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Boldog új esztendõt kívánok 2017-re
Önöknek, mindannyiunknak, akik Cell -
dömölkön és térségében élünk. Ma -
gam és képviselõtársaim nevében
kívánok eredményes új évet, s fõkép -
pen jó egészséget, boldogságot 2017-
re a celldömölkieknek, a városunkból
elszármazóknak, hozzátartozóinknak és
barátainknak.

Néhány héttel ezelõtt még az utolsó
gyertyát gyújtottuk meg az adventi ko-
szorún, az évfordulón pedig számot is
vetettünk az elmúlt esztendõ kapcsán.
Sorra vettük az elõzõ év eseményeit,
eredményeinket a családunkban, a ki-
sebb közösségekben épp úgy, mint a
város közös életében. 
2016-ban sajnálatosan elhunyt kép vi -
selõnk helyett új képviselõt válasz tot -
tunk az idõközi önkormányzati válasz-
táson, ahol a civil összefogásunk által
támogatott jelöltre szavaztak többség-
ben. Jólesett a megismételt bizalom,
hiszen nem könnyû éven vagyunk túl,
és a mindennapi visszajelzések mellett
ez a választás is megmutatta, hogy jól
tesszük a dolgunkat. Pedig az önkor -
mány zatok nincsenek könnyû helyzet -
ben, hiszen az állam szûkíti az önkor-
mányzatok jogi és gazdasági önállósá-
gát, a központosítás és a kiszámítha-
tatlan támogatási rendszer folyamato-
san bizonytalan helyzetbe hozza a te-
lepüléseket. Mindezek ellenére Celldö -
mölk továbbra is eredményesen fejlõ -
dik és mûködik. Tudjuk jól, hogy a si-
keres városvezetéshez kell az együtt -
mû ködési készség, mind a városban
élõkkel, intézményekkel, civil szerve-
zetekkel, mind a térség országgyûlési
képviselõjével, a megyei vezetéssel.
Az elmúlt évben közös erõfeszítésünk
volt, hogy az itt élõk támogatták az év
elején általam kezdeményezett aláí -
rás gyûjtést a kórházért. Együtt léptünk
fel azért, hogy az itt élõk egészségügyi
ellátása jobb legyen. Az egész éves ak-
ció annyi sikert hozott, hogy – bár a
Markusovszky kórház tagintézménye-
ként és csupán hétköznapokon reggel
8 és délután 4 óra között, de – 15 aktív
ágyat kapott a belgyógyászati osztály
is ez év január 1-tõl. Szeretnénk to-
vább küzdeni azért, hogy még telje-
sebb ellátás legyen a kórházunkban.
Szintén az egészségügyi ellátáshoz
kapcsolódik, hogy karácsony elõtt
megérkezett Celldömölkre egy új
típusú, nagyobb méretû mentõautó a

mentõállomásra, mely alkalmas arra,
hogy esetkocsivá felszereljék. Jelenleg
még „sima” mentõautóként tud funk-
cionálni, de ha meglesz hozzá az
egész ségügyi szaktárca támogatása,
akkor személyzetet is kaphat hozzá a
celldömölki mentõállomás. Vélemé -
nyem szerint ebben az ügyben is meg-
mutatkozott, hogy a civil kezdeménye-
zés ereje hatni tud a szakpolitikai dön-
tésekre, hiszen az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület civil szervezetként a
városvezetéssel együtt évek óta küz-
dött ezért a célért. 
A beruházások sem maradtak el az el-
múlt évben Celldömölkön. Mintegy fél-
milliárd forintból épült meg a CVSE–
Swietelsky Aréna, a kosárlabdacsarnok
tao-s pályázati támogatásból létesült.
A sportlétesítmény a városi sportegye-
sület tulajdonában van, ugyanakkor
mivel az iskolák szomszédságában
épült, délelõtt a mindennapos testne-
velést szolgálja, estig pedig az egyesü-
let sportolói és baráti társaságok vehe-
tik igénybe. Természetesen bajnoki
mérkõzéseket is játszanak a csarnok-
ban, a kosárlabdázók és a kézilabdázók
vívják bajnoki meccseiket. A sporthoz
köthetõ az is, hogy az elmúlt évben 70
éves gimnázium is kapott önkormány-
zati beruházásban, tao-s pályázatból
egy mûfüves pályát, ami a közép is ko -
lások sportolási lehetõségeit szolgálja.
2002 óta vagyok polgármester, és egé-
szen 2014-ig fokozatosan emelkedett
a város iparûzésiadó-bevétele, vala -
mint a kommunális és gépjármûadóból
származó bevétel is segítette a város
mûködését. Sajnos az országos adópo-
litika úgy alakult, hogy adóbevételeink
egy részét elviszi az állam. A cégek
átalakulásai, megszûnései, piaci pozí-
ciói, kevesebb árbevételük miatt a

2014. évihez képest 200 millió forinttal
lett kevesebb az iparûzési adóból
származó bevételünk, így szûkíteni kel-
lett a saját forrást, amit például az
utak, járdák felújítására, az intéz mé -
nyek mûködtetésére tudunk fordítani.
Szerencsére az elmúlt másfél évtized-
ben mindig sikeresen pályáztunk, és ez
most is így van, és reméljük, így is lesz.
Vannak már kihirdetett eredményes
pályázataink, és elbírálás alatt is van
néhány. Reméljük, hogy ezekbõl meg-
valósulhat a piac környékének felújítá-
sa, az alsósági központ átalakítása, a
Horváth Elek utca környékének fejlesz-
tése és a Kemenes Vulkánpark környe-
zetének turizmust célzó fejlesztése. A
Vulkánpark idén muzeális létesít mény -
nyé vált, így még több lehetõség van a
pályázatok kihasználására.
Január 1-tõl ismét az önkormányzat az
egyedüli tulajdonosa a Vulkán fürdõt
mûködtetõ cégnek. A JUFA tervezi to -
vább bõvíteni a szállodáját, mûködteti
a kempinget, azonban a fürdõt az ön-
kormányzat üzemelteti. A gyógyvízzel
rendelkezõ fürdõ tovább szeretné erõ -
sí teni a gyógyászati szolgáltatásait, és
nagyon jó hír az is, hogy Celldömölk
egy részét, a fürdő környékét az elmúlt
évben gyógyhellyé nyilvánították, ami
szintén pályázati forrásokhoz juttathat-
ja városunkat. Nagy öröm számunkra,
hogy a város lakói is aktívan részt vesz-
nek a közéletben. Ötleteikkel, javas -
lataikkal segí tik a képviselõ-testület
munkáját, részt vesznek azokon a ren-
dezvényeken, amelyeknek közösség-
formáló ereje van. Mi, akik itt élünk, ta-
nulunk és dolgozunk, vagy akik már
nyugdíjas éveiket töltik, tesszük a dol-
gunkat a mindennapokban azért, hogy
Celldömölk közös akaratunkból és
összefogá sunk kal fejlõdjön és gyara -
podjon évrõl évre.
Az eredmények és a jó egészség mel-
lett anyagi biztonságot kívánok Önök-
nek, Celldömölknek, hogy tovább gya-
rapodhassunk, és az elképzelt terveket
megvalósíthassuk. Boldog új esztendõt!

»FEHÉR LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER

Tisztelt Olvasók! Kedves Celldömölkiek!
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Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy a következõ lapszám 2017.
február 10-én jelenik meg.
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Az Együtt Celldömölk Városért Egye -
sület a város önkormányzatával karölt-
ve hosszú évek óta munkálkodik a
szaktárcánál azon, hogy a celldömölki
mentõállomást esetkocsival egészítse
ki. A tavalyi évben munkájuk gyümöl-
cse beért, hiszen december 22-én vég-
re megérkezett a celldömölki mentõ -
állomásra a Magyarországon legkor -
szerûbb és legtágasabb mentõautó.

– Az új mentõautó egy motorikusan is
erõs, biztonságos gépkocsi, amely
jelenleg a legkorszerûbb az országban.
Alkalmas arra, hogy esetkocsiként
hasz náljuk a jövõben, de ehhez továb-
bi eszköz- illetve személyi feltételek
szükségesek – kezdi a beszélgetést
Hom lok István, az Országos Mentõ -
szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális
Mentõszervezete Celldömölk Mentõ -
állo más vezetõje. – Ez az autó ún. KIM-
autó (kiemelt mentõautó), ami a
mentõautónál magasabb felszereltségi
fokozatot jelent. Így pl. vannak az au -
tóban gyermekmentõ-eszközök is, de a
jótékonysági koncertek bevéte leinek
köszönhetõen tudtunk vásárolni moto-
ros szívó berendezést és rögzítõ eszkö-
zöket is. A továbbiakban azt szeret-

nénk elérni, hogy az autó esetkocsivá
válhasson, ehhez azonban még min-
tegy 15 millió forintos eszközfejlesz-
tésre és további személyi feltételek
megvalósulására van szükség. 
»Hogyan értékeli a mentõautó megér-
kezését Söptei Józsefné, az Együtt Cell -
dömölk Városért Egyesület képvise lõje? 
– Nagyon örülünk annak, hogy sokéves
kitartó munkánk végre beérett, és
Celldömölk egy korszerû, tágas mentõ -
autót kapott. További tervünk és cé -
lunk, hogy a jármûvet esetkocsivá

fejleszthessük, ami további erõfeszí -
téseket igényel az önkormányzat, az
egyesület, de a szaktárca részérõl is.
Arra, hogy szükség van erre az autóra,
szolgáljanak az alábbi adatok: megérke-
zése óta a 24 órás szolgálatban álló új
mentõautó mintegy 3000 kilométert
tett meg, miközben a „nappalos autó”
sem tétlenkedett. A celldömölki men -
tõsök december folyamán összesen 11
ezer kilométert tettek meg, és összesen
160 beteget láttak el.

»LOSONCZ ANDREA

2016. december 17-én szervezte meg
szokásos évi jótékonysági koncertjét az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület.
Idén a Prima Primissima-díjas Buda -
pest Klezmers Band szórakoztatta a kö-
zönséget.

Karácsony táján megszaporodnak az
adománygyûjtõ felhívások. Idén is – a
hagyományokhoz hûen – megszervezte
decemberi jótékonysági koncertjét az
Együtt Celldömölk Városért Egye sület. A
jegybõl befolyó összeget és az egyéb
felajánlásokat, mint az elmúlt néhány
évben annyiszor, ezúttal is a mentõ ál -
lomás javára kívánják fordí tani. Az
egyesület évrõl évre arra tö rekszik,
hogy nagy népszerûségnek örvendõ
együttest, elõadót hívjon vendégszere-
pelni. Így adott több hangversenyt Cell -
dömölkön Mága Zoltán, Péter-Szabó
Szilvia, Szvorák Katalin, St. Martin, ta-
valy a Hot Jazz Band, idén pedig a Prima
Primissima közönségdíjas Budapest
Klezmer Band aratott nagy sikert a
teltházas közönség elõtt. Hogy mit je-
lent a klezmer kifejezés? Nos, a kife -
jezés arámi eredetû, jelentése úgy for-

dítható: „az ember átlényegül énekké”.
A zsidóság népzenéjére jellemzõ a
dallamok szépsége, az elõadásmód
egyedisége, a dallamok különös díszíté-
se, a melódiák sajátos – olykor keser-
nyés, gyakran humoros, tréfálkozó vagy
éppen ironizáló hangulata. A falusi, vi-
déki zsidó hangszeres zenészek rendkí-
vül játékos, olykor meditatív, improvizá-
ciós hajlammal rendelkeztek. A Buda -
pest Klezmer Band 1990-ben alakult, és
elõadásai rendkívüli élménnyé teszik a
tradicionális zsidó zenét. Így történt ez
Celldömölkön is, ahol a közel kétórás
koncertet vastapssal jutalmazta a lelkes
közönség. A koncert után az egyesület
nevében Marics Sándorné képviselõ
köszönte meg az együttes közremû -
ködését a jótékonysági rendezvényen,
valamint a meghívásukban közremû -
ködõ vállalkozók segítségét. Fehér
László polgármester és Majthényi Lász -
ló, a megyei közgyûlés elnöke örö -
müket fejezték ki az adománygyûjtõ ak-
ció megvalósulásáért. Az Együtt
Celldömölk Városért Egye sületnek nagy
érdeme fûzõdik ahhoz is, hogy decem-
ber 22-én megérkezett Cell dö mölkre az

új mentõautó, amely alkalmassá tehetõ
esetkocsi feladatainak ellátására. A fel-
szereltség egy részét a korábbi bevé te -
lekbõl oldották meg, az egyesületnek
azonban további nagyreményû tervei
vannak ezzel kapcsolatban. »LA

Célközelben a civil kezdeményezés

Jótékonysági koncert a mentõállomás javára

2017. január 6-án, Celldömölk várossá
avatásának évfordulóján ünnepi ülést
tartott Celldömölk Város Képviselõ-tes-
tülete. Az ülésen köszöntötték a 80 éves
Tóth József egykori tanácselnököt is.

Ünnepi ülés
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Új formában, a szombathelyi Marku -
sovszky kórház tagintézményeként
mûködik ez év elejétõl a celldömölki
kórház. Az integrációról tavaly decem-
berben lakossági fórumot tartottak.

Dr. Farkas Péter, a Kemenesaljai Egy e -
sített Kórház fõigazgatója nyitotta meg
azt a lakossági fórumot, amelyet 2016
decemberében tartottak a kórház terü-
letén. Fehér László polgármestert kérte
arra, hogy a lakosságot köszöntve fejt-
se ki álláspontját azzal kapcsolatban,
hogy a celldömölki kórház a megyei
kórházba integrálódik. A városvezetõ
áttekintette a kórház utóbbi évtizedeit,
utalva arra, hogy bár többször gör getett
maga elõtt adósságot az intézmény
míg önálló volt, de mindig sike rült
leküzdenie. A városvezetõ kiemelte,
hogy véleménye szerint Vas megye
nagy vesztese lett az egészségügyi re-
formoknak, hiszen az országban, így
Nyugat-Dunántúlon sincs egyetlen
olyan megye sem, ahol csupán egy
kórházba tömörítik a megye lakosságá-
nak aktív kórházi ellátását. Sajná latosan

Vas megye alulpozícionált ebben a kér-
désben, amit az egészségügyi
ellátásban részesülõk nap mint nap
éreznek a bõrükön. Fehér László össze-
foglalta a kórház aktív ellátásának
visszaállí tá sáért kezdeményezett
aláírás gyûjtés lépéseit, errõl lapunk
többször tudósított. A celldömölkiek és
a tér ségben, me gyében élõk értõ fü-
lekre találtak a kezdeményezésben, így
több mint kilencezer aláírással és a kö-
zel 3500 tagú a „Celldömölki aktív gyó -
gyító kór há zért” elnevezésû Facebook-
csoport csatlakozásával több mint 12
ezer ember véleményét tükrözték azok
az aláírás gyûjtõ ívek, amelyet az egész-
ségügyi szaktárcához is eljuttattak. A
polgármester kiemelte, örül annak,

hogy ismét lesz aktív belgyógyászati el-
látás a celldömölki kórházban, még ha
csak hétköznapokon és csupán nap pali
idõszakban nyolc órában is, ugyanakkor
bízik abban, hogy szakpolitikai támoga-
tással, a szükséges szakszemélyzet és
tárgyi eszközök biztosí tá sával elérhetõ
lesz majd, hogy ismét ön állóan mûköd -
jön, tehermentesítve így a megyei kór-
házat. Bízik abban, hogy ha van egy
kórháznak jövõképe, akkor lesz orvos
is, aki itt dolgozzon a betegekért.
Prof. dr. Nagy Lajos, a Markusovszky
kórház fõigazgatója elmondta, hogy az
integráció elengedhetetlen volt a mû -
ködés miatt, ugyanakkor felhívta a fi-
gyelmet, hogy nem lesz teljes körû el-
látás a 15 aktív ágyon, ugyanis sem a
személyi, sem az eszközállomány nem
adott hozzá. Meg kell határozni, hogy
mely kezeléseket lehet itt elvégezni,
amelyeknek megvannak a feltételei.
A lakossági fórumon megjelent Ágh
Péter országgyûlési képviselõ is, aki ki-
emelte, hogy az integrációnak köszön -
hetõen biztosított lesz a stabil mû kö dés
és finanszírozás. Hozzátette, hogy min-
denki egyet akart, az egészségügyi el-
látás színvonalának emelését.

»ÚK

Lakossági fórum a kórházról

József Attila barátja, szellemi társa, élet-
ének krónikása Németh Andor 1891.
december 28-án látta meg a napvilágot
a Kis-czelli vasútállomás szolgálati la-
kásában. 2005-ben a József Attila cen-
tenárium évében a Kresz nerics Ferenc
Könyvtár emléktáblát állíttatott tiszte -
letére. Az író, költõ, kritikus születésé-
nek 125. évfordulója alkalmából szerve-
zett megemlékezést Celldömölk Város
Önkormányzata, va la mint a Kemenes -
aljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár,
december 28-án a vasútállomáson levõ
emléktáblánál.

A rendezvény kezdetén Németh Tibor
könyvtárvezetõ mondott emlékezõ be-
szédet. A Németh Andor életútjával át -
szõtt gondolatok között elhangzott: „Az
innen, a sínek mellõl indult kanyargó
életpálya hosszú ideig párhuzamosan
futott József Attiláéval. Az emléktáblán e
kapcsolat aforizmatikus tömö r ségû ösz-
szefoglalása olvasható: „barátja, szelle-
mi társa és életének krónikása” volt.
Különösen az elsõ elem fontos: József
Attilának olyan kevés igaz barátja volt,
hogy önmagában már ez hangsúlyozan-
dó. A „szellemi társ” kifejezés ma gya -

rázata helyett talán elegendõ arra utal-
ni, hogy József Attila: Ars poetica címû,
halálának évében, 1937-ben papírra
vetett lét ösz szeg zõ versét Németh An -
dornak ajánlotta. A szárszói síneken
megszakadt „testvérinek” is aposztro -
fálható barát ság tör ki belõle elemi
erõvel a József Attiláról szóló élet raj -
zának elsõ soraiban: „Hiányzol. Attila.”…
… „Németh Andor nem hagyott hátra
grandiózus életmûvet, de egyike volt a
legmodernebb nyugati áramlatok csa-
tornáinak. A magyar irodalom nagy ma-
gányosai közé tartozott, aki élete folya-
mán nem lelte meg gondolatainak iro-
dalmi kifejezési formáját. A vers, a drá-
ma és a regény területén egyaránt csak
ígéretes töredékek jelzik a pályaívet.
Irodalmi szegénylegény ként tengõdött
a kávéházakban, akit belülrõl feszített
az önkifejezés, az alkotás igénye – s
egyúttal félelme… Kor társai közül töb -
ben úgy jellemezték, hogy õ volt az „át-
utazó”. Láttuk, hogy már születése is az
elmúló esztendõ alkonyából az új év fe-
lé hajló napok egyikén történt. A ko -
szorúzást követõ közös, a költõ szabad
szellemiségét köz vetítõ versmondásunk
legyen üze net a múltnak és a jö ven -

dõnek: a lét kultúrája és a kultúra léte a
né pes ségmegtartó képességet õrzõ ké-
pességmegtartó népesség feltétele.”
Az emlékezõ beszédet követõen Cell -
dömölk Város Önkormányzata nevében
Tulok Gabriella oktatási és kulturális
szakreferens, a Kemenesaljai Mûvelõ -
dési Központ és Könyvtár nevében pe-
dig Pálné Horváth Mária igazgató és Né -
meth Tibor könyvtárvezetõ helyezték el
a tisztelet és emlékezés koszorúit a
Németh Andor emléktáblánál; majd a
fent említett Ars Poetica címû József
Attila vers soraiból felépített közös vers-
mondás zárta a rendezvényt, melynek
sorait, akár újévi jókívánságként is
értékelhetjük egy új esztendõ kezdetén:
„Ehess, ihass, ölelhess, alhass! A min-
denséggel mérd magad!”

»REINER ANITA

„A mindenséggel mérd magad!”
Németh Andor emlékezete
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Az ókortól kezdve él az az elképzelés,
hogy a mûvészet nemesíti és gyógyítja
az embert. Akinek mostanában a Ren -
de lõintézetbe vezet az útja, feltûnhet,
hogy a falakat festmények, grafikák és
fotók borítják. A több mint 30 mûal -
kotás helyi és környékbeli mûvészek
munkája. A képek több célt is hivatottak
szolgálni: megtörik a fehér falak egysí-
kúságát, másrészt – kihasználva a mû -
vé szetterápia sajátosságait – megnyug-
vást nyújtanak az itt várakozóknak, har-
madrészt megismerhetjük a Kemenes -
aljai Alkotókör tagjainak munkáit.

– Az ötletgazda Hegyi Judit fõor vos -
asszony édesanyja, Hegyi Ernõné volt,
aki a csupasz falakra festményeket „ál-
modott” – idézi fel a kezdeményezést

Kuthi Márta, a mûvelõdési központ nyu-
galmazott igazgatója, aki mindig is szív-
ügyének tekintette a kiállításokat, me-
lyek által magas kultúrát közvetíthetett
a közönség felé. Különösen közel álltak
hozzá a helyi illetve a kör nyéken alkotó
mûvészek, munkája során mindig is
igyekezett teret adni számukra, hogy
megmutathassák tehetségüket. 
»Így „került képbe” Kuthi Márta…
– Valóban, ekkor kezdtem gondolkodni
azon, hogy kik lehetnének azok a mû -
vészek, akiktõl kaphatnánk egy-egy
szép alkotást. Már az õsz elején kezd -
tük az elõkészítõ munkát, és decem-
berre alakult ki a tárlat, amely a Ren -
de lõintézetben fogadja az idelátogató-
kat. Ezúton is köszönet illeti az alko -
tókat és a már nem élõ alkotók örökö-
seit, hogy felajánlásaikkal segítették
ezt a kezdeményezést. 
»Kik az alkotók, akiknek munkáit láthat-
juk, illetve akik felajánlásokat tettek?
– Katonáné Erdélyi Györgyi, Dénes La -
jos Szilveszter alkotásaiból a lánya,
Lukács Józsefné Ági, Nagy István fest -
ményeibõl ajánlott fel a lánya, Horváth
Lászlóné Zsuzsi, Gregorich Ferenc az ál-
tala faragott kenyeri stációképek fotóit

ajánlotta fel, õ volt a segítségemre ab-
ban is, hogy az ostffyasszonyfai Kele -
men Etelkának egy képét Horváth Gyu -
la és családja a rendelkezésünkre bo-
csássa. Banyó Gyula alkotása is látható
Banyó Gyuláné Jolika jóvoltából, Galo -
vich József is több alkotással képvisel-
teti magát, továbbá Nagy István Ság
hegyet ábrázoló festményét ajánlotta
még fel Benkõné dr. Bagoly Teréz.
Nagy örömömre szolgált ezt a kiállítást
megszervezni, annak pedig külön örü-
lök, hogy bárkihez fordultam, vissza -
utasítást senkitõl sem kaptam. Min -
den kinek köszönjük az adományt, és
hogy lehetõvé tették, hogy minél töb-
ben örömüket leljék ezekben a képek-
ben – mondja Kuthi Márta.
»Az intézményen belül hol tekinthetõk
meg ezek a mûalkotások?
– A Rendelõintézet emeletén láthatók.
Olyan környezet ez, ahol megfelelõek a
fényviszonyok, jól elhelyezhetõk a ké-
pek. Tulajdonképpen egy mini kemene-
saljai tárlat fogadja az idelátogatókat,
amely állandó kiállításként funkcionál,
de hozzá kell tegyem, nem feltétlenül
zárult le a kezdeményezés, esetlegesen
tovább is bõvíthetõ. »LOSONCZ ANDREA

Már várakozás közben is gyógyulhatnak

Január elsején született meg a cell-
dömölki kórházban Kemenesalja
elsõ újszülöttje, a répcelaki Mozolán
Flóra Erika. Flóra 51 centiméterrel
és 3,70 kg-mal jött világra. 

A babát és édesanyját, Mozolánné
Molnár Lillát Fehér László, Cell -
dömölk valamint Szabó Jó zsef, Rép -
celak polgármestere köszöntötte dr.
Kovács Antal osztályvezetõ fõorvos
társaságában. 

Az év elsõ újszülöttje
Harmadik alkalommal vett részt 2016-
ban Celldömölk az Európai Mobilitási
Hét programjaiban, melynek folya ma -
tosan növekvõ népszerûségét mutatja,
hogy rekordszámú hazai önkormányzat
csatlakozott a közlekedési-környezetvé-
delmi szemléletformáló kampányhoz. 

A múlt évben 214 település csatlakozá-
sával Magyarország az 51 részt vevõ
ország közül a harmadik legjobb ered-
ménnyel büszkélkedhet. Celldömölk is
a szeptember 16. és 22. közötti héten
kínált programokat, szem elõtt tartva a
kerékpáros és tömegközlekedés fon-
tosságának hirdetését, és az önkor-
mányzat új kerékpártárolókat is átadott
a gimnázium udvarán. A programsoro-
zat záró konferenciáját 2016. december
13-án Budapesten, a Nem zeti Fej -
lesztési Minisztériumban tar tották meg
a közremûködõ hely ha tóságok veze -
tõinek, szervezõinek részvételével. A
záró konferencián kiemelték az Európai
Mobilitási Hét és Európai Autómentes

Nap során kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó önkormányzatokat, köztük
Celldömölk önkormányzatát. Hét
település és öt egyéni szer vezõ vehe-
tett át díjakat Szabó Zsolt fejlesztés- és
klímapolitikáért, valamint kiemelt
közszolgáltatásokért felelõs államtit-
kártól. Egyéni díjjal, egy kerékpárral
jutalmazták helyi szervezõ munkájáért
Tulok Gabriellát, a Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatal munkatársát.

»ÚK

Celldömölk a legjobbak között
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Idõsek karácsonya
KÖZÖS NEVEZÕ címmel hirdetett or szá -
gos alkotó pályázatot a Gyõri Mûszaki
SZC Szabóky Adolf Szak isko lája, melyen
a sajátos nevelési igé nyû fiatalok
mindennapjait érintõ, szabadidejük el-
töltésére fókuszáló tematikákban ké-
szült alkotásokkal lehetett részt venni
mûfaji, technikai megkötés nélkül.

Tóth Milán, iskolánk 12. A osztályos
szakgimnáziumi tanulója a pályázatra
benyújtott „Röptetés” címû grafit-szí-
nes ceruza rajzával I. kategóriában 2.
helyezést ért el. A díjazottakat decem-
ber 16-án ünnepélyes eredményhirde-

tés keretében látták vendégül, ahol
Milán 18.000 Ft értékû rajzeszközökbõl
és az alkotó munkát segítõ könyvbõl
álló csomagot vehetett át.
A szép sikerhez szívbõl gratulálunk!

»SOÓS ANDREA

TAGINTÉZMÉNY-VEZETÕ
SZMSZC EÖTVÖS

Pályázati siker

Negyed évszázados hagyomány már
Celldömölkön, hogy a mozgáskorláto-
zottak helyi csoportja is önálló kará-
csonyi ünnepség keretében búcsúztat-
ja az aktuális évet. Idén sem szakadt
meg a hagyomány, december 16-án a
mûvelõdési központ díszbe öltözött
galériáján került megrendezésre az
ünnepi találkozó.

A rendezvényt ezúttal is a 2016-ban a
megyei közgyûlés által Batthyány-
Strattmann László-díjban részesített
Holpert Jenõné, a csoport vezetõje
nyitotta. Holpert Jenõné köszönetet
mondott mindazoknak a csoporttagok-
nak és meghívott vendégeknek, akik
megtisztelték jelenlétükkel a rendez -
vényt, majd az ünnepi mûsor követke-

zett. Az idei programot a Cell dömölki
Városi Óvoda óvodásainak betlehemjá-
téka színesítette. Az ovisok versekkel,
dalokkal, mondókákkal elevenítették
fel Jézus születésének történetét,
melybõl nem hiányozhattak az angya-
lok, a pásztorok, a napkeleti bölcsek és
természetesen maga a szent pár sem.
Az elõadás után köszöntõk következ-
tek. Fehér László polgármester a cso -
port vezetõjének lelkiismeretes, önfel-
áldozó munkáját méltatta, a támogató
szolgálat az együttmûködést és a ha-
tékony közös munkát emelte ki be -
szédében, a mûvelõdési központ igaz-
gatója pedig zárásként békés kará-
csonyt, és hasonlóan eredményes, ak-
tív új évet kívánt minden jelenlévõnek.

»NN.

Mozgássérültek karácsonya

Több évtizedes hagyomány már Al só -
ságon, hogy a celldömölki önkormány-
zat, valamint az Alsóság-Izsákfai Rész -
önkormányzat közösen invitálja meg a
városrész szépkorú lakosságát egy meg-
hitt karácsonyváró estre. Idén december
9-én került sor az eseményre, melyet
Kovácsné Söptei Valéria képvi selõ kö -
szöntõje nyitott, majd Fehér László pol-
gármester tartott ünnepi beszédet. A
polgármester az idõ sek kö szöntése után
advent jelen tõségét és a karácsony va-
lódi értékét hangsúlyozta, buzdítva a
családokat arra, hogy töltsék együtt
szeretetben az ünnepeket. Késõbb dr.
Kovács Zol tán, a részönkor mány zat ve -
ze tõje is megtartotta ünnepi beszédét,
kiemelve, hogy idén ha gyo mány te rem -
tõ szán dékkal már az alsósági és izsákfai
városrész is önálló adventi programok-
kal büszkélkedhet. A beszédek után a
történelmi egyházak képviselõi mond-
tak közös ünnepi áldást. A rendezvé-
nyen természetesen az iskolások mû -
sora sem maradhatott el, hiszen az alsó-
sági tagiskola diákjai ismét verses-zenés
összeállítással színe sítették a programot.
Az erdõ la kóinak kará csony váró mûsora
mellett furulyaszó és angyaltánc tette
teljessé az es tet. Az idõsek karácsonya
idén is nagy sikert aratott Alsóságon, hi-
szen ahogy az lenni szokott, a szépkorú-
ak idén is színültig töltötték az iskola
ebédlõjét. Az este további részében a
közös vacsorához és a kötetlen hangu-
lathoz Horváth Béla tárogatón, Radányi
Károly pedig szintetizátoron szolgáltatta
az ünnepi zenét. 

»NÉMETH NÓRA

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár minden iskolai szünidõ idejé-
re szervez programokat a gyerekek
számára, kedvében járva azoknak, akik
hasznosan szeretnék eltölteni akár
nyári, akár téli „szabadságukat”. 

A téli szünet idején kétnapos program
várta az érdeklõdõket. Karácsony után
nem sokkal, december 28-án délelõtt
elõ-szilveszteri játszóház szerepelt a kí-
nálatban, melynek keretében a szil-
veszterhez kapcsolódó és elengedhe-
tetlen kellékek készültek a kreatív és
ügyes kezek nyomán. Így kerültek ki
különféle csákók, kalapok, maszkok,
álarcok és jelmezek az alkotó munka
repertoárjából. 

Másnap, december 29-én az elõzõ nap
folytatásaként, vagy inkább megkoro-
názásaként a gyerekek beöltöztek az
általuk készített jelmezekbe, maszkok-
ba, álarcokba; és tetézve a jó han -
gulatot, szilveszteri külsõbe öltöztették
a gyermekkönyvtárat is, megalapozva
a délutáni házibulit, mely szintén a
program része volt. Délután aztán volt
játék, zeneszó, tánc, jó hangulat, bebi-
zonyítva, hogy nem feltét lenül kell
ahhoz felnõttnek lenni, hogy jó bulival
teljenek az óév utolsó napjai! Tetézve
a kellemes szórakozást és jó hangula-
tot, még bólét is készítettek a buli
résztvevõi, és a finom ital mellõl a
saját készítésû szilveszteri falatok sem
hiányozhattak. »REINER ANITA

Szilveszteri hangulat a gyermekkönyvtárban
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December 21-én a 11. A és 9. A
osztályos tanulók karácsonyi mûsorát
követõen vette kezdetét a 9. évfolya-
mos szakgimnáziumi és szakközépisko-
lai diákjainak avatása.

Legfiatalabb diákjainknak elõször osz -
tályonként betanult mûsorszámot kel -

lett elõadni – tanárparódiát, táncot,
éneket, majd játékos ügyességi felada-
tokat kellett megoldani. 
A „gólyák” jól vették az akadályt: szor-
galmasan sminkelték egymást, rockze-
nére balettoztak, tejet ittak gumikesz -
tyûbõl, szelfiket készítettek a Penny
elõt ti járókelõkkel, derékra kötött mad -
za gon függõ ceruzát egyensúlyoztak
üvegbe, edénybe töltött kakaóból ha-
lásztak „kincseket”. Nagy sikere volt az
idei tanévben érkezett új pedagógusok
táncának is.
Az ügyességi feladatok végrehajtását
zsûri értékelte, majd az eredmények
összesítését követõen az 1/9. B örül -
hetett a gyõzelemnek. Második helye-
zést a 9. A gólyái értek el, a képzelet-

beli dobogó harmadik fokára az 1/9. C
osztály állhatott fel.
A gólyacsõr felvétele után aztán fél
lábra állva letették valamennyien a gó-
lyaesküt, így „hivatalosan” is iskolánk
diákjai lettek. 
A gólyaavatást a hagyományos tanár-
diák foci rangadó követte, melyet a di-
ákok csapata nagy küzdelemben 6:2-re
nyert meg. Összességében véve jó
hangulatban telt az év utolsó iskolai
napja, köszönet a szervezõknek!

»SZMSZC EÖTVÖS DÖK
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Gólyaavatás a Szakképzõben

Több mint 4 évtizedes hagyományra
tekint vissza Celldömölkön a néptánc.
Generációk nõttek fel az évtizedek so-
rán és ma is szívesen gondolnak vissza
azokra az idõkre, amikor táncoltak. Az
együttes a mai napig komoly szakmai
munkát folytat, hiszen több korosztály
is megismerheti és elsajátíthatja a
néptáncot. Amellett, hogy a gyerekek
megtanulják az alaplépéseket, megis-
merik az adott tájegység kultúráját, ha-
gyományait. Pál Andrással, az együttes
vezetõjével beszélgettem.

»András, te miért kezdtél el néptáncolni?
– 12 éves lehettem, amikor láttam a
színpadon, ahogy néhány fiú legényest
táncol. Megtetszett és eldöntöttem, én
is megtanulom. Aztán bekerültem egy
jó közösségbe, és fontos része lett az
életemnek. Jelenleg Szombathelyen a
Szökõs Néptáncegyüttesben is táncolok.
És örülök, hogy ahonnan elindultam, a
Kemenesalja Néptánccso port ban adha-
tom tovább a megszerzett tudást. 
»Mi lehet ma vonzó a néptáncban a
diákok számára? 
– Errõl talán leginkább a csoport tagjai
tudnának beszélni. Szerintem vonzó le-
het, hogy ad egy tartást: évtizedek
múlva is látszik a mozgásán, a testtar-
tásán, a lelkületén, ha valaki néptán-
colt gyerek- vagy fiatalkorában. A má-
sik a közösség: a néptáncosok általá-
ban nagyon jó közösséget alkotnak: a
fiúk és lányok egy-egy próbán, fellé -
pésen csapatként mûködnek: igazítják
egymás ruháját, biztatják egymást, fel-
karolják a kicsiket, akár egy nagy csa-

lád. Hagyományaink vannak, amelyek
öröklõdnek a csoporton belül. 
»Több éve tábort is szerveztek. Mesélj
egy kicsit errõl is! 
– Valóban többször is megfordultunk
Kiscsõszön: táborokban és a Pajta Fesz -
tiválon is részt veszünk évek óta.
Szom bathelyre is el szoktak minket
hívni táncházba. Fontosnak tartom,
hogy a csoport ne csak tõlem, hanem
az általam is nagyra tartott, szakmailag
elismert oktatóktól is tanuljon. Ezek a
rendezvények jó alkalmat nyújtanak
arra, hogy a gyerekek, fiatalok fel tud-
ják mérni, hol tartanak most és hová
lehet még fejlõdni. Emellett más
együttesek tagjaival is megismerked-
hetnek és egymástól is sokat tanulhat-
nak. Idén közel 100 néptáncos fiatal tá-
borozott együtt a környék néptánc -
együtteseibõl Kiscsõszön. A gyerekek a
pajtában és jurtákban aludtak. Napköz -
ben pedig együtt tanulták a környék
táncait. Közben összebarátkoztak, és
nagyon jó hangulat alakult ki. 

»Sok fellépésetek van?
– Igen, sok helyre hívják a csoportot.
Tavaly jártunk Németországban és
Ausz triában is, de Magyarországon is
sok helyen megfordult az együttes.
»Beszélgessünk a jövõbeni tervekrõl!
Milyen programokkal készültök?
– Természetesen továbbra is fontos,
hogy szakmailag a már megkezdett
úton haladjunk tovább. Olyan szakmai
programokra pályázunk, amelyek segí-
tik, a gyerekeket és fiatalokat abban,
hogy a néptánc és népzene világával
párhuzamosan megismerjék az adott
tájegység hagyományait is. Tervezzük
még, hogy tartunk táncházat is, ahová
szeretettel várunk mindenkit, aki sze-
reti a néptáncot és a jó hangulatot.
További szép sikereket kívánunk nek-
tek! Aki pedig kedvet kapott és szeret-
ne csatlakozni az együtteshez az to -
vábbi információt a Mûvelõdési Köz -
pont recepcióján kaphat a próbák idõ -
pontjáról.

»BL

Közösséget is épít a néptánc
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Celldömölk Város Önkormányzatá-
nak Polgármestere pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévõ
alábbi költségelven megállapított
lakbérû lakás bérbeadására:
Celldömölk, Sági u. 12/A 1/5.
A lakás jellemzõi: komfortos (gáz -
konvektoros), 1+2 félszoba, elõszo -
ba, konyha, fürdõszoba, WC.
Területe: 53 m2

Bérleti díja: 32.595 Ft/hó
A bérleti díjat az önkormányzat a
pia ci értékrendhez igazítva, rendele-
tében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2017. január
16-tól telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján hétfõ-csütörtök
8-16, péntek 8-12 óráig.

Pályázat benyújtásának határideje:
2017. január 24. (kedd) 9 óráig 
A pályázatot írásban, lezárt boríték-
ban kell benyújtani. Pályázati adatlap
átvehetõ a Közös Önkormányzati
Hivatal105-ös irodájában. A borítékra
rá kell írni, hogy „Lakás pályázat”, il-
letve a megpályázott lakás pontos cí-
mét. A beérkezett pályázatok felbon-
tására: 2017. január 24-én (kedd) 10
órakor kerül sor a Közös Önkormány-
zati Hivatal tanácskozó termében. A
bérleti jogot az nyeri el, aki több havi
bérleti díj elõre történõ megfizetését
tudja vállalni. Több azonos ösz sze gû
ajánlat esetén az ajánlat tevõk között
licitet tartunk a bo ríték bon tást köve -
tõen.

Ezen felül a bérleti szerzõdés meg -
kötésekor a leendõ bérlõ köteles 2
havi lakbérnek megfelelõ összeget
óvadék címén befizetni, valamint a
bérleti szerzõdést közjegyzõi okirat-
ba kell foglalni, melynek költsége a
bérlõt terheli. 
A bérbeadás idõtar tama: határozott
idõre, legfeljebb 5 évre szóló bérleti
szerzõdés köthetõ a lakásra.
Szerzõdéskötés és bérbe adás vár -
ható idõpontja: 2017. január 25.
További információ a Közös Önkor -
mányzati Hivatal ügyintézõjénél,
Cell  dömölk, Városháza tér 1., 105-ös
iroda, illetve a 95/777-813-as a
70/331-5715-ös vagy a 70/977-
1318-as telefonon kapható.

A harmadik reformátori alapelv a Sola
gratia, azaz az egyedül kegyelembõl
elve. Mintha csak az ádventi idõ is errõl
szólna most nekünk. Hiszen azt hirdeti,
hogy az ember nem tud a maga
erejébõl Istennek megfelelni, törvé-
nyének eleget tenni. De mennyei
Atyánk nem akarta és nem akarja ma
sem, hogy az ember elvesszen. Ezért
küldte el egyszülött Fiát ebbe a földi
világba, hogy amit az ember nem tud
megtenni, azt Õ tegye meg az ember
helyett. Hiába igyekezünk ugyanis, bû -
neink elválasztanak és egyre távolabb
visznek Istentõl. Nem tudjuk Istent
elérni. Ezért Õ jött közénk, Õ közeledett
hozzánk. Ráadásul egy kisgyermek ké -
pében tette meg ezt az elsõ karácso-
nyon, akit mindenki el tud fogadni.
Szegény és egyszerû, már-már meg-
alázó körülmények között érkezett a
világba, hogy ne csak a gazdagoké, a
kiválasztottaké, hanem minden em-
beré lehessen. Mert valóban mindenkit
meg akar menteni. 
Akkor figyelünk igazán Istennek erre a
lehajló szeretetére, kegyelmére, ha szí-
vünkben válaszra talál. A reformáció ta-
nítása szerint úgy hálálhatjuk meg Isten
kegyelmét, ha mi is így tudunk és így
akarunk fordulni minden embertársunk
felé. Az „egyedül kegyelembõl” refor-
mátori elv így vezet el odáig, hogy nem
csak a reformáció tanítását elfogadó
ember számára jelent lelki erõt, hanem
az egész társadalom számára jelent se-
gítséget. Hiszen Jézus tanításából kiin-
dulva úgy mutathatjuk meg Isten in-
gyen kegyelme feletti örömünket és

hálánkat, ha mi is így, csu pán szere -
tetbõl kegyelmes segítséggel tudunk
fordulni a rászorulók felé. Ezért a refor-
máció egyházai számára mindig fontos
feladat volt az egyes emberek szintjén
éppen úgy, mint intézményes keretek
között a rászorulók felkarolása. Azon
családok segítése, ahol testi-szellemi
fogyatékossággal élõket nevelnek.
Ezért alakultak meg diakóniai intézmé-
nyeink, ahol állandó orvosi felügyelet
mellett ápolják és gondozzák a
fogyatékossággal élõ testvéreinket. De
ugyanígy az idõsek felkarolásában is
igyekszünk példát mu tatni. Magyar -
országon is sok idõs otthont mûköd -
tetnek a reformáció egy házai, vagy ép-
pen otthonaikban igyekeznek ellátni
mindazt, amire idõs testvéreinknek
szüksége van. Ilyen intézmény mûködik
bobai központtal városunkban is. De az
alkoholprob lé mákkal küzdõk gondozá-
sában éppen úgy, mint a hajléktalanok
ellátásában és a leányanyák segítésé-
ben is végezzük szolgálatunkat. Mind -
ezekben az intézményekben nem azt
kutatják a dolgozók, hogy ki miért ke-
rült ilyen helyzetbe. Legfeljebb azért,
hogy a bajok gyökerét megtalálva se -
gítsenek a vég sõ megoldásban is, ha
lehetséges. Mert ahogyan Isten látja
szükségünket és tehetetlenségünket,
ezért kegyelmével fordul felénk, hogy
megmentsen minket; úgy igyekeznek
az intézményi keretek között is kegyel-
mes szeretettel segíteni, felemelni.
Mind ezzel nem csak az Istenre figyelõ
embereket igyekeznek segíteni a refor-
máció egyházai. Isten személyváloga-

tás nél kül mindenkit kegyelmével akar
meglátogatni, aki ezt elfogadja. Csak
akkor lehetünk mi is példájának kö -
vetõi, csak úgy hálálhatjuk meg kegyel-
mét, ha mi is személyválogatás nélkül
mindenki felé fordulunk szeretettel.
Ezért az intézmények sohasem a vallá-
sosságot, vagy éppen a felekezeti ho-
vatartozást vizsgálják, hanem a rászo-
rultságot. A protestáns intézmények
ezért mindenkit fogadnak és mindenkit
ellátnak lehetõségeikhez mérten. Mind -
ezzel példát adnak az egyes emberek-
nek is a kegyelmes szeretetre. Segítik
nevelni önmagunkat a másik, a fogya -
tékossággal élõk befogadására, a rá-
szorulók felkarolására. Tanítva min den -
kit arra, hogy nem a külsõ megjelenés,
nem az ápoltság, nem a szellemi ké-
pességek számítanak, hanem az, hogy
mindannyian emberek vagyunk,
ugyan annak az Istennek a teremtmé-
nyei. Így mindannyiunkat ugyanaz a
tisztelet és törõdés illet meg egymás
részérõl, ahogyan Isten is törõdéssel és
szeretettel fordul felénk személyválo-
gatás nélkül.
A harmadik reformátori alapelv ilyen
módon ad értéket az egész társadalom
számára. Észrevétlenül, mégis segítve
nemcsak az Istenre figyelõket, hanem
minden embert. Fon tos lenne, hogy mi-
nél többen meglássuk és átérezzük
ennek az alap elvnek a jelentõségét sa-
ját életünkkel kapcsolatban. Ha ez
megtörténik, akkor annak mások felé
megmutatkozó magatartásunkban is
eredménye lesz min denki javára. 

»RÁC DÉNES EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

A reformáció értékei III.: Sola gratia

Pályázati hirdetmény
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Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármestere pá-
lyázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi
költségelven megállapított lakbérû lakás bérbeadására:
Celldömölk, Sági u. 198/1.
A lakás jellemzõi: komfortos (szilárd tüzelésû), 2 szoba,
közlekedõ, elõ szo ba, konyha, fürdõszoba+WC.
Területe: 80 m2

Bérleti díja: 35.000 Ft/hó
A bérleti díjat az önkormányzat a pia ci értékrendhez iga-
zítva, rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2017. január 16-tól telefonon
történõ elõzetes egyeztetés alapján hétfõ-csütörtök 8-
16, péntek 8-12 óráig.
Pályázat benyújtásának határideje:
2017. január 24. (kedd) 9 óráig
A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani. 
Pályázati adatlap átvehetõ a Közös Önkormányzati Hivatal
105-ös irodájában. A borítékra rá kell írni, hogy „Lakás -
pályázat”, illetve a megpályázott lakás pontos címét.
A beérkezett pályázatok felbontására: 2017. január 24-én
(kedd) 10 órakor kerül sor a Közös Önkormányzati Hiva tal
tanácskozó termében. A 247/2016.(XII.23.) számú képvi -
selõ-testületi határozat alapján a pályázónak minimum
10 hónap lakbér kifizetését kell vállalnia. 10 hónap alat-
ti lakbér kifizetését vállaló aján lat tevõ pályázata ér vény -
telen. Több azonos össze gû ajánlat esetén az aján -
lattevõk között licitet tartunk a borítékbontást követõen.
Ezen felül a bérleti szerzõdés meg kötésekor a leendõ
bérlõ köteles 2 havi lakbérnek megfelelõ összeget óva -
dék címén befizetni, valamint a bérleti szerzõdést köz -
jegyzõi 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 vár ható idõpontja: 2017.
január 25.
További információ: Közös Önkor mányzati Hivatal ügy -
intézõjénél, Cell dö mölk, Városhá za tér 1. 105-ös iroda, il-
letve a 95/777-813-as a 70/331-5715-ös vagy a 70/977-
1318-as telefonon kapható.

Pályázati hirdetmény
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2016. december 19-én ünnepelte a Vas
Megyei Kézilabda Szövetség fennállásá-
nak 70. évfordulóját Bükön. Az ünnepi
díjátadón Farkas Ágnes, a vasi szövet-

ség elnöke és Majthényi László, a me -
gyei közgyûlés elnöke adta át az elis-
meréseket a támogatóknak és a sport -
ágat leginkább népszerûsítõknek, köz-

tük négy celldömölkinek. Sala mon né
Csótár Adrienn korábban a Ber zsenyi
Dániel Fõiskola csapatát erõsí tette játé-
kosként, majd hazaköltözve a CVSE já -
tékosaként és edzõ jeként tevékenyke-
dett hosszú évekig. Somlai Sán dort az
NB I-ben nyúj tott teljesítményéért illeti
meg a kitüntetés. Elis merést kapott
Süle Nándor mint neve lõedzõ és a régió
talán legnagyobb kézilabda-fesztiválját,
a Cell-Cupot több évtizede szervezõ és
életben tartó ötlet gazdája, valamint
Szabó Lóránt, aki hét évig tevékenyke-
dett a ké zilabda szakosztály élén, és ko-
moly érdemeket szerzett az utánpótlás-
csapat felnevelésében.
Fehér László polgármester és Söptei
Józsefné alpolgármester-asszony a vá-
ros nevében ajándékkal köszöntötte a
megjelenteket, ezzel is megköszönve a
városért végzett tevékenységüket.

***
Az esemény után néhány nappal
értesültünk a sajnálatos hírrõl, misze-
rint Szabó Lóránt, a kézilabda szakosz-
tály vezetője 61 éves korában elhunyt.

»LA

2016. december 10-én került megren-
dezésre a már hagyománnyá vált Mi -
kulás Kupa az Alsósági Sportcsarnok -
ban. A tornán 9 csapat vett részt, így a
mérkõzések 2 csoportban zajlottak. Az
A csoport mérkõzéseit az Aranylábú
Vastyúkok, a Rehab Team, az Ölbõ, és a
házigazda Alsósági Tigrisek játszották.
A csoport elsõ két helyezettje juthatott
tovább az elõdöntõbe. A csoport
másodikként végzõ, továbbjutó helyét
az Aranylábú Vas tyúkok szerezték meg,
míg veretlenül a házigazda Alsósági
Tigrisek jutottak tovább csoport el -
sõként. A B csoport résztvevõ csapatai
voltak Nyárád, Vép, Kópháza, Dénesfa
és Devecser. Izgal mas és szoros
mérkõzéseket láthattunk, az utolsó
meccsig nyitott volt a továbbjutást érõ
második hely sorsa. Az biztos volt,
hogy csoportelsõként Nyárád zárja a B
csoportot, Kópháza és Vép csapata vi-
szont fej-fej mellett haladva küzdöttek
a második helyért. Az már biztos volt,
hogy Kópháza 7 ponttal fejezte be a
csoportmeccseket, Vép nek azonban
még volt egy mérkõzése az addig
pontot sajnos nem szerzõ, de lendüle-

tesen játszó Dénesfa ellen. E mérkõzést
megelõzõen Vépnek 6 pont ja volt. Gyõ -
zelem vagy döntetlen ese tén egyér -
telmûen õk jutnak tovább a második
helyen, egy esetleges vereség követ-
keztében viszont már Kópháza, így hát
sorsdöntõ volt az utolsó cso port mér -
kõzés. Szoros mérkõzésen alakult ki a
3-3-as végeredmény, így Vép lett a
csoport másodikként továbbjutó csapa-
ta, Kópháza búcsúzott. Így kiala kult az
elõdöntõk menetrendje is: Alsó sági
Tigrisek–Vép valamint Arany lábú Vas -
tyúkok–Nyárád. Az elsõ elõdöntõ ki-
egyenlített és szoros párharc volt, a
házigazda Tigrisek szerezték meg a ve-
zetést. Mindkét kaput támadások sora

fenyegette, a kapusok azonban nagyon
jól helytálltak. Egy kontratámadást
követõen azonban 1 perccel a mér kõ -
zés vége elõtt a hazaiak ismét betalál-
tak, beállítva így a 2:0-s végered-
ményt, amely a Tigrisek szá mára a
dön tõt jelentette. A másik elõ döntõben
már szorosabb mérkõzést láthattunk, a
rendes játékidõben nem is született
eredmény (2:2), így a mér kõzést 7 mé-
teresekkel döntötték el a csapatok,
melyben a Vastyúkok kerekedtek felül,
4:3-ra hozva a mérkõzést. A 3. helyért
így Nyárád és Vép csapott össze, mely-
ben Nyárád kerekedett fe lül. Az elsõ
helyért a Vastyúkok csaptak össze a
házigazda Tigrisekkel; végül a hazai
csa patnak sikerült itthon tartani a ku -
pát. A legjobb mezõnyjátékos a Nyá rád
csapatát erõsítõ Török Patrícia lett, a
legjobb kapus a Vastyúkok csapatában
játszó Kiss Virág, a gólkirálynõi címet a
hazai Tanai Dalma szerezte meg 8 lõtt
góljával. A szilveszter kupa is hazai
sikerrel végzõdött szintén nehéz to-
vábbjutással és a legjobb kapus kie-
melkedő hozzájárulásával.

»ZSÖMLYE VIKTÓRIA

Hírek az Alsósági Tigrisek háza tájáról



13

Új Kemenesalja  »  2017. 01. 13. »  S P O R T

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

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Városi
Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG:
Dummel Ot tó, Far kas Gá bor, Gyuricza Imre, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Ta kács Má ria,
Vajda Zsuzsa, Hor váth La jos (örö kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Cell dö mölk, Dr. Géfin tér 1. Te le fon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOM DA: Logomotív Kre a tív Mû hely Kft. Szom bat hely • ISSN 0865-1175 • LAP ZÁR TA: min den pá rat -
lan hét pén tek • ELÕ FI ZE TÉS VI DÉK RE: egy év re 1.440 Ft, fél év re 780 Ft, egy hó nap ra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.

Új

»

I M P  R E S   S Z U M

Már itt is az újév, itt a január, rövidesen
indul a felkészülés, és ha az idõjárás is
úgy engedi, akkor már februárban a ta-
vaszi idény. Friss hírek híján ilyenkor
összegzések, rangsorolások jelennek
meg zömében, ezekbõl szemezgetünk,
kérdéseket feltéve és válaszokat adva.
Tudja, hogy melyik csapat vált edzõt
tavaszra?
Az biztos, hogy az alapításának tizedik
évfordulóját ünneplõ Király SZE és a jó-
val patinásabb Kemenesalja igen. A
kettõ ott függ össze, hogy az õszi
idényben a Kemenesalját irányító He -
gyi László teszi át a székhelyét e tekin-
tetben is Szombathelyre. Egyben ki is
bújt a szög a zsákból, mert Hegyest az-
zal bízták meg, hogy stabil NB III-as
csapatot hozzon össze a megyeszékhe-
lyen, illeszkedve ezzel a Haladás és az
Illés Akadémia kívánatos struktúrájába.
Erre persze idén már nincs esélye a
gárdának, hiszen meglepetésre a kö -
zép mezõny alsó régiójába tartoznak a
11. helyükkel. A Kemenesaljának ez zel
a váltással valószínûleg tovább súlyos-
bodott a helyzete, mindenesetre az
utolsó helyrõl pontszámban jelentõsen
leszakadva folytathatják majd az új
edzõvel a bajnokságot.
Tudja, ki volt az õsz legszimpatikusabb
edzõje a közönségszavazatok alapján? 
Persze, hogy most nem Dárdai Pálról

lesz szó, sõt nem is egy edzõrõl,
hanem egy edzõpárosról. A Vasifoci
népszerûségi szavazásán a rumi csapat
edzõpárosa Pup András és Somogyi
Gábor diadalmaskodott 203 szavazat-
tal. Kiemelkedett még Heiter László, a
szentgotthárdi edzõ a maga 168 szava-
zatával, a többiek 15-30 szavazatszám
között kaptak. A sorrendiséget bizo-
nyára nagymértékben befolyásolta,
hogy a rumi együttesnek van egy távo-
li, de lelkes szurkológárdája. Õk a Pécsi
Tudomány Egyetem volt kollégistái,
akik közösségüket az egyetemi évek
alatt kalózoknak nevezték és innen
már evidens a közös igazodási pont,
ami maga a rum. Mivel úgy gondolták,
a legjobb rum Rumban található, azóta
már több kihelyezett kalóznapot tartot-
tak a településen, összekapcsolva per-
sze az eseményt egy nem mindennapi
szurkolással a focipályán.
Tudja, melyik együttes volt a legsport -
szerûbb az õsz folyamán?
A fair play verseny pontozásos sziszté-
ma szerint zajlik, minden sárga, piros
lap, egyesületi büntetés hibaponttal
jár, értelemszerûen a legkevesebbet
gyûjtõ csapat a legsportszerûbb. Nos,
ebben a versenyben is a Körmend áll
az élen, a 28 sárga lapon kívül nem
volt kiállításuk és egyesületi szintû fe-
gyelmi büntetésük sem. Ez talán nem

meglepõ, hiszen olyan pontfölénnyel
(direkt nem játékfölényt írtam) vezet-
nek, hogy nincs okuk a pályán az ide-
geskedésre. A második a celli csapat a
mezõny legkevesebb sárga lap számá-
val (24), de volt három piros lapunk is,
így nemcsak a tabellán állunk a Kör -
mend mögött a második helyen, ha -
nem itt is. Talán meglepõ, és nem
szemrehányásként említem a Keme -
nes alja harmadik helyét, de a tabellán
elfoglalt utolsó helyezésük azt mutatja,
hogy a kelleténél egy kicsit talán ma-
gasabb szinten húzták meg a ke mény -
ségük sportszerûségi szintjét. 
Melyik gól lett az õszi évad gólja?
A szurkolói szavazás eredménye szerint
az évad gólja a Jánosháza–Uraiújfalú ta-
lálkozó második vendéggólja lett. Maga
a gól sem volt mindennapi, az oldal -
vonal mellõl a tizenhatos vonalának
magasságából egy szabadrúgásból a
labda a hosszú sarok pipájában kötött ki.
Bizonyára a gólok góljának szavazásán
az sem volt mindegy, hogy ki rúgta a
szabadrúgást, õ nem más, mint Papp
Zoltán, a 48 éves sportember, aki azon a
meccsen csapatának játékos hiánya
miatt kényszerûségbõl állt be és nem a
számára ismerõs kapus pozícióba, ha -
nem mezõnyjátékosként. Lehet, hogy
ha pályát nem is, de szerepet tévesz tett
néhány évtizeddel ezelõtt? Erre a kér-
désre nem tudom a választ, de a tavaszi
folytatásban még akár ez is kiderülhet.

»DOTTO

A Városi Sportcsarnok volt a helyszíne a
VulkánSport Egyesület rendezte XXVIII.
Szilveszter Kupának, amit három kate-
góriában rendeztek meg az idén is, és
ebben az évben végre sikerült mindhá-
rom kategóriában hazai érdekeltségû
csapatnak nyernie.
A december 27-ei elsõ nap az öreg fiúké
volt és a Bagolyvár Sörözõ meg védte
tavalyi elsõségét, idén a dön tõben a
jánosházi Sirálycsordát gyõzték le. A
gyõz tes csapat névsora: Csefko József,
Kolonics Ferenc, Pécz Károly, Jánosa
István, Palkovics Péter, Szalai Zsolt, Né -
meth Zoltán, Kóbor István, Sza bó Csaba
és Palkovits Balázs. A legjobb mezõny -

játékos és egyben a gólkirály Palkovics
Péter lett a nyertes csapatból, a legjobb
kapus cím Tóth Árpádé lett az ezüst ér -
mes csapatból. A következõ versenynap
a hölgyeké volt, itt a 11 csapat közül az
Alsósági Tigri seké lett a végsõ gyõzelem,
éppen a tavalyi kupagyõztes Kópházától
elhódítva nagy küzdelemben a címet. A
gyõztes csapat névsora: Söp tei Vivien,
Söptei Noémi, Takács Éva, Haj mási Fanni,
Csupor Erika, Somogyi Alexand ra, Simon
Titanilla, Gelesits Luca, Gele sits Réka, Kiss
Dóra, Papp Cintia, Tanai Dalma. Itt egy
különdíj is jutott a hazaiaknak: a legjobb
kapus Söptei Vivien lett. A legnagyobb
létszámot (16 csa pat) felvonultató fel -

nõtt amatõr tornán tulajdonképpen az
öregfiúkhoz hasonlóan címvédés történt,
de mégis más név kerülne bevésésre a
kupára, mint tavaly, jelesül a patinás
S.A.P Autó pa tika név. Az együttes a
döntõben a szintén celli kötõdésû Zöld
Sasokat gyõzte le. A gyõztes csapat név-
sora: Szép Tamás, Szép Dániel, Lempeg
Oli vér, Németh József, Piri Balázs, Amb -
rus Attila, Kovács Krisztián, Szalai Zsolt,
Nagy Roland, Ba ranyai Zsolt. A gólkirályi
címet Németh József érdemelte ki az
S.A.P Autópati ká ból, míg a legjobb Zöld
Sas nemcsak saját csapatában, hanem az
egész me zõny ben Manga nelli Attila lett. 

»DOTTO

Kérdések és válaszok

Huszonnyolcadszor is: szilveszteri teremtorna
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Tankoljon jó minõséget jó áron!

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

Celldömölk–Izsákfa (Bokod puszta)

Faipari üzemünkbe férfi munkaerõt 
keresünk!

Asztalost, betanítottmunkást.
Targonca vagy motorfûrész szerelõk felvételi elõnyben!

Érdeklõdni lehet: 06 30/6364-021 
telefonszámon 07–17 óráig.



Sikeres frisstészta-gyártó családi vállalkozásunk 
celldömölki székhelyén az átépítési munkálatok befejeződtek.

Szeptembertől ismét elindul a gyártás, ahova állandó alkalmazottaink
mellé új munkatársakat keresünk.

Várjuk 
élelmiszeripari végzettségű, szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak,

villanyszerelő: vezérléstechnikai, automatizálási, mechatronikai, elektronikai 
jártassággal rendelkezők jelentkezését.

Amit kínálunk:
 azonnali munkakezdés
 három műszakos munkarend
 cafeteria
 hosszú távú biztos munkalehetőség
 előrelépési lehetőség
 ingyenes céges buszjárat
 tömegközlekedéssel való bejárás esetén 100%-os támogatás

Jelentkezés önéletrajz megküldésével a m.szegedine@wewalka.hu e-mail címre, 
vagy postai úton Szegediné D. Mónika részére. Címünk: 9500 Celldömölk, Pápai u. 27. 

Érdeklődni a 06-95/525-367-es telefonszámon lehet.



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

Fázik, vacog?
Szigeteljen!

Isover hõszigetelõ paplanok,
Hungarocell táblák 

Öntapadós ablak és ajtószigetelõk
Reklám áron, raktárkészletrõl!

Gipszkarton, OSB!
Normál, impregnált és tûzgátló gipszkarton

Gipszkarton profilok minden típusban
Gipszkartoncsavarok, beütõ dübelek
Direkt függesztõk, profil összekötõk

OSB sok-sok vastagságban

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!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 

csomagolt élelmiszerek, szendvics, csomagolt élelmiszerek, szendvics, 
kávé- és forró csoki különlegességek!kávé- és forró csoki különlegességek!

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

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

Cell-tank


