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Boldog karácsonyt!Boldog karácsonyt!



Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
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Legyen szerencséje!
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kávé- és forró csoki különlegességek!
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gazdászoknak szóló kedvezményeinkért
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Tisztelt Olvasók! Kedves Mindnyájan!
Az év tizenkét hónapja alatt mindegyik-
ben megtaláljuk azt, ami miatt szeret-
jük. Mégis mindig a december az, amit
leginkább várunk. Várjuk az ünnepet, a
karácsonyt. Idén azonban a világjárvány
miatt másként készülõ dünk.
Most csak visszaemlékezni tudunk arra,
hogy évek óta, így tavaly is közösen töl-
töttük a várakozás idejét a város terein
való gyertyagyújtásokkal. Az izsákfai és
alsósági városrészeken, Celldö mölk köz-
pontjában, a Szentháromság téren lévõ
koszorúkon négy hétvégén lobbantak
fel a hit, a remény, az öröm és a szere-
tet fényei, miközben a helyi óvodások
és iskolások, elõadómûvé szek és
mûvészeti csoportok ünnepi mûsorokkal
ajándékoztak meg bennünket. Szokásos
volt, hogy egyesületekkel és intézmé-
nyekkel összefogva jótékonysági konc-
erteket, programokat szerveztünk,
azonban most ezek is elmaradnak. Idén
az advent, a karácsonyra való felkészü-
lés négy héten át tartó idõszaka alatt, a
közösségi együtt lét helyett azonban kü-
lönösen nagy hangsúlyt kap az otthon,
a családi körben történõ várakozás.
2020 küzdelmes év volt számunkra itt,
Celldömölkön és mindenhol a világon.
Küzdelmes, sokat tanító esztendõ volt.
Küzdelmes, sok veszteséggel járó évet
tudhatunk magunk mögött. A COVID-
19, a 2019-ben kezdõdött koronavírus
okozta megbetegedés súlyos áldoza-
tokkal járt. Sajnos városunkban is egy-
re több a megbetegedés, és sajnálato-
san többen, ismerõseink, barátaink, ro-
konaink, családtagjaink hunytak el a
betegségben vagy szövõdményeiben.
Sokan átestünk rajta, és csak bízni tu-
dunk benne, hogy nem viselte meg a
szervezetünket annyira, hogy tartós
következménye legyen. Sokan család-
tagjainkért, barátainkért, munkatársa-
inkért aggódtunk, és igyekeztünk mel-
lettük, helyettük is helyt állni. Jó ma -
gam is átestem a koronavírus-fertõ -
zésen, november végétõl december
közepéig három hetet töltöttem karan-
ténban. Ez idõ alatt távmunkában dol-
goztam, telefonon egyeztettünk a
munkatársakkal a szükséges ügyekben,
feladatokban. Ez annál is fontosabb
volt, hiszen Magyarország Kormánya
elõször március 11-én, majd november
4-én ismét rendkívüli jogrendet hirde-
tett, veszélyhelyzet elrendelésérõl
dön tött, aminek következtében a pol-
gármestereket ruházták fel a képvi -
selõ-testületeket megilletõ hatáskörök-

kel. Tavasszal is megtettem és most is
kikérem egy tágabb grémium, a helyi
operatív bizottság, a képviselõ-testület
véleményét, de a döntéseket nekem
kell meghozni.
Nem könnyû feladat ez. Hiszen az el-
múlt közel két évtizedben, építve az
elõzményekre, az elõdök munkájára a
folyamatos fejlesztésekkel, a város biz-
tonságos mûködtetésével értékeket
hoz tunk létre. Most ezek az értékek ke-
rültek veszélybe, hiszen nehezebb
anyagi körülmények közé kerültünk.
Mint ahogy sajnos a családoknak, úgy
az önkormányzatnak is nehéz gazdál-
kodni. Jelentõsen átalakult a város költ-
ségvetése: az állam adóbevételeket
vont el, csökkennek a bevételeink, mi-
vel bevételt termelõ intézményeket,
létesítményeket kellett bezárni, viszont
nõttek a fertõzés elkerülése céljából
szükséges kiadásaink. Sajnos a város-
ban mûködõ egyéni vállalkozók, ki-
sebb-nagyobb vállalkozások, cégek ne-
hézségekkel küzdenek. Többen elveszí-
tették a munkájukat, kevesebb lett a
bevételeik, ezáltal csökkentek a város-
nak befizetett adók. Sajnos arra kény-
szerültünk volna, hogy januártól adó-
emelést hajtsunk végre, azonban ezt a
lehetõséget a kormány az utolsó pilla-
natban megvonta az önkormányzatok-
tól. Tudom, hogy nagyon sok családban
minden forintnak helye van, sõt még
kevés is a meglévõ forint. De arányai-
ban nem lettek volna magasak a meg-
emelt adók. Például a kommunális adó
egy családra, adótárgyra vonatkoztatva
éves szinten plusz háromezer forintot
jelentett volna. Összességében viszont
azt jelentette volna, hogy kiegyensú-
lyozottabb lehetett volna a következõ
évi költségvetésünk. Hogy könnyebben

megõrizzük azokat az értékeket, ame-
lyeket megteremtettünk, bölcsõdét,
óvodákat, gyógyfürdõt, a városszépíté-
sért is felelõs Városgondnokságot,
mûvelõdési központot, Vulkánparkot,
sportlétesítményeket, amiket nap mint
nap családtagjainkkal együtt haszná-
lunk. Szeretnénk megtartani a munka-
helyeket, utak felújításával komforto-
sabbá tenni a várost. Vannak terveink,
és bízunk benne, hogy sikerül majd
együtt, mindannyiunk érdekében váro-
sunkat a megszokott és joggal elvárt
magas színvonalon mûködtetni.
Ezen a nehéz karácsonyon tegyük le a
város képzeletbeli karácsonyfája alá
mindazt, amit idén magunkénak tud-
hatunk: az önkormányzati hivatal köz -
remûködésével például a felújított
Koptik óvodát, az új alsósági központot,
a Kodály-lakótelepi sportparkot, amit
napelemes rendszerrel megvilágítot-
tunk, így este is lehet használni, vala-
mint a megújuló alsósági konyhát.
Számokról most nem beszélek, ezt
máskor megteszem, de több száz mil-
lió forint saját forrás és támogatás be-
vonásával történtek meg ezek a beru-
házások, amelyek értünk, celldömölki-
ekért vannak.
Néhány nap, és itt van karácsony.
Kívánom, hogy ebben a lelkileg és fizi-
kailag is megterhelõ esztendõben ez a
néhány nap jelentse mindenki számára
azt, amit szeretne. Nem biztos, hogy
mindenki azzal lehet, azzal ünnepelhet,
akivel szeretne, de gondoljunk egymás-
ra, családtagjainkra, barátainkra, isme rõ -
seinkre. Biztassuk egymást, segítsünk
egymásnak, vigyázzunk egymásra.
Békés, boldog karácsonyt kívánok.

»FEHÉR LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER

2020 karácsonyára



4

Új Kemenesalja  »  2020. 12. 18.Ü N N E P   «

Ebben az esztendõben – ahogyan min-
den más – a karácsony ünnepére való
készülésünk is másként alakul, mint
korábban. Ki szomorúan veszi tudomá-
sul ezt a tényt, kiben félelem bujkál
valahol; de a legtöbbek szívében-lelké-
ben ott van a felháborodás érzése is:
Hát már a karácsony sem lehet a régi?
Szentesti istentisztelet ugyan talán
lesz, de az sem mindenhol. És ha lesz
is, csak szájmaszkban; biztosan elma-
rad a gyermekek kedves mûsora; nem
lesz úrvacsora, az alkalmon pedig vi-
gyázni kell a távolságtartásra. És oda-
haza sem a megszokott módon, össze -
gyûjtve esetleg az egész nagy csalá-
dot, hanem csak korlátozottan lehe-
tünk együtt. Mindez pedig nem is csu-
pán azért, mert az elõírások betartását
ellenõrzik; hanem sokkal inkább azért,
mert vigyáznunk kell és vigyázni aka-
runk egymásra! 

Mégis, ez a karácsony – éppen a meg-
szokottól jelentõsen eltérõ körülmé-
nyek miatt – számomra lehetõség arra,
hogy jobban átéljem, jobban beleéljem
magamat karácsony igazi lényegébe.
Egy kicsit ugyanis hasonlít ez a kará-
csony az elsõ karácsonyra. Akkor az
Isten tervébe illeszkedve a császári
rendelet mozdította ki megszokott éle -
tükbõl az embereket, és kellett min-
denkinek, Józsefnek és Máriának is
messzire indulnia, hogy az összeíráson
megjelenjenek. Különösen Máriának,
de Józsefnek sem volt kényelmes,
szép, megszokott gyermekáldásra való
várakozás és készülõdés. Arról nem is
beszélve, hogy a gyermek érkezése
mennyivel nehezebb lehetett ahhoz
képest, ha a család otthonába érkezhe-
tett volna meg. Ma a világjárvány bo-
rítja fel a kényelmes, megszokott,
meghitt ünnepi készülõdést és ünnep-
lést. Sokkal nehezebb minden, ha való-
ban vigyázni akarunk idõsebb és fiata-
labb szeretteinkre, és minden ember-
re! De talán ma is azért cselekszik így
az Isten, hogy mint az elsõ karácso-
nyon, jobban figyeljünk rá, értünk vég-
hezvitt hatalmas cselekedetére? Talán
lehetõség ez a furcsa karácsonyi ünnep
arra, hogy meglátva még nagyobb
öröm mel fogadjuk Isten ajándékát!
Talán kevésbé vonja el figyelmünket
kinek-kinek a saját megszokott ünnep-
lése, mert úgy nem ünnepelhetünk. Ha
igazi ünnepet akarunk, akkor most
másként kell ünnepelnünk! Ebben a
másban, furcsában és talán nehezeb-

ben még jobban megláthatjuk és
öröm mel fogadhatjuk: Immánuel – ami
azt jelenti: velünk az Isten. 
Mert karácsony lényege nem az aján-
dékozás. Nem a terített asztal, és bár-
milyen furcsa, de nem is a családi
együttlét. Karácsonykor mindezeknek
az igazi üzenetre kell irányítania a fi-
gyelmünket. Mert karácsonyra, Jézus
születésének ünnepére készülve és azt
ünnepelve arra figyelünk, aki azért jött
el az elsõ karácsonyon, azért vállalta
ember létünk, azért szenvedett és halt
meg bûntelenül, hogy nekünk szaba-
dulást hozzon a bûnök következménye
alól. Istennek kegyelmes szeretetének
a megjelenését ünnepelhetjük kará-
csonykor. Amit addig csak vártak és re-
méltek az emberek, arról 2000 éve
tudjuk, hogy velünk van. Kézzel fogha-
tóvá vált mindannyiunk számára. Ezért
van reménységünk is minden nyomo-
rúság között. Az Isten hozzánk érkezõ
szeretete az, ami segíthet a járvány és
következményeinek legyõzésében ép-
pen úgy, mint emberi hibáink és kö-
vetkezményeinek legyõzésében. Mert
azt hirdeti, hogy nem nekünk kell küz-
denünk egyedül. Nem nekünk, akik
minden igyekezetünk ellenére annyi-
szor rosszul cselekszünk, annyi min-
denben hibásan döntünk, és akár aka-
ratunk ellenére is annyi bajt, sérelmet
és kárt okozunk önmagunknak és má-
soknak. De eljött az, aki magában nem
hoz újabb fájdalmakat, hibákat és vét-
keket, hanem még a mi bûneinket is
magára veszi, hogy azok következmé-
nyei ne minket sújtsanak.
Sõt, ennél többet is ünnepelünk. Az
elsõ karácsonykor történt eljövetelre
emlékezve várjuk azt, hogy másodszor
is eljöjjön erre a földre. Már nem mint
kisgyermek, hanem mint dicsõséges,
gyõztes király. Ugyan félelmetesnek
tûnik az a nap, mert mégis csak érez-
zük, hogy életünk nem olyan, mint
amilyennek mi magunk is szeretnénk;
hát még ha Isten elõtt kell számot ad-
nunk róla! De az ünnep éppen azt hir-
deti, hogy mindazok, akik rá tudják
magukat bízni az elsõ karácsonyon
megszületett bûnbocsátó kegyelmére,
részesülhetnek ingyen ajándékában is
a bûnbocsánaton keresztül. Ezért még-
sem kell félelemmel tekintenünk arra
a napra, ezért várhatjuk örömmel és
ünnepelve. 
Addig pedig azzal ünnepelhetünk iga-
zán, ha az elsõ karácsonykor Istentõl
kapott ajándékot elfogadjuk és hasz-

náljuk. Hiszen az egymástól kapott
ajándékok is csak akkor igazán örömöt
szerzõk mindenkinek, ha használjuk
õket. Akkor örül az, akitõl kaptunk va-
lamit, ha azt látja, hogy játszik a gyer-
mek a játékkal, amit kapott. Isten is
azért ajándékozott meg minket, hogy
használjuk ajándékát. A megbocsátás
ajándékát használjuk úgy, hogy tovább
adjuk azáltal, hogy mi is megbocsátás-
sal, a másik felé szeretettel tudunk és
akarunk fordulni nem csak karácsony-
kor, az ünnep alkalmával, hanem min-
denkor. Ez az az örömhír, amit kará-
csony valójában hirdet! A megbocsátás
és a szeretet lehetõsége az emberek
között, és még inkább Istennel való
kapcsolatunkban. Legyen ez az ünnepi
készülõdésünk alapja. És akkor legye-
nek bármilyenek a körülmények, akkor
is örömöt tudunk szeretni és örömöt
kaphatunk mi magunk is. Akkor is a
békesség növekedhet bennünk és ve-
lünk a körülöttünk élõk között is. Ennél
szebb, ennél nagyobb ajándék pedig
nem is lehet ebben a békétlen, zakla-
tott és rettegõ világban. Legyünk hát a
karácsonyi evangélium továbbadói mi
is. Áldott karácsonyt!

»RÁC DÉNES

EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Immánuel – Velünk az Isten!

Békés kará csonyt és 
egy boldogabb új évet 

kívánunk minden
kedves Olvasónknak!

Lapunk következõ 
száma – várhatóan –
2021. január 15-én 

jelenik meg.

»AZ ÚJ KEMENESALJA
MUNKATÁRSAI
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Advent második és harmadik vasárnapja
Mint köztudott, a járványhelyzet miatt
idén elmaradnak az adventi gyertya-
gyújtási ünnepségek, de a város és a
két városrész közterein kihelyezett ad-
venti koszorúkon hétrõl hétre fellob-
bannak a közeledõ karácsonyt idézõ
gyertyalángok.

Idén december 6-án volt advent máso-
dik vasárnapja, mely a remény vasár-
napja. A gyertya színe az elõzõ hetihez
hasonlóan a lila, jelentése azonban eltér
az elsõétõl. Míg az elsõ gyertya a hitet,
a második a reményt szimbolizálja szá-
munkra, utalva arra a reményre, amit az
Úr ébresztett a zsidóságban, hogy eljön
a Messiás, aki közülük való lesz.

A város adventi koszorúján a remény
gyertyájának lángja Söptei Józsefné al-
polgármester asszony közremûkö dé sé -
vel lobbant fel. „A hit után a remény a
nyitottságot jelenti a szívünkben, és
azt, hogy megnyitjuk szívünket mások
elõtt. Nagyon sokan vannak közöttünk,
fõleg ebben a vírusos idõszakban, akik
nehéz helyzetbe kerültek, akik egyedül
kénytelenek tölteni napjaikat. Még az
adventi gyertyagyújtást is egyedül te-
szik meg, és a magány maga a beteg-
ség. Ha van a környezetükben olyan,
akirõl tudják, hogy egyedül van, csak
egy apró szóval, egy figyelmességgel
adjanak nekik reményt a túlélésre!
Nem nagy dolgokról van szó, de egy
tál étel, szaloncukor, sütemény az éle -
tet jelentheti azoknak, akik a remény-
telenségben töltik napjaikat…”– osztot-
ta meg adventi gondolatait a városla-
kókkal Söptei Józsefné.
Az alsósági, valamint az izsákfai város-
részen Kovácsné Söptei Valéria önkor-
mányzati képviselõ gyújtotta meg a
második gyertyát a két település köz-
téri koszorúján.

*
Az idén december 13-án ünnepelt har-
madik adventi vasárnap minden évben
kiemelkedik a többi közül, advent má-

sodik felének kezdetét jelzi. Ez a nap
elõrevetíti a karácsony tiszta örömét és
békéjét. A korábbi két lila után az
egyetlen rózsaszín gyertyát gyújtjuk
meg. Már csak egy adventi vasárnap
választ el a karácsonytól, ezért az egy-
ház örömre szólít fel. 

A város adventi koszorúján a harmadik
gyertyát Karádi Mihály önkormányzati
képviselõ, a Városfejlesztési, Költség -
ve tési és Jogi-Ügyrendi Bizottság elnö-
ke gyújtotta meg. Adventi köszön tõ -
jében hangsúlyozta, hogy a harmadik
adventi vasárnapot „örömvasárnap”-
nak is nevezik, hiszen ekkor már Jézus
megszületésének – a fény, a szeretet
eljövetelének közelségét ünnepeljük.
„A rózsaszín az öröm színe. Ez a nap ki-
váló alkalom arra, hogy számba ve-
gyük, mi okoz örömet nekünk. Egyebek
mellett gondolhatunk arra is, hogy mi-
lyen értékesek az emberi kapcsolatok;
családunk, barátaink milyen örömfor-
rást jelentenek számunkra. Megérez -
het jük, honnan fakad boldogságunk, és

értékelhetünk, sõt átértékelhetünk dol-
gokat, eseményeket, személyeket.
Hogy ki minek örül, az mindenkinél
más és más… A várakozás idejének fe-
léhez értünk, karácsony ünnepe már itt
van a kertek alatt. Öltöztessük díszbe
szívünket!” – hangzottak el Karádi
Mihály adventi gondolatai.
Az alsósági városrészen a harmadik
gyertyaláng Kovácsné Söptei Valéria
önkormányzati képviselõ, részönkor-
mányzati tag közremûködésével lob-
bant fel, aki a következõ szavakkal kí-
sérte a gyertyagyújtást: „Az ezotéria
szerint advent harmadik vasárnapján
egy ragyogó fehér angyal jön a Földre,
jobb kezében fénysugarat tartva. Min -
denkihez odamegy, akinek tiszta szere-
tet lakik a szívében, és megérinti fény-
sugarával. Azután a fény ragyogni kezd
az emberek szemében, átjárja a testü-
ket, így még a legszegényebb, legsze-
rencsétlenebb emberek is átalakulnak,
és a béke, tiszta szeretet, boldogság
érzése tölti el szívüket.” 
Az izsákfai városrész adventi koszorú-
ján Horváth Miklósné részönkormány-
zati tag gyújtotta meg az öröm rózsa-
szín gyertyáját a következõ gondolatok
kíséretében: „Közeledik karácsony, ez
a szép, meleg, barátságos ünnep, az

esztendõ legszebb napja, melyen az
emberek, mégha olyan fásulttá, és ér-
zéketlenné is tette õket a hétköznapok
szürke melankóliája; felengednek hi -
deg ségükbõl, vidámak lesznek, derûs
lelkûek, mert a karácsony hangulata
megüli a lelküket. És a barátságos szo-
bák melengetõ mélyén felgyúló gyer-
tyák fénye mellett szívesen fognak ál-
dozni az otthon és a családi szeretet
szellemének.”                    »REINER ANITA
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A népi hagyomány szerint az év vége
felé közeledve egy varázslatos idõ -
szakot élünk meg. Luca napján (de -
cember 13-án) az asszonyoknak tilos
dolgozni: szõni, fonni, varrni, kenyeret
sütni, tüzet gyújtani. Nem szabad a
szomszédba menni, nem szabad sem-
mit sem kölcsönadni. Aki megszegi
ezeket az íratlan szabályokat, azt a
rontó, bûbájos Luca megbünteti: a tyú-
kok nem fognak tojni, fájni fog a szófo-
gadatlan asszony keze. A Dunántúlon
Luca napján dívott a kotyolás szokása,
amikor is a kisfiúk egészséget, bõséget
ígérõ varázsénekeket énekelve jártak
házról házra. Ki ne ismerné: Luca, Luca,
kitty, kotty, tojjanak a tiktyok!
A fiatal lányok szerelmi jóslással próbál-
koztak ezen a napon: a forró víz tetejére
legelõbb feljövõ, papíron férfinevet
rejtõ gombóc segítségével bepillanthat-
tak a jövõjükbe. Úgy tartották, a vízbe
öntött forró ólommal vagy viasszal a
jövendõbelijük foglalkozását tudhatják
meg. A legismertebb szokás a Luca szé-

kének készítése, amit ezen a napon
kezdtek el, és karácsonyig minden nap
dolgozniuk kellett rajta. A babonás népi
hagyomány szerint az éjféli misén erre
felállva megláthatták, kik a falu boszor-
kányai. Onnan ismerhették meg õket,
hogy láthatóvá vált a fejükön lévõ szarv.
A betlehemezés szokását hagyományo-
san a fiatal legények éltették. Házi
készítésû betlehemükkel házról házra
járva énekelve-táncolva adták elõ Jézus
születésének történetét. 
A karácsonyfa állítása nem olyan régi
szokás, csak a 19. századtól lett a kul-
túránk része. Kezdetben nem is állítot-
ták, hanem lógatták. A mestergeren-
dán a csúcsánál fogva függött a már
feldíszített fa. A regölés szokása (kará-
csony második napján) sok mindenben
hasonlít a már említett betlehemezés-
re, de ez kifejezetten õsi gyökerekkel
rendelkezik. A kereszténység elõtti
idõkbõl hoztuk magunkkal, maga a szó
nyelvészeink szerint finnugor eredetû
és összefügg a révüléssel. A regölõk,

akik mindig gyermekek, legények vagy
férfiak, kántáló hangnemû regöséne-
keikkel bõséget, egészséget, szeren-
csét varázsoltak némi adomány fejé-
ben. Aki egyszer is hallotta, sosem fe-
lejti: Adjon az Úristen ennek a gazdá-
nak két szép ökröt! Ezt a szép szokást
ma már csak hagyományõrzõ egyesü-
letek tartják.
Manapság is odafigyelünk rá, hogy mi
kerül a karácsonyi asztalra. Ilyenkor
elõnyben részesítjük a disznóhúsból
készült ételeket és a halat. Ezekrõl azt
tartják, hogy szerencsét hoznak, de
csirkét és pulykát nem szabad ilyenkor
enni, mert elkaparják a szerencsét. 
Szilveszterkor gyakran készítünk len-
csét, babot, mert ezeknek köszön he -
tõen sok pénzünk lehet abban az év-
ben. Az év utolsó napján a gonoszt
elûzõ céllal vált hagyománnyá a zajon-
gás, zajcsapás. Napjainkban a tûzijáték
is része ennek. Talán nem annyira hi-
szünk ezekben a babonákban, mégis
kultúránk részei, jó ha ezeket õrizzük.
Ezekkel a sorokkal kívánok az Ol va -
sóknak kellemes ünnepeket és szeren-
csés új esztendõt!               »BINCZE DIÁNA

Év végi népszokásaink

Milliárdos fejlesztés: megújulhat a
Celldömölk belvárosán átvezetõ fõút!
Emellett más jó hírekrõl is beszámolt
lapunknak Ágh Péter, a város ország -
gyûlési képviselõje.

– Akik figyelik a tevékenységemet,
azok láthatták, hogyha kellett
Celldömölk érdekében, a celli emberek
javára mindig is igyekeztem konstruk-
tívan együtt mûködni mindenkivel, aki
tehet a városért, legyen szó helyi ön-
kormányzatról, megyei vezetésrõl,
vagy éppen a Kormányról – mondta
Ágh Péter, majd hozzátette: ennek ré-
vén az elmúlt években számos fejlesz-
tést sikerült közös erõvel létrehozni:
gondoljunk csak a bencés rendházra, a
járási hivatalra, a gimnázium felújításá-
ra, vagy az uniós és hazai fejlesztésû
pályázatok megvalósítására. Annak ér-
dekében, hogy a város építése az itt
élõk igényei alapján folytatódhasson,
tolmácsoltam miniszterelnök úr felé a
celliek kérését. 
Ez a belvároson átvezetõ állami út fel-
újítása, melyet ahogy a polgármester,
úgy minden itt élõ is szorgalmazott –
folytatta a képviselõ. Mint mondta, ezt
követõen több szakmai egyeztetésen
vett részt az Innovációs és Technológiai
Minisztérium illetékeseivel és a me-
gyei Közút vezetõjével. Ágh Péter el-
mondta: a politikai döntést a novem-

ber 11-én megjelent Magyar Közlöny
tartalmazta, amely rögzítette azt a kor-
mányzati döntést, amely az út felújítá-
sáról szól. Errõl Fehér László polgár-
mester úrral együtt számolhattam be a
nyilvánosságnak. Az ügyben megfogal-
mazott korábbi levelemre adott vála-
szában az Innovációs és Techno lógiai
Minisztérium államtitkára, Schan da
Tamás így fogalmazott: „Ön, mint a
térség országgyûlési képviselõje felka-
rolta és tolmácsolta a kormány felé az
ott élõ családok társadalmi igényét a
települések közötti út fejlesztésére és
biztonságosabbá tételére. A közös
mun kánk és a Kormány által biztosított
forrásoknak köszönhetõen a 8429. jelû
Jánosházát és Celldömölköt összekötõ
út 12+000-16+400 km szelvények kö-
zötti szakasz felújítása megvalósulhat.”
Mindez milliárdos fejlesztést jelent.
Bízom abban, hogy a beruházás
mielõbb megtörténhet, a megyei
Közút már el is kezdte ennek a munká-
nak az elõkészítését. 
Celldömölköt érinti az is, hogy a
Kormány az eddig megítélt több száz
milliós összegen felül az idõközben fel-
merült költségek fedezésére több,
mint 50 milliós plusz támogatást bizto-
sított a városi általános iskola fejleszté-
séhez, ennek révén elkezdõdhetnek a
rég várt munkálatok. Mindezt szintén
Kormányhatározat rögzíti. Ágh Péter

arról is beszámolt, hogy Kondora Bálint
megyei alelnökkel együtt Révész Má -
riusz kormánybiztossal egyeztettek ke-
rékpáros fejlesztések lehetõségérõl. A
cél az volt, hogy sikerüljön forrást sze-
rezni az engedélyes és kiviteli tervek-
hez. Ágh Péter külön kérésére a Cell -
dömölk és Izsákfa közti szakasz elõ -
készítésére is támogatást biztosítottak,
így elindulhat ennek a tervezése. Ez
azért nagy segítség, mert a késõbb
megnyíló építési pályázatoknál az ön-
kormányzatnak már konkrét szakmai
anyagai lesznek, így nagy lehetõséget
kaphat a város, hogy kihasználja azo-
kat. Ennek révén pedig majd megvaló-
sulhat egy szintén régi elképzelés. 
Celldömölk országgyûlési képviselõje
megköszönte az idei év közös munká-
ját a település érdekében a város pol-
gárainak, az önkormányzatnak, Fehér
László polgármesternek, a megyei
közgyûlésnek és a Kormánynak. 
Külön kiemelte a köszönetét a korona-
vírus elleni küzdelemben mindenkinek
és ebben a nehéz helyzetben áldott
karácsonyt és a jövõ évre legfõképpen
jó egészséget kívánt. 

Jó hírek Celldömölknek a képviselõtõl




