Gyógypedagógiai Módszer -
tani Intézmény, valamint az ikervári
Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ
és Általános Iskola elõdjében.
1985-ben 35 évesen ismerkedett meg
a bõrképek készítésével egy véletlen
folytán. Alkotás során sokszor merít ih-
letet a táncból, a zenébõl, a görög mi-
tológiából és a szakralitásból. Elsõként
ajándéktárgyakat készített, ké sõbb
kez dett komolyabb faliképek és szob-
rok megalkotásába. 
Egy holland mûvészettörténész felfedez-
te az alkotásait és elsõ nagy kiállítása
Amszterdamban, Hollandiában volt
1987-ben. Az akkori rendszerben ez csak
nagy nehézségek árán tudott megvaló-
sulni. Bõrszobrait és képeit megismer-
hette az aacheni, az utrechti, a waalwijki
és a New-York-i közönség is.
2008 után csak a magyar közönség
Sárváron, Kõszegen, Szombathelyen,
Szentgotthárdon, Gyõrött, Szigetváron,
Celldömölkön és még számos települé-
sen láthatta. 
A kiállítások mellett táborokban a gyer-
mekekkel is megismertette a bõrrel va-
ló bánásmódot, karkötõket és nyaklán-
cokat készített velük.
Immár 40 éve él és alkot Celldö möl -
kön. Sokan ismerik és vásároltak, ren-
deltek már tõle ajándéktárgyat vagy
szobrokat.
Celldömölkért elkötelezettséggel vég-
zett kimagasló szakmai, áldozatos és
kiemelkedõ mûvészeti tevékenysége
elismeréseként Celldömölk Városért
Érdemérem kitüntetésben részesült.

*
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Állami ünnepünk, au-
gusztus 20-a alkalmából
kitüntetésben részesült
Csuka Gábor nyugalma-
zott gépész.
Csuka Gábor Kenyeriben

végezte az általános isko-
lát. Tanulmányait Gyõrben folytatta a
400. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Inté -
zetben, ahol víz-, gáz- és készülék sze -
re lõ végzettséget szerzett. 40 éve köl-
tözött be Celldömölkre.
Az Április 4. Gépgyárban kezdett el dol-
gozni, majd mikor a kenyeri vízveze-
ték-hálózat kiépítésére került sor, ha-
zahívták, hogy vegyen részt a megva-
lósításban. Késõbb a Celltexhez került
karbantartói munkakörbe, ahol 1979-
ig, bevonulásáig dolgozott. A sorkato-
nai szolgálatot követõen dolgozott a
Ker ipar Kft-nél, majd a Mûszaki Ktsz-
hez került, ahol a celldömölki gázveze-
ték kiépítésén dolgozott. Elsõként az
akkori Vorosilov, most Mátyás király ut-
cában épült ki a gázvezeték.
A Gamesz-ben töltött évek alatt a cell-
dömölki önkormányzati intézmények,
többek között a mûvelõdési központ és
az iskolaépületek karbantartását vé-
gezte. Ezek után keresték meg a
gázmûvektõl, ahol 13 évig dolgozott. 
2007-ben került a Vulkán fürdõre, mint
gépész. 15 évig tartotta karban a fürdõ
mûködtetését szolgáló gépeket kollé-
gáival. 51 év munkaviszony után 2022.
májusában vonult nyugdíjba a fürdõ rõl.
Ezen 51 év alatt 40 évig folyamatosan
másodállásban is dolgozott. A város
összes intézményét ismeri, hiszen kar-
bantartásukban részt vett. Nincs Cell -
dö mölkön olyan utca, amelyikben nem
dolgozott volna.
Celldömölkért elkötelezettséggel vég-
zett kimagasló szakmai, áldozatos és
kiemelkedõ tevékenysége elismerése-
ként Celldömölk Városért Érdemérem
kitüntetésben részesült. 

*
Állami ünnepünk, au-
gusztus 20-a alkalmából
kitüntetésben részesül
Fintáné Nagy Judit koz-
metikus vállalkozó. 
Alsóságon született és
1975-ben költözött be

Celldömölkre. Egy fiatalkori
nyaraláson megismerkedett két idõsebb,
német kozmetikus hölggyel. Ez a talál-
kozás inspirálta õt a kozmetikusi hivatás
választására.
Sok álmát sikerült valóra váltania.
Érettségi után, 20 éves korában kez-
dett bele szakmai tanulmányaiba.
Gyakorlatát Szombathelyen végezte
egy szalonban, de elméletből

Budapesten vizsgázott, 1970 júliusá-
ban. Ezutána nem sokkal egy szépség-
szalonban kezdett el dolgozni, Celldö -
mölkön. 
1993-ban sok utána járás, tervezés és
engedélyeztetés után önálló szalont
tudott nyitni, amelyben mai napig
örömmel fogadja a vendégeket. Évek
óta keresztlányával közösen viszik a
szalont, ahol elmondható, hogy a cell-
dömölki szépülni vágyó nõk nagy
számban megfordultak már. Judit 52
éve szépíti és kezeli a hozzá járó kun-
csaftok bõrét.
Büszke arra, hogy keresztlánya osz -
tályelsõként végzett és viszi tovább a
szakmát, arra még jobban, hogy
ugyanattól a mestertõl tanulhattak
mindketten. 
Férje 46 évi együttélés után is nagyon
büszke, hogy párja kozmetikusként
sze mélyre szabott kezeléseivel, ked-
vességével, tanácsaival szolgálja a cell-
dömölki hölgyek szépségét.
Celldömölkért elkötelezettséggel vég-
zett kimagasló szakmai, áldozatos és
kiemelkedõ tevékenysége elismerése-
ként Celldömölk Városért Érdemérem
kitüntetésben részesült. 

*
Állami ünnepünk, au-
gusztus 20-a alkalmából
kitüntetésben részesül
Fódi Károly nyugalma-
zott tûzoltó százados
Fódi Károly édesapja is
mûszaki beállítottságú

ember volt, így õt is ez a
terület vonzotta. Mûszaki tanulmányai
után tapasztalatot szerzett Csöglén és
Szombathelyen is.
1979-ben kezdett dolgozni Jánosházán,
a Tanácsnál, mint elsõfokú építésügyi
hatóság. 
1989-tõl faipari vállalkozóként is dolgo-
zott.
1994-tõl 2010-ig volt tagja a Vas Megyei
Közgyûlésnek, valamint János házán több
cikluson keresztül képvi selõként tett a
köz érdekében. 2002-ben lett kistérségi
megbízott, majd a kistérségi megbízot-
tak megyei vezetõje. 
2006-ban került a katasztrófa védelem,
polgári védelem területére. Egy szerve-
zeti átalakítást követõen a Sárvári
Hivatásos Tûzoltóparancsnokság állo-
mányában celldömölki katasztrófavé-
delmi megbízottként látta el feladatait.
Folyamatosan képezte magát. 
Elvégez te a tisztképzõt, így 2013. július
1-tõl hivatásos jogviszonyban folytatta
munkáját. Kimagasló szolgálati tevé-
kenysége elismeréséül 2019-ben soron
kívül tûzoltó századossá léptették elõ.
Meghatározó szerepet töltött be az ön-

kéntes és köteles polgári védelmi szer-
vezetek megalakításában, felkészítésé-
ben. Szakmai mentora volt a Celldö -
mölki Járási Kemenesalja Mentõcso -
portnak, valamint a celldömölki járás
területén megalakított települési men -
tõszervezeteknek.
Munkáját kellõ alapossággal, precizitás-
sal végezte. Hivatástudata kiemel ke dõ,
lényeglátása, szorgalma a feladatokhoz
való hozzáállása példaként állítható a hi-
vatásos állomány elé. 2022. július 1-én
vonult nyugállományba.
Celldömölkért és Kemenesaljáért elköte-
lezettséggel végzett kimagasló szakmai,
áldozatos és kiemelkedõ tevékenysége
elismeréseként Celldömölk Városért Ér -
demérem kitüntetésben részesült. 

*
Állami ünnepünk, au-
gusztus 20-a alkalmából
kitüntetésben részesült
Zámbó Ferenc civil akti-
vista.
Zámbó Ferenc 1975-ben
nõsült Celldömölkre. Már

fiatal korában fontos volt
számára a közösségért való cselekvés. A
futball és a kézilabda sportnak nagy ha-
gyománya volt már Cellben, ezért hi-
ányt pótolva, egy baráti társasággal
megalapozta 1985-ben a kosárlabda
csapat alapjait. 
Számos segítõvel megalapította a Ke -
menesaljai Kistérség Egészséges Élet -
módért Alapítványt. Életének, minden-
napjainak része az egészséges élet-
módról való tájékoztatás. Ennek aktív
megvalósítása keretében szervezi a
helyi kosárlabda-életet, a fiatalokban
erõsítve az összetartozás érzését és az
egymásért küzdés eszméjét.
A Swietelsky Aréna elkészültekor, je -
lentõs szerepe volt abban, hogy a ko-
sárlabda sport bekerült a Celldömölki
Városi és Vasutas Sportegyesület szak-
osztályai közé. 2008-ban már NB II-es
csapatként mûködtek. 
2008-tól 2017-ig alapítótagja és tagja
volt a Cukorbetegekért Alapítványnak,
amely kéthetente szervezett gyûlé -
seivel, továbbképzéseivel segítette a
betegségben szenvedõket. 
A Cselekvõ Összefogással Celldömöl -
kért Egyesület aktív tagjaként számos
egészségnap szervezése, szív és ér-
rendszeri megbetegedések területén
elõadások, mérésék megvalósítása
köt hetõ a nevéhez. 
47 éve szolgálja Celldömölk városának
civil közösségeit. Életfeladatának meg-
valósításában a gyermekei és a jó Isten
is támogatja.
Celldömölkért elkötelezettséggel vég-
zett kimagasló, áldozatos és kiemel ke -
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dõ közösségi tevékenysége elismeré-
seként Celldömölk Városért Érdemérem
kitüntetésben részesült. 

*
Celldömölk Város Polgármestere Cell -
dömölk Városért Emléklap kitüntetést
adományozott hivatásában nyújtott ki -
emelkedõ tevékenységért, magas szín-
vonalú és lelkiismeretes munkája elis-
meréseként.

Celldömölk Városért Em -
lék lapot vehet át Dr. Di -
enesné Mesterházy Már -
ta Jolán pedagógus
Már általános iskolás ko -
rában pedagógusnak ké-
szült. Az indíttatást akkori

tanítói és tanárai adták.
Mai napig hálával emlékszik rájuk.
Gimnáziumi tanulmányait a szombat-
helyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban
végzete orosz-angol tagozatos osztály-
ban. Érettségi után a Szombathelyi
Tanárképzõ Fõiskolán tanult és orosz-
pedagógia szakkollégiumot is végzett.
3 hónapos tanítási gyakorlatát az akko-
ri Gáyer Gyula Általános Iskolában vé-
gezte, elsõ és harmadik osztályban.
A diploma megszerzése után az akkori
Eötvös Loránd Általános Iskolában kez-
dett el tanítani. Pályáját napközis ne -
velõként kezdte, majd matematikát ta-
nított 4. osztályosoknak. Rendszeresen
hospitált a tapasztaltabb kollégák órá-
in. Fontosnak tartotta, hogy saját ma-
gát is fejlessze, így több tanfolyamon
és képzésen is részt vett. Osz tály -
fõnökként egy igazi kis közösség ková-
csolását tûzte ki célul maga elé.
Többször is felkérést kapott az Apáczai
Kiadótól, hogy a készülõ matematika
és környezetismeret tankönyveket bí-
rálja. 1999 és 2014 között pedig a
Szivárvány újság számára készített fel-
adatokat.
Mindig fontosnak tartotta a lassabban
haladókkal, a gyengébbekkel való törõ -
dést. Saját maga állított össze feladat-
sorokat, rajzos ábrákat a felzárkóztatás-
hoz. A tehetséges tanulókkal való fog-
lalkozás is végigkísérte a pályáját,
gyakran szabadidejében készült velük
a jobb eredmény elérése érdekében.
Versenyekre is rendszeresen készített
fel diákokat kiváló eredményekkel. 
Könnyes szemmel búcsúzott diákjaitól
a júniusi tanévzárón. Egy új életforma
kezdõdik számára, amelyben az egész-
ség-megõrzés és a családdal töltött idõ
veszi át a csillogó szemû, hálás tekin -
tetû diákok helyét.

*
Celldömölk Városért Emléklapot ve he-
tett át Karáth Béla nyugalmazott építé-
si mûvezetõ.

Karáth Béla Celldömöl -
kön született. 1964-ben
végezte el a Pályafenn -
tartási és Vasútépítési
Technikumot, 1973-ben
a vasúti mûszaki tiszt,

vasútépítés tagozatot.
1964-tõl Celldömölkön kezdett dolgoz-
ni az Építõ Ktsz.-ben, ahol kislakás- és
társasházak építésével foglalkozott.
Ezután került a MÁV építési részlegére,
ahonnan 2005-ben vonult nyugdíjba.
1973-tól dolgozott az építési fõnök -
ségen, ahol magasépítéssel, elõkészítõ
munkával foglalkozott és építési mû -
vezetõ volt.
Nevéhez köthetõ a celldömölki új rava-
talozó megépítése, valamint a Mikes
utcai lakótelep park kialakításának
megszervezése, megépítése, amiért
érdemes, kiváló társadalmi munkás ki-
tüntetést kapott.
A római katolikus egyházat nem csak
vallásosságával szolgálta, de lebonyolí-
tója volt 2002-tõl a nagytemplom, majd
a Kálvária felújításának, a Lázár-ház át-
alakításának, valamint a zarándokház
felújításának Kemenesmi hály fán.
Szívügye volt a Bencés kápolna felújítá-
sa, amelyet közösségi összefogással,
közel 70 támogatóval sikerült megva-
lósítani. Akkor a tetõ, a vízelvezetés és
a vakolás készült el. 
Régi munkatársai a mai napig rákö-
szönnek az utcán és érdeklõdve beszél-
getnek vele. Büszke a fiaira és az uno-
káira, hiszen a mûszaki, építészi érdek -
lõdést is tovább tudta örökíteni.

*
Celldömölk Városért Em -
léklapot vehetett át Ka -
zári Józsefné pedagógus.
Kazári Józsefné Nagyvá -
radi Juditnak már kisisko-
lásként az volt a vágya,
hogy pedagógus legyen.

Tanította az utcájukban lakó
gyerekeket. Ültek a padlásfeljáró lép -
csõjén és õ, mint tanító néni, az ajtóra ír-
ta a feladatokat. A középiskolás évek
sem változtatták meg elhatározását.
1979-ben egy tanévet képesítés nélküli
nevelõként tanított faluja egyik iskolá-
jában. Majd 1980-ban felvették a pécsi
Tanárképzõ Fõiskola biológia-földrajz
szakára, ahol megszerezte diplomáját.
1984-tõl a XXI. kerület, Csikó sétányi
Általános Iskolában kezdett el dolgozni. 
Férje révén került Celldömölkre, ahol
az Eötvös Loránd Általános Iskolában
kapott napközis nevelõi állást. Az
1986-os tanévet már itt kezdte meg.
2007-ben történt iskolaösszevonást
követõen kezdte meg a tantárgytaní-
tást. Szaktárgyi versenyekre vitte tanu-

lóit. Valamennyi versenyükrõl országos
elsõ vagy második helyezéssel tértek
haza. Továbbképzéseken vett részt, új
kollégákkal ismerkedett. Ezek a kurzu-
sok inspirálóak, aktivizálóak és fel töl -
tõek voltak. 
Évekig segítette férje munkáját, aki sí-
táborokat szervezett. A síelés mellett
mindig szerveztek szabadidõs progra-
mokat, vetélkedõket, közös játékokat,
városnézõ sétákat, valamint a táborok
kulturális és szabadidõs programjait is.
Szívügye, hogy olyan gyerekek kerülje-
nek ki az iskolából, akik az embereket
nem bõrszínük, nem vallásuk, nem va-
gyoni helyzetük alapján ítélik meg, ha-
nem emberségük alapján. Ebben az ér-
tékvesztett társadalomban nagyon-
nagy a pedagógus felelõssége. A peda-
gógus cselekedete, hozzáállása minta-
ként szolgál, ahogy szolgált Kazári
Józsefné Judit néni is a diákjainak és
kollégáinak a magas színvonalú, példa-
mutató munkavégezésével.

*
Celldömölk Városért Em -
léklapot vehetett át Ko -
vács Zoltánné nõi szabó. 
Kovács Zoltánné Alsó -
ságon született. 1969-
ben szerzett nõi szabó
végzettséget a 410. Szá -

mú Ipari és Szakmun kás -
kép zõ Intézetben.
1975-ig dolgozott a celldömölki Ru -
házati KTSZ.-ben. Az érettségit 1979-
ben Gyes alatt szerezte meg. Ezt kö -
vetõen fõállású vállalkozóvá vált.
Az Ipartestület tagja volt 30 éven ke-
resztül és vezetõségi tisztséget is töl-
tött be. Nem csak a varrással foglalko-
zott, hanem tervezett is ruhákat. Több
divatbemutatón vett részt és rengeteg
egyedi igényt, rendelést teljesített pá-
lyája során. Szakoktatóként közremû -
kö dött az ipari iskola nõi szabó, varró -
nõi képzésében. Tartott szabás-varrás
tanfolyamot, varrt menyasszonyi ruhát,
készített kosztümöt ballagók számára,
felkérték a zeneiskolába is, és a rocki-
sok részére készített fellépõ ruhákat.
Nagy megtiszteltetés érte, mikor a
Kemenessömjéni Berzsenyi Társaság
felkérte, hogy készítsen ruhákat az
1800-as évekbeli viselet szerint. A
remekmûveket mai napig meg lehet
tekinteni tárolókban.
Alázattal, türelemmel elégítette ki a
vendégek kívánságait. Az emberekkel
tudott bánni, megnyíltak neki, megtisz-
telték bizalmukkal. 43 évi vállalkozói
munkaviszony után vonult nyugdíjba,
de a kisebb átalakításokat, javítások
még mai napig is szívesen elvállalja a
kedves, régi kuncsaftjai számára.
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Celldömölk Városért Em -
léklapot vehetett át Me -
cséri Gyula portás.
Mecséri Gyula Celldö -
mölkön született. A 410.
számú Ipari és Szak -

mun kásképzõ Inté zet ben
végzett szoba festõ-má zoló-tapétázó
szakon. Késõbb megszerezte a sze-
mély- és vagyonõr képzettséget is.
1979-ben kezdett dolgozni az Építõ- és
Mûszaki Ipari Szövetkezetnél Cell dö -
mölkön szobafestõként, ahol egyik
éven neki ítélték a kiváló ifjú szakmun-
kás címet. Dolgozott a Sághegyalja
MTSZ-ben és az Ajkai Üveggyárban is.
1993 áprilisa óta a celldömölki polgár-
mesteri hivatal, késõbb a Cell dö mölki
Közös Önkormányzati Hivatal alkalma-
zottja. A polgármesteri hivatal munkája
hosszú éveken keresztül összefonódott
az okmányirodai feladatokkal. 2021
áprilisáig egy épületben történt az
ügyfelek fogadása. Aki betért ügyet in-
tézni, tõle kérhetett és kérhet mai na-
pig segítséget és iránymutatást. A
munka idõben végzendõ kötelességein
túl a házasságkötõ teremben tartott
polgári szertartások elõkészíté sében és
lebonyolításában történõ segítséget,
valamint az épület széleskörû karban-
tartását is köszönhetjük neki.
Elmondható, hogy az önkormányzatnál
mindenes: házgondnok, recepciós, te-
lefonközpontos, biztonsági õr és sorol-
hatnánk még… Az idén 30 éve áll ön-
kormányzatunk és ezzel Celldömölk
szolgálatában.

*
Celldömölk Városért Emléklapot vehet
át Rosta Zsolt pedagógus.
Rosta Zsolt hatéves kora óta él Cell -
dömölkön. Ál ta lános iskolába és gim-
náziumba is ide járt. A tanári hivatást
édesapja hatására választotta. A Pécsi
Tudo mányegyetemen szerezte meg bi-
ológia-földrajz szakos tanári diplomáját

1986-ban. Ez év augusztusától az
Eötvös Loránd Általános Iskolában taní-
tott. 1987-tõl az Úttörõházban dolgo-
zott és úttörõ elnök is volt egészen
1990-ig. Ekkor került közelebbi kapcso-
latba a rendesi táborral. 1990-tõl került
fõállásba a Vá rosi Általános Iskola Sági
Tagisko lájának elõdjébe. 
1987 augusztusa óta, idén 35 éve gon -
dozza, rendezi és szervezi a tábort és
turnusait. Ez másodállásként a tanári pá-
lyája mellett végig megmaradt. A tábor
mûködtetése nagyon sokrétû feladatot
rótt rá. A 35 év alatt 9 féle névtáblát csi-
náltatott, az idõ változásának megfelelõ
névváltozáshoz alkalmazkodva. A tábor
mûködött önálló intézményként is,
mely a legjobb idõszak volt. Ekkor ren-
geteg turnust fogadott és számos fej-
lesztés is történt a területén. A fejlesz-
tések, korszerûsítések rengeteg társa-
dalmi munkával valósultak meg.
Számos segítõ neve lenne felsorolható.
Ezek az együtt töltött tavaszi szünetek,
hétvégék és nyarak számtalan szép
emlékké váltak az évek során. Késõbb
az önkormányzat támogatásával is sor
került a tábor nagyobb fejlesztéseire.
Az õ nevéhez köthetõek a neves me-
gyei és celldömölki horgászoknak szer-
vezett táborok. Nem csak szer ve -
zõként, de résztvevõként is fel hõtlen
heteket töltött a Balatonon.
Az idén 60 éves táborba még szemé-
lyesen vezetett turnust. Nehezen sza-
kad el a tábortól, de már átadná a sta-
fétát az ifjú kollégáknak. Az önkor-
mányzat táborának fenntartásában 35
éven át nyújtott kiemelkedõ tevékeny-
ségéért, magas színvonalú és lelkiis-
meretes munkájáért Celldömölk Váro -
sért Emléklap kitüntetésben részesül.
Kitüntetését családi okok miatt ké -
sõbbiekben veszi át. 

*
Celldömölk Városért Emléklapot vehe-
tett át hivatásában nyújtott ki emel kedõ

tevékenységéért, vala-
mint magas színvonalú
és lelkiismeretes mun-
kája elismeréseként az
Év Ren dõre, Hegyi Gá bor
rendõr fõtörzs õr mester.

Hegyi Gábor Celldömöl -
kön született 1987-ben. Általános- és
középiskolai tanulmányait is itt,
Celldömölkön végezte. Már elég fiata-
lon megfogalmazódott benne a gondo-
lat, hogy a rendõri pályát válassza.
Ennek érdekében érettségi után jelent-
kezett a rendészeti szakközépiskolába,
ahova felvételt is nyert, azt sikeresen
elvégezte. 
2008. július 1-jével került hivatásos ál-
lományba. Dunaújvárosban kezdte
meg szolgálatát, majd a szíve szü -
lõvárosa felé húzta, így elõbb az Ajkai
Rendõr kapitányság Devecseri Rendõr -
õr sére került áthelyezésre, majd 2013.
május 1-tõl a Celldömölki Rendõrkapi -
tányság állományának tagja. Jelenleg a
rendõr kapitányság rendészeti osztály,
körzeti megbízotti alosztály körzeti
megbízottjaként látja el feladatait.
Hivatástudata példaértékû. Szakmai tu-
dását folyamatosan fejleszti. Széles -
körû elméleti tudása eredményesség-
ben megmutatkozó gyakorlatiassággal
párosul. Széleskörû ismeretekkel ren-
delkezik, részt vesz a toborzási tevé-
kenységben. 
A csapaterõs feladatok során, mint
egészségügyi szakszemélyzet. Mind -
ezek mellett a közterületi aktivitása a
legjobbak között van. A körzetében az
ott élõkkel jó kapcsolatot ápol, a jog -
követõ állampolgárok tisztelik, megbe-
csülik.
Hivatásában nyújtott kiemelkedõ tevé-
kenységéért, valamint magas színvo-
nalú és lelkiismeretes munkájának el-
ismeréseként az Év Rendõre, Celldö -
mölk Városért Emléklap kitüntetésben
részesül.

A „ROADPOL Speed” elnevezésû, euró-
pai szintû ellen õrzés során a Vas me-
gyei rendõrök is fokozott sebesség-
ellenõrzést hajtottak végre a megye
útjain 2022. augusztus második heté-
ben. Az ellenõrzés célja a közlekedés-
biztonsági helyzet javítása, a szabály-
talanul közlekedõ jármûvezetõk forga-
lomból történõ kiszûrése.

Az ellenõrzés ideje alatt munkatársaink

összesen 603 esetben intézkedtek se-
bességtúllépés miatt. A rendõrök 87 al-
kalommal meg is állították a sza -
bályszegõket. Kö zülük 42 jármûvezetõ -
vel szemben helyszíni bírságot szabtak
ki, míg 45 sofõrrel szemben eljárást
kezdeményeztek. Megállítás nélküli el -
lenõrzés során pedig összesen 516
esetben rögzítettek gyorshajtást az
egyenruhások, ezekben az esetekben
az üzemben tartó közigazgatási bírság-

ra számíthat. A Vas Megyei Rendõr-
fõkapitányság a közlekedési balesetek
elkerülése érdekében felhívja a
jármûvezetõk figyelmét, hogy minden
esetben tartsák be a sebességhatáro-
kat! A közlekedési szabályok megsze-
gése súlyos következményekkel járhat!
Mindannyiunk közös érdeke, hogy ke-
vesebben sérüljenek meg, vagy veszít-
sék életüket az utakon.
... hogy mindenki hazaérjen!

„Roadpol Speed” Vas megyében
Vas megye útjain is fokozott figyelmet kapott a sebesség-ellenõrzés
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Nyolcadik alkalommal augusztus 20-án
kerül kiosztásra a Cselekvõ Összefo-
gással Celldömölkért Egyesület 2015-
ben alapította Celldömölk Tehetségei-
ért Kiss Péter-díj, melyben minden al-
kalommal két celldömölki tehetséges
diák részesül.

Idén Fehér László polgármester, dr.
Petykó Csilla, Kiss Péter felesége és
Tulok Gabriella a Cselekvõ Összefogás -
sal Celldömölkért Egyesület elnöke ad-
ta át a díjakat.

Kiss Péter-díjban része-
sült Gõgös Martin.
Gõgös Martin a Celldö -
mölki Városi Ál talános
Iskola Alsósági Tagis kola
végzõs diákja volt, szep -
tembertõl a celldömölki

gimnáziumban folytatja a
tanulmányait. Általános iskolás évei
alatt szívesen vett részt a tanulmányi
versenyeken, különösen a történelem,
a kémia és az idegennyelvi versenye-
ken szerepelt eredményesen. A kortár-
si közösséggel is örömmel tevékenyke-
dett, vett részt az osztálya és az iskola
rendezvényein. Négy éve fotózik rend-
szeresen, édesapjától tanul és együtt
fotóznak, kedvencei a természetfotók,
a makrofotózás. E tanév végén fotóki-
állítása nyílt az iskolában, a sikerérõl a
tanárai és társai dicséretén kívül a ven-
dégkönyv is tanúskodik.
Martin életében fontos szerepet tölt be
az asztalitenisz. Hat éve vesz részt a
CVSE asztalitenisz-szakosztályának éle -
tében. Jelenleg az U15-ös korosztály-
ban játszik. Nem csak helyi, megyei,
de országos szinten is kiemelkedõ
eredményeket mondhat magáénak.
Igazolt játékosként az NB III-ban elsõ
helyezett lett a csapattal, de két mecs-
cset játszott az NB I-ben, és egy
mérkõzés erejéig az országos legjobb

extraligás celldömölki csapatban is asz-
talhoz állhatott.
Versenyeredményei is kiemelkedõek.
Az 5. Ifjúsági Asztalitenisz Világfesz -
tiválon U15 fiú egyes kategóriában a
legjobb 8 közt végzett, Pálos Gergõvel
párban pedig 5. helyezettek lettek.
Büszke lehet arra is, hogy U17 egyes
kategóriában csoportjából a fõtáblára
jutott, és Magyarország korosztályos B
csapata tagjaként megmérette magát
Egyiptom, Ecuador és Németország
csapatával szemben.

*
Kiss Péter-díjban része-
sült Lenner An drás Ti bor.
Lenner András 2018-tól
tanult a Cell dömölki Ber -
zsenyi Dániel Gimná zi -
umban, ahol idén kitûnõ

eredménnyel érettségizett.
Középiskolai tanulmányai alatt kiválóan
tanult, minden tanévet jeles vagy
kitûnõ bizonyítvánnyal zárt. A gimnázi-
umi évek alatt számos tanulmányi és
sportversenyen vett részt, ahol eredmé-
nyesen öregbítette Celldömölk város és
a gimnázium hírnevét, az eredmények
széleskörû mû veltségérõl és érdeklõ dé -
sérõl tanúskodnak.
Jelentõs megyei eredményeket ért el a
magyar nyelv, informatika, angol nyelv,
német nyelv tantárgyakból, valamint
sakk és röplabda sportágakból. Országos
versenyeken is kiválóan szerepelt. Ma -
gyar nyelvbõl szövegértési és helyesírá-
si versenyen 9. helyezett lett, a Magyar
Nyelvészeti Diákolimpia döntõse volt.
Az informatika területén a Nemes Ti ha -
mér Országos Informa tikai Tanulmányi
Versenyen 7. helyet, az Alföldi Országos
Számítástechnikai Versenyen 4. helyet

szerzett, az Ifjú Tudósok tudományos
középiskolai ve télkedõ elõdöntõjébe ju-
tott, az Orszá gos Középiskolai Tanul -
mányi Verse nyen pedig 46. helyezett
lett.
András a tanulmányi versenyek mellett
sportban is jeleskedett. Tagja volt az
Országos Diákolimpián 9. helyezést el-
ért gimnáziumi röplabdacsapatnak, az
Országos Sakk Egyéni Diákolimpián 11.
helyezett lett.
Aktívan részt vett a gimnázium diák
közösségében, tevékenyen részt vállalt
a különbözõ iskolai diákprogramok
szervezésében és megvalósításában.
Német nyelvbõl középfokú nyelvvizs-
gát, angolból felsõfokú nyelvvizsgát
szerzett. Tanulmányait 2022 szeptem -
berétõl a Budapesti Mûszaki Egyetem
villamosmérnöki kara mérnök-informa-
tikus képzésén folytatja.

Celldömölk Város Önkormányzatá -
nak Képviselõ-testülete 
2022. szeptember 21-én (szerdán)
16 órai kezdettel közmeghallgatást
tart.
Az ülést a Városháza nagytermében
tartják (9500 Celldömölk, Városháza
tér 1.)
A közmeghallgatáson a várost
érintõ témákban várják a vélemé-
nyeket.

Értesítés

Kiss Péter-díjasok

Hirdessen az 
Új

Kemenesaljában!
Továbi információk

Nagy An tal 
hir de tés szer ve zõ 
06 70/3389880

CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

Új

»
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Éppen ötven évvel ezelõtt, 1972. au-
gusztus 18-án adták át a térség nagy-
közönségének a Kemenesaljai Mûvelõ -
dési Központ és Könyvtár épületét. Az
intézmény a jeles évforduló napján ün-
nepelte a fél évszázados jubileumot.

A jubileumi ünnepség Fehér László pol-
gármester köszöntõjével vette kezde-
tét, aki történelmi visszatekintésében
számtalan momentumot idézett fel
Kemenesalja kulturális központjának
elmúlt öt évtizedes életébõl. A város -
vezetõ Celldömölk Város Önkormány -

zata nevében Söptei Józsefné alpolgár-
mester asszonnyal és Farkas Gábor
jegyzõvel emléklappal és ajándékkal
köszöntötte fel a kerek évfordulós in-
tézményt, és vezetõjét Pálné Horváth
Máriát magas színvonalú és lelkiisme-
retes munkája elismeréseként. A város
vezetõsége Németh Tibor könyvtár ve -
zetõt, valamint a két nyugalmazott
igazgatót, Kuthi Mártát és Káldos Gyu -
lát is köszöntötte.
Az intézmény munkatársai a fél évszá-
zados jubileum tiszteletére „50 év – 50
kép” címmel fotó és dokumentum kiál-
lítást állítottak össze. A tárlatot Pálné
Horváth Mária igazgató ajánlotta a
megjelentek figyelmébe, aki a kez -
detektõl, vagyis a 70-es évektõl napja-
inkig átívelve elevenítette fel az öt év-
tizedes mûvelõdési és közösségi szín-
tér meghatározó szerepkörét és mûkö -
dési tevékenységét. Az intézmény -
veze tõ beszédében elhangzott az a hit-
vallás, melynek mentén Celldömölk és
Kemenesalja közösségi, kulturális szol-
gáltató központjává válhatott a mû -

velõdési központ. Ennek jegyében tör-
ténik ma is a közösségszervezés és fej-
lesztés, újabb és újabb programokkal,
közösségi alkalmakkal bõvítve a kultu-
rális kínálatot. „Évente közel száz ren-
dezvényt, programot és több mint öt-
száz közösségi alkalmat valósítunk
meg. Az ötven év alatt közel két millió
látogatója volt az épületnek. Jelen kiál-
lítás csak pillanatokat villant fel az el-
múlt évtizedekbõl, de talán ezek a pil-
lanatok segítenek felidézni azokat az
órákat, napokat, éveket, amelyeket jó
visszaidézni azért, hogy értékelni tud-

juk, amit elértünk eddig, és legyen re-
ményünk a jövõbe nézni” – fejezte be
beszédét az igazgató, majd „Ünnepi

hangulatban” címmel zenés-verses
mû sor-összeállítás következett, mely-
ben két dallal közremûködött Szilágyi-
Varga Diána énekes és Nagy Gábor, a
Soltis Lajos Színház igazgatója, aki
Saint-Exupéry örökbecsû mûvébõl, A
kis hercegbõl olvasott fel egy jól ismert
részletet.
A jubiláló intézményt a városban mû -
ködõ társintézmények vezetõi is kö-
szöntötték ajándékkal, a városvezetõ
pedig még egy ünnepi tortával lepte
meg a születésnapos kultúrházat.
Az ünnepi rendezvény keretében levetí-
tésre került egy archív filmösszeállítás,
melyben a Magyar Televízió 1972-es
épületátadásról szóló híradós tudósítása,

és a könyvtár tevékenységérõl szóló
megörökített pillanatok voltak láthatók. 

»REINER ANITA

Fél évszázados a kultúra háza
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Augusztus 12-én, a JUFA Hotelben tar-
totta éves beszámolóját a CVSE-Cell -
sport Kft. A vacsorával összekötött ren-
dezvényen szép számú vendégsereg
gyûlt össze, hogy visszaidézzék az el-
múlt szezon sikereit. Igazán eredmé-
nyes szezont tudhat maga mögött a
CVSE asztalitenisz szakosztálya. 

A beszámoló elején  szakosztályvezetõ
köszöntötte a jelenlévõket, és ismertet-
te az elért eredményeket. Az átalakított
extraligában immár négyfõs csapattal
indult csatába a Klampár-legénység, és
az alapszakasz elsõség után, a komlói
rájátszást is megnyerte úgy, hogy
mindössze 3 játékos léphetett asztal-
hoz. Saj nos iráni játékosunk jogosulat-
lanul szerepelt más nemzet bajnoksá-
gában, ezért a Final Fourban végig óvás
alatt játszott a Celldömölk. Végül a ma-
gyar szövetség utólag elvette a nagyon
megérdemelt aranyat a mieinktõl.
Az Extraligában 1. helyen végzõ csapat:
Fazekas Péter, Jakab János, Huzsvár Erik,
Gõgös Martin, Ölbei Barnabás. Vezetõ -
edzõ: Klampár Tibor, edzõ: Iván Csaba.
Az NB I-ben is nagyot mentek a mie-
ink, kiváló szezont zárva, megnyerték
az elsõ osztályú bajnokságot. 
Az NB I. bajnokai:
Kriston Dániel, Baranyai Domonkos,
Iván Bertold, Nyírõ József, Iván Csaba,
Ölbei Péter, Gõgös Martin, Teket Attila.
Az NB III is celldömölki uralmat hozott,
hisz két csapatunk is a dobogón vég-
zett, a bajnoki cím mellé egy bronzot is
szereztek játékosaink. 
Az NB III-ban elsõ helyen végzett csapat:
Iván Csaba, Teket Attila, Máthé Gyula,

Gõgös Martin, Lukács Balázs.
Az NB III bronzérmesei:
dr. Németh Gábor, Ölbei Péter, Fehér
László, Tamás László, Ölbei Barnabás,
Csapó László, Jakus Tamás, Bakonyi Ber -
talan.
A megyei bajnokság sem zárulhatott cel-
li arany nélkül, amely mellé egy 5. hely
is társult.
A megyei I. gyõztesei:
Szakács László, Csapó László, Rodler
Gábor, Gõgös Balázs, Mesterházi Ta -
más, Balázs Gyula, Obráz István, Ló -
rántfy Tibor
A megyei I.-ben 5. helyen végeztek:
Kovács Csanád, Kovács Korinna, Ölbei
Barnabás, Németh Bence, Horváth Já -
nos.
Tökéletes évet produkáltak minden
osztályban asztaliteniszezõink, és re-
méljük, hogy a következõ években is
hasonlóan szép eredményeknek örül-
hetünk. Ezt vetíti elõ az utánpótlásban

zajló munka is, hisz a különbözõ kor-
osztályos versenyeken is remekül hely-
tálltak ifjú tehetségeink. Saját korosz-
tályuk országos ranglistáján Gõgös
Mar tin 12., Ölbei Barnabás 29., Né -
meth Bence 32., és Kovács Korinna a
31. helyen állnak. Felnõtt egyéni ver-
senyeken Baranyai Domonkos és Iván
Bertold képviselte az egyesületet, míg
a különbözõ veterán megmérettetése-
ken Iván Csaba és Nyírõ József álltak
asztalhoz. 
A legfiatalabbak is szervezett keretek
között üthetik már a labdát városunk-
ban, hisz 2021-ben elindult a Palánta
program, ahol a szövetség instrukciói
alapján zajlik az edzésmunka. A rövid-
filmekkel gazdagított beszámoló során
megkapták érmeiket a játékosok, és a
hivatalos program után minden
résztvevõt vendégül láttak egy vacso-
rára, majd kezdetét vehette a kötetlen
beszélgetés is.                   »CSUKA LÁSZLÓ

Évértékelõ az asztaliteniszezõknél

09.10. 15:00 Honvéd Szondi SE – CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdõ

09.23. 17:00 CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdõ – Floratom Szeged AC

09.30. 17:00 CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdõ – Gyõri Elektromos VSK

10.01. 11:00 Soltvadkerti TE - CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdõ

10.16. 11:00 Aqvital Csákvár TC – CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdõ

11.11. 17:00 CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdõ – PTE PEAC Kalo Méh

11.26. 15:00 Hügiéne Bt-Komló – CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdõ

12.10. 11:00 Diósgyõri VTK SE – CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdõ

12.16. 17:00 CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdõ – MTE 1904-Hoffer

Az asztalitenisz Extraliga sorsolása
 2022/23. õszi szezon
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Celldömölk – Haladás VSE-Zanati SE 3-3
(2-1)
Celldömölk, Vas megyei I. o. labdarúgó
bajnokság 1. forduló 2022. augusztus 13.
Vezette: Szabó Botond (Mészáros Já nos,
Kártyás Katalin). 
Celldömölk: Osvald – Galovich, Gábor,
Szuh (Göntér 33. p.), Keszei R. – Marsai
Milán, Marsai Máté, Gorácz (Takács 80.
p.), Keszei T. – Németh (Enyingi 70. p.),
Czöndör. Edzõ: Kovács Balázs.
Haladás VSE-Zanati SE: Horváth – Buzás,
Varga, Szõts, Kovács – Pap (Kiss 90.p.),
Ferencz, Szenczi B(Likerecz 83. p.), Tóth –
Péter, Sály (Simon 69. p.). Edzõ: Szenczi
Imre.
Góllövõk: Németh József (7.p.), Czön dör
Gergõ (19. és 93. p.), illetve Szen czi Bence
(22. p.), Ferencz Zoltán (66. p.), Pap
Márton (73.p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Haladás
VSE-Zanati SE U19 3-5 (3-2) G. Berecz
Adrián 2, Bárdossy Bence.
Celldömölk – Répcelak 0-1 (0-0)
Celldömölk, Vas megyei I. o. labdarúgó
bajnokság 2. forduló 2022. augusztus 19.
Vezette: Horváth Patrik (Dobos Domi nik,
Horváth Csongor). 
Celldömölk: Hujbert – Galovich, Enyingi,
Keszei R. – Marsai Milán (Berecz 86. p.),
Marsai Máté, Gorácz, Horváth (Tóth D. 57.
p.), Keszei T. – Németh, Czöndör. Edzõ:
Kovács Balázs.
Répcelak: Rózsa – Vass, Tóth D., Bara nyai,
Kovács – Ódor, Sipos, Rácz, Gaál –
Tarcsay, Tar (De Paula 77. p.). Edzõ: Tóth
Zsolt, De Paula Alex. 
Kiállítva: Enyingi Márk (83. p.).
Góllövõk: Vass Benjámin (84. p.). 
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Répce lak
U19 7-0 (3-0) G.: Fenyõ Krisztián, Zsákai
Imre 2, Zsoldos Patrik 3, Németh Noel.
Boba – Celldömölk 0-10 (0-4)
Boba, Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupa 2.
forduló 2022. augusztus 24.
Vezette: Ódor Ádám (Vörös Valentin,
Papp János). 
Boba: László (Fábián 46. p.) – Pityer, Ko -
vács, Fodor (Kóbor 46. p.), Sütõ – Med ve,
Szabó, Dákai (Papp 46. p.), Szigeti –
Dénes (Csajbók 69. p.), Kozári (Molnár
78. p.).
Celldömölk: Osvald – Tóth D., Gábor, Enyin -
gi, Keszei R. (Horváth E. 46. p.) – Keszei T.,
Berecz, Marsai Máté (Tóth Z. 68. p.), Marsai

Milán (Zsoldos D. 68. p.), – Németh (Gorácz
46. p. ), Czöndör. Edzõ: Kovács Balázs.
Góllövõvõk: Berecz Adrián 2 (13. és 80.
p.), Marsai Máté 2 (18. p. és 26. p.),
Németh József 2 (24. p. és 26. p.), Tóth
Zoltán (70. p.), Czöndör Gergõ 2 (73. p.
és 88. p.), Keszei Tamás (76. p.).
Celldömölk – Szarvaskend 5-2 (5-2)
Celldömölk, Vas megyei I. o. labdarúgó
bajnokság 100 nézõ 3. forduló 2022. au-
gusztus 27.
Vezette: Marácz Zoltán (Németh And rás,
Szabó Gergõ). 
Celldömölk: Hujbert – Tóth D., Gábor,
Galovich, Horváth (Göntér 36. p.) – Keszei
T., Marsai Máté, Gorácz, Marsai Milán
(Tóth Z. 81. p.) – Németh (Berecz 46. p.),
Czöndör. Edzõ: Kovács Balázs.
Szarvaskend: Esztergályos – Jóna (Nagy
79. p.), Nagy, Földes, Kunovics – Csillag,
Németh, Kopfer, Wolf (Törõ 62. p.) –
Dobos (Somogyi 46. p.), Tuboly. Edzõ:
Kovács Kálmán.
Góllövõk: Németh József (4. p.), Keszei
Tamás (13. p.), Czöndör Gergõ (19. p.),
Marsai Milán (20. p.), Marsai Máté (35. p.),
illetve Csillag Dávid (25. p.), Wolf Martin
(35. p.). 
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Szar vas -
kend U19 9-0 (3-0) G.: Bárdossy Bence 2,
Horváth Márk, Zsákai Imre, Szalai Csaba,
Zsoldos Patrik 2, Morócz Ákos, Vajda
Szabolcs. 
Porszem, idõnként kavicsszem került a
celli szezonkezdésben a gépezetbe, így
aztán, ha nem is ragadt a startvonalon a
csapat, – ezt a pozíciót hagyjuk meg a
három forduló után nulla pontos Sár -
várnak és Büknek –, nem nevezhetõ a
rajt álomszerûnek. A nyitótalálkozón a
tavalyi évad meglepetés csapatával talál-
kozott a hazai gárda és hamar két gólos
elõnybe került. Aztán jött a homokszem
és az a nézõ, aki kényelmesen hátradõlt,
vagy éppen az a játékos, aki elkezdte la-
zábban venni a párharcokat, mert, hogy
megvan a találkozó, az nagyot tévedett,
az ellenfél hamar szépített, majd meg is
fordította az állást. Becsületére legyen
mondva a Cellnek, visszakapaszkodtak a
gödörbõl és az utolsó pillanatokban sike-
rült megmenteni az egy pontot. A Rép -
celak pályájának használhatatlansága mi-
att a második fordulóban felcse ré lõdött a
pályaválasztói jog, az a baj, hogy ezt az

eredmény is követte. A hajrá most a ven-
dégeknek sikerült jobban és egy jól elta-
lált szabadrúgásgóllal elvitték a három
pontot és a hazai pályán verhetetlenség
mítoszát. A két meccsbõl hazai pályán öt
pont veszteség nevezhetõ nyugodtan ka-
vicsszemnek a gépezetben, még akkor
is, ha az azóta lejátszott találkozókból
tudjuk, hogy soros ellenfeleink nemcsak
nálunk vitézkedtek a folytatásban, a Rép -
celak három idegenbeli meccs után száz
százalékos. A zanatiak, pedig a Sárvárra
mértek történelmi vereséget, nem va-
gyok benne biztos, hogy a tavalyi baj-
nokcsapatot valaha, valaki megverte vol-
na tíz góllal. Nehéz és nagy felelõsség
egy-egy szezonra a tradícióknak megfe -
lelõ minõségû csapatot összehozni, ez
most a szomszédvárnak úgy látszik nem
sikerült, persze ez legyen az õ gondjuk és
szégyenük a brutális eredmény. Nem le-
hetett más elvárás a harmadik forduló
harmadik hazai meccsével szemben,
mint a magabiztos gyõzelem az újonc
Szarvas kend ellen. A számszerû ered-
mény vissza is igazolja ezt a várakozást,
fõleg, hogy az elsõ húsz perc után közel
állt a kiütéses vereséghez a vendég-
együttes, de aztán jött az a bizonyos ho-
mokszem, és a hátralévõ hetven percet
már az ellenfél nyerte meg. A három
pontnak lehet örülni, de annak azért nem
kell ugye, hogy ezek szerint nem tudunk
kilencven percen keresztül koncentrálni,
ez most nem bosszulta meg magát, mint
az elsõ forduló döntetlenje, de nem volt
egy élmény a közönség számára. A foly-
tatás már nem enged meg további figye-
lem kiesést, mert a bajnoki cím esélyesé-
nek talán jogosan kikiáltott Király SE lesz
Szombathelyen az ellenfél, akiknek csak
azért van hat pontjuk, mert a legutóbbi
fordulót kihagyták a Magyar Kupa orszá-
gos tábláján való szereplés miatt. Vitat -
hatatlanul nehéz feladatot oldottak meg
korábban a Veszprém ellen, és vitatha-
tatlanul nehéz feladat várt rájuk a BVSC-
vel szemben, a lényeg, hogy több bajno-
kit nem kell elhalasztaniuk a kupaszerep-
lés miatt, miként a másik négy vasi csa-
patnak sem, hiszen a második fordulóba
szintén bejutott Söpte sem élte túl ezt a
kört. A következõ hazai mérkõzésen a
Szentgotthárdot fogadjuk, akik úgy lát-
szik nem akarnak ebben az évadban a
kiesõ helyek környékén billegni, és ve-
retlenek jelenleg, még, mondhatjuk örök
optimistaként.                              »DOTTO

Még akadozik a gépezet
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Jótékonysági kerékpáros kihívást szerve-
zett a Cselekvõ Összefogással Celldö -
mölkért Egyesület. A teljesítés hónapok
óta zajlik az ország, valamint világ több
pontján is, melynek második szakasza
vette kezdetét: a nevezést, valamint a
távok teljesítését október végéig hosz-
szabbították meg a szervezõk a nagy
érdeklõ désre való tekintettel. 

„Minden alkalommal, amikor önzetlenül
adunk, számunkra is tágasabbá válik a
világ.” Az alábbi idézet pontosan kifejezi
azt, amiért az emberek jótékonysági te-
vékenységeket végeznek, illetve szer-
veznek, mely által nemcsak a támoga-
tott ügy, de önmaguk is többé válhat-
nak. Számtalan szervezet életében ját-
szik kulcsfontosságú szerepet a jótékony-
kodás, valamint az olyan ügyek kiemelé-
se, melyek támogatásra szorulnak. Nincs
ezzel másképpen a városunkban évek
óta tevé kenykedõ Cselekvõ Össze -
fogással Celldömölkért Egyesület sem. A
civil szervezet mûködése során folyama-
tosan azon dolgozik, hogy a szociálisan
rászoruló helyi lakosokat segítse, és fel-
karolja az arra érdemes személyeket. Ezt
a tevékenységet az egyesület vezetése
hitvallása szerint a továbbiakban is gya-
korolni szeretné, mely elõ segítésére
újabb és újabb lehetõségeket keresnek.
Így tudták életre hívni az idei év folya-

mán a CELLenge 2022 nevû kihívást is,
mely alapgondolata az elõzõ évi Kiss
Péter Emléktúra után született meg, amit
szerettek volna tovább vinni, és kiter-
jeszteni. Meg született a kihívás közössé-
gi platformja, és weblapja is, valamint
Õry Kinga országúti kerékpáros révén a
kerékpáros berkekben is tudták nép -
szerûsíteni az eseményt, melyhez a világ
számos pontján csatlakoztak, így többek
között Finn or szágban is akadtak olyanok,
akik teljesítették valamely távot. A részt -
vevõk nevezési díja tartalmazta az egye-
di tervezésû érmet is, melyet a válasz-
tott táv megtétele után juttattak el a
szervezõk minden kerékpároshoz, akik
10, 30, 50, 100, és 200 km-es szakaszo-
kat teljesíthettek bárhol, és bármikor. A
szervezõk kü lönbözõ játékokkal tették
még izgalmasabbá a kihívást, így többek
között  díjazták a szakaszonkénti legfia-
talabb és legidõsebb tekerõt, valamint a
biciklizés során készített legötletesebb
kép készítõje is nyereményben részesült.
Ezen díjak átadására augusztus 19-én ke-
rült sor. Ekkor érkezett ugyanis Õry Kinga
országúti kerékpáros Celldömölkre, aki a
tavalyi évhez hasonlóan idén is letekerte
jótékonysági célzattal a Bu dapest-
Celldömölk útvonalat. A gála tekerés so-
rán 201 km-t tett meg 7 óra 4 perc alatt,
valamint 1620 m-es szintemelkedéssel.
Útja során autós kísérõi Nagy Adrienne

és Orbán Eszter voltak, Celldömölk határ-
ában pedig Fehér László polgármester,
Tulok Gabriella a Cselekvõ Össze fogással
Celldömölkért Egyesület elnöke, illetve
Nagy Zoltán az egyesület alelnöke fo-
gadták, és köszöntötték a kerékpárost. 
A kihívásra a civil szervezet is beneve-
zett: akadtak tagok, akik egyéniben is
letekerték a választott szakaszt, de  au-
gusztusban közösen is teljesítették a 10
km-es távot. A nagy érdeklõdés a szá-
mokban is megmutatkozik: a május 2.
és július 31-ei idõszak alatt közel 150
kerékpáros, 62000 km-t teljesített.
Azonban ez még közel sem a végsõ
szám, hiszen a jelentkezést meghosz-
szabbították a szervezõk, így október
31-ig továbbra is nevezhetnek azok,
akik szívesen csatlakoznának egy jó
ügyhöz. Az egyesület a nagy siker, illet-
ve az emberek visszajelzései alapján a
késõbbiekben is szeretné majd meg-
szervezni a kihívást, így egy újabb ha-
gyományt teremtve a szervezet, illetve
Celldömölk életében. 

»NOVÁK FANNI

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár idén is megrendezte a
nyári szezon egyik fontos program-
ját. Az augusztus 21-én zajlott Ke -
mencés fesztivált a szabadtérrõl
ugyan beparancsolta az idõjárás, de
így is sok érdeklõdõt vonzott.

Az idei évi Kemencés fesztiválnak
nem kedvezett a szeles, hideg, õszt
idézõ idõjárás, így a rendezvény be-
szorult a mûvelõdési központ elõ -
csar nokába, de a fellépõk így is nagy
lelkesedéssel zenéltek és énekeltek
közönségüknek. A vasárnap délutáni
programok sorában elsõ ként a Bog -
lya Népzenei Együttest hallhatták az
érdeklõdõk. A hagyo mányhû magyar
népzenét játszó zenekar repertoárjá-
ban egyebek mellett vasi népdal-
öszszeállítás, gyimesi és kalotaszegi
zene, barokk vonós trió hangzott el.
Az elsõ program után Fehér László
polgármester köszöntötte a fellépõ -
ket és az elõcsar nokot egyre inkább
megtöltõ publikumot, majd a népze-
ne után egy egészen más mûfaj ele-

venedett meg a fesztiváli mû sor ban.
„Húzzad csak kivilágos virradatig”
címmel Hegedûs Veronika és Csiz -
ma dia Géza operett összeállításának
tapsolhattak a közönség soraiban
ülõk. A duett tagjainak elõadásában
az egyik legnépszerûbb világhírû
ope rettbõl, a Csárdáskirálynõbõl
csen dült fel több közkedvelt és jól is-
mert dallam. Az idei Kemencés fesz-
tivál a Drapan's Blue Devils zenekar
fellépésével ért véget. A vidám han-

gulatú, elektromos blues, illetve blu-
esrock hangzásvilágú együttes elõ -
szeretettel játszik blues klasszikuso-
kat a 80-as évektõl napjainkig, mo-
dern hangzással. Reperto ár jukat a
blues és jazz klasszikusok alkotják,
emellett zenetörténeti áttekintést is
adnak kedvelõiknek. A mûsor szá -
mok ideje alatt kemencében sült
langalló kóstolására is lehe tõségük
nyílt a rendezvényre ellátogatóknak. 

»REINER ANITA

Nyárbúcsúztató kemencés fesztivál 

„Tekerj Te is, egy mosolyért!”
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
98-as benzin is kapható!

Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta 
tel.: 95-420-543 mobil: 30-6396466

TETŐFA
GERENDA, DESZKA,

CSERÉPLÉC KÉSZLETRŐL
KOMPLETT TETŐ ANYAGÁRA 

KÉRJE EGYEDI AJÁNLATUNKAT!
LEGJOBB AJÁNLATAINK

BRAMAC LÉC 2M-ES: 
290 FT/FM (580 FT/DB)
2,5X10X200CM DESZKA:

110 000 FT/M3 (550 FT/DB)
2,5X15X200CM DESZKA:

150 000 FT/M3 (1125 FT/DB)
SZÉLDESZKA, DESZKAVÉG
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.

KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
Ajánlataink a készlet erejéig érvényesek.

EUTR: AB2491726 techn. azonosító

Ismételten ünnepi hangulat költö-
zött be a celldömölki Vulkán Gyógy-
és Élményfürdõbe augusztus 20-án:
17 éve üzemel ugyanis városunkban
a vendégeknek maximális kikapcso-
lódást nyújtó létesítmény.

17 évvel ezelõtt nyitotta meg kapuit
a városunk egyik fõ nevezetességé-
nek számító, gyógyvízérõl méltán
híres fürdõlétesítmény. Az ideláto-
gatóknak immáron lassan már kettõ
évtizede biztosítja a kikapcsolódási,
valamint gyógyulási lehetõséget a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ, ami
nagy szám ban vonzza a hazai lakos-
ság mellett a külföldi vendégeket is.
A folyamatos fejlesztések mellett
mindig új és új programokkal, illetve
kikapcsolódási lehetõségekkel vár-
ják az intézmény munkatársai a he-
lyieket, illetve Cell dömölkre látoga-
tókat. Egy ilyen szórakozási lehe tõ -
ségnek mondható a fürdõ születés-
napi partija is, melyet már-már ha-
gyományosan minden év augusztus
20-án szerveznek meg, hogy az ott
dolgozók a vendégekkel együtt ün-

nepelhessék meg a jeles alkalmat,
osztozva az örömteli pillanatokban.
Idén sem volt ez másképpen: a
fürdõ dolgozói szombatra invitálták
meg az érdeklõdõket egy vidám
délutánra. A nap folyamán kicsiknek
és nagyoknak egyaránt lehetõség
nyílott a szórakozásra: 13 órától
kezdõdõen bábszínház várta a gyer-
mekeket, majd 15 órától Soltész
Rezsõ énekes, dalszerzõ szórakoz-
tatta a nagyérdemût. A nap további

részében, az ismert dallamok fel-
csendülése után pedig az elmarad-
hatatlan tortabontás következett,
melyhez csatlakozott a város-, vala-
mint intézményvezetésen kívül Cell -
dömölk új testvérvárosának Po de -
brady-nak polgármestere is. A részt -
vevõk a Rózsavölgyi Cukrászda által
készített torták megkóstolásával és
fürdõzéssel koronázhatták meg a
születésnapi rendezvényt. 

»NOVÁK FANNI

17 éves a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ
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