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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
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Boldog új esztendõt kívánok 2021-re.
Hagyományosan az Új Kemenesalja
hasábjain kívánok magam és képvise -
lõ társaim nevében sikeres új évet
mindannyiunknak, akik Celldömölkön
és térségében élünk, a városunkból el-
származóknak, hozzátartozóinknak és
barátainknak.

Egy évvel ezelõtt még nem gondoltuk
volna, hogy ennyire nehéz, embert
próbáló idõszak elõtt állunk. Tavaly
ilyenkor elköszöntünk a negyvenéves
városunkat ünneplõ 2019-es évtõl, és
bizakodással néztünk 2020 elé. Hiszen
terveink voltak, elképzeléseink, mit te-
gyünk annak érdekében, hogy Celldö -
mölk továbbra is az a szerethetõ város
legyen, amit mindannyian magunké-
nak tudhatunk.
Tavaly január 1-jén együtt énekeltük el
a Himnuszt a város fõterén, az alkalmi
korcsolyapálya mellett, és tûzijátékkal
köszöntöttük 2020-at. A megvalósult
fejlesztések, programok után újabba-
kat terveztünk. Elkezdtük az évet.
Március elején megdöbbenve olvas-
tunk a COVID-19 koronavírus-járvány-
ról, az elsõ magyarországi regisztrált
betegrõl, majd sajnos rögtön az elsõ
halottról. S azóta a világjárvány hatá-
rozza meg az életünket.
Az idõsebb generáció tagjai emlékez-
nek a világháborúkra, hallottunk a 20.
század elején tomboló spanyolnáthá-
ról, de bíztunk benne, hogy ilyen sú-
lyosságokkal nem kell küzdenünk. A
COVID-19 rányomja a bélyegét mind-
annyiunk életére: egyénekre, családok-
ra a magánéletben, kisvállalkozókra
nagyobb cégekre a munkánkban, a
mindennapi életünkre és az önkor-
mányzat életére is. Hiszen szeretnénk
megtartani mindent, amihez hozzá-
szoktunk. Mindenki szeretne biztosan
ételt tudni a családja asztalán, biztosí-
tani a mindennapi, megszokott életfel-
tételeket, de mindenkinek hátrább kel-
lett kissé lépni, óvatosabbnak lenni.
Az önkormányzatnak is hátrább kellett,
kell lépni. Mûködnünk kell, ellátni azo-
kat a kötelezõ feladatokat, amelyeket
az állam ró ránk: fenntartani az intéz-
ményeket, gondoskodni a bölcsõdei,
óvodai és szociális ellátásról, áldozni a
kultúrára, a sportra, gondoskodni a köz -
világításról, parkfenntartásról, a köz -
temetõrõl, a helyi közlekedésrõl, tele-
pülésfejlesztést végezni, csak néhány
példa, amit kötelezõen el kell látnunk.

Emellett számos olyan jellegzetesség
van, ami nem kötelezõ, de vállaltuk,
mert kiemeli városunkat a többi telepü-
lés közül, ami miatt máshonnan is ér-
keznek hozzánk, ilyen például az ide-
genforgalom fejlesztése, a fürdõ és a
Vulkánpark fenntartása, a mûve lõ dési
központ által szervezett programok.
Mindig rangsorolni kellett, de most kü-
lönösen. Azokat a fejlesztéseket való-
sítjuk meg, amelyekre megvan a for-
rás, a támogatás, de ami halasztható,
azokat késõbbre tesszük át. Szeretnénk
továbbhaladni az úton, hogy fokozato-
san komfortosabbá tesszük a várost.
Fontos az utak, járdák felújítása, éven-
te 80-100 millió forintot fordíthatunk
erre, de valószínûleg most ez csúszni
fog. Nekünk is fontosabb most a mun-
kahelyek megtartása, és abban bízom,
hogy a városunkban mûködõ egyéni
vállalkozások, kozmetikusoktól kezdve
az autószerelõkig, a nagyobb cégek,
munkáltatók is munkát tudnak biztosí-
tani a munkavállalóiknak.
Szeretném, ha az önkormányzatoknak
az állam meghagyná a jogaikat, hogy
az itt élõkrõl gondoskodjanak, és ehhez
az állami forrás is biztosított legyen.
Érthetõ, hogy a koronavírus-járvány az
állami büdzsét is befolyásolja, keve-
sebb a bevétel, több a kiadás. Azonban
észszerû állami költekezést várunk, és
azt, hogy az önkormányzatoktól ne ve-
gyék el azokat a pénzeket, adóbevéte-
leket, amelyek mûködésükhöz szüksé-
gesek, hiszen az itt élõk érdekében

mûködnek. Az európai országok több-
ségében támogatják az önkormányza-
tokat, nálunk pedig elvonások vannak,
ezzel a Kormány nehezíti az önkor-
mányzatok munkáját, hogy a kötelezõ
feladataikat ellássák. Sajnos tavaly és
idén mintegy 80 millió forint gépjár mû -
adó-bevételtõl estünk el. Az ipar ûzési
adóból származó bevétel évente 600-
700 millió forint volt, most mintegy
150 millió forinttal lesz kevesebb, egy-
részt amiatt, mert a nagyobb cégek ár-
bevétele kevesebb, a kis- és középvál-
lalkozások önkormányzatok felé esõ
adófizetési kötelezettségét pedig le-
csökkentették. Eddig a vállalkozásoknak
két százalék adót kellett fizetni az ön-
kormányzatoknak, míg az államnak en-
nek négyszeresét, ötszörösét. Az önkor-
mányzati részt felezték, az állami részt
meghagyták, azt gondolom, fordítva
lett volna igazságos. Fontosnak tartom
azt is, hogy a kormány ne tegyen kü-
lönbséget település és település között,
egyformán adjon segítséget a települé-
seknek, hiszen a településeken élõ em-
bereknek a jogaik egyformák.
Most a harmadik évezred harmadik év-
tizedét kezdjük meg. Nehéz évnek né-
zünk most elébe, sajnos a járvány to-
vábbra is velünk van. Kívánom, hogy,
minél hamarabb kerüljünk ki a világjár-
ványból. Kívánom, hogy legyen min-
denkinek munkája, de legfõképpen jó
egészség.

»FEHÉR LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER

Polgármesteri évköszöntõ 
Tisztelt Olvasók! Kedves Celldömölkiek!
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A 2020-as év fordulópontot jelentett az
emberiség történetében. Fordulópon -
tot, hiszen a távoli kínai Vuhan tarto-
mányban felütötte fejét egy, minded-
dig csak az állatokra nézve veszélyes
koronavírus fajta, melyet a késõb bi -
ekben COVID-19-nek neveztek el, és vi-
lágjárványt okozott az emberiség köré-
ben: eleinte csak a távoli keleten, majd
közeledett: Nyugat-Európában, majd
Magyarországon is. Néztük, hallgattuk,
olvastuk a szívszorító híreket, hol mek-
kora a megbetegedések száma, kik a
legveszélyeztetettebbek, és hogyan
küzdenek a betegek életéért. Ez a jár-
vány Magyarországot sem kerülte el,
és noha 2020 legelején még a meg-
szokott életünket éltük, az év végére
sokkal csendesebben, sokan gyászolva,
mások türelmetlenül várták a 2021-es
év eljövetelét, hogy az elõzõnek le-
gyen vége már. 

Átgondolva a tavalyi év történéseit a vá-
rosban, az év legelején még éltük szoká-
sos életünket: január elején báli szezon
volt, városunkban tartották a megyebá-
lat, de hagyományos bálját tartotta a
Soltis Színház, valamint az evangélikus
egyház, de báloztak az általános iskolák
is. Nagy elõrelépés történt a vasúti sze-
mélyi közlekedésben, hiszen Intercity
vonattal is el lehet jutni közvetlenül
Celldömölkrõl Budapestre, ehhez a ké-
nyelmi szolgáltatást az új, Magyaror szá -
gon gyártott IC+ kocsik nyúj tják. Nyolc
utca neve változott meg a tavalyi évben,
ezek: a Búza János u. a Búza nevet kap-
ta, a Hámán Kató az Erzsébet királyné el-
nevezést, a Heiner Kálmán utca neve
Rózsa utcára változott, a Riczinger De -
zsõé Kocsis Zol tánra. A Zalka Máté utca

Szent István nevét viseli tavaly óta, az
Április 4. utca Április lett, a Kisdobos utca
pedig Dobos. Az Úttörõ utca neve Tu -
lipán utcára változott. 
Március elején még negyvenéves jubile-
umát ünnepelte a Soltis Színház, március
16-ától azután Celldömölkön is megje-
lentek a veszélyhelyzetre vonatkozó jog-
szabályokkal összhangban az intézmé-
nyeket, létesítményeket, magánszemé-
lyeket érintõ intézkedések. Nagy feladat
hárult a vezetõkre: át kellett alakítani az
addig biztosnak hitt hagyományos tevé-
kenységeket virtuálissá. Így múlt el a ta-
vasz, majd júniustól lassan kezdett visz-
szatérni az élet a megszokott kerékvá-
gásba: nagyszabású ünnepségen emlé-
kezett meg Fehér László, városunk ve ze -
tõje, Majthényi László, a megyei köz -
gyûlés elnöke, valamint Ágh Péter , tér-
ségünk országgyûlési kép vi selõ a 100
éve történt tragikus trianoni esemé-
nyekre. Örömhír volt olvasóink számára,
hogy új üzemcsarnokkal bõvül a We -
walka több mint 5 milliárd forint érték-

ben, lehetõvé téve új munkahelyek te-
remtését is.. Július végén adták át a 121
millió forint össz költ ségû megújult alsó-
sági központot, melyre sokan voltak kí-
váncsiak. Nem zeti ünnepünk, Szent Ist -
ván, a 15 éves fürdõ születésnapja meg-
ünneplése után a tavalyi évben másod-
szor került sor a Kemencés Fesztivál
gasztro-kulturális rendezvényre. Ugyan -
e zen a napon, augusztus 21-én került
meg rendezésre az OPAL Asztalitenisz
Csar nokban a Mozgássérültek Vas Me -
gyei Egyesületének sportnapja is. Szep -
tember 5-én és 6-án volt a celli búcsú,
ugyanezen a hétvégén, a tavalyi évben
immár harmadik alkalommal szervezték
meg a Swietelsky VulcanRun terep aka-
dályfutó versenyt, melynek az évek so-
rán egyre nõ a népszerûsége. A Ság

hegy lábánál, a VulkánPark elõtt sport-
ágválasztó, valamint Múzeumi Piknik
várta az érdeklõdõket. Ezt köve tõen a
Sághegyi Szüreti Napok rendezvénysoro-
zat a hagyományostól eltérõ módon, a
járványügyi elõírásokhoz alkalmazkodva
lett megtartva, majd ismét megdobbant
a VulkánSág szíve. Szeptember utolsó
szombatján tartottak megemlékezést a
trianoni emlékkereszt felállításának év-
fordulóján. Október 6-án az aradi vérta-
núkra emlékezett meg Celldömölk Város
Önkor mányzata, valamint a Kemenes -
aljai Mû velõdési Központ és Könyvtár,
ugyancsak október elején Zorán kétórás
élõ koncertjén tapsolhatott a közönség. 
Október 22-én került sor a megújult
Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda ünne-
pélyes átadására, melyen Fehér László
városvezetõ is köszöntötte a megújult
intézményt. 
Városi megemlékezést tartott a város
önkormányzata valamint a mûvelõdési
központ 1956 tiszteletére, október 30-
án a város vezetõsége a korábbi évek
hagyományához hûen lerótta kegyele-
tét a település egykori vezetõinek,
képviselõinek, intézmények, szerveze-
tek vezetõinek sírjánál, tisztelettel
adózva emléküknek. 
Fehér László polgármester térségünk
országgyûlési képviselõjével, Ágh Pé -
terrel együtt számoltak be arról, hogy
kormányzati finanszírozásból újulhat
meg a Celldömölk belvárosán átvezetõ
fõút.
Sokan kipróbálták és a november 19-i
átadó óta is sokan használják a Kodály-
lakótelepen létesített sportparkot,
mely rekortán futópályából és kültéri
sporteszközökbõl áll, lehetõséget bizto-
sítva a város lakosságának a magas
színvonalú és biztonságos szabadidõ -
sport megvalósításához. 

Az adventi idõszak városi gyertyagyúj-
tásai a tévé kamerái elõtt zajlottak
egy-egy adventi gondolattal kiegészít-
ve, így vártuk a karácsonyt és az új
évet.

»LOSONCZ ANDREA

Tavaly történt
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A Soltis Lajos Színház a tavalyi évben
ünnepelte fennállásának negyvenéves
évfordulóját. A jubileumi évre számos
programot terveztek, a járványhelyzet
azonban kétszer is közbeszólt, és hiúsí-
tott meg rendezvényeket.

Visszatekintve egy évvel ezelõttre, a
jubileumi programsorozat nyitányaként
lezajlott a „Színészek és színházbarátok
bálja”, melyet 18. alkalommal rende-
zett meg a társulat. Február 15-én jubi-

leumi díszelõadásra várták a közönsé-
get, melynek keretében a „3 nõvér”
címû Csehov átirat került bemutatásra.
A vírus elsõ hullámának beköszöntével
márciustól júniusig nem volt bemutató,
de a színfalak mögött természetesen
folyt a munka. A nyár aztán a korláto-
zások felszabadítása nyomán már kí-
nált lehetõséget a szereplésre, és
egyéb nyilvános dolgokra. Június 27-én
szabadtéri elõadással, és könyvbemu-
tatóval karöltve zárta a 2019-2020-as
évadot a színház. A „Tündérszép Ilona
és Árgyélus királyfi” piactéri premierjét
követõen az „Álomkergetõk” - A Soltis
Lajos Színház 40 éve képekben- címû
könyv bemutatójára került sor. A szín-
ház eddigi tevékenységének komplexi-
tását feltáró dokumentáció kronológiai
sorrendben vonultat fel emlékezetes
pillanatokat a soltisosok gazdag elõ -
adás repertoárjából. Júliusban sikerült
megtartani Sitkén a negyvenéves talál-
kozót, majd augusztusban a Kõszegi
Várszínház adott otthont a Tündérszép
Ilona és Árgyélus királyfi koprodukciós
premierjének. Közben felújítási és
korszerûsítési munkálatok is zajlottak a
színház házatáján, ugyanis megtörtént

a fûtésrendszer cse réje, a színházterem
hûtõ-fûtõ légkondicionálóval lett ellát-
va, új lámpák és vezérlõpult került be-
szerzésre. Tel jeskörûen megújult a kö-
zönségforgalmi elõtér, a mobil nézõtér
is minden korszerû kívánalomnak meg-
felel. A nyár folyamán még sikerült
megvalósítani a Színházi Klastrom Es -

tek el nevezésû rendezvénysorozatot,
mely négy estén keresztül kínálta A ci-
gányt, illetve a Liliomfit a volt bencés
kolostor udvarán. Szeptember 9-12-ig
zaj lott a XI. Soltis Lajos Országos Szín -
házi Ta lál kozó, majd novemberben egy
újabb premier elõadással rukkolt elõ a
soltisos csapat. A járvány második hul-
láma elõtt még éppen sikerült egy al-
kalommal bemutatni a Ketrecbál cí mû
produkciót, melynek különlegességét
adja, hogy Soltis Lajos szerepében saját
fiát, Lehelt láthatta a közönség. A dara-
bot egyébként az egykori Tanya szín -
házról és Soltis Lajosról szóló regény
alapján vitték színre; szerzõje, rende -
zõje és zeneszerzõje egyaránt vajdasá-

gi, ahonnan a színház névadója is szár-
mazik. 
Azon elõadásokból, melyeket a jár-
ványhelyzet miatt nem sikerült „kiját-
szani”, filmfelvételek készültek, emel-
lett számos interjú született a negy -
ven éves jubileum alkalmából készülõ
filmhez.

»REINER ANITA

Soltis 2020, azaz Soltis 40 – a jubileumi év összefoglalója

A FOTÓK A VASKARIKA.HU ÉS A SARVARIKUM.HU WEBOLDALAKON TALÁLHATÓK.
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„Tudja a város, a jövõnek felelõs, de a
múltjára sem emlékszik hiába...” Jev -
tusenko ezen versidézetével invitálta
vendégeit Celldömölk a várossá ava-
táshoz kapcsolódó ünnepi rendezvé-
nyekre 42 évvel ezelõtt.

1979 jelentõs évszám Celldömölk éle -
tében. Az addig községként funkcioná-
ló település abban az évben kapott vá-
rosi rangot. Emellett még a hetvenöt
évvel azelõtti idõpontot, 1904-et is
meg kell említeni, amelyet Kiscell
nagyközség és Nemesdömölk kisköz-
ség egyesítésének esztendejeként tart
számon a várostörténeti krónika. 
Az 1970-es évek végére minden felté-
tel adottá vált ahhoz, hogy Celldömölk
nagyközséget várossá nyilvánítsák.
Negyvenkét évvel ezelõtt pedig ez
meg is történt, hiszen 1979 januárjá-
ban avatták várossá az addigra már
Alsósággal és Izsákfával egyesült
Celldömölköt. Az avató ünnepségre
1979. január 6-án került sor. Az ünnep-
ségek délelõtt 11 órakor kezdõdtek, a
MÁV Építési Fõnökség épületében, a
Kemenesalja fejlõdését bemutató tele-
püléstörténeti kiállítás megnyitásával.
Délután kettõkor tartották a városi ta-
nács alakuló ülését, amelyen bejelen-
tették Izsákfa község Celldömölkhöz
való csatlakozását. Megválasztották a
városi tanács elnökét valamint a 11 ta-
gú végrehajtó bizottság tagjait. A ta -
nács ülés után a város fõterén városala-
pító emlékkövet avattak, majd a mû -
velõdési házban Szilágyi Mária kera mi -
kusmûvész kiállítása nyílott meg, ame-
lyen azok a tárgyak voltak láthatók,
amelyeket a mûvésznõ szülõvárosának
ajándékozott. Délután öt órakor a
város avató ünnepségen a várossá nyil-
vánító oklevelet dr. Szekér Gyula mi-
niszterelnök-helyettes adta át Dala
Józsefnek, a város elsõ tanácselnöké-
nek. Az okmányon a következõ szöveg
állt: „A Magyar Népköztársaság Elnöki
Ta nácsa 19/1978. számú határozatával
elrendelte Celldömölk várossá nyilvání-
tását. Ezentúl Celldömölk városát meg-
illetik mindazok a jogok, amelyeket a
magyar Népköztársaság törvényei a
városok részére biztosítanak.” 
Az 1979-es avatóünnepség után to-
vábbhaladva a várostörténetben a
következõ összeállításban az ötévente
megrendezett jubileumi ünnepsé gek -
bõl szemezgettünk:
1999
A várossá avatás huszadik évfordulójá-
hoz kapcsolódó ünnep elõestéjén a

Kresznerics Ferenc Könyvtárban Port -
schy Tamás építesz tartott elõadást a
fejlõdés lehetõségeirõl, majd Szundy
Kata és Szundy László bemutatta Cell -
dömölk honlapját. Ekkor nyitották meg
Dala József helytörténeti kiállítását is. A
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ szín-
háztermében a város négy általános is-
kolájának tanulói léptek színpadra. Este
hatkor kezdõdött a gálaest pápai,
szom bathelyi és „hazai" fellépõkkel. Az
emlékezetes évfordulón Makkos István
polgármestertõl ketten Celldömölk Vá -
rosért Érdemérmet, tizenegyen pedig
Celldömölk Városért Emléklapot vehet-
tek át. A jubileumi bál színhelye
ugyan csak a KMK volt. A rendezvényen
díszvendégként a Nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház celldömölki szárma-
zású fiatal mûvésznõje, Gosztola Adél
lépett fel, az ünnepi mûsorokat az
Ádám Jenõ Zeneiskola ifjúsági fúvósze-
nekarának hangversenye zárta. 
2004
A település egyesítésének századik, a
városavatás huszonötödik évfordulója
alkalmából rendezett jubileumi ünnep-
ségen díszpolgári címek és városi kitün-
tetések átadásával, színvonalas mû -
sorral ünnepelték Celldömölk negyed-
százados jubileumát. Az ünnepséget
megtisztelte jelenlétével Kiss Péter
kan celláriaminiszter, a város szülötte,
akit ez alkalommal a város díszpolgárá-
vá avattak. Fehér László polgármester
díszpolgári címmel tüntette ki az egy-
kor szintén Celldömölkön élõ dr. Szekér
Gyula nyugalmazott miniszterelnök-he-
lyettest, aki 1971 és 1975 között a ne-
hézipari tárcát vezette. 1979 januárjá-
ban Szekér Gyula avatta fel a várost, és
adta át a várossá nyilvánító oklevelet
az akkori városvezetésnek. Fehér László
polgármester mondott ünnepi köszön -
tõt, kiemelve a település múltjának

fontos eseményeit: a mezõ városi jelle-
get, az egyház és a vasút szerepét, az
iparosodás kialakulását, a térségi kisu-
gárzást. A város történetét bemutató
színvonalas mûsor életképek füzérébõl
állt össze. Felelevenítették az egyesítés
és a városavatás történéseit, a korabeli
társasági életet, a kulturális és sport-
rendezvényeket. A mûsorban az iskolák
tanulóin és a helyi mûvé szeti csoporto-
kon kívül elszármazott mûvészek: Heim
Mercedes ének mû vész és Mészárosné
Varga Veronika, a Pápai Musical Stúdió
vezetõje léptek fel. A mûsor után Fehér
László polgármester díszpolgári címeket
és városi kitüntetéseket adott át. A
díszpolgári cím átvétele után dr. Szekér
Gyula köszönetet mondott Celldö mölk -
nek, hogy méltó útravalót adott az élet-
hez. A díszpolgári címet megköszönve
Kiss Péter hangsúlyozta: céljainkat a te-
lepülések, a közösségek, a családok ér-
dekében kell meghatároznunk és meg-
valósítanunk. A kancellária-miniszter
egyúttal bejelentette, hogy a celldö-
mölki kegytemplom felújításához 25
millió forintos kormányzati támogatást
kap a város. 
2009
A január 23-án tartott jubileumi mû -
sorban elsõként a Liszt Ferenc Vegyes -
kar elõadását hallgatta meg a közön-
ség, majd Pécsi Ildikó mondta el Ábrá -
nyi Emil versét a magyar nyelvrõl. Fe -
hér László polgármester ünnepi kö -
szön tõjében elmondta, ez a város min-
dig is fejlõdni akart, erre bizonyítékot
jelentenek a nagy elõdök tettei: dr.
Szekér Gyuláé, aki a vasút, az ipar
fejlõdésében játszott komoly szerepet,
dr. Gosztonyi János, aki a mûvelõdési
központ és a szakközépiskola létreho-
zását segítette, de komoly szerepe van
a város fejlõdésében Kálmán Jenõnek,
Szabó Ferencnek, Limpár Józsefnek,

42 éve város Celldömölk – egy kis nosztalgia
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Tóth Józsefnek, Makkos Istvánnak is.
Fehér László hangsúlyozta: büszke arra,
hogy a fejlõdés ma sem állt meg, hi-
szen minden lehetõséget kihasználnak
a város érdekében. Ami a 25 éves jubi-
leumon még csak terv volt, mára meg-
valósult: ilyen a fõtér megújítása, a
körforgalom létrehozása, a korszerû
mû füves labdarúgópálya, a Vulkán für -
dõ, a ravatalozó megépítése, az új
mentõállomás, a városi bölcsõde, a
mû velõdési központ felújítása. Mindez
többmilliárd forintos beruházás a vá-
rosban. Majd beszélt a friss nyertes pá-
lyázatokról, melyek újabb lehetõséget
adnak arra, hogy Celldömölk élhetõ vá-
ros legyen. Beszédét azzal zárta, hogy
a fejlesztést csak folytatni lehet, befe-
jezni nem, valamint, hogy az itt lakó
emberek nélkül ez nem valósulhatott
volna, nem valósulhat meg. Kiss Péter,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ mi-
niszter ünnepi beszédében elmondta:
„Látszik, hogy a vár ereje nem a falak-
ban, hanem a védõk erejében van.
Megható, hogy öt év alatt milyen lát-
ványos fejlõdésen ment keresztül ez a
város. Akkor magas célokat tûzött zász-
lajára a helyi vezetés, ezek a célok má-
ra megvalósultak. Van egy korszerû
fürdõnk, egy történelmi értékekkel bí-
ró, megszépült kegytemplomunk... És
még mindig van erõ a tenni akarásra,
vannak tervek és sok munka. Ha ez így
marad, a következõ generációk azt
fogják mondani, volt egy idõszak, ami-
kor a város vezetõi jó döntéseket hoz-
tak, hiszen ezek az értékek maradnak.
Ebben a városban, ennek a városnak.”
Ezután a miniszter átadta a kormány
ajándékát, egy oklevelet, amelyben
köszönti a harmincéves várost, vala-
mint bejelentette, hogy tízmillió forin-
tot adományoz az új okmányiroda és
négymilliót a Szentháromság téren
építendõ szökõkút megépítéséhez. Az
ünnepi beszéd elhangzása után Fehér
László polgármester díszpolgári címe-
ket adományozott dr. Kósa Andrásnak
és posztumusz Dala Józsefnek. A gála -
mûsorban felléptek: Pécsi Ildikó Ko s -
suth-díjas színmûvész, a Zalai Tánc -
együttes, Heim Mercedes énekmûvész,
valamint Tóth Ferenc Gábor énekes.
2014
Kettõs jubileumot ünnepel ebben az év-
ben a város: 110 éve történt meg a tele-
pülésegyesítés Nemesdömölk és Kis-Cell
között és 35 éve annak, hogy a nagy-
község városi rangot kapott. Ezt ünne-
pelte Celldömölk 2014. január 25-én a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár színháztermében teltházas kö-
zönség elõtt. Fehér László polgármester
ünnepi köszöntõjében elmondta: „Pol -

gár mesterségem ideje alatt immár har-
madik alkalommal gyûltünk össze ünne-
pelni a várost. Tíz évvel ezelõtt, a 25
éves jubileumon még csak reményked-
tünk abban, hogy megépülhet a fürdõ:
ma már nemcsak hogy elõnyeit élvez-
hetjük, de épült hozzá egy, a kö zel -
jövõben átadásra kerülõ szálloda és
kemping, valamint a Vulkán fürdõ fej-
lesztésére is hamarosan sor kerül. Öt év-
re rá, a Keme nes aljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár átadása után iskola fel-
újításról, a városközpont megújításáról
álmodtunk, ami azóta megvalósult.
1979-ben Cell dömölk készen állt arra,
hogy várossá váljon, de a városépítés
egy folyamat, amit nem lehet befejezni.
Ma is új célokat kell kitûznünk magunk
elé, hogy tovább fejlõdhessünk. Szeren -
csés az a városvezetés, amely számíthat
a lakossági összefogásra, a támogatá-
sukra.” Köszönetet mondott elõdeinek
is, és azoknak, akik az országos politiká-
ban segítették õket: dr. Szekér Gyulának
és dr. Gosztonyi Jánosnak. Kiss Péternek
külön köszönetét fejezte ki, hiszen õ tíz
évvel ezelõtt 25 millió forintot adomá-
nyozott a városnak, és ez az adomány
akkor egy több mint 100 millió forintos
fejlesztést generált, amelynek köszön -
hetõen sikerült felújítani a kegytemplo-
mot. Ugyancsak Kiss Péter sietett a város
segítségére a kártalanítási folyamat
meg kezdésekor, hiszen az õ közbenjárá-
sára az egyház korábban kaphatta vissza
jogos tulajdonát, az önkormányzat szá-
mára pedig megítélték a 640 millió fo-
rintos kárpótlási összeget, amelybõl fel-
épült a Városháza. Az elmúlt idõszak
eredményeit igazolja, hogy felújították
az általános iskola celldömölki és alsósá-
gi épületeit, az Ady utcai orvosi ren -
delõket, a József Attila és Ady Endre ut-
cákat, pályázati forrásból vált a 21. szá-
zadi elvárásoknak megfelelõvé a szak-
középiskola tanmûhelye, kialakítottak
négy mûfü ves labdarúgópályát, és meg-
épült a Ke menes Vulkánpark, mely a tu-
rizmus fellendülését segíti. Az elõzetes
kétségek ellenére 2010 után is sikerült
pályázati forrást nyerni: ennek köszönve
újulhatott meg a Vörösmarty úti tagóvo-
da, idén pedig sor kerül a vasútállomás
és a buszállomás felújítására is. A továb-
bi kiemelt tervek között szerepel a
Téglagyári tó környékének a szabadidõ
eltöltésére alkalmas területté való kiala-
kítása, a Vulkánpark körül egy szórakoz-
tató és szabadidõközpont kiépítése, a
gimnázium épületének teljes felújítása
is. A városközpont rekonstrukciójához
kapcsolódóan a piac felújítása, korsze -
rûsítése, a környék rendbetétele is a ter-
vek között szerepel. Kiemelt feladatként
minél több út és járda építését tervez-

zük. Olyan várost szeretnénk kialakítani,
ahol jó élni, ahová jó hazatérni – zárta
ünnepi köszöntõjét Fehér László polgár-
mester. Joós Viktória, Szalai Szabolcs va-
lamint az Ádám Jenõ Alapfokú Mûvé -
szeti Iskola pedagógusainak elõadása
után a mûsorban szerepelt még: a Ke -
me nesalja Néptánc csoport, a Mirage
Salon Quartett, valamint a Prima Sport-
tánc Egyesület táncosai. 
2019
A január 12-én ünnepi szentmisével
kezdõdött 40 éves jubileumi ünnepség
a Liszt Ferenc Vegyeskar elõadásával
vette kezdetét, majd a celldömölki
kötõdésû közönségkedvenc, a Kossuth-
és Jászai-Mari díjas színmûvész Koncz
Gábor elõadásában hangzott el az
egyik legismertebb Wass Albert-vers,
az Üzenet haza. Ezt követõen Fehér
László polgármester ünnepi köszöntõje
következett, melyben megemlítette az
erõt adó múltat, a szép jelent és a
minden bizonnyal még tekintélyesebb
jövõt. Beszélt arról, hogy a városépítés
egy folyamatos tevékenység, amit be-
fejezni nem lehet. Köszöntõjében
hang súlyozta az összefogás, valamint a
céltudatosság fontosságát. Méltatta az
elõdöket, akiket köszönet illet, hogy az
egykori községbõl nagyközség, majd
város lett, és városként kiteljesedhe-
tett. A városvezetõ hangsúlyozta az Eu -
ró pai Uniós tagság jelentõségét, hiszen
a város által elnyert pályázatok nagy
része is uniós forrásokból valósulhatott,
valósulhat meg. Ennek köszönhetõ a
gimnázium felújítása, az izsákfai
szennyvízcsatorna-kiépítése, a piac és
környéke megújítása, az alsósági vá-
rosrész központjának kialakítása, vala-
mint a Vul kánPark körüli fejlesztések is.
Ezt követõen Celldömölk Város Önkor -
mány zata „Celldömölk Város Dísz pol -
gára” címet adományozott dr. Várszegi
Asztrik püspök úr számára. Söptei Jó -
zsefné alpolgármester asszony a Koptik
Odó szobor makettjét adta át dr. Vár -
szegi Asztriknak. Ezután Ágh Pé ternek,
a térség országgyûlési képvi selõjének
ünnepi beszéde következett. A várossá
avatással kapcsolatosan egyik korabeli
Vas Népe lapszámot idézett: „a várossá
válás nem jelenti azt, hogy egy csapás-
ra megszûntek az eddigi gondok. A ter-
vezett, folyamatosan kitûzött célok tet-
ték olyanná, amilyennek mi is megis-
merhetjük.” Fehér László polgármester,
Söptei Józsefné alpolgármester és Far -
kas Gábor jegyzõ Celldömölk várossá
válásában és az önkormányzatiság ki-
alakulása után szerepet vállaló egykori
településvezetõket köszöntötték. A
ren dezvényt az Ádám Jenõ Zeneiskola
tanárainak mûsora zárta. A város 40
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A kialakult járványhelyzet miatti korlá-
tozások az élet minden területét érin-
tik. Nem kivételek ez alól a kulturális
szórakoztatás színterei sem. A Soltis
Lajos Színház mûködésében fennálló
jelenlegi helyzetrõl Nagy Gábor igazga-
tót kérdeztük.

Annak ellenére, hogy sajnos nem lehe-
tünk nyitva, bizonyos munkák termé-
szetesen zajlanak a zárt ajtókon belül.
Például olyan kevés szereplõs darabok
próbái folynak, amelyeknél meg tudjuk
tartani egymás között a biztonságos tá-
volságot. Mesedarabjaink szintén há-
rom-négy szereplõsek, ezek próbájára
és ismétlésére is szükség van, így
azokkal is tudunk foglalkozni. Mivel a
Soltis Lajos Színház idén esedékes
negyvenéves jubileuma alkalmából
készülõben van egy dokumentumfilm
a színházról, a bemutatott elõadá sa -
inkból felvételek is készülnek, interjúk-
kal, beszélgetésekkel tûzdelve, így ter-
mészetesen ezekre is alkalmakat kell

biztosítanunk. Elõadás-közvetítésekkel
is jelentkezünk a TV-Cell csatornáján
matiné jelleggel. Volt már egy Mikulás
koncertünk a Gombolyag zenekarral, a
továbbiakban pedig hétrõl hétre meg -
te kinthetõ lesz egy-egy meseelõ a dá -
sunk (pl: Almagránát, A könnyehulló
madár, Amika cukrászdája, Jancsi és Ju -
liska) a celli tv mûsorában. A gyermek,
valamint színistúdiós osztályokban a
tanítás online módon zajlik, a beszédó-
rák, színház- és drámatörténeti órák
megoldhatók ilyen módon, a szemé-
lyes jelenlétet igénylõ képzések pedig
kis létszámban, a megfelelõ távolság
betartásával folynak.
Van három elkészült meseelõadásunk,
mely a 2020/2021-es évad bérletének
keretében került volna bemutatásra,
de a járványhelyzet miatt sajnos nem
hirdethettünk bérletet. Ha feloldódik a
zárlat, akkor a kö vetkezõ három mesé-
vel tudunk jelentkezni a bérletben:
Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi
(zenés mesejáték), Janka ágya (tárgya-

nimációs bábjáték), Jancsi bajban van
(mesemonológ). 
Nyilvánvalóan a felnõttekre is gondo-
lunk, így például nekik szóló elõadá -
sainkat is tervezzük a Tv-Cell rendelke-
zésére bocsátani. A március elején
színre kerülõ „Három nõvér”-t a bekö -
vetkezõ járványhelyzetek miatt nem
tudtuk kellõ mennyiségben játszani,
így ha újra kezdhetünk, februárban ez-
zel szeretnénk indítani. Emellett to-
vábbra is állandó igény van „A ci-
gány”-ra, a „Liliomfi”-ra, és a „Cinóber
hadmûvelet”-re is. Új felnõtt darabként
elkészült a „Ketrecbál”, melynek no-
vember 5-én volt a premierje, de azóta
nem tudtuk játszani.
Idén az évi átlag 160 elõadással szem-
ben csak kb.: 49-et tudtunk tartani, és a
hagyományos erdélyi turnéink is elma-
radtak. Ezeket pótolni szeretnénk, és a
táborainkat, fesztiváljainkat is reméljük
meg tudjuk majd tartani. Új, készülõ
elõadásunk lesz majd augusztus körül
egy helyi gyûjtésû anyagból létrejövõ
darab, valamint az „Állat farm”, mely szí-
nistúdiós tagjainkra is alapozva készül
majd el a nyáron.                 »REINER ANITA

Színházi mûködés a járványhelyzetben

2021. január 1-tõl több ponton is
változott a kereskedelmi tevékeny-
ség végzésének feltételeirõl szóló
kormányrendelet. 
Felhívjuk az üze mel tetõk figyelmét a
rendelet 31.§-ában foglaltakra, mi-
szerint „A 2021. január 1-ig bejelen-
tett vendéglátó üzletek esetén a 4.
melléklet szerinti vendéglátó üzlettí-
pust a kereskedõ leg késõbb 2021.

március 31-ig köteles bejelenteni a
jegyzõnek”. A bejelentés adatmódo-
sításként tehetõ meg. A bejelentési
nyomtatvány elérhetõ papír alapon a
Hivatal épületének portáján, illetve
elektronikusan a város honlapján.
http://celldomolk.hu/alol dal.php?
mod=cikk&id=622 

»FARKAS GÁBOR JEGYZÕ

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Felhívás vendéglátó egységek bejelentési kötelezettségére

Ágh Péter országgyûlési képviselõ az
ünnepek környékén számos szociális és
egészségügyi intézményt keresett fel
Észak-Vas megyében, hogy az ott dol-
gozók számára kifejezze elismerését. 

Celldömölkön karácsony elõtt a Nép -
jóléti Szolgálat Nemesdömölki és Sza -
lóky utcában dolgozó munkatársainak
jutatott el ajándékokat. Szilveszter elõtt
a Mentõállomáson járt, ahol megkö-
szönte a helytállást. Ágh Péter Cell -
dömölkön kívül ilyen céllal Sajtoskálon,
Acsádon, Hegyfalun, Bükön, Répce la -
kon, Kõszegpatyon, Kõszegen és Csep -
re gen is járt. 

Ünnepek idején ajándékozási körúton a képviselõ

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
Dobos János 
(1939–2020)

épületgépész mérnök, 2020. dec-
ember 28-án elhunyt.
Gimnazistaként zenekarával, zon-
gora- és orgonajátékával közked-
velt volt a celldömölkiek körében.
Stockholmban élt, gyakran hazalá-
togatott és haláláig visszavágyott
városába.
Nyugodjék békében!

»A KEMENESALJAI BARÁTI KÖR TAGSÁGA

Gyászjelentés
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Celldömölk Város lakossága 2021 janu-
ár elején azzal szembesült, hogy a csa-
ládiházak elé kirakott biohulladékgyûj -
tõ edényeket a közszolgáltatást végzõ
Sopron és Térsége Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
nem ürítette ki a megszokott napokon. 

A lakosság felháborodását a közösségi
médián keresztül fogalmazta meg. A
kialakult helyzetrõl a változásokról kér-
deztük meg Farkas Gábor jegyzõt: 
»Mi az oka annak, hogy változott a hul-
ladékszállítás rendszere Celldömölkön?
– 2020. december 31-én a korábbi hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatásra vo -
natkozó szerzõdésünk lejárt, ezért ahe-
lyett 2021. január 1-tõl újat kellett kötni.
»Korábban a Celli HUKE Kft. magas
színvonalon végezte a hulladékszállí-
tást, mi az oka, hogy a város szolgálta-
tót váltott és miért pont a mostani
szolgáltatóra esett a választás?
– Ez a döntés már korábbi idõszakra
nyúlik vissza. A hulladéktörvény folya-
matos módosulása miatt kellett az ön-
kormányzatnak így döntenie. Elõször
2013-ban a Celli HUKE Kft. üzletrészét
az önkormányzat megvásárolta partne -
rétõl, hiszen a törvény akkor úgy mó-
dosult, hogy 2014. január 1-tõl csak
100%-os önkormányzati tulajdonban
lévõ, úgynevezett a Nemzeti Hulladék -
gazdálkodási és Koordináló Zrt. által ki-
adott megfelelõségi véleménnyel ren -
del kezõ társaság végezheti ezt a tevé-
kenységet. Ezt a megfelelõségi véle-
ményt – tulajdonképpen indokolás nél-
kül – az NHKV Zrt. 2016. szeptember
30-tól megvonta.
Ekkor kényszerült arra a város, hogy
másik, ilyen megfelelõségi vélemény-
nyel rendelkezõ közszolgáltatót kérjen
fel a feladatra. A térségben lévõ szol-
gáltatók közül egyedül a Sopron és Tér -
sége Környezetvédelmi és Hulladék -
gazdálkodási Nonprofit Kft. vállalta a
feladatot. Tulajdonképpen nem volt vá-
lasztási lehetõség, akkor örülhettünk,
hogy egyáltalán lesz szolgáltató. 
»A jelenlegi szolgáltatás tulajdonkép-
pen egy visszalépés, nem volt lehe -
tõség másként szerzõdni?
– Természetesen a közszolgáltatási
szerzõdéstervezet kézhezvételét köve -
tõen az önkormányzat is észlelte, hogy
a 2021. évtõl tervezett hulladékgyûjtés
kevesebb, mint a 2020. évi, ezért je-
leztük , hogy 
 megítélésünk szerint a szelektív

gyûjtés jól kialakult gyakorlat sze-
rint mûködött a városban, ezért a

tervezett változás környezetvédel-
mi szempontól is visszalépés,

 a zöldhulladék elszállítása nem el-
fogadható, hiszen jelentõs a csök-
kenés, ráadásul a korábbi lehe tõ -
ség, amely szerint az hulladékát-
rakó udvaron leadható volt, is
meg szûnt.

»A szolgáltató ezeket az észrevételeket
nem vette figyelembe a szerzõdés
meg kötése során?
– A szolgáltató álláspontja szerint a
szelektív hulladék gyûjtésének meg-
változtatására az egységes szolgálta-
tásnyújtás érdekében került sor a hatá-
lyos jogszabályokkal összhangban. A
korábbi gyûjtési mód logisztikailag in-
dokolatlan és gazdaságtalan volt. A
biogyûjtésbõl származó hulladékról ké-
szült fényképekkel pedig tájékoztattak
bennünket, hogy az gyakorlatilag ve-
gyes hulladék, illetve január 1-tõl a
celldömölki komposztáló telephelyü-
kön biztosítják a lakosság számára évi
6 alkalommal (300 kg/alkalom) a
zöld hulladék díjmentes átadását.
»Az önkormányzat mégis elfogadta
ezeket a változtatásokat, mi ennek az
oka?
– Természetesen akkor lettünk volna
maradéktalanul elégedettek, ha marad
minden a régiben, de tudni kell, az ön-
kormányzatnak kötelessége a hulla-
dékkezelési közszolgáltatás megszer-
vezése, hiszen a hulladék nem marad-
hat az utcákon, de ebben a jogi kör-
nyezetben nem nagy a mozgástér, hi-

szen nem lehet szolgáltatók, illetve
azok szolgáltatásai közül válogatni, ha-
nem tulajdonképpen el kell fogadni azt
az egyet, ami van.
A társasházi övezetben a hulladékszál-
lítás maradt változatlan, bízom benne,
hogy a szelektív hulladék, ha nem is
kétheti, de havi rendszerességgel,
mennyiségtõl függetlenül elkerül a
háztartásoktól.
A zöldhulladéknál pedig sikerként kell
elkönyvelni a hulladékudvaron történõ
ingyenes átvétel lehetõségét, hiszen
ezzel a problémával az elõzõ években
már sokan megkerestek bennünket.
»Akkor az önkormányzat most bele-
nyugszik a változásokba?
– Természetesen nem, más hasonló
nagyságrendû, és hasonló helyzetbe
került Vas megyei városokhoz hasonló-
an Celldömölk is kéri a szolgáltatót a
korábbi rend visszaállítására.
»Az év elején sok helyen ott maradtak
a megtelt gyûjtõedények, miért ma-
radt el a tájékoztatás?
– Azt gondolom, a tájékoztatás nem
maradt el. A hulladéknaptár a szer -
zõdéskötést követõen december végén
került fel a szolgáltató honlapjára, illet-
ve a városéra is, továbbá közösségi
médiában is megjelent. Azt minden
háztartásba az Új Kemenesalja újság
hasábjain tudjuk eljuttatni, de mivel az
a 2020. évi decemberi utolsó szám
után készült el, így csak a 2021. évi ja-
nuári számban juthat el az olvasókhoz.

»ÚK

A szemétszállításról objektíven
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PTE PEAC-Kaló Méh – Celldömölki VSE-
Swietelsky-Future FM 3-4. – Pécs, férfi
asztalitenisz Extraliga-mérkõzés.
Páros: Demeter, Petõ – Fazekas, Serda -
rog lu 0:3 (-4, -5, -4) A celldömölki páros
nagyon magabiztosan kezdett, a hazaiak
mindössze 4 poénig jutottak az elsõ
szettben. A folytatásban igazolódott,
hogy ezt a remek formát állandósítani
tudják Fazekasék, és meglepõen simán
nyerték a nyitó összecsapást. (0-1)
Egyéni 1. kör: Demeter – Kriston 3:1 (9,
-6, 8, 11) Kristonnak az elsõ szettben is
volt esélye a gyõzelemre, ám a pécsi
játékos jobban koncentrált a végén. A
másodikban egyenlített a celli, ere -
jébõl azonban többre nem futotta. (1-
1), Gerold – Serdaroglu 1:3 (-9, 7, -9, -
4) A két játékos meccse látványos lab-
dameneteket hozott, és a fontos pilla-
natokban a celliek osztrákja hozott
jobb döntéseket. (1-2), Petõ – Fazekas
2:3 (10, -2, -3, 5, -5) Újabb izgalmas
csatát láthattunk, fordulatos meccset
nyert Fazekas, növelve a celliek elõ -
nyét. (1-3)
2. kör: Demeter – Serdaroglu 3:2 (8, -8,
-14, 10, 8) Szoros párharcot nyert De -
me ter. Serdaroglu az elsõ szett után
be lelendült a játékba, a negyedik játsz-

mában 9-9-nél egy téves játékvezetõi
döntés kizökkentette lendületébõl, és
elveszítette a mérkõzést. (2-3) Petõ –
Kriston 3:2 (8, -12, -9, 5, 6) A harmadik
szettig jól alakult a mérkõzés, a folyta-
tásra azonban elfogyott Kriston, és Pe -
tõ kihasználta ellenfele hibáit. (3-3),
Gerold – Fazekas 0:3 (-9, -6, -9) Faze -
kas ezúttal is remekelt, szinte esélyt
sem hagyott Geroldnak. (3-4).
Gyõzött: Demeter 2, Petõ 1, illetve
Fazekas 2, Serdaroglu 1, Fazekas–Ser -
da roglu páros.
Celldömölki VSE-Swietelsky-Future FM
– DVTK Sport Kft 7-0. – Celldömölk, férfi
asztalitenisz Extraliga-mérkõzés.
Páros: Fazekas, Serdaroglu – Bari, Terék
3:2 (8, -10, -9, 2, 5) A celliek párosa kis-
sé fáradtnak tûnt az elõzõ napi pécsi
rangadó után, de a vendégek végül fejet
hajtottak a nagyobb tudás elõtt. (1-0).
Egyéni 1. kör: Fazekas – Bari 3:1 (6, 3, -
10, 3) Küzdött Bari becsülettel, ez azon-
ban csak egy szettre volt elég Fazekas
ellen. (2-0), Kriston – Terék 3:2 (10, 12,
-13, -10, 7) Maratoni összecsapást ví-
vott egymással a két játékos, Kriston
nem tudta akaratát ráerõltetni a lelke-
sen küzdõ ellenfelére. (3-0), Serdaroglu
– Kõvári 3:0 (9, 8, 1) Kõvári kezdeti len-

dülete hamar alábbhagyott, Serdaroglu
simán hozta a kötelezõt. (4-0)
2. kör: Fazekas – Terék 3:0 (8, 4, 2) Egy
percig sem volt kérdéses a párharc ki-
menetele. (5-0), Serdaroglu – Bari 3:1
(1, -8, 10, 8) A két középsõ szettben ki-
csit megtorpant a celli játékos, de így is
legyõzte Barit. (6-0), Kriston – Kõvári 3:0
(8, 2, 7) Kriston számára ez a meccs egy
könnyed levezetés volt. (7-0).
Gyõzött: Fazekas 2, Kriston 2, Serda -
roglu 2, Fazekas – Serdaroglu páros.
Hosszú kihagyás után, dupla fordulóval
indult újra az asztalitenisz extraliga õszi
szezonja. A celldömölki együttes rög-
tön a Pécs elleni rangadóval hangolód-
hatott a folytatásra, a nagy kérdés az
volt, hogy a hosszú szünet után melyik
együttes van jobb formában. A párosok
meccsét meglepõen simán nyerték a
celliek, és az egyéni párharcokban is
érezhetõ volt, hogy ezen a délutánon
komoly esélyük van Fazekaséknak a
gyõzelemre. A két nagy rivális ranga-
dóját izgalmas, fordulatos meccsek jel-
lemezték, és két év után ismét sikerült
legyõzni a bajnoki címvédõ baranyai
gárdát. A másnapi, hazai összecsapás
sima celli sikert ígért, és a miskolciak-
nak csak momentumaik voltak, köny-
nyedén gyûjtötte be a bajnoki ponto-
kat Klampár Tibor legénysége.

»CSUKA LÁSZLÓ

Értékes gyõzelem a rangadón

Január 6-án ünneplik a nyugati egyhá-
zak a háromkirályok látogatását, Krisz -
tus megkeresztelését és elsõ csodáját,
a kánai menyegzõn a víz borrá változ-
tatását. Ezen a napon kezdõdik a far-
sang, ami hamvazószerdáig, idén feb-
ruár 17-éig tart. A farsang mozgó ün-
nep, utolsó napja a húsvétvasárnap dá-
tumától függ. Onnan számolunk vissza
40 napot, az lesz a hamvazószerda,
azaz a farsang utolsó napja.

Ha megkérdeznek minket, milyen szo-
kás kötõdik vízkereszthez, elsõre bizto-
san az jut eszünkbe: azután szedjük le a
karácsonyfát. Ez így is van, de ezen kívül
több hagyomány is fûzõdik ehhez az ün-
nephez. Ilyen például a háromkirályjárás
mára feledésbe merült népszokása. A ki-
rályoknak beöltözött gyermekek vagy
lányok verseket mondtak, dalokat éne-
keltek és gyakran vittek magukkal kiug-
ratható szerkezetre szerelt csillagot.
Február 2-ához, Gyertya szentelõ Boldog -
asszony napjához ma már csak a med-

vével való jóslást kötjük. A gyerekek is
tudják, a híradóban is figyelmet fordíta-
nak rá, hogy a barlangjából kibújó med-
ve meglátja-e az árnyékát. Ha nem látja
meg, akkor közel a tavasz. A hagyo-
mány szerint a következõ napon, Balázs
napján járt a gyerekek egy csoportja di-
ákokat toborozni és adományt gyûjteni.
Ez az adomány az alulfizetett tanítók jö-
vedelmét egészítette ki. A népi megfi-
gyelések szerint február 16-án gyakran
havazik. Innentõl várják az idõjárás me-
legebbre fordulását.
Itt a farsang, áll a bál, keringõzik a ka-
nál – kezdõdik a közismert gyerekdal.
Úgy gondolom, akármelyikünk tudja
folytatni. A táncmulatságokat a farsang
utolsó három napján, a „farsang far-
kán” tartották. Szerte a világban ez egy
olyan idõszak, amikor az emberek jel-
mezbe bújnak, maskarát öltenek. A
magyar hagyományban szokás ördög-
nek, vándorárusnak, töröknek, valami
ijesztõen csúnyának vagy kifejezetten
szépnek öltözni. Ilyenkor készítjük a

farsangi szalagos fánkot, aminek a
gyerekek és a felnõttek körében is fel-
tétlen sikere van. Ez a mulatozásnak, a
dõzsölésnek és a párválasztásnak az
idõszaka is volt. Korábban az emberek
úgy tartották, ha farsang idején sokat
esznek-isznak, az elõsegíti õket, hogy
az egész évben jóviláguk legyen. Mivel
annak idején nem volt más találkozási
lehetõség, a fiatalok ezeken a mulatsá-
gokon ismerkedtek. Az egész Kárpát-
medencében a kiszemelt legényeknek
ezen a napon adták a lányok a bokré-
tát. A legények ezt a kalapjukra tûzték,
majd a mulatságban azzal a lánnyal
mentek elõször táncolni, akitõl a virág-
ot kapták. Ilyenkor tartottak vetélkedõ -
játékokat, legényavatókat. A népi kul-
túrában gonoszûzõ és termésvarázsló
hiedelmek is kapcsolódnak a farsang-
hoz. Ha vigadozás közben magasra ug-
rottak, az azt jelentette, hogy magasra
fog nõni a kender. Ha hosszú laskát
fõztek a húslevesbe, az ugyanezt ígér-
te. Ezekre a hagyományokra emlékez-
ve kívánom, hogy teljen ebben az év-
ben is vidáman a farsangunk, legyen
bõséges a termésünk!        »BINCZE DIÁNA

Itt a farsang, áll a bál
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Kezdjük a lényeggel, nincs változás a
február 6-ai szezonkezdés szándékában
(eddig), igaz, a meghirdetett önkéntes
folytatás továbbra is érvényben van, de
most a zuhanyhíradó szerint a csapatok
folytatni kívánják a játékot. Csak az em-
lékezet kedvéért az önkéntes folytatás
azt jelenti, hogy egy adott csapat min-
denféle pontelvonás, pénzbüntetés nél-
kül kérheti adott meccsének elhalasztá-
sát, természetesen a fair play jegyében
akkor, ha a felkészülését, vagy éppen a
meccsre való kiállását ellehetetleníti a
vírushelyzet. Tavaly novemberben az
utol só négy forduló a csapatok egységes
fellépése miatt ennek jegyében maradt
el, de éppen emiatt lesz (remélhetõleg)
az erõltetett tavaszi menetrend. Komoly
alapozást nem lehet jelen helyzetben
beindítani, inkább a formábahozás lehet
a feladata a szakmai stábnak a kezdésig
hátralévõ rövid idõben. Ennek szellemé-
ben január nyolcadikán megkezdte a
csapat a felkészülést, immáron a be teg -
ségébõl felépült Kelemen Kornél vezetõ -
edzõvel, a szezont indító Haraszti Zsolt,
amúgy kiváló szakemberrel az ismert
okból közös megegyezéssel szer zõdést
bontottak, köszönet eddigi munkájáért.
Az átigazolási idõszak január közepétõl
egy hónapig tart, nagy mozgás nem
szokott az ilyen téli idõszakban bekövet-
kezni a csapatoknál, idén sem várható
más. Ugyanakkor a szándék megvan ar-
ra, hogy elsõsorban a támadószekciót
megerõsítse az egyesület, hiszen vésze-
sen kevés helyzetet értékesítettünk, sok
függ attól is, hogy a szomszédos Ausz t -
riában hogyan és mikor indul be a lab-
darúgó élet. A támadójáték határozat-
lansága és a védekezésben elkövetett
egyéni hibák, ezek lehettek a leegysze -
rûsített okok vezetõ edzõnk szerint, amik
odavezettek, hogy ebbõl az amúgy, az
õszi eredménynél sokkal többre hivatott
keretbõl nem jött ki az igazi lehetõség. A
kezdésig általában hétfõn és pénteken
edzések, szerdán és szombaton pedig
edzõmeccsek lesznek, játszik a csapat
elõreláthatólag a Devecserrel, a Sümeg -
gel, a Vasvárral és a megyei bajnokság-
ban játszó Sopronnal is. Idõjárástól

függõen a meccsekre a mûfüves, vagy
az élõfüves pályán kerül sor, igaz zárt
kapuk mögöttiek ezek az események is,
hasonlóan majd a bajnoki meccsekhez,
bár a járványtól függõen talán azoknál
majd lesz változás, ha ez nem is várható
az elsõ idõszakban. 
Régen tettünk említést az utánpótlás
csapatokról. A konkrét eredmények is-
mertetése elõtt két varázsszóval érde-
mes megismerkednünk. Az egyik a
Grass roots, a másik a TAO. Elõbbi, az UE-
FA, közel húsz évvel ezelõtt megalko-
tott, a labdarúgás fejlesztésével kapcso-
latos filozófiáját foglalja össze egy char-
tában. A grass füvet, a roots gyökereket
jelent angolul, így együttesen viszont
egy önálló kifejezést alkotnak, ami vala-
hogy úgy fordítható. hogy alulról jövõ
kezdeményezés, erõ. Ez szerint a labda-
rúgás nem az elit sportja kell, hogy le-
gyen, hanem a labdarúgás mindenkié.
Mindenki, aki focizni akar, tehesse azt a
saját igényei, képességei és ambíciója
szerint, diszkriminációtól mentesen, te-
kintet nélkül fajra, vallásra, nemre és
társadalmi helyzetre. Hogy kerül ez most
ide? Úgy, hogy az MLSZ Grassroots prog-
ram része a Bozsik program egyesületi
és intézményi rendszere, a nõi, lány lab-
darúgással együtt értve, de ide tartozik
a középiskolás, egyetemi futball támo-
gatása, a hátrányos helyzetû játékosok
programja, vagy éppen a 60 éven felüli -
ek labdarúgásának a „veterán futball-
nak” a támogatása (melynek elnevezé-
se ellen természetesen protestálok).
Nos, ezzel oda is értünk a TAO-hoz, mely
sokak szemében szitokszónak számít, de
amúgy egy 2011-es jogszabály adta le -
he tõség, ami jellemzõen a gazdasági
szervezeteknek ad lehetõséget, hogy a
társasági adójuk egy részét a sportszer-
vezetek MLSZ által elfogadott program-
jaira fordíthassák. Közel egy évtizedes
léte alatt 2020-ig 314 milliárd forint be-
áramlását jelenti ez a labdarúgásba, a
sportszervezetek részérõl, amúgy ennek
közel a kétszeresére lett volna igény,
idõnként megalapozatlan programokkal,
amik nem kaptak támogatási igazolást a
szövetségtõl (kritika most mellõzve). A

jóváhagyott programjaikhoz egyébként
84%-osan sikerült az egyesületeknek tá-
mogatót szervezniük, sok helyen tehát
nemcsak az önerõ biztosítása, hanem az
adóját rendelkezésre bocsátó szervezet
megtalálása sem volt egyszerû feladat.
A sportszervezetek javára jóváhagyott
támogatás 57%-a tárgyi eszközberuhá-
zásra fordítódott (pályától az öltözõig
mindent ideértve), 39%-át pedig az
után pótlás-nevelésre fordították, hogy
visszakanyarodjunk eredeti témánkra, a
celli utánpótlásra. 
Hogy kevés, vagy sok-e ez a forrás az el-
ért eredményekhez képest országosan
és helyi szinten, mindenki maga döntse
el, de az tény, hogy a Bozsik program és
a TAO támogatás jelenleg nélkülözhetet-
len, sõt az egyesület kiemelt feladata az
elõrelépés érdekében, hogy minél job-
ban alkalmazkodjon a folyton változó,
de valahol mégis ugyanabba az irányba
haladó feltételrendszernek. Akkor majd
az U19-es bajnokságban szereplõ játéko-
saink kor átlaga nem 16,91 év lesz, de
nem jobb a helyzet az U16-nál, ahol
14,11, vagy az U14-nél, ahol 11,84 év.
Nem azt állítom, hogy a bajnokság többi
résztve võjénél sokkal jobb a helyzet, de
például a negyedik helyezett U19-es
csapat bajnokságában az elsõ helyezett
Répce lak nál ez a szám 17,85, a második
Kõszeg nél 18,45, a harmadik
Jánosházánál 17,52 év, a fél-egy éves
idõtáv, pedig nem lebecsülhetõ a fizikai
és szellemi fejlettség terén. 
Vonzóbbá kell tehát tenni a gyerekek, a
szakemberek számára a labdarúgást he-
lyi szinten is, szép és nehéz feladat, no-
sza rajta.

»DOTTO

Számok és szándékok
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I M P  R E S   S Z U M

NB I. 
BVSC I. – CVSE-SWIETELSKY FUTURE
FM II. 2 : 12
Iván Csaba 3, Baranyai Domonkos 3,
Iván Bertold 2, Nyírõ József 1, Iván
Csaba – Nyírõ József, Baranyai
Domonkos – Iván Bertold páros.
A vártnál simábban gyõzött csapa-
tunk a tartalékos hazaiak ellen.

Bajnoki forduló
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Az Új Kemenesalja 2020. december
4-i számában 13+1 kérdésbõl álló
Tudós totót jelentettünk meg a 18 év
alattiak illetve felettiek számára. A
felhívásra 20 db Tudóstotó I. és 11 db
Tudóstotó II. megoldás érkezett a
megadott ha tár idõre. A sok helyisme-
reti vonatkozást tartalmazó kérdésso-
rok helyes tipp sora:
Tudóstotó I.: 1) 2; 2) 1; 3) 2; 4) 1; 5)
2; 6) x; 7) 1; 8) X; 9) 1; 10) 2; 11) 1;
12) 1; 13) 2; +1) 1.
Tudóstotó II.: 1) X; 2) 2; 3) 1; 4) 2; 5)
X; 6) 2; 7) X; 8) 2; 9) X; 10) 1; 11) 1;
12) X; 13) X; +1) 1.
A felnõtteknek szóló Tudóstotó I. ki-
íráson 1 db 10, 1 db 11, 1 db 12, 10
db 12+1 és 1 db  13 találatos megol-
dás mellett 6 fõ küldött be hibátlan,
13+1 találatos tippsort. Három kér-
dés volt, ahol többeknek gondot
okozott a megoldás: hárman jelölték
be bobai származású régészként
Vida Tivadart Garam Éva helyett; né-
gyen tippeltek meg a +1 kérdésben
más dátumot, mint a pontos 1830.
november 17-e; heten választották
Edvi Illés Pált olyan akadémikusnak,

aki nem településünkön élve lett
megválasztva a Tudós Társaság tag-
jának Zádor György helyett. 
A diákoknak meghirdetett Tudóstotó
II. szekcióban 1 db 11, 7 db 12+1 és
3 db 13+1 találatos nyereményszel-
vény érkezett. A kérdéssorban öten
jelölték meg Habsburg Ottót Szekér
Gyula helyett, aki Celldömölk dísz-
polgára volt és politikusként, vala-
mint vegyészmérnökként is mara-
dandót alkotott.
A telitalálatos szelvényt beküldõk
névsora Tudóstotó I. kategóriában:
Danká né Harkai Zsuzsanna (Celldö -
mölk, Arany J. u. 30), Kondics Bianka
(Celldömölk, Kráter u. 23.), Varga
Irén (Celldömölk, Hunyadi u. 34),
Vórum Eszter (Fót, Hegy alja u. 10.),
Vórum István (Cell dö mölk, Kodály u.
4/1.), Zsámboki Zol tánné (Celldö -
mölk, Mátyás király u. 66.). 
A Tudóstotó II. kategóriát hibátlanul
kitöltõk: Hérincs Dorina (Fót, Hegyalja
u. 10.), Horváth Kevin (Nemeskocs,
Petõfi u. 41.), Jan kovics Dorina (dori-
najankovics@citromail.hu).
A tökéletes megoldást beküldõk ér-

tékes nyereményekben részesülnek,
ame lyek átadására terveink szerint
a magyar kultúra napjának február
végére halasztott ünnepségén kerül
majd sor. A pontos idõpontról idõ -
ben értesíteni fogjuk az érintetteket!
Reméljük, hogy totónk megoldása
során hasznos ismeretekkel gazda-
godtak és sikerült elérnünk legfõbb
célunkat: a szórakoztatva tanulás
kö vetelményét!

»NÉMETH TIBOR

„Ne legyen kultúra magyarság, és
magyarság kultúra nélkül” (Kodály
Zoltán) Több mint harminc eszten-
deje január 22-ét a magyar kultúra
napjaként tartjuk számon. 1989 óta
ünnepeljük annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a na-
pon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát. 

A napról való megemlékezés ötletét
Fasang Árpád zongoramûvész vetet-
te fel 1985-ben. Szavai szerint: „Ez a
nap annak tudatosítására is alkal-
mas, hogy az ezeréves örökségbõl
meríthetünk, és van mire büszkének
lennünk, hiszen ez a nemzet sokat
adott Európa, a világ kultúrájának.
Ez az örökség tartást ad, ezzel gaz-
dálkodni lehet, valamint segíthet a
mai gondok megoldásában is”. A
nap tényleges megünneplésére a
Hazafias Népfront Országos Tanácsa
1988. december végi ülésén tett fel-
hívást. 1989 januárjában õk szervez-
ték meg az elsõ évfordulós rendez-
vénysorozatot és azóta évente ün-
neplik meg ezt a napot. Az évfordu-
lóval kapcsolatos megemlékezések

alkalmat adnak arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes ha-
gyományainknak, gyökereinknek,
nemzeti tudatunk erõ sí tésének, fel-
mutassuk és továbbadjuk a múltun-
kat idézõ tárgyi és szellemi értéke-
inket. 
Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, valamint a Kresznerics Fe -
renc Könyvtár is több mint egy évti-
zede szervez a magyar kultúra napja
alkalmából városi ünnepséget, mely-
re évrõl évre neves elõadókat is meg-
hívnak. (többek között pl: Kubik Anna
Kos suth- és Jászai Mari-díjas szín -
mûvész, Hû vösvölgyi Ildi kó Kos suth-
díjas szín mû vész, dr. Fûzfa Ba lázs iro-
dalomtörténész).
Szintén a kultúra napi rendezvény
keretében kerül sor immár tizenkét
éve a Kresznerics Ferenc-díjak át-
adására, me lyet Celldömölk Város
Önkor mány zata alapított a könyvtár
névadójának munkássága, életmûve
emlékének meg õrzése céljából. A
városi könyvtár kezdeményezésére
2008-ban alapított Kresznerics-díjat
a könyvtárügy, a könyv terjesztés, a

nyelvészet, a magyar kultúra és kül-
földi megismertetése, az oktatás, az
egyházi élet és a tudomány terüle-
tén maradandót alkotók részére
adományozzák 2009 óta. Az elisme-
résben olyan személyek részesül-
hetnek, akik városunkhoz, Keme -
nes al jához kötõdnek, illetve tájegy-
ségünkkel kapcsolatban alkottak
maradandó életmûvet. Az elmúlt ti-
zenegy évben a következõk része-
sültek díjazásban:

2020: Nagy Gábor, Pálné Horváth
Mária

2019: Pacskovszky József, Pacskov -
szky Zsolt

2018: Molnár Gábor
2017: Németh Vass Veronika, Tulok

Gabriella
2016: Czuporné Hetényi Rita, Szabó -

né Kiss Ildikó
2015: Lendvay Istvánné, Völgyi László
2014: Ölbei Lívia, Szomjú Lászlóné
2013: Kovácsné Hegyi Edit, dr. Né -

meth S. Katalin
2012: Dörnyei László, Dörnyei Lász -

lóné
2011: Káldos Gyula, Németh Tibor
2010: Esztergályos Jenõ, dr. Koltay

Jenõ
2009: Nádasdy Lajos, Németh Lajos

»REINER ANITA

A járványügyi helyzet következté-
ben a januári Magyar Kultúra Napi
ünnepségre várhatóan február vé-
gén kerül sor, ezért a Kresznerics
Ferenc Tehetségtámogató Alap hát-
rányos helyzetû diákonként évi 60
ezer forintos ösztöndíjat biztosító
pályázatának új beadási határideje:
2021. február 12. (péntek) 16 óra.
A kiírás és a pályázati dokumentá-
ció letölthetõ: http://www.cell-
bibl.hu/index.php/alapitvany.
Tájékoztatás kérhetõ: kreszalap@
gmail.com illetve a 06-70/338-30
65 telefonszámon.

Határidõ hosszabbítása

Tudóstotó – Eredményhirdetés

Január 22. – a magyar kultúra napja
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Köszönetnyilvánítás

A Ligeti Óvoda Munkáját Segítõ Ala -
pítvány megköszöni felajánlását mind-
azoknak, akik 2020. évi adójuk 1%-ával
Alapítványunk munkáját támogatta. A
felajánlott 211.543 Ft-ot fejlesztõ játékok
vásárlására fordítjuk.
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