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

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Fa-Gyula

Barkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

SZIVATTYÚT,
LOCSOLÁSTECHNIKÁT

FA-GYULÁTÓL!
Búvárszivattyúk, kerti szivattyúk,
mélykúti szivattyúk,
szennyvíz szivattyúk, házi vízmûvek.

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

Locsolócsövek, csatlakozók, szórófejek.

ÚJDONSÁG!

Bitumenes hullámlemez,
bitumenzsindely

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

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

Tucatnyi típus raktáron!

több színben és típusban kapható.

Gipszkarton lapok
profilok, csavarok,
kiegészítõ, hõszigetelõ anyagok.
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Továbbépítve Szent István örökségét
Megemlékezés az Államalapítás és az új kenyér ünnepérõl
2017. augusztus 19-én rendezte meg
városunk önkormányzata és a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár az Államalapítás és az új kenyér ünnepét. A Himnusz elhangzása után Pesti Arnold, a Soltis Lajos Színház tagja olvasta fel Szent István király Intelmeit
Imre herceghez, amely szól a katolikus
hit megõrzésérõl, az egyházi rend
becsben tartásáról, a fõpapoknak járó
tiszteletrõl, a fõemberek és vitézek
tiszteletérõl, az igaz ítélet és a türelem
gyakorlásáról, a vendégek (idegenek)
befogadásáról és gyámolításáról, a tanács (döntéshozás) súlyáról, az értékek
megõrzésérõl, az imádság megtartásáról, a kegyességrõl, az irgalmasságról valamint a többi erényrõl.

Fehér László, Celldömölk polgármestere
az elõremutatást hangsúlyozva köszöntõjében az elmúlt év fejlesztéseirõl,
majd az új megvalósítási lehetõségekrõl beszélt: a piac és környéke megújításáról, Alsóság központjának tovább
fejlesztésérõl, a szociális közétkeztetést
szolgáló konyha felújításáról. Hangsúlyozta az együttmûködés jelentõségét a
mindenkori országgyûlési képviselõvel,
a Vas Megyei Közgyûléssel, valamint a
város mindenkori képviselõ-testületé-

Néptánccsoport, Kresznerics Ferenc
szellemi öröksége, a Mária-zarándokhely a Mária-kút legendájával, Móritz
Sándor festészete, a Ság hegy a kráterével és a Trianoni emlékkereszttel, va-

vel. Ágh Péter, térségünk országgyûlési
képviselõje ünnepi beszédében kiemelte: Szent István emlékezetét 925
éve õrizzük oly módon, hogy minden
elõdünkre tisztelettel tekintünk, akik
hozzáadtak valamit Magyarország értékeihez, a nemzet megõrzéséhez. Celldömölk is ilyen: megalkotta a helyi értékek tárát, ezzel is jelezve, mi az,
amit szeretne mindenáron megõrizni,
és másoknak is megmutatni, ezek a
Celli Vulkán gyógyvíz, a Kemenesalja

Kitüntetések Szent István ünnepén
Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete minden évben kitüntetéseket adományoz
pedagógusoknak, egészségügyben, a
szociális szférában dolgozóknak, vagy
más, a közéletben jelentõs szerepet
betöltõ személyek számára.
*
„Pro Urbe Celldömölk” díjat kapott dr.
Koltai Jenõ esperes-plébános.
Dr. Koltai Jenõ Szombathelyen született. Gyermekkora óta papnak készült
és a püspökvári kápolnában ministrált.
A Gyõri Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd diplomázott a Hittudományi Akadémián, egy évvel késõbb
pedig doktori címet szerzett szentírástudományból. 1967-ben szentelték
pappá. Két évig Dél-Zalában volt káplán, majd 1970-tõl 1975-ig szülõváro-

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

lamint a Soltis Lajos Színház. Akik a
fentieket megalkották, ugyancsak továbbvitték Szent István alkotását. Akik
kitüntetést kapnak, õk is ezt az örökséget gazdagították. Ezután az egyházak
képviselõi megáldották és megszentelték az új kenyeret. A mûsorban elhangzott a Honfoglalás c. film zenéje
Kondor Tamás tolmácsolásában, valamint részleteket hallhattunk az István,
a király c. rockoperából Kiss Noémi és
Tóth Dániel elõadásában.
Az ünnep alkalmából kitüntetéseket
adott át Fehér László, Celldömölk város
polgármestere, Söptei Józsefné, Celldömölk város alpolgármestere és Farkas
Gábor, Celldömölk város jegyzõje.

munkásságát. Kiemelkedõ jelentõségû
helytörténeti kutatómunkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett Kresznerics Ferenc akadémikus emlékének
ápolásával. A tudós-plébános nevével
fémjelzett anyanyelvi versenyek bíráló
bizottságának állandó tagja, kezdeményezõje volt a Kresznerics-emléktábla
felhelyezésének és szobra állításának.
Mindennapi hitéleti tevékenységét a
tudományos munka végzése során
megszokott magas színvonal és igényesség jellemzi.
*
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pedagógusnap alkalmából „Celldömölk Városért Érdemérem” kitüntetést adományozott a város közoktatási feladatellátásában
végzett kiemelkedõ tevékenységért,
magas színvonalú és lelkiismeretes
munka elismeréseként Ambrusné Somogyi Zitának, aki 1979-ben szerzett
diplomát a szombathelyi Berzsenyi
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Dániel Tanárképzõ Fõiskolán magyar–
könyvtár szakos általános iskolai tanárként. Celldömölkön dolgozott a járási
könyvtárban, a városi általános iskola
elõd intézményében, majd 1988-tól
középiskolai tanárként. Oktatott a több
nevet is viselõ szakképzõ iskolában és
a gimnáziumban is. Tanított magyar
nyelv és irodalmat, majd hosszú éveken keresztül iskolai könyvtárosként
koordinálta a tankönyvrendelést, a
kétszintû érettségi vizsga bevezetése
óta pedig jegyzõi feladatokat látott el.
Számos iskolai rendezvény szervezésében, lebonyolításában vett részt, a szalagavatói ünnepségre táncot tanított a
végzõs osztályokban. Könyvtárismereti
versenyre készítette fel a diákokat.
Munkáját alaposan, precízen látta el,
kiegyensúlyozott, barátságos, szelíd
jelleme diákok és kollégák számára
egyaránt példaértékû. Töretlen optimizmusa, pedagógiai elkötelezettsége
a fiatal pedagógusgeneráció követendõ példaképévé teszi. E tanév végén
fejezte be pedagógusi pályafutását az
Eötvös Loránd Szakgimnázium és Szakközépiskolában.

Pedagógusnap alkalmából kitüntetésben részesült Gerencsér Károlyné, aki a
Soproni Óvónõképzõ Intézet elvégzése
után, 1977-ben kezdte meg óvónõi pályafutását Jánosházán. 1979. augusztus
1-jétõl dolgozik Celldömölkön óvónõként. Pedagógiai nevelõ munkája
példaértékû. Munkáját a következetes-
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ség, pontosság és az igényesség jellemezte mindvégig. Nyugodt, határozott
egyénisége rendkívüli gyermekszeretettel párosult, minden gyermek számára a feltétel nélküli elfogadást,
esélyegyenlõséget biztosította. A rábízott feladatokat lelkiismeretesen és
pontosan elvégezte. A szülõkkel, munkatársaival kapcsolatos megnyilvánulásai õszinték voltak, nyílt és határozott
pedagógus. Nevelése következetes, de
emellett érzelmi biztonságot és támaszt nyújtó. Tudja, hogy a gyermekeknek nyújtott szeretet kihat egész
életükre, s ez visszahat a pedagógus
késõbbi éveire is. Bár a negyven év
munkaviszony után pedagógiai pályája
megszakadt, talán a Liszt Ferenc
Vegyeskar oszlopos tagjaként továbbra
is részt vesz a város közéletében

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

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

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

zsenyi Dániel Gimnázium történelem–
német szakos tanára, jelenleg a gimnázium nyelvi munkaközösségének
vezetõje. Történelemtanári és német
nyelv szakos diplomáját a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán szerezte meg 1995-ben, majd az
évtõl kezdve tanít a celldömölki gimnáziumban. Pedagógusi munkája mellett tovább képezte magát: 1998-ban
történelem szakból középiskolai tanári
oklevelet szerzett, 2004-ben közoktatási vezetõ és pedagógus szakvizsgát
tett, 2015-ben PhD tudományos fokozatot ért el a Pécsi Tudományegyetemen, neveléstudományok szakterületen. Kiemelkedõ pályázati munkájával sok sikert ért el, a gimnázium számára eredményesen pályázott az
Európai Unió által finanszírozott Erasmus projektekre, így az iskolának német, holland, spanyol, olasz intézményekkel sikerült szorosabb kapcsolatot
kialakítania, egyúttal számos diáknak
nyílt lehetõsége megismerni egy más

intézmény gazdasági vezetõje. Tevékenységét több mint két évtizede lelkiismeretesen, precízen végzi. Átfogó,
körültekintõ munkája nagy mértékben
hozzájárul, hogy az iskola gazdaságilag
mindig stabil lábakon állt. Jó gazdaként, igényesen végzi a rábízott feladatokat, tájékozott a munkaköréhez
kapcsolódó törvényi szabályozások területén, a pályázatok elszámolási munkáit pontosan elvégzi. Az oktatónevelõi munka érdekeit figyelembe
véve összehangolja azt a gazdasági
lehetõségekkel. Saját területe mellett
szerteágazó az intézményen belüli tevékenysége.
Bár nem nevelõi feladatkörben dolgozik, példamutatása, hiteles keresztény
élete az iskola szellemiségét erõsíti. A
tanulók és kollégák egyaránt felnéznek
rá, tisztelik és szeretik, mindenkivel
közvetlen kapcsolata van. Keresztény
életvitelének bizonyítéka, hogy 27 éve
lelkipásztori kisegítõként fontos feladatot tölt be az egyházközség életében,
támogatva a mindenkori plébános
munkáját.
*
Pedagógusnap alkalmából kitüntetésben részesült Vécsei Istvánné. Vécsei
Istvánné, Éva a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Tanárképzõ Fõiskolán szerzett
tanítói diplomát. Megszerzett tudását
Sótonyban, Jánosházán, Szombathelyen kamatoztatta, végül Celldömölkön, a Gáyer Gyula Általános Iskolában
helyezkedett el. Tanította az eltérõ képességû gyerekeket, dolgozott napközis nevelõként, de a tanításban tel-
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jesedett ki. Részt vett pályázatok megvalósításában, folyamatosan képezte
magát. Tanítványaival kapcsolatban
mindig közvetlen hozzáállást tanúsított, ez jellemezte a szülõkkel kialakított kapcsolatát is. Segítõkészen áll
hozzá a kollégák problémáihoz, az intézmény életében is aktívan részt vesz,
pedagógiai tevékenységével öregbíti
az iskola hírnevét. Arra törekszik, hogy
a gyermekekkel megszerettesse a tanulást, tanítványai az iskolai és városi
mûsorok résztvevõi, versenyekre készíti fel õket. Munkabírása, következetessége, lelkiismeretes, a gyermekek
felkészülését szolgáló nevelõi tevékenysége elismerésre méltó. Munkatársi kapcsolataiban nyitott, másokat is
ösztönzõ személyiség.
*
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete Semmelweis-nap
alkalmából „Celldömölk Városért Érdemérem” kitüntetést adományozott a
város egészségügyi ellátásában végzett kiemelkedõ tevékenységért, magas színvonalú és lelkiismeretes munka elismeréseként.
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tályán, Intaházán mint kertészetvezetõ
mérnök. Célja volt, hogy a kertészeti
növénytermesztést úgy integrálja a
munkaterápiás foglalkoztatás keretrendszerébe, hogy a beteg számára
közösségi élmény is legyen a „kert”,
valamint egy tanulási, tapasztalási
folyamat egyik állomása. 2010-tõl
gazdaságivezetõ-helyettesként látta el
feladatát, 2012-ben rehabilitációs tevékenység terapeuta végzettséget is
szerzett, és a munkaterápiás foglalkoztatásokat is szervezte. Jelenleg a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház pszichiátriai és addiktológiai rehabilitációs
osztálya részlegvezetõjeként dolgozik,
és viszi tovább ezeket a tevékenységeket. Munkáját lelkiismeretesen, nagy
elhivatottsággal végzi, a betegek legnagyobb megelégedésére. Türelmes,
közvetlen, kreatív, magas színvonalú
szakmai igényességgel látja el feladatait, hogy az „Aranyketrecnek” ne csak
múltja, hanem jövõje is legyen.

Semmelweis-nap alkalmából kitüntetésben részesült dr. Márton Katalin.
Dr. Márton Katalin 1992-ben diplomázott a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Ezt követõen Celldömölkön, a

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

végzett. Az egyetem után a magánszférában helyezkedett el egy autóipari beszállító cégnél. 2002-ben kezdett
el dolgozni a Kemenesaljai Egyesített
Kórház pszichiátriai rehabilitációs osz-

Kemenesaljai Egyesített Kórház belgyógyászati osztályán kezdte meg szakmai
pályafutását. A gyermekvállalás után
körzeti háziorvosként helyezkedett el,
így 2001 óta gyógyítja az alsósági háziorvosi körzet betegeit. Folyamatosan
képezve magát 1998-ban belgyógyászatból szerzett szakvizsgát, majd
2004-ben háziorvostanból is szakvizsgázott. Pályafutása során magának és
hivatásának is elismerést szerzett,
munkáját kiemelkedõ színvonalon végzi, mindent megtesz azért, hogy betegei minél hamarabb visszanyerjék legdrágább kincsüket, az egészségüket.
Szakmai felkészültsége megalapozott,
munkáját mindig a korszerû irányelvek
szerint végzi. Jó kapcsolatot ápol mun-

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

Semmelweis-nap alkalmából kitüntetésben részesült Németh Józsefné

Gulyás Ildikó, aki gimnáziumi érettségi
után a celldömölki bölcsõdében dolgozott gondozónõként, majd 1981-ben
helyezkedett el a kórházban, a belgyógyászati osztályon. Munka mellett végezte el az ápolónõképzõt, majd szerzett szakápolói végzettséget. Gyermeke születése után, 1991-ben mûtõsként kezdett el dolgozni. Ezután a mûtõsnõi végzettséget is megszerezte.
Dolgozott a sürgõsségi ambulancián is,
járt a mentõtiszti fõiskolára, most pedig sürgõsségi szakápolónak tanul.
Pályafutása során szakmaszeretete,
szakmai tapasztalata és embersége jellemezi leginkább. Munkáját szorgalmasan, lelkiismeretesen, a szakma szabályainak maximálisan eleget téve végezi. Jó kapcsolatokat alakított ki munkatársaival. Nem csak szakmai tudása, de
rátermettsége miatt is elismerik a
munkáját. Habitusából adódóan határozottan kiáll az általa vallott értékek
mellett.
Semmelweis-nap alkalmából kitüntetésben részesült dr. Palatka János. Dr.

Palatka János a kolozsvári egyetemen
diplomázott, 1985-ben települt át Magyarországra. Mosdóson, a gyermek-
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szanatóriumban, majd a kaposvári kórházban dolgozott. Vas megyében elsõként a szombathelyi Markusovszky kórházban gyógyított osztályvezetõ fõorvosként. A csecsemõ- és gyermekgyógyászat végzettséget nukleáris medicina szakképzettséggel egészítette ki.
2004 óta dolgozik celldömölki gyermekorvosként. Elismert szaktekintély.
szemlélete orvosként tükrözi a magas
szintû szakmaiságot, a hozzá forduló
páciensek bizalommal lehetnek irányában. Munkatársaival jó kapcsolatot alakított ki, segítségére mindig lehet számítani. Munkáját a jó felkészültségen
alapuló gondos, körültekintõ, fáradhatatlan munkavégzés jellemzi.
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Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete állami ünnepünk,
augusztus 20-a alkalmából „Celldömölk
Városért Érdemérem” kitüntetést adományozott Celldömölkért elkötelezettséggel végzett kimagasló szakmai,
áldozatos és kiemelkedõ közéleti tevékenység elismeréseként.
*
Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából kitüntetésben részesült Karácsony Péter, aki a Városgondnokság
munkatársaként dolgozik. Celldömölkön él szüleivel, az alapfokú iskoláit is
városunkban végezte, az egykori Gáyer
stúdióban tanítják õket a színpadra
állni. Õ az a színházi ember, aki nélkül
elképzelhetetlen a celldömölki és a Vas
megyei színjátszás. Társulatával a magyar kultúra követei határainkon túl is,
Erdélyben és Kárpátalján, vezetésével
nemzetközi fesztiválokon mutatkozhattak be a soltisosok, s vitték hírét
Celldömölknek is.

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

Feladatai közé tartozott a leltár, tûzvédelem, munkavédelem, iktatás, melyeket mindig pontosan, precízen végezte. A szombathelyi Regionális Képzõ Központban 2011-ben szociális gondozó és ápoló képzésen szerzett sikeres vizsgáját követõen az I. számú
Idõsek Klubjába került gondozónõnek.
Az idõsekkel könnyen teremt kapcsolatot, bizalommal fordulnak hozzá. Személyiségét a szociális területen elengedhetetlen empatikus készség jellemzi, munkáját a szakma iránti mély
elkötelezõdéssel végzi. A közvetlen és
az intézmény többi területén dolgozó
kollégákkal kiegyensúlyozott a munkakapcsolata. Hivatását az intézmény
szakmai hitvallásának megfelelõen a
humanitás, a személyközpontúság,
szakmai igényesség szellemében gyakorolja. Októbertõl dolgozói aktív éveit
befejezve nyugdíjba vonul.
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Gula Általános Iskolában. 2004 óta dolgozik városunk intézményében. A Városgondnokságon sokrétû tevékenységet végeznek, a létesítmények üzemeltetése, intézmények karbantartása
mellett a város köztereinek fenntartása
is az õ feladatuk. Péter a közterületek
tisztántartásáért felel. Õ az, aki minden
reggel az utcákon és a tereken tesz
azért, hogy a közterületekrõl eltûnjön a
hulladék. A maga csendes módján, fáradhatatlanul teszi a dolgát, tartja tisztán a várost. Munkahelyén is csendes,
ugyanakkor a közösségi összejöveteleken szívesen részt vesz.

Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából kitüntetésben részesül Nagy
Gábor. Nagy Gábor a Soltis Lajos Színház igazgatójaként nem csak a városban és a megyében, de országszerte
és a határokon túl is nevet szerzett
magának. Végzettsége alapján népmûvelõ, diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen szerezte. 1973 óta foglalkozik a színjátszással, több színkör,
színtársulat alapítója, színésze. 1980ban alapította a Sitkei Színkört, amely
a 2001 óta létezõ Soltis Lajos Színház
jogelõdje. Színházat szervez, színdarabot rendez, színészeket képez. Celldömölkre hozta az állandó színházat,
fesztiválokat, találkozókat, táborokat. A
színházszeretõ celldömölki közönség
mellett a gyerekeket is megszólítva

Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából kitüntetésben részesült Szücs
Andrea. Szücs Andrea a Szombathelyi
Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett 1992-ben, majd Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalában
helyezkedett el. Bár a polgármesteri

hivatal a közigazgatás átszervezése miatt névváltozáson esett át, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban
dolgozva, 25 éve az elsõ és egyetlen
munkahelyén látott el különbözõ feladatokat, s közben, 1997-ben az Államigazgatási Fõiskolán igazgatásszervezõ szakon szerzett diplomát. A több
környezõ település ügyeit intézõ hivatalban dolgozott merseváti szociális és
igazgatási ügyintézõként, az adócsoportban foglalkozott vállalkozói ügyintézéssel, kereskedelmi igazgatással.
Jelenleg aljegyzõként nem csak Celldömölk, de a hivatalhoz tartozó települések, Mersevát, Mesteri, Nemeskocs és Ostffyasszonyfa önkormányzatai feladatainak ellátását segíti magas
szintû szakmai hozzáértéssel, lelkiis-
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meretesen, idõt és fáradságot nem sajnálva. Pályafutása elismerésre méltó,
igényes munkavégzésével példát mutat kollégáinak. Közvetlen, barátságos
és szeretetteljes személyisége nem
csak kiváló közösségi emberré teszik,
de mind a partnerönkormányzatokkal,
az ügyfelekkel, mind a munkatársakkal
kiváló kapcsolatot teremt.

Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából kitüntetésben részesült dr.
Zsiray Ferenc. Dr. Zsiray Ferenc nyugalmazott nõgyógyász fõorvos, hivatása
Tapolcához köti, Celldömölkön viszont
a Kemenesaljai Baráti Kör elnökeként

közismert. A civil szervezet az 1980-as
években alakult meg Öreg Diákok
Baráti Köre néven a gimnázium egykori diákjaiból, 1986-ban vette fel a szervezet a Kemenesaljai Baráti Kör elnevezést. Az egyesület elnökeként elévülhetetlen érdemeket szerzett abban,
hogy ápolják a celldömölki gimnázium
múltját, a jelenben segítsék az ott tanuló diákokat. A gimnáziumban végzett egykori diákok mellett a Celldömölkrõl elszármazott és a városhoz
kötõdõ személyeket is összetartják a
társasághoz való csatlakozással. Pályázatokat írnak ki az ifjúság számára,
könyveket adtak ki a gimnázium múltjáról, ösztöndíjjal támogatják a tehetséges és rászoruló diákokat. Vezetésével mûködött hosszú éveken át a
Kemenesaljai Baráti Kör ez év májusáig, amikor a tisztújításkor már nem vállalt tisztséget. Fáradhatatlan és lelkiismeretesen irányította a baráti kört, s
vett részt aktívan a város közéletében.

Celldömölk Város Polgármestere „Celldömölk Városért Emléklap” kitüntetést
adományozott hivatásában nyújtott
kiemelkedõ tevékenységéért, magas
színvonalú és lelkiismeretes munkája
elismeréseként az Év Rendõre Celldömölkön cím birtokosának, Hajba Lászlónak. Hajba László címzetes rendõr
törzszászlós 1998 óta teljesít hivatásos

szolgálatot, azóta van a Celldömölki
Rendõrkapitányság Rendészeti Osztály
állományában. Kezdetben mint járõr,
majd munkája elismeréseként 2000.
február 1-jétõl körzeti megbízottként
látja el feladatait. Szakmai tudását folyamatosan fejlesztette, ennek érdekében tanulmányait a Rendõrtiszti
Fõiskolán folytatta. Elméleti ismereteit
a napi tevékenysége során hatékonyan
alkalmazza. Bûnügyi munkája terén
évrõl évre kimagasló eredményeket ér
el. A vagyon elleni jogsértések elkövetõinek kézre kerítésén túl számtalan
esetben sorozat jellegû és kiemelt
bûncselekmények eredményes felderítéséhez adott érdemi jelzéseket, információkat kapcsolatrendszere révén.
Bûnügyi érzékenységén túl közterületi
munkája is példaértékû, intézkedései
szakszerûek törvényesek és kulturáltak.
Szemlélet és gondolkodásmódja alapján fogékony az újra, a kor teljesítményorientált kihívásaira. Huzamosabb
ideje beosztásában kimagasló teljesítményt nyújt.
*
A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület által alapított Celldömölk
Tehetségeiért Kiss Péter-díjak idén harmadszor kerültek kiosztásra. Ebben az
évben a díjat Radányi Gréta és Dummel
Damján Bence érdemelte ki.
Radányi Gréta a Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája végzõs diákja volt. Általános iskolai tanul-

mányai alatt mind a nyolc tanévet kitûnõ bizonyítvánnyal zárta. Fõként a hu-

mán tantárgyterületek, a magyar nyelv
és irodalom, a német nyelv iránt érdeklõdött, kreativitását rajzból kamatoztatta, több versenyen is részt vett. Zenei
tanulmányokat a zeneiskolában is folytatott, tehetsége nem csak zongora
hangszeren, de fõként az éneklés területén mutatkozik meg. Idejét és energiáját nem sajnálva képezi magát e
területen, felnõttkori jövõjét is a zenés
mûfajban, színészként képzeli el.
Közösségi munkája is kiemelkedõ volt
az általános iskolában, rendszeresen
részt vett fellépõként az iskolai, városrészi és városi rendezvényeken, és diáktársai az iskolai diákbizottság elnökévé is megválasztották. Ének tanulmányait Gyõrben szeretné folytatni, így a
gyõri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban
folytatja tovább tanulmányait.

Dummel Damján a városi általános iskola után a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Mind az általános, mind a középiskolai évei alatt a félévi és az év végi

bizonyítványaiban is csak ötös szerepelt. Kiváló tanulmányi eredménye
mellett kiváltképp érdeklõdött a matematika, az informatika és az idegen
nyelvek iránt. Angol nyelvbõl felsõfokú,
németbõl középfokú nyelvvizsgával
rendelkezik, és olaszul is tanul. Szívesen és eredményesen vett részt tanulmányi versenyeken, emellett rendszeresen sportolt, tagja volt az iskolai
kosárlabdacsapatnak. A gimnáziumi diákközösség meghatározó személyisége
volt, az iskolai diákönkormányzat vezetõhelyetteseként tett azért, hogy a
diákközösség problémái megoldódjanak, ötletei megvalósuljanak. Tanulmányait a Budapesti Mûszaki Egyetem
Gazdaságtudományi Kara mûszaki menedzser szakán folytatja tovább.
»ÚK
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Szent László emlékezete
Augusztus 9-én a Szent László emlékév
jegyében nyílt kiállítás a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár Móritz
Galériáján. A tárlat a KMKK és a Magyar
Éremgyûjtõk Egyesületének helyi csoportja együttmûködésével valósult
meg.
Az emlékévet a Báthory–Bem Hagyományõrzõ Egyesület és az Emberi Méltóság Tanácsa kezdeményezésére hirdette meg a Miniszterelnökség a lovagkirály trónra lépésének 940. és
szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. Az emlékév célja felhívni a
figyelmet arra, hogy Szent László a keresztény egység jegyében kapcsolta
össze a közép-európai nemzeteket. Az
életmûvében a nemzet fogalma is
hangsúlyos volt, hiszen a Magyar Királyság az õ uralkodása alatt tudta
megerõsíteni pozícióját és szerepét a
térségben. László király az elsõ olyan
Árpád-házi uralkodó, aki összekapcsolja a közép-európai népeket, hiszen

Lengyelországban született, Erdély védõszentje, a zágrábi püspökség alapítója és Nyitrán halt meg. Szent László e
népek közösen tisztelt királya és az itt
élõ nemzetek összetartásának, együttmûködésének szimbóluma. Az emlékév épp ezért alkalmat ad arra, hogy a
térség államai a történelmi hagyományokra alapozva hatékony együttmû-

ködést alakítsanak ki. Ennek érdekében
a 2017-es év során számos program
került megrendezésre, országhatárokon is átívelve: vándorkiállítások, versenyek, pályázatok, tudományos konferenciák. A Szent László emlékévhez
most lehetõségeihez mérten Celldömölk is csatlakozott, szerdán megnyílt
tárlatában olyan ereklyéket, bélyegeket, pénzérméket, képeslapokat és
korabeli öltözeteket gyûjtött össze,
melyek valamilyen módon kapcsolhatók a lovagkirályhoz és korához. A
megnyitón Pálné Horváth Mária, a
KMKK igazgatója elmondta, fontos,
hogy életben tartsuk a múlt jeles személyeit, ehhez nyújtott most segítséget gazdag kincsestárával az éremgyûjtõk helyi csoportja, hiszen az általuk felajánlott emléktárgyak a kor élõ
emlékezeteként szolgálnak. A kiállítás
egyben elõfutára is a város következõ
jeles eseményének, a Magyar Államalapítás alkalmából szervezett nagyrendezvénynek, ahol a magyar történelem másik kiemelkedõ alakja, I.
Szent István király emléke elõtt tisztelgünk.
»NÉMETH NÓRA

Tisztújítás a CVSE-nél
Tisztújító közgyûlést tartott a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület,
amire az egyesület elnökének halála
miatt került sor. Balázs Béla után Skalec Lajos irányítja a városi sportéletet.
A celldömölki városi sportegyesület öt
szakosztállyal mûködik, a labdarúgókat,
kézilabdázókat,
kosárlabdázókat,
asztaliteniszezõket és sakkozókat elnökség irányítja. A korábbi években volt,
hogy a társadalmi elnök és az
ügyvezetõ posztját két személy töltötte
be, az utóbbi idõszakban azonban öszszevont feladatként Balázs Béla látta el
az elnöki és az ügyvezetõi feladatokat
is. Az elnökség most úgy döntött, hogy
a fenntartandó létesítmények számának
növekedésével és a tao-s pályázatok lebonyolítása miatt az elnök ezekkel a feladatokkal foglalkozik, a sportolók szakmai irányítását pedig a feladatában
megerõsített szakosztály-vezetés végzi.
Gasztonyi Csaba, a CVSE alelnöke vezette le a nyár közepén lezajlott közgyûlést, ahol a sportegyesületet képviselõk
megválasztották a sportvezetést. A CVSE
új elnöke Skalec Lajos lett, alelnökként
megerõsítették Gasztonyi Csabát.
A labdarúgó-szakosztály szakosztály-
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igazgatója Sebestyén Attila, szakosztályvezetõje Balhási István lett, a technikai vezetést továbbra is Gasztonyi
Csaba végzi.
A kézilabda-szakosztálynál – már egy
korábbi választásnál – Szomorkovics
Lilla let ta vezetõ, munkáját technikai
vezetõként Fûzfa Anett segíti. A kosárlabda-szakosztályt Csói Gábor irányítja,
technikai vezetõ Németh Balázs, a sakkosok szakosztályvezetõje Czupor Attila.
Az asztaliteniszezõk a CVSE–Cellsport
kft. berkein belül mûködnek, a gazdasági társaság ügyvezetõje Lórántfy
Tibor lett, a technikai vezetést Zsámboki Zoltán látja el.
A sportegyesület elnökségében az elnökön és alelnökök kívül a minden
sportágat és a több mint 320 sportolót
képviselnek a szakosztály-vezetõk
vagy a szakosztályok által megválasztott személyek. Az új bajnoki szezonban ugyan új vezetéssel, de bízunk
benne, hogy a korábbi sikereket megismételve vagy felülmúlva szerepelnek
sportolóink.

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

moly fejlesztések, beruházások zajlanak most már évek óta, és a jövõt
illetõen ez folytatódik. Részben a TAOs mûködési rendszernek köszönhetõen
tavaly sikerült a CVSE-nek megvalósítania egy több mint 500 millió forintos
beruházást, a Kosárlabda Sportaréna
építését. Most indul a CVSE sportlétesítményen belül az új labdarúgó öltözõ,
az asztalitenisz csarnok, illetve a régi
épület felújítása, ezt fogom felügyelni.
Feladatom lesz továbbá az önkormányzat és a támogatók által a sportegyesülethez került anyagi források idõarányos elosztásának irányítása, de a
szakosztályok vezetését a szakosztály»ÚK
vezetõk végzik majd.
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Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot
hirdet az önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi költségelven
megállapított lakbérû lakás bérbeadására:
Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 8/3.
A lakás jellemzõi: összkomfortos, egy+fél szobás, távfûtéses.
Területe: 45 m2. Bérleti díja: 23.895 Ft/hó + liftdíj.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva,
rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2017. augusztus 28-tól telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján hétfõ-csütörtök 8-16, péntek 8-12
óráig.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 4. (hétfõ)
9 óráig.
A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani. Pályázati
adatlap átvehetõ a Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkezelõjénél. A borítékra rá kell írni, hogy „Lakáspályázat”, illetve a megpályázott lakás pontos címét. A beérkezett pályázatok felbontására 2017. szeptember 4-én (hétfõ) 10 órakor kerül sor a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében.
A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj elõre történõ
megfizetését tudja vállalni. Több azonos összegû ajánlat esetén
az ajánlattevõk között licitet tartunk a borítékbontást követõen.
Ezen felül a bérleti szerzõdés megkötésekor a leendõ bérlõ köteles két havi lakbérnek megfelelõ összeget óvadék címén befizetni, valamint a bérleti szerzõdést közjegyzõi okiratba kell
foglalni, melynek költsége a bérlõt terheli.
A bérbeadás idõtartama: határozott idõre, legfeljebb 5 évre szóló
bérleti szerzõdés köthetõ a lakásra. Szerzõdéskötés és bérbeadás
várható idõpontja: 2017. október 2.
További információ a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézõjénél, Celldömölk, Városháza tér 1., 105-ös iroda, illetve a 95/
777-813-as vagy a 06/70-977-1318-as telefonon kapható.
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„Megy a gõzös...” – nyugdíjasként is aktívan
A Kemenesaljai Vasutas Nyugdíjas Klub
11. alkalommal hívta meg kulturális találkozóra közelebbi és távolabbi társklubjait. Az egykori MÁV dolgozók augusztus 12-én gyûltek össze a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban, ahol a házigazdán kívül hét vidéki klub képviseltette magát: a szombathelyi, a székesfehérvári, a soproni,
a tapolcai, a nagykanizsai, a szentesi és
a csöglei.
Az esemény néma fõhajtással kezdõdött, a közelmúltban két sajnálatos
haláleset is történt a Vasutas Nyugdíjas
Klubok életében. Májusban Czigány
Gyulától, a celldömölki klub vezetõjétõl
kellett végsõ búcsút venni, júliusban pedig Horváth László, a Nyugdíjas Vasutas
Klubok Országos Szövetségének elnöke
hunyt el. A köszöntõk sorában elsõként
Majthényi László, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke szólt, aki beszédében
kitért arra, hogy Celldömölk a vasútnak
köszönhette felemelkedését, hiszen kiemelt stratégiai fontossága lévén gaz-

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

Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnökségi tagja a szövetség
munkáját, sokrétû feladatkörét ismertette, kiemelve a vidéki klubokkal való
gyümölcsözõ kapcsolatot az „Együtt,
egymásért” jelszó jegyében.
Pálné Horváth Mária, a mûvelõdési
központ igazgatója is szólt a megjelentekhez, õ a város meghatározó
vasutas múltját, és hagyományát taglalta, továbbá hangsúlyozta az intézményben mûködõ helyi vasutas nyugdíjas klub aktivitását. A találkozó kultúrmûsora keretében elõször a székesfehérvári Becze Margit tolmácsolásában hangzottak el dalok, majd a jánosházi zeneiskola két növendéke: Nemes
Adrián szaxofonon, Nemes Attila pedig
zongorán adott elõ néhány kellemes
dallamot. Mielõtt a jó hangulatú beszélgetõs, táncos, zenés délután kezdetét vette, a celli klub férfi tagjaiból
nemrég szervezõdött kórus is színre lépett, és igazi vasutas nótákkal gondoskodott a jó hangulatról.
»REINER ANITA

Hagyományõrzés roma módra
11. éve rendezi meg nemzetiségi napját a Celldömölki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat. Idén a zenés mulatsággal és egyéb programokkal kísért eseményre augusztus 12-én került sor.
Évtizedes hagyománya van már Celldömölkön a helyi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által szervezett roma
napoknak. A rendezvény 2006 óta a
város egyik jelentõs eseményévé vált,
hiszen akárcsak a településrészek által
szervezett ünnepségek, a roma napok
is egy közösség összefogását, összetartását és önkifejezését szolgálja. Idén
augusztus 12-re hirdették meg a nemzetiségi napot.

A tradíciókhoz hûen vetélkedõvel indult a mulatság, szépségverseny keretében mérettettek meg egymással a
roma lányok és asszonyok. Több mint
húsz bátor jelentkezõje akadt a programnak, a mindössze másfél éves
gyermekektõl az érettebb korosztályig.
A hölgyek bemutatkozása után „Ki mit
tud?” vette kezdetét, melynek keretében fiatal tehetségek bizonyították
tánctudásukat a színpadon. A fiatalok
ékes bizonyítékát szolgáltatták annak,
hogy a mai napig ápolják a roma kulturális hagyományokat. A vetélkedõk
helyezettjeinek Fehér László polgármester és Bakonyi László, a nemzetiségi önkormányzat elnöke adta át a díja-

kat. A polgármester köszöntötte a
megjelenteket, örömét fejezve ki,
amiért a felmerülõ nehézségek ellenére évrõl évre töretlen lelkesedéssel kerül megrendezésre a roma találkozó.
Az este további részében a mulatozásé
volt a fõszerep, roma napok hangulatáért az idei évben Kincso felelt.
»NN

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

szeptember 16.

11:00

SZERVA ASE Szécsény I. – CVSE Swietelsky Jufa Hotels I.

2. forduló

szeptember 17.

11:00

DVTK I. – CVSE Swietelsky Jufa Hotels I.

3. forduló

október 14.

11:00

CVSE Swietelsky Jufa Hotels I. – Gyõri Elektromos Vasas SK I.

4. forduló

október 13.

17:00

CVSE Swietelsky Jufa Hotels I. – BVSC-Zugló SI I.

5. forduló

november 25.

15:00

PTE PEAC Kalo Méh I. – CVSE Swietelsky Jufa Hotels I.

6. forduló

november 26.

11:00

Komló Sport Kft – CVSE Swietelsky Jufa Hotels I.

7. forduló

idõpont késõbb

CVSE Swietelsky Jufa Hotels I. – Gödöllõi EAC I.

8. forduló

idõpont késõbb

CVSE Swietelsky Jufa Hotels I. – Floratom Szeged AC Probart I.
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12 éves a Vulkán fürdõ
Idén is nagyszabású születésnapi partyra invitált mindenkit a celldömölki
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ. Ahogy
az már hagyománnyá vált, a 2013-ban
teljes arculatváltáson és családbarát
fejlesztésen átesett komplexum minden év augusztusában színes programokkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel ünnepli megnyitásának évfordulóját. Idén a születésnapra augusztus
19-én, szombaton került sor.
Az idõjárás – az elõzõ évekhez hasonlóan – ezúttal sem volt kegyes a rendezvényhez, ám a hûvös, esõs hétvége
ellenére mégis sikerült szabadtéren lebonyolítani a programokat. Már kora
délután kezdetét vette a mûsorkavalkád, amikor is a Kenyeri Rábamenti
Citerazenekar zenélt a vendégeknek,
akiket a Kemenesaljai Néptánccsoport
követett a fellépõk sorában. Késõbb a
születésnap sztárvendége, Hevesi
Tamás adott koncertet a fürdõ szépszámú közönségének. A 80-as, 90-es évek
megidézése után Csepreg Város Mazsorett Csoportja tartott bemutatót,

majd Kriston Dániel magyar bajnok
asztaliteniszezõ Michael Jackson imitációja zárta a színes produkciók sorozatát, akirõl a bemutatója során az is
kiderült, õsztõl ismét a CVSE asztalitenisz szakosztályát erõsíti. A mûsorok
után ünnepi köszöntõk következtek. Az
önkormányzat nevében Fehér László
polgármester üdvözölte a látogatókat,
aki röviden felidézte az immár ismét
100%-os városi tulajdonban lévõ
komplexum múltját, kiemelve az elmúlt évek fejlesztéseit, melyekkel a
kor igényeinek megfelelõen próbál
megújulni és bõvülni. Majd Kiss Lilla
igazgató tartott ünnepi köszöntõt, aki
elsõsorban növekvõ látogatószámot kívánt a komplexumnak megnyitásának
jubileuma alkalmából. A hagyományhoz hûen a közös tortázás következett,
összesen 107 ezer kalória várt kiosztásra és elfogyasztásra az ünnepi esemény alkalmából. A közönség itt ismerkedhetett meg elõször a születésnap másik nagy attrakciójával, a Vulkán fürdõ kabalafigurájával, Lávival. A
fürdõ ugyanis korábban pályázatot írt

Vas megyei Vadásznap
2017. szeptember 02-án (szombat)
09.00 órától
Vas megyei Vadásznapra
hívják és várják az érdeklõdõket a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár épületében illetve az épület
elõtti téren.
PROGRAM
09.30 Vadászkürtös térzene. Vas Megyei Vadászok zászlójának fogadása.
Gímszarvas bika a terítéken. Köszöntõ:
Gagyi István, a Vas Megyei Vadászkamara és a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnöke. Üdvözlés: Fehér
László, Celldömölk város polgármestere. Megnyitó: Ágh Péter, a térség
országgyûlési képviselõje. Ünnepi beszéd: Pap Gyula, az Országos Magyar
Vadászkamara sportvadász alelnöke.
11.30 Ökumenikus Hubertus mise. A
misét celebrálja: Németh Zoltán (katolikus plébános); szolgálnak Németh
Tamás (református lelkész), Rácz
Dénes (evangélikus lelkész),
10.45 Ifjú vadászok fogadalomtétele,
kitüntetések, elismerések átadása
11:30 Trófea-, festmény-, gyermekrajz
kiállítás megnyitója
Diana Vadászhölgy Klub Vas megyei
Szervezete gyermekrajzpályázatának
eredményhirdetése
12.00-13.00 Ebéd

Színpadi mûsorok 13.00 órától:
Vas Megyei Vadászkürt Egyesület, Kemenesmagasi Citerazenekar, Kemenesaljái Néptánccsoport, Kenyeri
Rábamenti Citerazenekar és Népdalkör, Agárbemutató Szeifer Diana vezetésével, Soltis Lajos Színház, Energy
Dance Team, Rocky Dilly ARRC Egyesület táncosai
17:00 A vadétel fõzõverseny, a borverseny, a pálinkaverseny és a Remete István lövészverseny eredményhirdetése
17.30 European Operett – „Hajmási
Péter” operettelõadás
Délutáni programok:
• Vadászkutya bemutató • íjászbemutató • Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság bemutatója
Idõponthoz nem kötött programok:
Vadászati trófeák, vadászfestõk, gyermekrajzok kiállítása; Virtuális lövészet;
íjászpróbák; Terepjáró bemutató; Kézmûvesek vására; Fõzõverseny, Ugrálóvár (A mûsorváltozás jogát fenntartják)
Fõvédnök:
Ágh Péter, a térség országgyûlési
képviselõje

ki a komplexum kabalafigurájának látványtervére és elnevezésére. A több
mint 70 pályamunka közül végül Lávi,
a kitörni készülõ vulkán terve nyerte el
legjobban a zsûri tetszését. A délutáni
mûsorok mellett természetesen egyéb
programok is kísérték a születésnapi
rendezvényt. Már délelõtt 10 órától buborék party, ugrálóvár és csúszda, valamint vízi csocsó várta a látogatókat.
Késõbb kinyitott a játszóház is, a délután során pedig íjászaton, arcfestésen
és tûzoltós játékokon vehettek részt a
vendégek. A programkínálat a rossz idõ
ellenére idén is garantálta, hogy minden korosztály, fiatalok és idõsebbek,
kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a nekik tetszõ szórakozást.
»NNÓRA
Védnökök:
Dr. Jámbor László, az Országos Magyar
Vadászkamara elnöke; Pap Gyula, az
Országos Magyar Vadászkamara sportvadász alelnöke; Bugán József, a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója; Majthényi László, a Vas
Megyei Közgyûlés elnöke; Fehér
László, Celldömölk város polgármestere; Dr. Tiborcz János rendõr dandártábornok, Vas megye rendõrfõkapitánya; Dr. Bognár Balázs tûzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.
A Vadásznap támogatói:
OMVK Vas Megyei Területi Szervezete
• Vasi Vadgazdálkodók Védegylete;
Celldömölk Város Önkormányzata •
Szombathelyi Erdészeti Zrt. • Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság •
Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság •
Vas Megyei Vadászatra Jogosultak Magyar Agrárkamara Vas Megyei
Igazgatósága • Hetyei Berzsenyi Kft. •
Répcevölgye 2001. Kft. • Saanti Fegyver- és Vadászbolt • SADEX Kft. •
Babati és Társa Kft. • JUFA Vulkan
Thermen Resort • Ság hegy Térsége
Turisztikai Egyesület • Comet Szolgáltató Vállalkozás • Szabó Géza EV. •
Cont-Eco Kerítéstechnikai Kft. •
Decathlon Áruház Szombathely •
Inicial Autóház Kft.
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Bajnoki rajt, és változások a labdarúgóknál
Az augusztus 19-20-ai hétvégén elrajtol a vas megyei labdarúgó-bajnokság
2017/18. évi szezonja. A Celldömölki
VSE a tavalyi pontvadászatot a második
helyen zárta, és idén is komoly célokért küzdenek a fiúk. A labdarúgószakosztály szakmai igazgatójával, Sebestyén Attilával beszélgettünk az
elõttünk álló év terveirõl, elvárásairól.
Kezdjük talán azzal, hogy a nyár folyamán némileg átszervezõdött a CVSE
felépítése, vele együtt a labdarúgószakosztály élén is történtek változások.
A változtatásra azért volt szükség, mert
az egyesület elnöke, Balázs Béla július
elején elhunyt, így helyére új vezetõt
kellett választani. A labdarúgóknál milyen változások történtek, hogy érintette ez a szomorú eset a szakosztályt?
Sebestyén Attila: – Mindannyiunkat
mélyen megrázott Balázs Béla elnök úr
halála, nagyon sajnáljuk, hogy ilyen
szomorú esemény miatt volt szükség a
sportegyesület vezetõségének átalakítására. A CVSE elnöki tisztségét Skalec
Lajos vette át, míg az egyes szakosztályok szakmai munkáját a szakági
vezetõk irányítják majd . A labdarúgószakosztály vezetõségében is történt
változás. A szakmai igazgatói feladatokat, a korábbi évekhez hasonlóan, én
látom el, a szakosztály gazdasági ügyeit Balhási István intézi, míg a technikai
vezetõ tisztségét továbbra is Gasztonyi
Csaba tölti be. A csapat mindennapos
szakmai vezetése természetesen az
edzõ feladata marad. Utánpótlás csapataink munkájának összehangolására
szeretnénk kijelölni egy vezetõt, az Õ
személyét egyelõre keressük. Az én
feladatköröm lényegében nem változott, továbbra is a keret kialakítása, az
edzõ személyének kiválasztása tartozik
a teendõim közé, lényegében az egész
csapatnak a felügyeletét én látom el.
Ami új feladatkör, az Balhási Istváné, Õ
intézi ugyanis a csapat gazdasági és
pénzügyeit, elszámolásokat, kocsifutást, ki- és befizetetéseket.
»Milyen a szakosztály gazdasági helyzete, mennyire adottak a feltételek a
sikeres munkavégzéshez?
S.A.: – Lényegében a szakosztály gazdasági háttere stabil, ígéretet kaptunk
arra, hogy a továbbiakban is az eddig
megszokott költségvetéssel dolgozhatunk tovább, sõt, ha lesz rá lehetõség,
esetleg javulhat is a helyzet. A jelenlegi anyagi helyzetünk arra elég, hogy a
megyei bajnokságban az élmezõnyben
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végezzünk, nem szigorú elvárás hogy
az elsõ helyen zárjuk a bajnokságot.
»A nyári szezonban nem csak a szakosztály, hanem a csapat élén is történt
változás. Távozott Celldömölkrõl Koman Vladimir, helyére új szakvezetõt
szerzõdtettek. Ki õ, és mit tudhatunk
róla?
– Hosszas keresés után találtuk meg
Kovács Balázs személyét,akinek kinevezését rengeteg sikertelen tárgyalás
elõzte meg. Több olyan jelölt is volt,
aki már szinte kinevezésre került,
ilyen-olyan okokból kifolyólag azonban
mégis meghiúsult a szerzõdéskötés. Új
edzõnkrõl annyit kell tudni, hogy egy
rendkívül felkészült szakember. Játékosként a Sárvári Vasas és Kinizsi meghatározó tagja volt, illetve profiskodott
Ausztriában is. Játékvezetõként is tisztelet és megbecsülés övezte, edzõi pályafutása során megfordult Sárváron,
mint pályaedzõ, irányította a Kemenesalja és az elõzõ szezonban bajnokságot
nyerõ Ikervár gárdáit is.
»Mi a helyzet a játékoskerettel, milyen
változások történtek?
– A játékosállományban túl nagy változás nem történt. Sikerült nagyjából
együtt tartani a keretet. Heiner Péter,
Györkös Gábor és Enyingi Marcell abbahagyta a labdarúgást, Potyi Gábor
pedig visszatért Sárvárra, valamint a
továbbiakban Dobson Dávid sem a csapatunk játékosa. Pótlásukra több fiatal
játékos érkezett, Molnár Tamás, Kovács
Zalán õk mindketten az Illés Akadémián edzõdtek, de profi szerzõdést végül nem sikerült kötniük. A sárvári
utánpótlás-csapattól Huszár Tamás igazolt Celldömölkre. Rutinosabb játékosok is csatlakoztak a kerethez, Orosz
Norbert Jánosházáról, míg Szép Tamás
Ausztriából került hozzánk.
»A megújult vezetõedzõvel, és játékoskerettel készülõ csapat számára
milyen célt tûzött ki a vezetõség, mi az
elvárás velük szemben?
– Célkitûzésünk az elsõ három hely valamelyikének megszerzése. Számunkra nem csak az elsõ hely az elfogadható, de természetesen mindent elkövetünk, hogy a dobogó legfelsõ fokára
állhassunk. Véleményem szerint, a
bajnokság erõsebb lesz, mint tavaly
volt, hisz az NB III-ból kiesõ Sárvár szinte teljes harmadosztályú keretével szerepel majd a megyei bajnokságban. A
tavalyi bajnok Körmend fiatalított
ugyan keretén, ám így is egységes,
erõs csapatot alkotnak. A Répcelak to-

vábbra is az élcsapatok között lesz, így
azt gondolom, hogy egy izgalmas, jó
bajnokság elé nézünk, melybõl kiemelkedik ugyan a Sárvár, de mi szeretnénk
az oroszlán bajszát meghúzkodni. A
bajnokságon kívül minden évben nagy
hangsúlyt fektetünk a kupaszereplésre
is, hisz szakmailag és anyagilag is fontos, hogy minél messzebb jussunk. Az
elõzõ évekhez hasonlóan az idén is az
országos fõtáblára szeretnénk kerülni,
ott pedig szerencsés sorsolással akármi
is lehet.
»Hamarosan itt a bajnoki rajt, következnek az igazi erõmérõk. Mennyire sikerült jól a felkészülés, milyen elõjelekkel várhatjuk a pontvadászatot?
– Szerintem a nyári felkészülés mindig,
mindenkinél kissé döcögõs, mivel
amatõr csapatokról beszélünk, figyelembe kell venni, hogy a játékosok egy
része elmegy üdülni, szabadságon van,
illetve egyéb elfoglaltságok miatt nem
tud minden edzésen részt venni. Ennek
ellenére nálunk az idei nyár jobban sikerült, mint a tavalyi, legalább 70-80
százalékos edzéslátogatottság mellett
igazán minõségi munkát tudtunk végezni. Azt, hogy igazán jól sikerült-e a
felkészülésünk, majd úgyis csak az elsõ
5 forduló után tudjuk megítélni.
»Mi a helyzet a tavalyi évben is
remeklõ utánpótlás csapatainknál? Ott
milyen változások történtek?
– Utánpótlás csapatainknál az edzõk
személye nem változott, U19-eseinket
Bodor Tibor, U16-os csapatunkat Sebestyén Szabolcs irányítja, míg U14-es
gárdánk továbbra is Szép Tamás
vezetésével készül a következõ szezonra.
A Bozsik-programban szereplõ csapataink munkájának koordinálására még
keressük a megfelelõ személyt, így itt
még nem tudok nevet mondani.
Szerencsére létszámgondjaink egyik
korosztályban sincsenek, talán az U19es együttesünk szorul némi feltöltésre,
de ez ügyben is jó úton haladunk.
A szakmai igazgató elmondásából arra
következtethetünk, hogy ebben a szezonban sem kell aggódni csapatainkért, a gazdasági háttér, és a szakmai
stáb összetétele garantálja, hogy minden korosztályban a dobogóért küzdenek fiaink. Reméljük, hogy a jó játékot
nem csak néhány nézõ élvezheti majd,
hanem egyre többen térnek vissza a
lelátóra, hisz a csapatok megérdemlik
»CSUKA LÁSZLÓ
a buzdítást.
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Biztató játékkal vereség és gyõzelem
Sárvár–Celldömölk 3-0 (1-0)
Sárvár, 150 nézõ Magyar Kupa 2. forduló
2017. augusztus 12.
Vezette: Bedi Tamás (Kovács Balázs II.,
Talabér Norbert).
Sárvár: Horváth B. – Horváth A., Maráczi,
Takács M., Nyírõ – Kun (Pázsi 85. p.),
Potyi, Rajos, Petõ (Takács Á. 46. p.) –
Koronczai, Csákvári (Schimmer 80. p.).
Edzõ: Kovács László.
Celldömölk: Szép – Vajda, Gyõrvári, Orosz,
Lempeg (Horváth D. 46. p.) – Kovács
(Németh 54. p.), Szuh (Péter 76. p.),
Gorácz, Molnár– Klauzer, Piri. Edzõ: Kovács
Balázs.
Kiállítva: Koronczai Roland (36. p.), illetve Németh József (83. p.).
Góllövõk: Horváth András (14. p.), Takács
Márton (53. p.) és Rajos Gábor (74. p.).
Celldömölk–Vasvár 5-2 (2-0)
Celldömölk, 250 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 1. forduló 2017. augusztus 19.
Vezette: Kondor Tamás (Kondor Péter,
Bejczi Antal).
Celldömölk: Szép – Vajda (Lempeg 76. p.),
Gyõrvári (Bodor 74. p.), Varga, Virág (Huszár 66. p.) – Orosz (Szuh 63. p.), Enyingi
(Németh 46. p.), Molnár - Klauzer, Piri,
Kovács. Edzõ: Kovács Balázs.
Vasvár: Smolczer – Bakos Cs., Bíró, Schermann (Hajas 49. p.), Robán – Pálla
(Berta 54. p.), Réfi, Szegleti (Dézsi 67.
p.), Bakos D.(Egeresi 54. p.) – Horváth,
Tausz. Edzõ: Konrád Péter.
Góllövõk: Kovács Zalán 3 (4. p., 37. p. és
55. p.), Németh József (60. p.), Klauzer
Ádám (76. p.), illetve Tausz András (76.
p.), Egeresi István (85. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Vasvár
U19 5-2 (1-2). G.: Büki Martin 2, Keszei
Tamás, Berki Zsolt, (Dávid öngól). A tavalyi aranyérmes Celldömölk jó második
félidei játékával felõrölte a tavalyi bronzérmes Vasvár erejét.
Az elmúlt két kupaidény országos ágában való jó szerepléshez (csak emlékeztetõül: legutóbb a legjobb 32 együttes
közé jutottunk) képest ebben az idényben egy meccsig tartott a sorozatunk. A
kiemelés nélküli megyei sorsolás eredményeképpen rögtön a lehetõ legerõsebb együttessel kerültünk össze,
ráadásul idegenben (az elsõ fordulóban
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elõnyerõ volt a csapatunk). Aki csak a
számszerû eredményt látja, azt gondolhatná, hogy az esélyesebb csapat simán
diadalmaskodott, aki a mérkõzést is látta, az tudja, ennél sokkal árnyaltabb a
kép. Némileg meglepetésre a meccs elején a celliek léptek fel kezdeményezõen,
a hazaiak a saját térfelükre szorultak,
mégis egy rövid hazaadást elcsípve õk
szereztek vezetést. Ez némileg megfogta a Cellt, de azt nem gondolta senki,
hogy a sárvári játékos kiállítása nem segíteni fogja a vendégek játékát, hanem
pont ellenkezõleg, a hazaiakat hozza
lendületbe. Fõleg a szünetet követõen
egyre-másra gördültek a gyors labda felhozatalos támadásaik, folyamatos veszélyt jelentve a celliek kapujára (tavaly
az NB III-ban nem jó szántukból ugyan,
de gyakorolhatták eleget a kontrajátékot), ugyanakkor a második gól is
nyugodtan nevezhetõ igen pechesnek.
Egy szabadrúgást íveltek fel a hazaiak a
térfelünk közepérõl, amire vagy tizenöt
játékos mozdult egyszerre, egy részük
kifelé, egy részük a gólvonal felé akarta
tovább terelni a labdát, végül a Körmendrõl igazolt belsõ védõ tulajdonította ki magának az utolsó érintést. A harmadik gól volt igazából a sorsdöntõ,
szerzõje pedig a mezõny vitathatatlanul
legtöbbet futó és leghasznosabban játszó játékosa volt a sárvári csapatkapitány személyében. Így a Cell az idén a
Halmosi Zoltán nevével fémjelzett megyei kupasorozatban folytathatja a küzdelmet, jelen cikk megjelenésekor már
le is játszva következõ összecsapását
Ostffyasszonyfán. Ha minden a papírforma szerint folytatódik, a Sárvárnak jövõ
júniusban a megyei döntõben vághatunk
vissza e kupa vereségért. Persze a bajnokikon erre hamarabb is sort keríthetünk, hiszen megkezdõdött a bajnoki
sorozat is. Az elõzetesen a legerõsebb
három csapatnak tartott Sárvár, Körmend, Celldömölk hármas mindegyike
otthon kezdett és mindhárom csapat
nagy gólarányú gyõzelemmel nyitott (a
Sárvár a Lukácsházát verte hat góllal, a
Körmend a Rábapatyot 5-1-re). A Cellnek
az a Vasvár volt az ellenfele, akik a tavalyi szezont nagyon rosszul kezdték, akkor
a nyolcadik fordulóban szerezték az elsõ

pontjukat, onnan kezdve viszont egy jó
erõs középcsapatként gyûjtögették a
pontjaikat, így a kilencedik helyen zárták
a bajnokságot. Ezzel a megerõsödött önbizalommal léptek fel most a Kolozsvár
utcában és elkövették azt a hibát, hogy
belementek egy nyílt játékba, abban pedig alul maradtak a motivált celliekkel
szemben. A kék/ sárgák sokkal gyorsabbak voltak, szemre is tetszetõsen, néhány passzal értek fel az ellenfél kapujához és annak ellenére, hogy a helyzet kihasználásba éppen a gyorsaság miatt
többször is hiba csúszott, tekintélyes
elõnyre tettek szert, amit a meccs végén
a figyelem és a fegyelem lankadásának
köszönhetõen a vendégek némileg kozmetikáztak. Biztató, a bajnokságot tekintve reménykeltõ volt a celliek játéka
már Sárváron is, de itt és most kijött az a
gyorsaságbeli, erõnléti különbség, aminek vélhetõen nem sok megyei csapat
fog tudni ellenállni. Természetesen voltak hibák, de magabiztos volt a védekezés a teljes csapat tekintetében és élvezetes volt a támadójáték a teljes csapat
tekintetében. Mindenkit illene kiemelni,
mégis kivételezve az új, régi/új játékosokkal teszem csak meg helyhiány miatt. Kezdem a sort a kapus Szép Tamással, aki tíz évvel ezelõtt állt utoljára
a celli kapuban még az NB II-ben, most
is, mint akkor is jelenléte magabiztosságot ad a csapatnak és nagyokat tud védeni még mindig. Orosz Norbert szinte
egész pályafutását Jánosházán töltötte,
sok csatát játszott már a celliek ellen
csapata legjobbjaként, most a celliek
egyik legjobbja volt és lehet a továbbiakban is. Aztán itt van Molnár Tamás és
Kovács Zalán, akik kemenesmagasi és
celli gyökerekkel rendelkeznek és most
19 évesen tértek vissza a Haladás U19bõl. Elsõ felnõtt meccseiken jól debütáltak a középpályán, Zalán egy mesterhármassal indítva felnõtt pályafutását,
alighanem maga sem gondolta, hogy a
megyei góllövõ listát vezetni fogja az
elsõ fordulót követõen. Érdeklõdéssel várom a folytatást, és ajánlom mindenkinek jó szívvel a következõ mecscseket, igazi értékmérõ lesz a Répcelak
elleni idegenbeli meccs augusztus 26-án,
majd egy héttel késõbb a Lukácsháza ellen kellene folytatni a hazai magabiztos
gyõzelmek sorát.
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