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Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 
kávé- és forró csoki különlegességek!

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõ-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

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

Cell-tank Fa-Gyula Fa-Gyula 
Barkács Faáru BoltBarkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

BAKANCSOK,
MUNKARUHÁK VÁSÁRA

FA-GYULÁNÁL!

Extra minõségû bõr bakancsok,
munkáscipõk, gumicsizmák (bélelt

téli is van), csizmabélések,
csúcsminõségû munkásruhák,

dzsekik, nadrágok, munkáskesztyûk.
Maximális minõség-minimális ár!

Laminált padló kínálatunkat látta már?
Sok-sok divatos szín raktáron 

10-8-7 mm vastagságban, szuper minõségben.

Január 31-ig minden színhez ajándék
alátétfóliát, ajándék szegõlécet adunk!



Boldog új esztendõt kívánok 2019-re.
Öröm és megtiszteltetés számomra,
hogy Celldömölk polgármestereként
köszönthetem Önöket az új év kezde-
tén. 2019 kiemelt év a település élet-
ében: a várossá avatás 40. jubileumát
ünnepeljük, hiszen 1979. január 6-án
nyilvánították várossá Celldömölköt. Az
évforduló rangot ad a városnak, a vá-
roslakóknak, a városunkért dolgo zók -
nak, az itt élõ közösségeknek.
Tizenhetedik éve irányíthatom Celldö -
mölköt polgármesterként az itt élõk
akaratából. Folyton új célokat kell meg -
határozni, kitûznünk magunk elé, hogy
tovább fejlõdhessünk, és válhassunk
még otthonosabbá az itt élõknek, mu-
tassunk új tartalmakat a hozzánk ér -
kezõknek. Városvezetõként köszönöm,
hogy Önök, városunk lakói aktívan
részt vesznek a közéletben. Ötleteikkel,
javaslataikkal segítik a képviselõ-testü-
let munkáját, részt vesznek azokon a
rendezvényeken, amelyeknek közös-
ségformáló ereje van. Közösen tesszük
a dolgunkat a mindennapokban azért,
hogy Celldömölk közös akaratunkból és
összefogásunkkal fejlõdjön és gyara -
podjon évrõl évre.
Városunk élni, fejlõdni akarása hajtóerõ
volt mindig. Hajtóerõ volt a várossá
válás folyamatában, és hajtóerõ azóta
is folyamatosan, hogy városunk Ma -
gyar országon, az Európai Unió közös -
ségében a helyét meglelõ, modern,
élhetõ, a lehetõségeit kiaknázó kisvá-
rossá váljon.
2018 is sikeres esztendõ volt városunk
életében. Több EU-projektünk – amiket
néhány éve nyújtottunk be – mostaná-
ban érik be. Felújítottuk a Vörösmarty
óvodát, hamarosan befejezõdik az
izsákfai szennyvíz-beruházás, a bölcsõ -
debõvítés. Tudjuk, hogy a lakosság már
türelmetlenül várja a piac felújítását. A
projekt elõkészületeit 2017-ben indí-
tottuk el, és 2018 végére juthattunk el
oda, hogy aláírtuk a szerzõdést a ki -
vitelezõkkel. A piactér mellett felújítjuk
annak környékét is: aszfaltozás, díszkõ
burkolat kiépítése várható, elkészül -
tével befejezõdik a belváros rehabilitá-

ciója. A piac felújítására bruttó 150 mil-
lió forintot nyert az önkormányzat,
ehhez 89 milliós önerõt vállaltunk.
Tudjuk, hogy kisvárosként többek kö-
zött a turizmus fejlesztése lehet az a
cél, ami városunkat vonzóvá teheti, és
ami által többletbevételre számítha-
tunk. A Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ
körüli folyamatos fejlesztések nyomán
jelentõsen nõtt Celldömölk idegenfor-
galma. 2018-ban csúcsot döntöttünk: a
fürdõn december végén túlléptük a
110 ezres vendégszámot. Nemrég két
10-szer 4 méteres termálmedencével
bõvült a kínálat, így most három ter-
málvizes medence áll a Vulkán fürdõ
látogatóinak rendelkezésére. A Jufa
szálloda és kemping osztrák tulajdo -
nosa 16 lakóházzal bõvíti szállás -
helyeit, kínai befektetõknek köszön -
hetõen pedig két apartmanház épül a
fürdõ melletti mûfüves pálya mögött.
A szálláshelyfejlesztések mellett a Ke -
menes Vulkánpark körüli területeken is
további turisztikai beruházásokat ter-
vezünk, amire szintén pályázati forrást
nyertünk el. A turisztikai célú fejlesz -
téseknek köszönhetõen a vendégéjsza-
kák száma a 2002-es háromezerrõl
mostanra ötvenezerre nõtt, ezáltal
gyarapodott a város idegenforgalom-
ból származó adóbevétele.

A turizmushoz tartozik a sportturizmus
is. A sportturizmus és az egészséges
életmód érdekében is folyamatos fej-
lesztéseink vannak: tavaly két kisebb
méretû mûfüves pályát adtunk át, az
egyiket a Koptik utcai óvoda mellett a
ligetben, a másikat pedig az alsósági
iskola belsõ udvarán. Épül az asztalite-
nisz csarnok, ami mellett a CVSE-sport-
telep fejlesztése – új tribünnel, villany-
világítással – is hamarosan megvalósul.
Köszönetet szeretnék mondani a vá -
rosunkban mûködõ kisebb-nagyobb
vállalkozásoknak, akiknek köszönhe -
tõen az iparûzésiadó-bevételünk az el-
múlt 17 évben 200 millió forintról 800
millió forintra nõtt, aminek köszön -
hetõen saját fejlesztéseinkhez, útfelújí-
tásokhoz, a beruházásokhoz szükséges
önrészhez forrást elõ tudjuk teremteni.
Sajnos útfelújításokra nincsen pályázati
forrás, de önerõbõl több utcát is fel
tudtunk újítani, így az Árpád utcát, a
Móricz Zsigmond utcát, a Petõfi utcát, a
Rákóczi utcát, valamint a Gayer teret.
Tavaszra elkészül a Cell és Alsóság
közötti kerékpárút is, egyelõre ezt az
idõjárási körülmények miatt nem lehe-
tett megtenni, de ez évben más utcák
felújításával együtt ez is megvalósul.
Az elmúlt évben is számos közösségi
programot tartottunk saját szervezés-
ben, intézményekkel, szervezetekkel
együttmûködve. 2019-et is így köszön-
töttük, hiszen szilveszter éjszakáján a
városközpontban koncerttel, tûzijá tékkal
köszöntöttük az új évet. A jubileum jegy-
ében nyitottuk meg kéthetes idõ tar -
tamra a korcsolyapályát a Szent há rom -
ság téren, amit nagy érdeklõdés övez.
Bízom abban, hogy 2019 sikeres esz -
tendõ lesz városunk számára, mindany-
nyiunak számára, akik itt élünk. Az
eredmények és a jó egészség mellett
anyagi biztonságot kívánok Önöknek, a
városunkból elszármazóknak, hozzátar-
tozóinknak és barátainknak. Kívánom
Celldömölknek, hogy tovább gyarapod-
hassunk, és az elképzelt terveket meg-
valósíthassuk. Boldog új esztendõt! Kö -
szöntöm a 40 éves várost, Celldö mölköt.

»FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Új Kemenesalja  »  2019. 01. 18. »  K Ö Z É L E T

3

Tisztelt Olvasók! Kedves Celldömölkiek!
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A legszebb férfikorba ért a város
40 éve város Celldömölk

2019. január 12-én, szombaton dél elõtt
kilenc órai kezdettel dr. Székely János
megyéspüspök celebrálásával és dr.
Várszegi Asztrik nyugalmazott pan -
nonhalmi fõapát prédikációjával meg-
tartott ünnepi szentmisével vette kez-
detét az idei város napi ünnepség,
amelyet Celldömölk várossá avatásának
40. évfordulója tiszteletére rendeztek. 

A szentmisét követõen az ünnepi mû -
sor 10 órakor, a Kemenesaljai Mûve -
lõdési Központ és Könyvtár színházter-
mében folytatódott, ahol a Himnusz el-
hangzása a Liszt Ferenc Vegyeskar
elõadása következett: Orbán György:
Óda a városhoz és Berzsenyi Dániel-
Békefi Gábor: Búcsúzás Kemenes-Al -
jától. Ezután a celldömölki kötõdésû
közönségkedvenc, a Kossuth- és Jászai-
Mari díjas színművész Koncz Gábor
elõadásában hangzott el az egyik leg-
ismertebb Wass Albert-vers, az Üzenet
haza. Ezt követõen Fehér László ünnepi
köszöntõje következett, melyben meg -
említette az erõt adó múltat, a szép je-
lent és a minden bi zonnyal még te -
kintélyesebb jövõt. Beszélt arról, hogy

a városépítés egy folyamatos tevé-
kenység, amit befejezni nem lehet.
Személyesebbé vált a hangvétele,
amikor visszaemlékezett ifjúkorára, és
arra, hogy szüleitõl tanulta meg, mit is
jelent a lokálpatriotizmus, és hogy ele-
inte a sport terén tudta kifejteni ebbé-
li tevékenységét, majd egyre aktívab-
ban kívánt részt venni a

városépítésben, így lett 1994-tõl képvi -
selõvé, 2002-tõl pedig a város polgár -
mesterévé. Köszöntõjében hangsúlyoz-
ta az összefogás, valamint a céltuda-
tosság fontosságát. Méltatta az elõ -
döket, akiket köszönet illet, hogy az
egykori községbõl nagyközség, majd
város lett, és városként kitelje sed -

hetett. Az elõdök közül már sokan hiá-
nyoznak: Dr. Szekér Gyula, Kiss Péter,
Gosztonyi János, Dala József, Limpár
József, Kálmán Jenõ. 
Fehér László hangsúlyozta az Európai
Uniós tagság jelentõségét, hiszen a vá-
ros által elnyert pályázatok nagy része
is uniós forrásokból valósulhatott/ va -
lósulhat meg. Ennek köszönhetõ a gim-

názium felújítása, az izsákfai szennyvíz
kiépítése, az elõttünk álló piac és kör-
nyéke megújítása, az alsósági város-
rész központjának kialakítása, valamint
a Vulkánpark körüli fejlesztések is.
További tervekrõl is beszélt érintõleg a
városvezetõ.
Ezt követõen Celldömölk Város Önkor-
mányzata Celldömölk városavatásának
40. évfordulója alkalmából „Celldömölk
Város Díszpolgára” címet adományozott
dr. Várszegi Asztrik püspök úr részére.
Dr. Székely János megyés püspök mél-
tatásában kifejtette Európa és a város,
Celldömölk gyökerei is a bencés rend-
hez vezetnek, hiszen a Szent Benedek-i
elv, az Istenbe vetett hit és a folyama-
tos munka, tevékenység (ora et labora)
által válhatott mindkettõ azzá, ami lett.
Méltatását Illyés Gyulára hivatkozva zár-
ta: a hazát a magasba építsük!
Söptei Józsefné alpolgármester-asz-
szony a Koptik Odó-szobor makettjét
adta át dr. Várszegi Asztrik püspök úr
számára. 
Ezután Ágh Péternek, a térség or szág -
gyûlési képviselõjének ünnepi be széde
következett: elsõként gratulált Várszegi
Asztriknak a díszpolgári címhez, majd a
celldömölkiekhez fordult, akiket nagy
lokálpatriótáknak nevezett. Olyanok,
akik ismerik a hétköznapi dolgokat, és
ezekrõl van véleményük. A várossá
avatással kapcsolatosan képviselõ úr
egyik korabeli Vas Népe lapszámot
idézte: a várossá válás nem jelenti azt,
hogy egy csapásra megszûntek az ed-
digi gondok. A tervezett, folyamatosan
kitûzött célok tették olyanná, amilyen-
nek mi is megismerhetjük. Ezután kö-
szönetet mondott a városvezetésnek, a
képviselõknek, hogy sokat tettek, tesz-
nek a városért. 
Az ünnepi beszédet követõen Koncz
Gábor Sajó Sándor: Magyarnak lenni
címû versével búcsúzott a közönségtõl. 
Fehér László polgármester, Söptei
Józsefné alpolgármester asszonyt és
Farkas Gábor jegyzõ Celldömölk város-
sá válásában és az önkormányzatiság
kialakulása után szerepet vállaló egy -
kori településvezetõket köszöntötték:
Kovács Károlyné dr.-t, Baranyai Attiláné
dr.-t, Szabó Ferencet, Tóth Józsefet és
Makkos Istvánt. Ezután Celldömölk
Város Önkormányzata Celldömölk vá-
rosavatásának 40. évfordulója alkalmá-
ból „Celldömölk Jubileumi Érdemérem”
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kitüntetést adományozott a Celldö -
mölkért elkötelezettséggel és példa -
értékû hivatástudattal végzett több év-
tizedes kimagasló szakmai tevékeny-
ség elismeréseként: Ambrus Lászlónak,
Balogh Zsoltnak, Dr. Bérdi Gusztávnak,
Csiszár Józsefnének, Döme Lászlónak,
Dummel Ottónak, Dr. Kovács Antalnak,
Kovács Ferencnek, Nagy Mártának, Dr.
Pörneczi Károlynak, Sebestyén Lajos -

nénak, Simon Józsefnének, Dr. Smidé -
liusz Sándornak, Tinger Vendelnek
posz tumusz, valamint az Együtt Cell -
dömölk Városért Egyesületnek.
Celldömölk Város Önkormányzata Cell -
dömölk városavatásának 40. évfordu-
lója alkalmából „Celldömölk Városért
Emléklap” kitüntetést adományozott a
Celldömölkért elkötelezettséggel és
példaértékû hivatástudattal végzett

több évtizedes kimagasló szakmai te-
vékenység elismeréseként Gasztonyi
Csabának, Kocsis Orsolyának, Fazekas
Péternek és Klampár Tibornak.
Ezt követõen dr. Nátrán Roland köszön-
tötte a 40 éves várost és a magyar baj-
noki sikereket elért sportolókat és
sportvezetõket. 
A köszöntések elõtt a Soltis Lajos
Színház tagjai Erdõs Virág: Ezt is el vi -
szem magammal címû versének helyi
átiratával okoztak derültséget a közön-
ség soraiban. 
Ezután a Vas Megyei Kormányhivatal
vezetõje, Harangozó Bertalan nevében
Gecse József, Járási Kormányhivatal-
vezetõ köszöntötte a negyvenéves vá-
rost, majd Vas megye városai közül Bük,
Répcelak, Sárvár, Vép, Vasvár, Jánosháza
és Szentgotthárd képviselõi. A test -
vérvárosok közül Erdõszent györgy, Neu -
dau, Serramazzoni, Pag nacco képvi selõi,
ez utóbbiból külön a Lis Primulis tánc-
együttes tagjai szintén ajándékkal ked-
veskedtek a házigazdának. 
A rendezvényt az Ádám Jenõ Zene -
iskola tanárainak mûsora és a Szózat
zárta.
A város 40 éves évfordulójára nyílt a
művelődési központban egy helytörté-
neti és egy fotókiállítás. Előbbi február
28-ig, utóbbi március 31-ig látogatható. 

»LOSONCZ ANDREA
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Ágh Péter országgyûlési képviselõ parlamenti beszéde
Celldömölk várossá avatásának 40. évfordulójára készülve
Elhangzott az Országgyûlés 2018. december 3-i ülésén

Tisztelt Ház!
Választókerületem egyik
gyönyörû városa, Cell -
dö mölk. Vas megye ke-
leti részén fekszik, a Ke -
menesalján, a festõi Ság
hegy mellett. Celldö -

mölk nagy évfordulóra készül. Hama -
rosan arra emlékezik, hogy negyven
éve lesz annak, hogy várossá avatták.
Ebbõl az alkalomból, itt az Ország
Házában is fel szeretném hívni a fi-
gyelmet e településre, hogy kife jez -
zem a tiszteletemet mindazok elõtt,
akik egykor és ma celldömölkiként
életükkel, munkájukkal Celldömölköt is
gazdagabbá tették.
Történelme messzire nyúlik. Az Árpád-
házi királyok alatt itt feküdt Pórdömölk,
ahol apátság mûködött, melyrõl mai is
tanúskodnak a romok. E monostor vi-
rágkora a XIV. században volt, birtokai
messze terjedtek, egy ideig hiteles-
hely funkciót is betöltött, késõbb azon-
ban hanyatlásnak indult. 
Pórdömölk mellett Nemesdömölk is a
város egyik fontos alkotóeleme, ame-
lyet a hitújítással kapcsolatos mozgal -
mak tettek jelentõssé. Bár sok csapás
érte, új életre kelt. Ezt mutatja, hogy
1744-ben készült el evangélikus temp-
loma, ahol több püspököt is szenteltek.
Berzsenyi Dániel is itt kötötte a házas-
ságát. Ezen templom alapjaira 1897-
ben építettek újat. 
A harmadik fontos hely, amelyet ki kell
emelnünk, ha a mai Celldömölk kiala-
kulását vizsgájuk, akkor az Kis-Cell,
vagy ahogy sokáig emlegették Kismá -
ria cell volt. Ennek kialakulása Koptik
Odó nevéhez kötõdik, aki az ausztriai
Mariazellbõl hozott Mária szobor révén
kezdett itt templomépítésbe. A mun-
kálatok során a kút ásása közben a
kútásó fejére súlyos kõ hullott, halott-
nak hitték, mégis felgyógyult. E csodás
eset révén egyre több zarándok érde-
kezett. Celldömölk ma is látható szép
látványossága, a barokk templom, ahol
Mária szobrát õrzik 270 éve, 1748
õszén készült el. 1760-ben pedig meg-
kezdték a kolostor építését is. Egyre
többen települtek ide, köztük német
ajkú kereskedõk, iparosok, 1790-ben
már négy vásárra jogosító szabadalmat
kap. 1848-ban ahogy Sárváron, úgy
Kis-Czellben is Batthyány Lajos késõbbi
mártír miniszterelnökünket választot -

ták országgyûlési képviselõnek. A dua -
lizmus alatt komoly fejlõdési lehetõ -
séget hozott a vasút, hiszen több vonal
is elérte. Ebben az idõszakban már
egyesületek, csendõrség, adóhivatal,
oktatási intézmények és a Felsõbüki
Nagy Sándor adományából épült kór -
ház is mûködött a településen. Miután
Kis-Czell és Nemesdömölk összeépült:
létrejött Celldömölk, amely a XX. szá-
zad megpróbáltatásai alatt is mindig
kereste a megmaradás lehetõségét. Az
elsõ világháborúban 81 fiát áldozta fel.
1934-ben megépítik a Ság hegyen a
Trianoni Emlékkeresztet, amely ma is a
legnagyobb ilyen emlékmû. A második
világháború az elvesztett katonák mel-
lett a város épületeit is megviselték.
1950-ben Celldömölk egyesült az õsi
Alsóság településsel, amely arról is ne-
vezetes, hogy hosszabb ideig volt ott
plébános Kresznerics Ferenc, a híres
nyelvész, akit ma sem felejthet el a
magyarság. A második világháború
után jött létre a Berzsenyi Dániel Gim -
názium, amely ma is jelentõs a szak -
képzõ intézménnyel együtt a tér ség -
beli fiatalok jövõje szempontjából. 
Csak röviden soroltam fel pár alkotóe-
lemet, amelyek hozzájárultak ahhoz,
hogy legyenek alapok, amelyek révén
a mai Celldömölk létre tudott jönni.
Nemsokára a település arra emlékezik,
hogy negyven éve lesz annak, hogy
várossá avatták. Ekkor egyesült Izsák -
fával is. Most, a XXI. században is ke -
resi a helyét, ma már a fürdõje és a
Ság hegy révén a turisztika világában is
megtalálja azt. 
Láthattuk azt, hogy évszázadok keresz -
tül mindig volt valami, ami elõrébb vit-
te a települést. Egy dolog azt gondo-
lom, hogy évszázadokon át közös volt
mindenkiben, aki tenni akart Keme nes -
alja szívéért. Szerették ezt a helyet és
tudták azt, hogy személyes munkájuk
által az otthonuk is gyarapodik. Kö -
szönet ezért a város egykori és mai pol-
gárainak! Magyarország Kormánya szá-
mára fontosak a celldömölki emberek,
így több fejlesztés megvalósítására
nyílt lehetõ ség az itt élõk érdekében.
Csak pár példát sorolnék fel. Megújult a
bencés kolostor, új rendelõintézet
épült, megújult a Berzsenyi Dániel Gim -
názium és sportpályája, új kosárlabda-
csarnok épült, az asztalitenisz csar nok
építése folyamatban van.

Új épületrésszel bõvült a Szent Bene -
dek Katolikus Általános iskola, új fog -
orvosi és védõnõi rendelõk kerültek
kialakításra, elkezdõdött a vasútállo-
más felújítása, ahol P+R parkoló is
épül hetett. Megszépült az izsákfai
park erdõ, Izsákfán szennyvízrendszer is
épül. Pályázatok révén lehetõség nyílik
a helyi piac állapotának korsze rû sí -
tésére, turisztikai, óvoda és bölcsõdei
munkálatokra, Alsóság városrész köz-
pontjának fejlesztésére és leromlott
városi területek rehabilitációjára. Kö -
szö net ezért a Kormánynak! A legna-
gyobb hálával azonban Celldömölk la-
kosainak tartozunk, akik mindennapi
munkájukkal, gyermekeik lokálpatrio-
tizmusra nevelésével teszik a legtöb-
bet az otthont adó településükért. 
Tisztelt Ház!
Celldömölk várossá avatásának közelgõ
40. évfordulója kapcsán Isten éltesse a
település minden polgárát! 

Magyarország Kormányának felhívására ke-
rült elkészítésre a Celldömölki Helyi Kö -
zösségi Fejlesztési Stratégia „Érezd magad
jól Celldömölkön!” címmel. A stratégia 1.
számú intézkedése alapján a Celldömölk
Helyi Akciócsoport pályázati kiírást tesz köz-
zé. A rendelkezésre álló 149 millió forint tá-
mogatási összeget a Celldömölk város terü-
letén székhellyel vagy telephellyel ren -
delkezõ civil, nonprofit és egyházi szerve-
zetek, helyi önkormányzat, oktatási és köz -
mûvelõdési intézmények számára közössé-
gi programok megszervezésére, a cell -
dömölki közösségi élet felerõsítése és a
specifikus igényû társadalmi rétegek városi
közösségbe való integrálása érdekében
létrehozásra kerülõ projektek között osztja
szét. A felhívás forrását az Európai Regi -
onális Fejlesztési Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban biztosít-
ja. A helyi felhívás keretében a helyi támo-
gatási kérelmek benyújtására 2019. febru-
ár 15. naptól 2019. május 31. napig van
lehetõség kettõ szakaszra osztva. Az elsõ
szakasz zárása 2019. március 1. napja. Az
addig az idõpontig benyújtott pályázatok
kerülnek együttesen elbírálásra. A helyi fel-
hívás és mellékletei Celldömölk város hon -
lapján érhetõ el az „Érezd magad jól Cell -
dömölkön!” link alatti Letölthetõ anyagok
között. A felhívás és mellékletei folyamato-
san frissítésre kerülnek. http://www. cell-
domolk.hu/aloldal.php?mod=cikk&id=969.

Közösségi összefogáson 
alapuló közösségfejlesztés 
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Celldömölk Város Önkormányzata Celldö -
mölk városavatásának 40. évfordulója al-
kalmából „Celldömölk Város Díszpolgára
címet adományozott dr. Várszegi Asztrik
püspök úr részére.

Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi
fõapátként elévülhetetlen érdemeket szerzett abban,
hogy Cell dö mölk egyházi élete a közelmúltban is jelentõs
fejlõdésen ment át.
Asztrik atya a pannonhalmi Szent Benedek Rendbe 1964-
ben lépett be, teológiát a Fõapátság Szent Gellért Hit -
tudományi Fõiskoláján tanult. Pannonhalmán szentelték
1970-ben diakónussá, 1971-ben pedig pappá. Buda pes -
ten az ELTE BTK történelem–német szakán tanult, majd
egyetemi tanulmányai befejeztével középiskolai tanári
diplomát szerzett. 1976-tól a rend pannonhalmi gim -
náziumában és a rendi fõiskolán is oktatott. 1985-tõl a
pannonhalmi fõ mo nostor perjele. 1989 februárjában
szentelték püspökké Esz tergomban. Püspöki jelmondata:
Erõsségem az Isten. 1991. január 5-én pannonhalmi fõ -
apáttá választották, székét 1991. augusztus 6-án foglalta
el. Fõapáti tisztségében a bencés közösség 2000-ben és

2009-ben megerõsítette. 2017 novemberében beje -
lentette, hogy harmadik fõapáti ciklusa után visszavonul.
Utódjának 2018. március 21-én adta át tisztségét.
A celldömölki, kis-máriazelli búcsújáróhely története szo-
rosan kapcsolódik a bencés szerzetesek történetéhez. A
bencés egyház, a magyar állam és Celldömölk önkor-
mányzata közötti, az egykori apátsági épületre vonatko-
zó kártalanítási egyezmény a tervek szerint 2011-re
fejezõdött volna be. Várszegi Asztrik fõapát úr, Kiss Péter
kancelláriaminiszter úr érdeme, hogy önkormányzatunk-
kal az egyeztetési folyamatot 2005-re elõrehozták, így az
évtized végére a bencés egyház újra visszakapta a haj-
dani kolostort, az önkormányzat pedig a kártalanítási
összegbõl új városházát építhetett.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi fõapát-püs-
pököt Celldömölk egyházi életének fejlesztéséért végzett
egyházvezetõi munkásságának elismeréseként Celldö -
mölk Város Díszpolgára címmel tünteti ki. A Képviselõ-
testület és a város polgárai tisztelettel köszöntik a város
új díszpolgárát és további munkájához sok sikert, jó erõt,
egészséget kívánnak.

Kitüntetések adományozása a város 40 éves évfordulóján

Ambrus László 39 éve él városunkban, Buda -
pestrõl költözött Celldömölkre. Magde burg -
ban végzett gépészmérnökként, így a német
anyavállalat celldömölki cégénél kezdett el
dolgozni. A 45 fõvel induló üzem a rend -
szerváltás idejére 300 fõt foglalkoztatott,
mely létszám 2000-re 2000 fõre nõtt. Je -

lenleg 1700 fõt foglalkoztatnak celldömölki és tapolcai üze-
mükben. 1990-ben alakult át a cég, és alakult meg a 100
százalékban német tulajdonú CELLCOMP Elektronikai
Termékeket Gyártó Kft., melynek azóta is ügyvezetõje. A
cég a világ vezetõ ventilátor- és motorgyártójának számító
ebmpapst csoport tagja. Minõség, jó kollektíva és kiváló
szakemberek, a kihívásoknak való folyamatos megfelelés
jellemezték és jellemzik napjainkban is a céget. Agilis,
határozott jellemû vezetõként sokat tesz az üzem ered mé -
nyes, problémamentes mûködéséért. Tavaly nyár óta nyug-
díjasként irányítja a vállalkozást, így kicsivel több ideje jut
három gyermekére és három unokájára is.

Balogh Zsolt celldömölki születésû, itt járt ál-
talános iskolába és gimnáziumba is. Közép -
iskolásként szerzett hivatásos gépkocsiveze -
tõi vizsgát, és munkába állva a MÁV Építési
Fõnökség géptelepén helyezkedett el so -
fõrként. Közben személygépkocsi-vezetést
oktatott, munkagépen dolgozott. Korán elkö-

telezte magát a sport, a labdarúgás mellett, a CVSE után-
pótlás-csapatában is játszott. Tapolca NB II-es csapatában fo-
cizott egy rövid ideig, de hazajött, és 1981-tõl a CVSE színe-
iben rúgta a labdát. Az egyik helyi cégnél dolgozott fuvaro-

zóként, de mindig szeretett volna vállalkozóként dolgozni,
így társaival cégalapításba fogtak, majd saját vállalkozás-
ként foglalkozott személyszállítással. 2005-tõl látja el a vá-
rosi közforgalmi személyszállítást, az országban elsõként
kezdte egyéni vállalkozóként a közforgalmi személyszállí-
tást. Nem vált meg a sporttól sem. A CVSE elnökhelyettese-
ként, szponzoraként sokat tett a helyi sportéletért, de a ci-
vil szervezetek, intézmények, egyesületek is mindig biza-
lommal fordulhattak hozzá segítségért, támogatásért.

Dr. Bérdi Gusztáv 1961-ben szerzett diplomát
a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Hét
éven át Tolna megyében dolgozott kórházi
szülészeti-nõgyógyászati osztályon, majd
1968-tól Sárszentlõrincen körzeti orvosként
foglalkozott a betegekkel. 1979 júliusában
került családjával Celldömölkre. Négy évtize-

dig gyógyította a betegeket a celldömölki 1. számú körzet
orvosaként, 1997 óta – a háziorvosi szakvizsgát letéve – vál-
lalkozó háziorvosként dolgozott. Celldömölki körzete mellett
Mersevát község betegeit is ellátta. Napi háziorvosi tevé-
kenysége mellett korábban ügyeletvezetõként majd ügye-
letes orvosként vett részt a térség huszonnyolc települése
betegeinek gyógyításában. Elismert szaktekintély, szemlé-
lete orvosként tükrözi a magas szintû szakmaiságot, a hoz-
zá forduló páciensek bizalommal lehetnek irányában. Bár
fõorvos úr az 1990-es évek végén nyugdíjba vonulhatott
volna, az egészségügy, azon belül a háziorvoslás nehéz
helyzetében is tovább dolgozott nyugdíjasként, a betegek
érdekében egészen ez év õszéig, amikor háziorvosi munká-
ját befejezte.

Díszpolgári cím dr. Várszegi Asztrik fõapát számára

Celldömölk Város Önkormányzata Celldömölk városavatásának 40. évfordulója alkalmából „Celldömölk Jubileumi Érdemé-
rem” kitüntetést adományozott a Celldömölkért elkötelezettséggel és példaértékû hivatástudattal végzett több évtizedes
kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként.
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Csiszár Józsefné Celldömölkön született.
1969-ben érettségizett, és augusztus elején
kezdett el dolgozni a kórházban. Elõbb a se-
bészeti osztályon osztályirnok, adminisztrátor
volt, majd a mûtõben asszisztált is, hiszen
szakmai tudását az osztályon megszerezte.
Bár Évaként anyakönyvezték, a kórházban és

városunkban is mindenki Piri nõvérként ismeri. Közben a
szombathelyi szakiskolában ápolónõi végzettséget szerzett,
mellette három mûszakban, fáradhatatlanul látta el felada-
tát a kórházban. Mint mondja, az elhivatottság fejben dõl el,
hiszen az egészségügy területén dolgozni hivatást jelent.
2000-ben, az akkor még negyven ággyal dolgozó osztályon
fõnõvér lett. 2012-ben, amikor az állam lett a fenntartója az
egészségügyi intézménynek, megszûnt a sebészeti osztály,
de tovább foglalkoztatták, egészen az elmúlt évig. Egy év
híján öt évtizedig dolgozott a celldömölki kórházban ki -
emelkedõ szakmai tudással, a betegek iránti empátiával és
türelemmel, a kollégákkal kiváló együttmûködésben.
Számára az emberség éppolyan fontos volt, mint a szakmai
hozzáállás, a sebészeti osztály hírnevének megõrzése.

Döme László Celldömölkön született, Sopron -
ban végzett erdészeti technikumban. Kerület -
vezetõ erdészként dolgozik a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. Sárvári Igazgatóságánál. Mun -
kája mellett a közéletben is aktív szerepet
vállal. 1998 és 2006 között Alsóság önkor -
mányzati képviselõként vett részt a város

éltében, 2002-tõl 2006-ig az alsósági részönkormányzatot
irányította. 1999-ben az Alsósági Életfa Egyesületnek, 2000-
ben a Kemenesaljai Trianon Társaságnak volt alapító tagja,
utóbbinak alelnöke is volt. Tagja az éremgyûjtõk helyi cso-
portjának, számos helyi kiállítás rendezésében mûködött
közre. 1999 óta az Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagja, elõbb
mint beosztott tûzoltó, 2002-tõl az egyesület elnöke, az
egyesület tagsága három cikluson keresztül egyhangúlag
választotta újra. Vezetésével a 24 fõs egyesület részt vesz
az Önkormányzati Tûzoltóság által szervezett gyakorlatokon,
képzéseken, rendezvényeken, részt vállalnak a káresemé-
nyek felszámolásában is. A hivatása és az egyesületi mun-
ka is rengeteg feladatot ró rá, amit szakszerûen, magas
színvonalon, igazi közösségi emberként végez.

Dummel Ottó 1981 óta dolgozik az állam-
igazgatásban. A Celldömölki Városi Tanácsnál
kezdte pályafutását építéshatósági és kom -
munális elõadóként, és bár szervezeti átala -
kulások zajlottak, ma is elsõ munkahelyén
dolgozik. 1990-ben a mûszaki osztály veze -
tõje lett, s tölti be a pozíciót azóta is. Elsõ, az

Ybl Miklós Építõipari Mûszaki Fõiskola városgazdálkodási sza-
kán szerzett diplomája mellé településfenntartási és üze-
meltetési szakmérnök diplomát szerzett 1990-ben. Munka
mellett folyamatosan képezte magát, építéshatósági és köz-
igazgatási szakvizsgákon kívül az európai uniós projektek
menedzsmentismereteit is elsajátította, számos szakmai
tanfolyamon vett részt. A közös önkormányzati hivatal iro -
davezetõjeként nem csak Celldömölk, de a hivatalhoz tarto-
zó további négy település – Mersevát, Mesteri, Nemeskocs
és Ostffyasszonyfa – mûszaki, településrendezési és telepü-
lésfejlesztési területhez tartozó ügyeit is összefogja. Mind a
hazai, mind az európai uniós pályázatok lebonyolításában
nagy szerepet vállal, így városunk számos fejlesztésének
megvalósításában jelentõs része van. 

Dr. Kovács Antal Erdélyben, Köröskisjenõn
született. A Marosvásárhelyi Orvosi Egye te -
men diplomázott 1976-ban. Végzése után
három évet kötelezõ háziorvosi praxis gya-
korlásával töltötte, majd az azóta eltelt idõt
szülész-nõgyógyászként töltötte a szakmá-
ban. 1990-ben telepedett le Celldömölkön

családjával, és a kórház szülészeti osztályán folytatja orvosi
munkásságát azóta is, 1993 óta osztályvezetõ fõorvosként.
Osztályvezetõként kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kollé-
gáival egymás között és a betegek iránt is empatikus, õszinte
kapcsolatot alakítsanak ki. Mottójukká vált: A hoz zájuk érkezõ
beteg sohase érkezze magát kiszolgáltatottnak. Saját és kol-
légái szakmai hozzáállásának, vezetõi sikerének tudható be,
hogy az elmúlt 28 év alatt az éves szülésszámuk megduplá-
zódott, Dunántúlon szívesen választják a szülõ nõk szülésük
helyéül a celldömölki kórházat. Elismert szaktekintély, szem-
lélete orvosként tükrözi a magas szintû szakmaiságot, a hoz-
zá forduló páciensek bizalommal lehetnek irányában.
Munkatársaival, ápolókkal és orvosokkal egyaránt igen jó kap-
csolatot alakított ki, segítségére mindig lehet számítani.

Kovács Ferenc, a Nagyboldogasszony plébá-
nia káplánja Szombathelyen született keresz-
tény vallásos családban. A szombathelyi ke-
reskedelmi szakközépiskolában tett érettségi
után döntött a papi hivatás mellett, a Gyõri
Hittudományi Fõiskolán tanult. 1978-ban
szentelték pappá a szombathelyi Székes egy -

házban. Elõbb Szentgotthárdon, majd 1985-tõl Zala eger -
szegen töltötte egyházi szolgálatát, 1988 óta áll a celldö-
mölki és a plébániához tartozó települések híveinek szolgá-
latában. Ezüstmisés és újmisés jelmondata volt Szent Páltól:
„A gyöngék közt gyöngévé lettem, hogy megnyerjem a
gyöngéket.” Segédkezett a Szent Benedek Katolikus Általá-
nos Iskola megalapításakor. Nagy szeretettel oktatja a gyer-
mekeket hittanra, a templomi hitoktatáson kívül az iskolai
hitoktatásban is részt vállal. A szociális otthonokban, kórhá-
zakban rendszeresen végez lelki gondozást, erõt és vigaszt
nyújtva. A hívek szeretetteljes megbecsülését élvezi, nem
csak a templomban, de az utcán járva is van mindenkihez
egy-egy kedves mondata. Mindig mindenben készségesen
áll rendelkezésére azoknak, akik számítanak a segítségére.

Nagy Márta Szombathelyen szerzett tanítói
diplomát. A tanítóképzõ fõiskolán lett tagja egy
felnõtt bábcsoportnak, majd késõbb a
Népmûvelési Intézetben végzett bábren de -
zõként. Elsõ bábcsoportját Csényében alakítot-
ta meg 1972-ben. 1980-tól él Cell dö möl kön, itt
megalapította a Tücsök báb csoportot. A „Tücs -

kök” elõadásait az évek alatt több tízezren látták, a városi ren-
dezvényeken kívül megyei, regionális és országos programok
meghívottjai. Az országos versenyeken szerzett helyezéseik
mellett nemzetközi eredményeket is magukénak tudhatnak.
Vezetésével 1987-ben Zágrábban 1. helyezést értek el a Nem -
zetközi Eszperanto Bábfesztiválon. 2010-ben az angol nyelvû
regionális dráma fesztiválon ezüst minõsítést és egy különdíjat
kaptak. A 80-as évek végén háromszor szerepeltek a Magyar
Televízió Játsszunk Bábszín házat! címû sorozatában. A gyer-
mekcsoport mellett hét évvel ezelõtt megalakította a fel -
nõttekbõl álló Ultraviolák bábcsoportot, amely a mûvelõdési
központ égisze alatt mûködik. Kiváló mûvészi és pedagógiai
érzékrõl tanúskodik, hogy az évtizedek alatt gyermekek soka-
sága ismerkedett meg általa a bábmûvészettel.
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Dr. Pörneczi Károly a Celldömölki Sághegyalja
Zrt. elnök-vezérigazgatója, emellett a Keme -
nesalja Kórházáért Alapítvány kuratóriumi el-
nöke. 1990 óta dolgozik Celldömölkön, az ak-
kor még Sághegyalja MGTSZ-ben mint fõ -
könyvelõ kezdett. 1998-ban lett a szövetke-
zet elnöke, ahol száz embert irányít a zrt.

részlegeiben. Kiváló gazdasági szakemberként 1997 óta
vesz részt a kórházi alapítvány tevékenységében kuratóriu-
mi elnökként. Az alapítvány Kemenesaljai Egyesített Kórház
gyógyító tevékenységét segíti 1992-es megalapítása óta.
Anyagi forrásokat teremt elõ annak érdekében, hogy az
egészségügyi intézmény gyógyító eszközparkjának bõvíté -
séhez hozzájáruljanak. Az elmúlt években közel 100 millió
forintot gyûjtöttek össze a magánszemélyek és cégek
adófelajánlásaiból, mely összegbõl egyebek mellett rönt-
gengépet, diagnosztikai eszközöket, szívultrahang-készü -
léket, szülõágyakat szereztek be. 
Igazi közösségi emberként szívesen foglalkozik az ember-
ekkel, akik bizalommal fordulnak hozzá, és segítik az alapít-
ványt is.

Sebestyén Lajosné Celldömölkön született, itt
járt általános iskolába és gimnáziumba is. A
szombathelyi fõiskolán szerzett tanítói diplo-
mát, és egy vönöcki tanév után hazatért Cell -
dömölkre. 1980 óta dolgozik városunk általá-
nos iskolájában. Már a gimnáziumban is a
matematika és a fizika érdekelte leginkább,

így tanítóként is a reál tárgyak oktatása vonzotta inkább.
Dolgozott napközis tanítóként, iskolaotthonos rendszerben,
osztálytanítóként egyaránt. 1995 óta tanítói munkája mel-
lett igazgatóhelyettesként vállal részt az iskolavezetés
munkájában, pályázatok elõkészítésében és megvalósításá-
ban. Szereti a kihívásokat, nem zárkózik el az új dolgoktól,
lehetõségektõl. Emberségével, szakmai tudásával, segítõ -
készségével példát mutat tanítványainak és kollégáinak
egyaránt. Nyugodt, kiegyensúlyozott személyisége, töretlen
optimizmusa, pedagógiai elkötelezettsége követendõ pél-
daképévé teszi. Azt, hogy pedagógus lesz, már alsó tagoza-
tos korában eldöntötte, és egész életét ennek a hivatásnak
szentelte. Negyven tanév után ez évben nyugdíjba vonul,
unokái nagy örömére.

Simon Józsefné 1969 óta dolgozik a szakmá-
jában fodrászként. A celldömölki kisipari ter -
melõszövetkezetben tanulta ki oktatói mel-
lett a szakmát, majd kezdett önállóan dol-
gozni. 
1992 óta egyéni vállalkozóként dolgozott,
majd 2008-ban ment nyugdíjba, de nyugdíj

mellett is foglalkozik a vendégeivel. Pálya fu tása során ta-
nulókat oktatott, többen mellette lesték el a szakma forté-
lyait, a stafétát fiának is átadta. A szakma szépsége számá-
ra a mindig újat alkotást jelenti, célja volt a folytonos
fejlõdés. Igényesen végzi a szakmai munkát, precíz munka-
végzéssel, kollégáival szívesen megosztja szakmai tapasz-
talatait. 
A szövetkezetben töltött idõ alatt jó barátságok, kollégák
közötti jó kapcsolatok alakultak ki, melyek megmaradtak
azóta is. Fontosnak tartja a vendégekhez való barátságos
odafordulás, a ráhangolódást. 
Munkáját a szakmai alázat, szorgalom, elhivatottság jellem-
zi. Közvetlen, barátságos személyiség lévén a lakossággal,
üzletkörével nagyon jó a kapcsolata.

Dr. Smidéliusz Sándor Celldömölkön szüle-
tett, a berzsenyis itteni érettségi után az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és
Jogtu dományi Karán szerzett diplomát. A
Soproni Bíróságon kezdett el dolgozni
bíróként, elõbb polgári, késõbb
büntetõügyekkel foglalkozott. A bírói munka

közel állt a személyiségéhez, az ügyek során az alkotói fo-
lyamat ragadta meg. 14 év után, 1992-ben tért haza csa-
ládjával Celldömölkre, és azóta is városunk egyik megbe-
csült ügyvédje. Saját indíttatása a jogi pálya iránt a
gimnáziumi évekre tehetõ, amikor is a bu dapesti egyetem
felkészítõ stúdiumának hangulata ragadta meg. Fiaira
azonban már õ lehetett hatással, hiszen mindkét gyermeke
követi a pályán, jogászként dolgoznak. Kiemelkedõ és meg-
bízható szakmaiságát fémjelzi, hogy a családjog, polgári jog,
társasági jog és gazdasági jog területén is kimagasló ügyvé-
di munkát végez. Az önkormányzat jogi természetû ügyeivel
õ foglalkozik. 
Tudása kiemelkedõ, munkabírása, sikeres ügyvédi munkája
például szolgálhat minden kollégának.

„Celldömölk Jubileumi Érdemérem” posztu-
musz kitüntetésben részesült Tinger Vendel.
Tinger Vendel elsõ diplomáját a Pécsi Ta nár -
képzõ Fõiskolán kapta 1966-ban mate -
matika–fizika–mûszaki ismeretek szakon. Az
év szeptemberében kezdte pedagógusi pá-
lyáját városunkban, a Berzsenyi Dániel Gim -

náziumban, és egész tanári pályafutása az iskolához köti.
1971-ben tanítás mellett szerzett matematika szakos kö-
zépiskolai tanári oklevelet az Eötvös Loránd Tudomány -
egyetem Természettudományi Karán. 2006-ban hagyta el
véglegesen a gimnáziumi katedrát, hiszen nyugdíjba vonu-
lása után még három évig tanított, és szerettette meg diá-
kok generációival a matematikát. Évtizedeken át tevé -
kenykedett osztályfõnökként. A nappali tagozaton kívül ta-
nított a dolgozók esti középiskolájában.  Derûs személyisé-
ge, nyugodt temperamentuma, embersége jellemezte, di-
ákjai tanári kvalitásai és embersége miatt is szerették õt.
Szívesen foglalkozott az iskolai diákközösségekkel, külsõ
szervezésben lövészetet is oktatott fiataloknak. 2018. no -
vember 23-án 75 esztendõs korában hunyt el.

Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület 1998-
ban alakult meg. A város egyik legrégebbi
civil szervezõdéseként aktívan részt vesznek a
város életében.Céljaik között szerepel, hogy
segítsék a város életének fellendülését, az in-
tenzívebb közéletet. Kiemelt céljuk a jóté-
konysági ügyek melletti kiállás, amit helyi

szinten az egészségügy fejlesztése jelent a közösség számá-
ra. Városunkban az egyik legégetõbb probléma a mentõ -
állomás bõvítése, azaz a sürgõsségi esetkocsi beszerzése, an-
nak felszerelése, így évek óta erre a célra gyûjtve szerveznek
programokat. A karácsony elõtti idõszakban adventi hétvégé-
ket, jótékonysági koncerteket is rendeznek, melyeknek
bevételeit rendszerint a mentõ szolgálatnak ajánlják fel. Az
egyesület életfilozófiája a másokon való segítés, karitatív-sze-
repet vállalnak a helyi közösségért. Ezért is tartanak fenn egy
irodát a városközpontban, ahol a rászorulókat ruházattal, étel-
lel, esetenként jogi tanácsokkal tudják segíteni, és szerveztek
már tábort hátrányos helyzetû gyerekeknek is.
A kitüntetettek bemutatását következõ lapszámunkban foly-
tatjuk.
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Ünnepi szentmisével egybekötve, dec-
ember 16-án avatták fel az alsósági
városrész elsõ mûfüves pályáját. A Vá -
rosi Általános Iskola Alsósági Tag in -
tézményének illetve a plébánia te rü -
letén elhelyezkedõ labdarúgó pályát
Székely János megyéspüsök áldotta meg
és adta át az ifjúságnak. 

Az alsósági katolikus templomban, ünne-
pi szentmisével vette kezdetét Alsó ság
elsõ mûfüves pályájának avató ünnepsé-
ge. A szentmisét Székely János, szombat-
helyi megyéspüspök celebrálta, aki be-
szédében megemlékezett a 61 évvel
ezelõtt elhunyt Boldog Bren ner János
vértanúra, aki sportszeretõ papként azt
vallotta, hogy az élet legfontosabb tan-
tárgya a szeretet. „Azt kívánom a celldö-
mölkieknek, akik ezen a sportpályán ját-
szanak, hogy ne csak a testedzést tanul-
ják – ez is nagyon fon tos – hanem
mindenekelõtt tanulják a szeretet tudo-
mányát.” – hangsúlyozta beszédében a
me gyéspüspök. A szentmisét követõen
az új mûfüves pályán folytatódott az ava-
tóünnepség, ahol Fehér László polgár-
mester elmondta, hogy az Országos
Pályaépítési Prog ram részeként a Magyar
Labda rúgó Szövetség 11 millió forintos
támogatásával, 5 milliós önrésszel épült
meg a palánkkal, világítással, labdafogó
hálóval felszerelt 12x24 méteres pálya,
mely a város hetedik mûfüves pályája. A
térfigyelõ kamerával is felszerelt létesít-
ményt, napközben az iskolások használ-
hatják, négy óra után viszont baráti

társaságok is bérelhetik. A mûfüves pálya
részben az alsósági tagiskola, részben a
plébánia területén helyezkedik el, ezért
megépítéséhez az egyházmegye enge-
délyére is szükség volt. Az avatóünnep-
ségen jelen volt Ágh Péter országgyûlési
képviselõ is, aki a város sportberuházá-
sairól szólt, melyek mind-mind a gyer -
mekek sportszere tetét erõsítik. Kiemelte
a már átadott CVSE-Swi etelsky Arénát és
az épülõ asz ta litenisz csar nokot, majd
megemlítette azt a kültéri sportparkot,
mely a jö võben épül meg a Kodály lakó -
te lepen. A mûfüves pálya avatásán a be-
ruházást méltatta dr. Kovács Zoltán rész -
ön kormányzat veze tõ, aki elmondta,
hogy ez a mûfüves pálya jelentõs elõ -
relépés az iskola diákjainak életében, hi-
szen a mindennapos testne velés során a
szabad levegõn tölthetik idejük egy ré-
szét. Rozmán László, a Sárvári Tankerületi
Központ igazgatója Puszta Sándor versé-
vel köszönte meg mindazoknak a mun-
káját, akik támogatásukkal, munkájukkal
részt vettek a pálya építésében. Borbás
Áron, az alsósági tagiskola 5. osztályos ta-
nulója verssel köszöntötte a jelenlévõket,
majd Székely János megyéspüspök meg -
áldotta a létesítményt. Az érin tettek a
nemzeti színû szalag átvágásával hiva -
talosan is átadták Alsóság elsõ mûfüves
pályáját, melynek használatához az ön-
kormányzat focilab dá kat, jelzõbólyákat
és jelzõmezeket aján dékozott. A prog-
ram hivatalos része után barátságos
futball mérkõ zéssel avatták fel a pályát.

»B-VZS

Mûfüves pálya épült Alsóságon

Celldömölk várossá avatásának negyve-
nedik évfordulója alkalmából az idei, ju-
bileumi év több meglepetést is tartogat
a celliek számára. Ezek egyike az igen-
csak újdonságnak számító négyévsza-
kos korcsolyapálya, mely január 5-tõl
két héten át várta a sportág sze rel -
meseit, és minden érdeklõdõt. 

A speciális, nagy sûrûségû mû anyaggal
borított pálya az újév elsõ napjaiban
került lerakásra a Szent háromság tér
közepén, 2019 elsõ hétvégéjén pedig
meg is nyitotta kapuját az érdeklõdõk
elõtt. Fehér László polgármester szaka-
dó hóesésben ajánlotta a megjelentek
figyelmébe Celldömölk új szórakozási
lehetõségét, köszönetét fejezve ki a
polgárõrség tagjainak, akik felvál lalták
a pálya õrzését, továbbá a Város -
gondnokság munkatársainak, akik a lé-
tesítmény körbekerítésében vettek

részt. Aztán a jelenlevõk mindjárt bir-
tokukba is vették a korcsolyapályát,
mely a továbbiakban is nagy népsze -
rûségnek örvendett, hiszen délelõttön -
ként a város óvodásai és iskolásai, dél-
utánonként pedig mindazok számára
nyújtott kellemes kikapcsolódási és
mozgási lehetõséget, akik adózni akar-

tak a téli sport örömeinek. Hétköznap a
délelõtti órákban mindennap számos
osztály kereste fel a korcsolyapályát
testnevelés órák keretében, délu tá non -
ként mintegy száz fõ volt az átlaglét-
szám, a hétvégéken pedig természete-
sen ezen számokat is messze túl -
szárnyalta az érdeklõdés. »REINER ANITA

Jégvarázs a fõtéren

Köszöntés

Márkus Aladárt köszöntötte 90. szüle-
tésnapja alkalmából Farkas Gábor,
Celldömölk jegyzõje. Aladár bácsi 1928.
december 24-én született Ke me nes -
sömjénben. A celldömölki gimnáziumi
érettségi után Budapesten, az Apáczai
Csere János Pedagógiai Fõ iskola törté-
nelem–földrajz szakán végzett. Diplo -
má zása után Szanyban általános isko-
lában, majd 1988-as nyugdíjazásáig a
Kemenesmagasi Általános Iskolában
tanított. 1997-ben költöztek feleségé-
vel együtt városunkba. A december
21-i köszöntésen Farkas Gábor kö szön -
tötte õt jó egészséget kívánva, és át-
adta számára a szépkorúak jubileumi
köszöntésekor kiállított okiratot.
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Az egészségvédelemre és egészségtu-
datosságra fókuszálva tematikus hetet
rendeztek január második illetve har-
madik hetében a Városi Óvoda Koptik
úti óvodájában. 

Az óvodai nevelés alapfeladata az óvo-
dás gyermekek testi és lelki szükségle-
teinek kielégítése. Ezen belül: az egész -
séges életmód alakítása, az érzelmi ne-
velés és szocializáció biztosítása, az ér-
telmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.
Az egészséges életvitel igényének
meg alapozása már kisgyer mekkorban
nagy jelentõséggel bír – mondta el
Vörös Vivien óvoda peda gógus, akitõl
megtudtuk, hogy a projekt hét kereté-
ben számos témakört végigjárva igye-
keztek a gyerekek egész ségtudatos
magatartását formálni. Felhívták a fi-
gyelmet a rendszeres és alapos kézmo-
sás fontosságára, játékos formában is-
merkedtek az egészséges illetve egész-
ségtelen élelmiszerekkel, ellátogattak
zöldségeshez és közösen készítettek
gyümölcssalátát, így is ösztönözve õket
a helyes táplálkozás körébe vonható

ételek kóstolására. Az otthoni szokások
kialakításánál nagy jelentõsége van a
mindennapos mesélésnek, ami a kis -
gyerekek lelki egész ségfejlõdését is
szolgálja, akárcsak a baráti kapcsolatok
ápolása. Az egészségnevelési héten
nagy hangsúlyt fektettek a mozgásra,

Péterné Tóth Cintia vezetésével gyer-
mekjóga gyakorlatokat végeztek az ovi-
sok, mely a játékos mozgásfejlesztésen
túl többek között a gyermekek kon-
centrációját, kreativitását is fejleszti. 
Egy másfajta fitnesz programot muta-
tott be Marton Laura, aki zumba óra ke-
retében hozta meg a gyerekek kedvét
a mozgáshoz.

»B-VZS

Egészségnevelés az óvodában

Fél éve, hogy köztünk vannak, de csak
mostantól teljes jogú iskolapolgárok –
legalábbis a felsõbb évesek szerint.
Most, hogy átestek a gólyaavatón, iga -
zán befogadták õket.

Mindenki nagy izgalommal készült erre
a napra, a szervezõk is (11. A osztály)
és a gólyák is. Az iskolai gólyaavatót
2018. december 21-én tartottuk. A fel-
adatok megoldásában a hagyományok
szerint a kilencedikes osztályok, vala-
mint iskolánk új pedagógusa vett részt.
A programok során igyekeztünk válto-
zatos feladatokkal szórakoztatni a zsû -
rit, tanárainkat és diáktársainkat. Reg -
gel felsorakoztak a versenyzõk az aulá-
ban: három, mindenre elszánt csapat.
Minden osztály egy elõzetesen kiadott
mûsorral készült, majd következtek a
próbatételek, amelyeket háromtagú
zsû rink pontozott. 
Különbözõ ügyességi feladatokkal kel -
lett megküzdeni a versenyzõknek: 10
feladatból állt a program, amelyben
voltak karaoke, tánc, gumicukor halá -
szat, papírrepülõ hajtogatás, talicská-
zás, tanárok képeinek felismerése és
még ehhez hasonló kihívások. Az új

kolléga is kapott egy vicces „leckét”: a
sportélettel kapcsolatban megadott
szavakkal kellett verset írnia. A zsûri

felelt az igazságos pontozásért, mely-
nek tagjai Juhászné Hajdu Ildikó, Var -
gáné Balogh Katalin tanárnõk és Teket
Ádám tanár úr voltak. A versenyfelada-
tok során sem fogyott el a tanulók lel-
kesedése, ahol kreativitásra, ügyes -

ségre, gyorsaságra és csapatmunkára
is szükségük volt. A nye re ményt a
legtöbb pontot szerzõ osztály kapta,
gyümölcsöket és csokoládékat, amit az
1/9. C osztály nyert el. A vetélkedõnek
valójában mindenki nyer tese lett, hi-

szen gólyáink eredményesen leküzdöt-
ték az eléjük állított akadályokat, így
méltó polgárai lettek az Eötvös diáktár-
sadalmának.
»LUKÁCS-RENCZES TÜNDE, A 11.A OSZTÁLYFÕNÖKE

SZMSZC EÖTVÖS

Gólyaavató az Eötvösben
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NB II. 
Kaposvári AC – CVSE-SWIETELSKY JUFA
HOTELS III. 5 : 13
Iván Csaba 4, Markó András 3, dr.
Németh Gábor 2, Bakonyi Bertalan 2,
Iván Csaba – Markó András, dr. Né meth
Gábor – Bakonyi Bertalan párosok.
Simán hozta csapatunk a kötelezõt.
NB III. 
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. – Ha -
la dás Vízéptek VSE 11 : 7
Máthé Gyula 3, Harkály Bálint 3, Jakus
Tamás 3, Csapó László 1, Máthé Gyula
– Harkály Bálint páros.
A tartalékos Haladás ellen ha nehezen
is de megszereztük a gyõzelmet.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. – Nagy -
cenki SE 13 : 5
Ölbei Péter 3, Teket Attila 3, Szabó
Ferenc 3, Lukács Balázs 2, Ölbei Péter -
Lukács Balázs, Teket Attila – Szabó Fe -
renc párosok.
Az egységesebb csapatunk simán nyer -
te a mérkõzést.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. –
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. 10 : 8

Ölbei Péter 4, Lukács Balázs 3, Teket
Attila 2, Ölbei Péter – Kovács Csanád
páros, illetve Harkály Bálint 3, Máthé
Gyula 2, Jakus Tamás 1, Csapó László 1,
Harkály Bálint – Máthé Gyula páros.
Az V-s csapatunk tartalékosan is tudott
gyõzni.
Nagycenki SE – CVSE-SWIETELSKY JUFA
HOTELS IV. 8 : 10
Máthé Gyula 3, Harkály Bálint 2, Jakus
Tamás 2, Csapó László 2, Máthé Gyula
– Harkály Bálint páros.
Nagy csatában az egységesebb együt -
tes gyõzött.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. –
Turris SE Sopron 13 : 5
Máthé Gyula 4, Harkály Bálint 3, Jakus
Tamás 2, Csapó László 2, Máthé Gyula
– Harkály Bálint, Csapó László – Jakus
Tamás párosok.
Esélyesként simán hoztuk a mérkõzést.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. –
Haladás Vízéptek Szombathely 13 : 5
Teket Attila 4, Lukács Balázs 3, Tamás
László 3, Csupor Máté 2, Teket Attila -
Tamás László páros.
Nem okozott gondot a gyõzelem meg -
szerzése jobb erõkbõl álló együtte-
sünknek.

Bajnoki mérkõzések

A tavalyi év vége sem múlhatott el
teremfoci nélkül. 2018 jubileumi év
volt a Szilveszter Kupa történetében,
hisz a Városi Sportcsarnok parkettjén
immár 30. alkalommal adtak egymás-
nak randevút a kispályás futball sze -
relmesei. 

Az elsõ években még városi rende-
zésben zajló tornát, 15 éve a Vul -
kánSport Egyesület vette szárnyai alá.
A szer vezõk elmondták, hogy a részt -
vevõ csapatok létszáma sajnos évrõl-
évre csökken, aminek okát abban lát-
ják, hogy a mai fiatalok már nem sze-
retnek annyira focizni, mint a régiek,
valamint a környéken rengeteg tornát
szerveznek már. 
A kevesebb csapat ellenére a színvo-
nal mit sem süllyedt, kiélezett, szóra-
koztató meccseket láthatott ezúttal is
a közönség. A 2018-as me zõnyben 28
csapat kezdte meg a küz delmeket,
melynek során az elsõ napon az öreg-
fiúk korcsoportban az Old Boys Pápa
játékosai bizonyultak a legjobbnak,
miután a fináléban felülmúlták a
Sirálycsorda gárdáját. A második na-
pon a hölgyek vették birtokba a játék-

teret, és itt celldömölki siker született,
ugyanis az Alsósági Tigrisek áll hattak
fel a dobogó legfelsõ fokára. Máso -
dikként a PELC Nyárád, bronzérmes-
ként pedig a Vép csapata végzett. Az
utolsó játéknapon a felnõtt férfi me -
zõny összecsapásaira került sor, 12
együttes rúgta a bõrt 29-én. A 30.
Szilveszter Kupát az ULME együt tese
hódította el, megelõzve az M-Flex Kft
és a Maci Pékség Szombathely csa -
patait. A döntõ napján egy gála mér -
kõzésre is sor került, ahol a több szörös
gyõztes kézilabdások, a Handball SE, a
szintén kupagyõztes, jó csapatot alko-
tó Kemenesmihályfa együttesével
mér kõz tek meg. 
Aki kilátogatott a három napon a
sportcsarnokba, ezúttal is jól szórako-
zott, és biztosan így lesz ez a 2019-es
év végén is.
A 30. Szilveszter Kupa végeredménye:
Öregfiúk: 1. Old Boys Pápa, 2. Sirály -
csor da, 3. S.O.S Öregfiúk Ajka. 
Nõk: 1. Al sósági Tigrisek, 2. PELC Nyá -
rád, 3. Vép. 
Férfiak: 1. ULME, 2. M-Flex Kft., 3. Maci
Pékség Szombathely.

»CSUKA LÁSZLÓ

30. Szilveszter Kupa

2018. december 29-én ismét kézilab-
dák pattogásától volt hangos a CVSE-
Swietelsky Aréna. A 2017-ben életre
hívott Eötvösös Nagy Kézilabdás Ge -
nerációk Találkozóját második alka-
lommal rendezték meg, melyre a 21
évvel ezelõtt diákolimpiát nyert játé-
kosokon kívül, minden olyan kézilab-
dázót meghívtak, aki a 41 éve alakult
Eötvös DSE színeiben ért el komoly
eredményeket. Az elsõ évhez képest,
alacsonyabb volt a résztvevõ csapatok
létszáma, ennek miértjérõl Süle Nán -
dor, a torna szervezõje elmondta,
hogy telik az idõ, és ez sajnos nem a
szervezõknek dolgozik. Az idõsebb
korosztályokban sajnos egyre több
csapat kiesik, olyannyira, hogy a leg -
felsõbb korcsoportból idén már csak
egy csapat tudott jönni. Az alatta lévõ
kategóriák, korosztályok teljes lét-
számban itt vannak. Mivel alulról nincs
építkezés, látható, hogy elõbb-utóbb
ki fog futni majd ez a rendezvény.
Bíznak benne, hogy ez majd pár év
múlva lesz csak. 
A torna elõtt már érezhetõ volt az
öltözõfolyosón, hogy minden részt -
vevõ némi izgalommal, és nosztalgiá-
val várja az egymás elleni mérkõ -
zéseket. Többen már elköltöztek Cell -
dömölkrõl, és ez a délután jó alkalom
volt arra, hogy találkozzanak, sztoriz-
gassanak egymással az egykori iskola-
és csapattársak. Az elsõ meccs elõtt
Fehér László polgármester szavaival
vette kezdetét a megnyitó, aki kö -
szöntötte a játékosokat, szervezõket,
illetve a csarnokba kilátogató nézõket,
és jó játékot kívánt a csapatoknak. A
városvezetõ elmondta, hogy Celldö -
mölkön mindig fontos a sport támo -
gatása, ezért egyértelmû volt, hogy
ezt a rendezvényt is segíti a város, a
torna helyszínéül szolgáló CVSE-Swie -
telsky Arénát díjmentesen biztosí -
tották a rendezõk számára. A mérkõ -
zé seket játékos vetélkedõk elõzték
meg, melyek során 2 büntetõdobást
nyerhetett a gyõztes csapat, ezeket a
kézilabda összecsapásokon válthatták
be. A körmérkõzések során igazi kö-
zönségszórakoztató játékot láthattak a
nézõk, sportélményekben gazdag dél-
utánt tölthettek el kicsik és nagyok
egyaránt. 
A díjátadás után nem ért még véget a
nap, hisz este egy játékokkal, tombo-
lával színesített vacsora várta a meg-
hívottakat. 

»CSUKA L.

Kézigála másodszor
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A dömölki templomban vendégszerepelt az Omega
Telt házas közönség elõtt adott az
Omega együttes koncertet 2018. dec-
ember 16-án a dömölki evangélikus
templomban. Városunk egyetlen du-
nántúli helységként szerepelt a Kos -
suth-díjas és Liszt Ferenc-díjas rock-
együttes ötállomásos turnéján. Az
Ome ga az evangélikus gyülekezet és
az Együtt Celldömölk Városért Egye -
sület szervezésében vendégszerepelt
Celldö mölkön, az immár hagyomá-
nyossá vált jótékonysági karácsonyi
koncert keretein belül. A hangverseny
jegybevételeinek egy része és az ado-
mányok két defibrillátor megvásárlásá-
hoz járulnak hoz zá. A készülékeket a
koncert elõtt, az evangélikus templom-
ban adta át Rác Dénes, az evangélikus
gyülekezet lelkésze és Marics Sán -
dorné, az Együtt Cell dömölk Városért
Egyesület elnöke Pálné Horváth Má -
riának, a Keme ne saljai Mû velõdési
Központ és Könyvtár, valamint Lóránt
Gábornak, a Vulkán fürdõ igazgatójá-
nak. Mindkét helyszínen a re cepción
helyezik el az élet mentõ esz közöket,
amelyeket a helyi mentõ szol gálat ve -
ze tõje üzemel be. »LA

A Magyar Labdarúgó Szövetség pálya-
építési programjában nyertes celldö-
mölki pályázat két 12*24 mé teres
mûfüves játéktér megvalósítását tartal-
mazott. 

A Koptik Odó úti Óvoda udvarán elké-
szült pályát 2018. december 12-én
avatták fel a város vezetõi óvoda -
pedagógusok, szülõk és gye rekek je-
lenlétében. Fehér Lászl ó polgármester
elmondta: a létesítmény 17,5 millió fo-
rintból valósult meg, amelynek a vá -
rosra esõ önrésze 5 millió forint volt. A
300 m2-es pálya helyszínéül a Koptik
úti óvoda park felõli udvara és a mel-
lette álló játszótér szolgált. Az elbon-
tott sza badtéri já tékok a ké sõbbiek fo-
lyamán a liget területén új helyszínre

kerülnek, az avíttabb, veszélyesnek
tartott eszközök helyett pedig új játé-
kelemek beszerzését tervezi az önkor-
mányzat. Gasztonyiné Fódi Zita óvoda -
vezetõ megköszönte mindazok mun -
káját, akik közremûködtek az új létesít-

mény kialakításában. Hang sú lyozta a
folyamatos mozgás je lentõségét, ami-
ben a pálya segíti a gyerekeket. Az új
létesítményt azonban nemcsak az
óvodások, de a többi pálya mûkö dé sé -
hez hasonlóan közösségek, baráti tár-
saságok is használhatják. »LA

Celldömölk 40
40 év 40 kép címmel fotókiállítás
te kinthetõ meg a Kemenesaljai Mû -
ve lõdési Központ és Könyvtár Móritz
Sán dor galériáján. A kiállítás Benkõ
Sándor fotóriporter képeinek fel-
használásával készült. 
Látogatható: 2019. március 31. 
Celldömölki Album – Városavatás
1979. január 06. Helytörténeti kiál -
lítás a KMKK elõ csarnokában.
Látogatható: 2019. február 28.

Mûfüves pályát avattak a Ligetben
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Január 3-án 11 óra 40 perckor látta meg a napvilágot az
idei év elsõ celli babája a Kemenesaljai Egyesített
Kórházban. Farkas Szelina Linda 2730 grammal és 46 cen-
timéterrel született természetes úton dr. Kovács Antal
osztályvezetõ-fõorvos felügyelete mellett.

Édesanyja, Farkas Melinda elmondta, hogy a kislány a
család harmadik gyermeke, két testvére várja otthon, a
hét éves Nikolasz Rokkó és a három éves Melodi Dézi. A
kismamának az elõzõ évek hagyománya szerint Fehér
László polgármester is gratulált. Január 7-én Söptei
Józsefné alpolgármesterrel és Farkas Gábor jegyõvel kö-
zösen köszöntötték fel a fiatal anyukát és kislányát. Dr.
Kovács Antal osztályvezetõ-fõor vostól megtudtuk, hogy
2018-ban a celldömölki szülészeten 392 szülés -
levezetésbõl 400 újszülött jött világra. »B-VZS

Kislány az év elsõ babája
Celldömölk idén ünnepli várossá válásának negyve-
nedik évfordulóját. A jubileum jegyében számos, az
eddig megszokottól eltérõ program, rendezvény is
zajlik a városban. Ennek egyik elemeként aposztro -
fálható az elsõ ízben megrendezett fõtéri szilveszter,
mely szabadtéri koncerttel, tûzijá ték kal, utcai bulival
vezette át a város és környékének lakóit 2018-ból a
jubileumi 2019-es évbe. 

Az este tíz órakor kezdõdõ szabadtéri koncerten a
szombathelyi Mokka Tri bute Band lépett fel, akik a
hetvenes, nyolcvanas évek magyar és nem zet közi
slágereibõl összeválogatott zenéjükkel szórakoztat-
ták a térre kilátogató mintegy félezer bulizni vágyót.
Az új év beköszöntének pillanataiban a Him nusz
hangjai csendültek fel, majd Fehér László pol gár -
mester mondott köszöntõt dr. Kovács Zoltán rész ön -
kormányzat-vezetõ és Marics Sándorné önkor mány -
zati képviselõ társaságában. 
Ezt követõen a szilveszterhez szinte kötelezõen
hozzátartozó látványos tûzi játék kapta a fõszerepet,
majd a szeb bnél szebb tûzcsóvák elporladása után
újra a Mokka tagjai csaptak a húrok közé, hogy ze-
néjükkel hajnalig tartó jó hangulatot biztosítsanak
sza badtéren szilveszterezõ közönségüknek.

»REINER ANITA

Mokka, tûzijáték, jó hangulat 
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